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1. Co nam będzie potrzebne
Moduł występuje w dwóch wersjach: z plastikową obudową i bez. Zdjęcia modułów poniżej. Do
Vectry-C/Signum moduł bez obudowy idealnie mieści się pod popielniczką. Do Astry-H również
kupujemy moduł bez obudowy, natomiast do Zafiry-B z obudową (moduł bez obudowy również
będzie tak samo prawidłowo działał w Zafirze-B). Moduł najlepiej zamówić poprzez stronę
https://sklep.lwpm.eu. Wszelkie pytania można zadawać na grupie facebook'owej LWPM Comfort
Module lub bezpośrednio do autora pod adresem e-mail comfort@lwpm.eu.

Wraz z modułem komfortu dostajemy w zestawie przejściówkę USB –> UART niezbędną do
zaprogramowania modułu. Wkładając moduł do samochodu, należy pamiętać o tym by odłączyć od
niego przejściówkę USB. Moduł nie może być włożony razem z przejściówką w gniazdo OBD,
ponieważ powoduje to jego nadmierne przegrzewanie się, co może być przyczyną uszkodzenia
modułu.

Moduł z obudową posiada już wbudowaną przejściówkę – nie potrzeba dokupować niczego więcej.
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Do podłączenia potrzebny będzie jeszcze przewód USB A- USB micro B, taki jak do ładowania
telefonów. Cały zestaw bez obudowy, połączony i gotowy do programowania wygląda tak.

Jeśli coś nie działa po podłączeniu modułu, spróbuj podłączyć kabel do innego portu USB, użyć
innego kabla lub spróbuj na innym komputerze.

2. Instalacja sterowników i pierwsze uruchomienie.
W celu połączenia się z modułem oraz
konfiguracyjną https://lwpm.eu/comfort/.

jego konfiguracji, odwiedzamy stronę

Czytamy uważnie informację, możemy zaznaczyć „Nie pokazuj ponownie”, wtedy ta informacja
więcej nam się nie pokaże. Następnie klikamy OK.
Uwaga: konfigurator pokazuje wiele wyskakujących okienek z pomocą. Warto je wszystkie
przeczytać. W wielu miejscach, w okienkach w prawym górnym roku widoczna jest ikonka
pomocy. Po jej kliknięciu może zapoznać się z pomocą dotyczącą aktualnego widoku.
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Pierwszym krokiem do połączenia się z modułem, jest wybór metody połączenia na
następnym ekranie.

Ikonka kół zębatych w lewym dolnym rogu daje nam możliwość wyboru sposobu połączenia z
modułem.

Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, niektóre z nich mogą być wykorzystana na
telefonie, niektóre tylko na komputerze, niektóre działają tylko na określonych przeglądarkach lub
systemach operacyjnych. Poniżej możesz krótko poczytać o każdej z tych metod oraz sposobie jej
konfiguracji i użycia.
Konfiguracja każdego ze sposobów została przedstawiona na przeglądarce Chrome 87 na
systemie Windows 10. Na innych systemach lub przeglądarkach może to wyglądać odmiennie.
Niektóre z tych różnic zostały opisane, jednak nie ma gwarancji, że być może trzeba coś zrobić
nieco inaczej.
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2.1

WebSerial API

Pierwszym ze sposobów na połączenie się z modułem jest skorzystanie z WebSerial API.
Jest to sposób na uzyskanie połączenia z portami szeregowymi, który jest dostępny w najnowszych
przeglądarkach. Jest to szybkie połączenia z modułem przez dowolny konwerter USB na UART.
Taką przejściówkę otrzymasz razem z nowym modułem i tej to najprostszy sposób na uzyskanie
połączenia z modułem.
UWAGA: Tryb ten zwykle nie jest dostępnych na telefonach komórkowych/tabletach.

Na ekranie wyboru urządzenia widzimy już sparowany z przeglądarką moduł. W przypadku gdy
moduł nie jest tutaj widoczny, klikamy zielony guzik Połącz z COM/TTY na dole okienka i
wybieramy odpowiednie urządzenie.

