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1.Настройка на
софтуера

1. Определете адаптера и включете на подходящ
софтуер.

MBU-1000 е проектиран да работи с 5 различни вида оригинални адаптера  на Мерцедес:

I. 6150
II. 6210
III. 6310/6310i (Тип 1)
IV. 6310/6310i (Тип 2)
V. UHI

След като са установили, вида адаптер ще трябва да изберете правилния софтуер за
вашияMBU-1000,така ще може да работи с оригиналния адаптер.Софтуер
превключвателясе намира на гърба на вашето устройство.

6150Адаптер

Софтуер:
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6210Адаптер
Софтуер:

или

Софтуер:

Nokia 6310/6310i Тип 1 & 2

Софтуер:
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UHI

UHI адаптера изглежда по този начин:

Софтуер:

Ето таблица на софтуера:

Software A Software B Software C

Адаптер 6150 6210 6310/6310i UHI
Софтуер Тип A A/B B C
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3. Монтаж:

Монтира се директно в оригиналния адаптер,като ако заменяме телефон Nokia 6150
поставяме и допълнителния аксесоар антената.

4. Настройка силата на звука на
микрофона

Имаме два типа от оригиналните настройки на микрофона.За работа в оптимален режим, трябва да се определи вида на
микрофона настройката, която има и коригиране на микрофона на съответно ниво.

Регулирането на силата на звука става така:

Намаляване

Увеличаване
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5. MBU-1000 бутони и светодиодни индикатори.

6.Сдвояване

Монтираме MBU-1000 в оригиналния адаптер, и включваме аудио система. Натиснете бутона за свързване на устройството
(по-дълъго от 5 секунди), бялата светлина (сдвояване индикатор) ще започне да мига, това означава, че е готов за търсене и
сдвояване с мобилен телефон. Включете Bluetooth функцията на мобилния телефон и открийте  устройството ръчно. След
като е открито,
името на устройството ще се появи на мобилния телефон, изберете устройството, за сдвояване, и въведете паролата "1234" .
Светлината Bluetooth  ще се включи, и аудио системата ще покаже
"In Service” или "ViseeO", устройството вече е сдвоено с мобилния телефон.

7. Приоритетно сдвоен
телефон

MBU-1000 може да се свърже с до 3 мобилни телефона, с най-голям приоритет

винаги е последния сдвоен телефон, а с най-нисък приоритет са първите два

сдвоени телефона. Ако няма повече сдвояване пространство е
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на разположение на четвъртия телефон и  ще изтриете сдвояване с най-нисък приоритет и се измести другите две
свързвания към долния чифт приоритети.

8. Качване на вашия телефонен указател 1: Синхронизация

Upload/Sync бутона служи за да се разреши качването на вашите
контакти в паметта на устройството за да бъдат показвани на
дисплея на вашата аудио система . Затова трябва да използвате само
този бутон,ако качвате за първи път телефонния указател или ако
искате да обновите вече създадения указател.

След MBU-1000 е бил свързан с мобилен телефон, зелената светлина

започва да мига. Тази функция, започва всеки път, когато установи връзка с

мобилен телефон. По времето когато  светлина мига MBU-1000 ще разпознае

дали мобилния телефон на потребителя е съвместим с автоматично

синхронизиране на  телефонния указател ако е ще изтегли автоматично

телефонния указател, докато спре да мига зелена светлина, когато свърши

качването започва да свети постоянно. Ако искате да прехвърлите на нови

контакти, синхронизация бутон веднъж, за да я активирате A ще се появи

съобщение “Tel Error” върху дисплея за няколко секунди по време на

прехвърлянето на контактите. Когато на дисплея се показва “In Service” или

"ViseeO"потребителят може да провери дали контактите вече са  в системната

памет.

Но ако мобилният телефон не поддържа автоматична
синхронизация на телефонния указател, и зелената светлина мигне
няколко пъти и угасне. Тогава преминете към алтернативния метод
за качване на контактите,раздел 9-ти.

9. Качване на вашия телефонен указател 2: Чрез Object
Push Profile (OPP)

Потребителите могат също да изпратят контактите един по един до MBU-1000

по метода на OPP. Натиснете бутона OPP (по-дълъго от 5 секунди), докато

синята светлина на OPP започне да мига, това означава че сте активирали OPP

функцията на устройството. На дисплея ще се покаже " Tel Error”
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Съобщение, защото Bluetooth се изключва временно за да бъде на разположение за
получаване на контактите. Избирате желаните контакти и ги изпращате чрез
Bluetooth. Веднага след като MBU-1000 получи контактите автоматично ще ги прехвърли в аудио
системата на колата. След като сте изпратили контактите натиснете бутона Rese t за  да
възстановите  връзката  с  телефона . Устройството ще търси да се свърже с
последния телефон автоматично . След като връзката е установена на дисплея ще се покаже
“In  Service” или “ViseeO” и ще можете да проверите дали контактите са се качили чрез
бутоните на аудио системата на автомобила ви.

10. Независими Указател за всеки отделен Телефон

Всеки телефон има свой собствен профил, което означава че ‘A’ потребител няма да има
достъп до контактите на телефон ‘B’ и обратното.

11.Гласово
набиране

Функцията  гласово набиране  може да  се  активира  с
натискането на  двата  бутона OPP и Voice Dialing

едновременно. Казвате името след като чуете активиране на
гласова активация през саунда. Тази функция се основава на

телефона дали поддържа тази функция и дали сте я настроили.

12.Неприкосновено
избиране

Възможно е да смените вашия телефонен разговор от режим свободни ръце в
р е ж и м неприкосновен. За целта натиснете бутона за сдвояване
веднъж по време на разговор, а за да се върнете отново в режим свободни
ръце натиснете отново един път същия бутон.

13.Прекъсване и
Reset
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Sync button.

За да прекъснете или ресетните устройството просто
натиснете бутона в долната част на устройството, всичките светлини на
устройството ще започнат да мигат, ако телефонният блутут остане
включен след ресетването ще се свържат автоматично.

14.Изтриване на Call
History

За да изчистите от паметта на MBU-1000
обажданията просто натиснете и задръжте
бутона Sync а след това натиснете за
кратко и бутона Reset и след това ги
пуснете.
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15. Списък на съвместими автомобили

MBU-1000 Bluetooth кит е съвместим с следните модели Мерцедес:

Софтуер A (Nokia 6150)

C-class W202 1999-2000
C-class W203 2001-2002
CLK-class W208 1999-2002
E-class W210 1999-2002
CL-class W215 2001-2003
S-class W220 2000-2003
ML-class W163 2002-2003
G-class W463 2002-2003

Софтуер B (6310i адаптер)

2003-2005 W203 C-class (C240, C280, C32, C230K)
2003-2003 W208 CLK-class (CLK320, CLK430, CLK55)
2003-2005 W209 CLK-class (CLK320, CLK500, CLK55)
2003-2005 W211 E-class
2003-2005 W215 CL-class
2003-2005 W220 S-class
2003-2005 R230 SL-class
2003-2005 W463 G-class
2003-2005 W163 M-class

Софтуер C (UHI Версия, UHI 6310i адаптер)

А за всички модели след 06.2004 година с UHI адаптер може да се монтира blutut адаптера MB-2.


