
Jak używać podwójnej ładowarki MagSafe Duo 
z modelami telefonu iPhone 12 i zegarkiem 
Apple Watch 
Dowiedz się, jak naładować bezprzewodowo telefon iPhone 12 i zegarek Apple Watch za pomocą 
podwójnej ładowarki MagSafe Duo. 

Podwójna ładowarka MagSafe Duo współpracuje z telefonami iPhone 12, iPhone 12 mini, 
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, zegarkami Apple Watch (wszystkimi modelami), akcesoriami 
MagSafe oraz urządzeniami i akcesoriami z certyfikatem Qi. 

 

 

Za pomocą dołączonego przewodu z USB-C na Lightning podłącz podwójną ładowarkę MagSafe Duo do 
zalecanego zasilacza USB-C firmy Apple* o mocy 20 W lub większej albo zgodnego zasilacza USB-C innej 
firmy. Możesz także podłączyć je do portu USB-C w komputerze Mac lub PC. 

Umieść podwójną ładowarkę MagSafe Duo odpowiednią stroną do góry — jak pokazano na ilustracji — 
na płaskiej powierzchni pozbawionej metalowych obiektów i jakichkolwiek innych przedmiotów. 

* Zasilacz USB-C firmy Apple o mocy 29 W nie jest zgodny z podwójną ładowarką MagSafe Duo. 

 

Szybsze ładowanie bezprzewodowe modeli telefonu iPhone 12 
Podwójna ładowarka MagSafe Duo umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie bezprzewodowe 
telefonu iPhone 12 i zegarka Apple Watch jednocześnie. System inteligentnie dostosowuje się do 
warunków, aby zoptymalizować ładowanie telefonu iPhone 12 z mocą szczytową do 14 W. Rzeczywista 
moc dostarczana do telefonu iPhone będzie się różnić w zależności od mocy zasilacza i stanu systemu. 
W przypadku telefonu iPhone 12 mini podwójna ładowarka MagSafe Duo dostarcza do 12 W mocy 
szczytowej. 

Ważne jest, aby podłączyć podwójną ładowarkę MagSafe Duo do źródła zasilania przed umieszczeniem 
na niej telefonu iPhone. Dzięki temu ładowarka będzie mogła zweryfikować, czy można bezpiecznie 
dostarczyć moc szczytową. Jeśli zdarzy się, że umieścisz telefon iPhone na podwójnej ładowarce 
MagSafe Duo przed podłączeniem jej do źródła zasilania, po prostu zdejmij telefon iPhone z ładowarki, 
odczekaj trzy sekundy, a następnie umieść go ponownie, aby wznowić dostarczanie maksymalnej mocy. 

Podwójna ładowarka MagSafe Duo jest zaprojektowana do negocjowania maksymalnej mocy do 9 V i 
3 A z zasilaczem zgodnym ze standardem USB PD. Ładowarka MagSafe będzie dynamicznie 
optymalizować moc dostarczaną do telefonu iPhone. Moc dostarczana do telefonu iPhone 12 w 
dowolnym momencie będzie się różnić w zależności od różnych czynników, w tym temperatury i 
aktywności systemu. 

https://support.apple.com/pl-pl/HT210133


Poszczególne zasilacze mają różne parametry ilości i częstotliwości dostarczania mocy. Podwójna 
ładowarka MagSafe Duo wymaga poniższych parametrów, aby zapewnić szybsze ładowanie 
bezprzewodowe: 

 Złącze USB-C (złącze USB-A nie jest obsługiwane) 

 Zasilacz 9 V/2,22 A zapewnia do 11 W mocy 

 Zasilacz 9 V/3 A lub o wyższych parametrach zapewnia do 14 W mocy 

 iPhone 12 mini może uzyskać do 12 W w celu szybszego ładowania bezprzewodowego przy 
parametrach co najmniej 9 V/2,62 A 

 Zasilacze o wyższej mocy o parametrach 9 V/3 A lub wyższych również dostarczą maksymalnie 
14 W mocy szczytowej do telefonu iPhone 12 

Aby można było korzystać z ładowarki telefonu iPhone i ładowarki zegarka Apple Watch jednocześnie, 
podwójna ładowarka MagSafe Duo wymaga co najmniej 15 W (5 V/3 A lub 9 V/1,67 A), ale ładowanie 
będzie wówczas wolniejsze. 

Gdy są podłączone akcesoria Lightning, na przykład słuchawki, ładowanie jest ograniczone do 7,5 W 
celu spełnienia norm prawnych. 

 

Jak ładować zegarek Apple Watch 
Zegarek Apple Watch można ładować w pozycji na płasko z otwartym paskiem lub na boku, podnosząc 
złącze ładowania indukcyjnego. Zegarek Apple Watch ustawiony na boku automatycznie przechodzi w 
tryb Przy łóżku, w którym można używać go jako budzika. 

Umieść tył zegarka Apple Watch na złączu do ładowania, ze złączem ustawionym pionowo lub płasko. 
Gdy Apple Watch zacznie się ładować, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania. 

 

 



Więcej informacji 
 Podwójna ładowarka MagSafe Duo jest zaprojektowana do ładowania zegarka Apple Watch, a 

także szybszego i najwydajniejszego ładowania telefonów iPhone 12, iPhone 12 mini, 
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max oraz akcesoriów MagSafe firmy Apple. 

 Podczas ładowania urządzenia niezgodnego z MagSafe Qi za pomocą podwójnej ładowarki 
MagSafe Duo moc jest mniejsza, a czas ładowania może być dłuższy niż w przypadku typowej 
ładowarki Qi.  

 Nie umieszczaj kart kredytowych, identyfikatorów bezpieczeństwa, paszportów ani breloków 
między telefonem iPhone a podwójną ładowarką MagSafe Duo, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie pasków magnetycznych lub układów RFID w tych przedmiotach. Jeśli 
przechowujesz w etui wrażliwe przedmioty tego typu, wyjmij je przed ładowaniem lub upewnij 
się, że nie znajdują się one między tyłem urządzenia a ładowarką. 

 Jeśli iPhone jest podłączony zarówno do podwójnej ładowarki MagSafe Duo, jak i przez port 
Lightning, będzie ładowany przez złącze Lightning. 

 Podobnie jak w przypadku innych ładowarek bezprzewodowych telefon iPhone i podwójna 
ładowarka MagSafe Duo mogą się nieznacznie nagrzewać podczas ładowania. W celu 
zwiększenia żywotności baterii oprogramowanie może ograniczać ładowanie powyżej 80 
procent, gdy bateria staje się zbyt ciepła.  

 Jeśli podczas używania podwójnej ładowarki MagSafe Duo telefon iPhone pozostaje w 
skórzanym etui, może to skutkować odbiciem się okrągłych wgnieceń na skórze. To normalne 
zjawisko, ale jeśli Cię niepokoi, sugerujemy użycie etui innego niż skórzane.   

 Podobnie jak w przypadku większości miękkich materiałów pokrycie akcesoriów może z czasem 
ulec normalnemu zużyciu. W obszarze zawiasowym podwójnej ładowarki MagSafe Duo mogą z 
czasem powstawać marszczenia, jeśli będzie przechowywana w pozycji złożonej. Pozostawienie 
podwójnej ładowarki MagSafe Duo w bardzo gorącym środowisku (np. wewnątrz samochodu w 
upalny dzień) w pozycji złożonej może prowadzić do bardziej widocznych, głębszych marszczeń 
w tym obszarze. Nie wpływa to na funkcjonalność akcesorium. 

 Dowiedz się na temat magnesów w produktach MagSafe. 
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https://support.apple.com/pl-pl/HT211900

