
iD-MuZG – Muzyczny Zestaw Głośnomówiący – Podręcznik szybkiej instalacji 

iD-MuZG to przenośny adapter Bluetooth, który wykorzystuje interfejs 
bezprzewodowy do przechwytywania rozmów oraz muzyki z urządzeń mobilnych i 
odtwarzania ich na zestawach głośników z wejściem AUX np. w samochodzie. 
Niniejszy przewodnik przeprowadzi Cię przez wstępną konfigurację urządzenia. 
Szczegółowy podręcznik użytkownika dostępny jest pod adresem www.id4mobile.eu 

 

Zawartość zestawu: 
• iD – Muzyczny Zestaw Głośnomówiący 
• Przewód jack 3,5 mm na 3,5 mm 
• Przewód zasilający USB/Micro – USB 
• Taśma 3M 

 

 
Instalacja Muzycznego Zestawu Głośnomówiącego 
Krok 1. Podłącz przewód audio do samochodowego systemu głośników poprzez wejście AUX w twoim samochodzie. 
Krok 2. Przyklej Muzyczny Zestaw Głośnomówiący do konsoli samochodu wykorzystując dołączoną taśmę 3M. 
Krok 3. Włącz urządzenie przytrzymując przycisk Zasilanie przez 3 sekundy. Niebieskie światło zacznie pulsować, a informacyjny 
brzęczyk w głośnikach poinformuje, że urządzenie zostało włączone. Od tej chwili iD-MuZG jest gotowy, aby sparować go z twoim 
urządzeniem mobilnym. 
Uwaga: 
*Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez minimum 3-5 godzin. Jest to wymagane do prawidłowej kalibracji 
baterii. 
*iD-MuZG może zapamiętać do 50 urządzeń z którymi pracowało. Gdy iD-MuZG paruje się z poprzednio skonfigurowanym 
urządzeniem, dioda szybko mruga na niebiesko. Gdy iD-MuZG paruje się z nowym urządzeniem dioda mruga wolno na niebiesko.  
 
 

Parowanie iD-MuZG z twoim urządzeniem 
Apple iOS (iPhone) 

 
Uruchom Bluetooth na swoim telefonie 

1. Wybierz Ustawienia 

 
2. Wybierz Ogólne 

 
3. Wybierz Bluetooth i włącz 

Wciśnij przycisk Zasilanie ON/OFF, aż dioda zacznie mrugać 
powoli na niebiesko. Następnie połącz iD-MuZG w parę z twoim 
urządzeniem mobilnym, postępuj zgodnie z instrukcjami 
dotyczącymi twojego urządzenia. 

1. Wybierz opcję „Paruj” 

 
2. iD-MuZG zostanie sparowany z Twoim urządzeniem 

mobilnym 

Android 
 

1. Włącz Bluetooth 

 
2. Zobaczysz ikonę Bluetooth Music i status Connecting 

 
3. Po prawidłowym podłączeniu zobaczysz status profilu 

do którego Twoje urządzenie zostało podłączone. 

 
 

W zależności od profilu, media audio (phone+music) lub tylko 
audio, urządzenie będzie współpracować jako zestaw 
głośnomówiący  z możliwością odtwarzania muzyki lub 
urządzenie odtwarzające tylko muzykę. Jeżeli wybrałeś błędny 
profil, ponów próbę wyszukiwania i podłącz do właściwego 
profilu. 



Używanie Muzycznego Zestawu Głośnomówiącego 
1. Rozpocznij odtwarzanie muzyki za pomocą twojego urządzenia.  
2. Możesz odtwarzać lub pauzować muzykę na swoim smartfonie używając jego przycisków ale również korzystając z 

przycisku Odtwarzanie/Pauza na iD-MuZG. Wciśnij przycisk Odtwarzanie aby Odtwarzać lub Pauzować muzykę za pomocą 
iD-MuZG. Dwa razy wciśnij przycisk odtwarzania na iD-MuZG aby rozpocząć odtwarzanie następnego utworu. Sterowanie 
głośnością jest możliwe przez twój smartfon/telefon. 

3. Gdy zadzwoni telefon, wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza aby odebrać rozmowę. 
4. Po zakończeniu rozmowy urządzenie samo powróci do odtwarzania muzyki. 

 
Opis działania przycisków i diody LED 

Kolor diody LED Status 

Czerwony Ładowanie baterii 

Mrugający czerwony Niski poziom naładowania baterii 

Niebieski Odtwarzanie 

Szybkie mruganie Niebieski Wyszukiwanie ostatnio sparowanego urządzenia 

Wolne mruganie Niebieski Wyszukiwanie nowego urządzenia do parowania/przychodzące połączenie 

Najpierw mruganie Fioletowy, następnie mruganie Niebieski Uruchamianie urządzenia 

Mruganie na przemian Czerwony/Niebieski Wyłączanie urządzenia 

 
Przycisk funkcyjny/Port Opis działania 

Przycisk Odtwarzanie/Pauza • Przy odtwarzaniu muzyki 
o Wciśnięcie przycisku -> Pauza 
o Ponowne wciśnięcie przycisku -> Odtwarzanie 
o Szybkie dwukrotne wciśnięcie przycisku -> Odtwarzanie kolejnego utworu 

• Gdy przychodzi połączenie 
o Wciśnięcie przycisku -> Odebrane połączenia 
o Ponowne wciśnięcie przycisku -> Zakończenie połączenia 

• Gdy Muzyczny Zestaw Głośnomówiący nie sparuje się z żadnym urządzeniem lub odejdziesz na ponad 10 metrówod 
urządzenia na okres dłuższy niż 2 minuty urządzenie przejdzie w tryb uśpienia -> Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby je 
wybudzić. 

Port Micro USB • Kiedy dioda mruga na czerwono, oznacza to niski poziom naładowania baterii w iD-MuZG. Należy podłączyć przewód 
ładowania do portu Micro USB (jako źródło napięcia możesz wykorzystać port USB komputera PC lub laptopa) 

• Kiedy dioda świeci ciągłym czerwonym światłem oznacza to, że bateria jest ładowana 
• Kiedy dioda zgaśnie, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana 

Reset • Ponowne uruchomienie urządzenia 

Power ON/OFF • Wciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk Power przez 3 sekundy -> Włączenie urządzenia 
• Wciśnij ponownie i trzymaj wciśnięty przycisk Power 3 sekundy -> Wyłączenie urządzenia 
• Gdy chcesz sparować Muzyczny Zestaw Głośnomówiący z nowym urządzeniem -> Wciśnij przycisk Power jednokrotnie 

           

Gwarancja:  
Urządzenie iD- MuZG marki iD4mobile objęte jest 2 letnią gwarancją. 
W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania sprzętu skontaktuj się ze sprzedawcą. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące jego konfiguracji i parametrów działania możesz uzyskać pisząc także na adres: 
serwis@id4mobile.eu   Zapraszamy do odwiedzenia witryny: http://www.id4mobile.eu 
 
Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska  
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był 
wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z 
gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach 
odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w 
którym produkt został nabyty. 
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