Instrukcja podłączenia modułu Bluetooth XM-15B do modułu
LWPM i konfiguracji.
1 Jeśli posiadasz moduł LWPM bez obudowy połączenie jest bardzo proste. Schemat połączenia
wygląda jak na rysunku poniżej. Do wykonania połączenia najlepiej użyć tasiemki 5-cio
żyłowej (od Arduino) zakończonej wtyczką męską i żeńską. Zastosowany moduł XM-15 działa
przy napięciu zasilania 5V. Można zastosować inny moduł lecz napięcie zasilania, schemat
połączenia i standardowa prędkość modułu może różnić się od tego z instrukcji więc wszystko
na własną odpowiedzialność.

Czarny przewód podłączamy do dowolnego wyjścia modułu LWPM LED-, AUX1, AUX2 lub
AUX3. Ja użyłem wyjścia AUX1 i tego wyjścia będzie dotyczył dalszy opis.
2 Jeśli posiadasz moduł w obudowie możesz w niej umieścić BT lub wyprowadzić wymagane
sygnały na zewnątrz modułu.
3 Umieszczamy moduł LWPM wraz z podłączonym do niego modułem BT w gnieździe OBD i
włączamy zapłon. Moduł LWPM automatycznie połączy się z modułem XM-15B, dostosuje
prędkość komunikacji oraz zmieni nazwę na LWPM Comfort Module.

4 Uruchamiamy aplikację Konfigurator LWPM i klikamy przycisk Dodaj urządzenie, jeśli to
konieczne włączamy BT i czekamy aż telefon znajdzie moduł LWPM Comfort Module.

5 Klikamy w moduł LWPM, wpisujemy standardowy PIN 1234 i klikamy OK. Klikamy wstecz.

6 W aplikacji klikamy Odśwież listę i klikamy w dodany moduł LWPM aby się z nim połączyć.
Kolejne kroki instrukcji ustawią automatyczne wyłączanie modułu BT po uśpieniu modułu
LWPM. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora na postoju. Jeśli chcesz podłączać moduł BT
sporadycznie tylko do konfiguracji, możesz te kroki pominąć.

7 Po odczytaniu konfiguracji przechodzimy do strony Akcje. Klikamy w wybierz akcję... i
wybieramy puste miejsce do wpisania nowej akcji. W moim przypadku jest to pozycja 12.

8 Dla wybranego wcześniej wyjścia AUX1 wpisujemy akcje: 0000030204030302040200. Dla
innych wyjść akcję można sobie wygenerować w aplikacji Kreator animacji. W początku akcji
ustawiamy wyjście w stan wysoki, w końcu akcji ustawiamy stan niski tego samego wyjścia.

9 Przechodzimy do strony Zdarzenia i zakładki Różne. Klikamy w wybierz akcję... i wybieramy
wcześniej dodaną akcję, w moim przypadku „Moduł BT”.

10 Po wybraniu akcji zapisujemy konfigurację do modułu.

11 Zmiana PIN-u w module BT aby zapobiec łączeniu się z modułem przez niepożądane osoby.
Aby zmienić PIN wchodzimy w ustawienia aplikacji (na ekranie głównym ikona w górnym
prawym rogu). Następnie włączamy opcję Zmień PIN w module BT.

12 Wybieramy z listy moduł BT w którym chcemy zmienić PIN i czekamy aż aplikacja odczyta
aktualny PIN. Zmieniamy odczytany PIN na własny.

13 Zapisujemy PIN do modułu klikając Zapisz. Gdy wszystko przebiegło pomyślnie otrzymamy
komunikat jak poniżej. Klikamy OK a następnie wstecz by wyjść z ustawień.