Urządzenie może mieć różną nazwę w zależności od zastosowanych sterowników oraz
zastosowanej przejściówki USB na UART. W przypadku przejściówki standardowo dołączonej do
modułu będzie to Silicon Labs CP201x lub LWPM Comfort Module (w zależności od użytego
systemu operacyjnego i/oraz przeglądarki). W przypadku gdy urządzenie nie jest tutaj widoczne,
należy upewnić się, że są zainstalowane odpowiednie sterowniki. Sterowniki można pobrać ze
strony https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.
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Z tej strony wybieramy sterowniki odpowiednie dla naszego systemu. W przypadku Windows 10
oraz Linux sterowniki powinny być zainstalowane automatycznie i zwykle nie ma potrzeby ich
instalowania.
Podłączamy teraz nasz moduł do portu USB komputera. Po pobraniu pliku ZIP na dysk
otwieramy go i uruchamiamy odpowiedni program instalacyjny. W moim przypadku Windows 10
64bit więc uruchamiam plik CP210xVCPInstaller_x64.exe.

Instalacja jest krótka, klikamy najpierw Dalej, a później Zakończ.
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Wchodzimy w menadżer urządzeń by sprawdzić czy wszystko przebiegło prawidłowo.

Widzimy że w menu Porty (COM i LPT) jest poprawnie zainstalowane urządzenie któremu
system przydzielił port COM3. Przechodzimy z powrotem do konfiguratora i klikamy ponownie na
„Połącz z COM/TTY”. Po zainstalowaniu sterowników, moduł powinien być możliwy do wybrania i
użycia do połączenia.
UWAGA: W każdej chwili możemy wyświetlić pomoc dotyczącą okienka „Wybierz urządzenie”
klikając na niebieską ikonkę w prawym górnym rogu okienka. Zwykle jest tam wiele cennych
informacji. Warto zapoznać się także z informacjami po kliknięciu na Gdzie jest moje urządzenie?
oraz innych w tym miejscu, ponieważ kryją się pod nimi cenne wskazówki dotyczące problemów z
połączeniem.
W przypadku Chrome 87 konieczne będzie włączenie eksperymentach funkcji, aby tryb
WebSerial zadziałał. Aby włączyć eksperymentalne funkcje należy przejść na stronę chrome://flags
i włączyć flagi widoczne na poniższym ekranie oraz uruchamiamy ponownie przeglądarkę.
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2.2

WebUSB API

WebUSB jest kolejnym nowoczesnym sposobem połączenia się z modułem za pomocą
USB. Działa on jedynie z przejściówką bazującą na układzie CP210x (i zgodnymi z nim – taka jak
dołączona do modułu). Tryb WebUSB jest zwykle dostępny z poziomu telefonu
komórkowego/tabletu. W przypadków telefonów nie jest wymagana żadna konfiguracja. Tryb
WebUSB jest najszybszym połączeniem z modułem (z niewielką przewagą nad szybkością
WebSerial API). Natomiast w przypadku systemu Windows konieczne jest zainstalowanie innych
sterowników dla konwertera USB.
Aby zmienić domyślny sterownik dla urządzenia, ściągamy program Zadig
(https://files.lwpm.eu/tools/zadig-2.5.exe) lub jego najnowszą wersję bezpośrednio ze strony autora
oprogramowania Zadig (https://zadig.akeo.ie/). Uruchamiamy program i wybieramy podłączony
moduł oraz sterownik WinUSB do zainstalowania.

Jeśli masz moduł nie jest widoczny na liście, zaznaczamy opcję Options → List All Devices.
Należy uważać aby nie zmienić sterownika dla innego urządzenie w systemie, ponieważ przestanie
ono prawidłowo działać. Po kliknięciu na Replace Driver, sterownik zostanie podmieniony po
chwili.
UWAGA: Podmiana sterowników dla modułu spowoduje, że przestana działać także wszystkie
inne urządzenia wykorzystujące CP210x jako przejściówki do USB na UART. Jeśli nie korzystasz
z takich urządzeń, to nie będzie miało to żadnego znaczenia, natomiast jeśli napotkasz problemy z
innymi urządzeniami, wtedy należy zmienić identyfikator USB modułu (przejściówki USB na
UART).
Aby zmienić identyfikator USB modułu, pobieramy program CP21xx Customization
Utility ze strony https://files.lwpm.eu/tools/CP21xxCustomizationUtility.zip oraz uruchamiamy.
Jedyną zmianą jaką musi zrobić, to zamiana VID (VendorID) oraz PID (ProductID) na wartości
takie, które nie są używane przez żadne inne urządzenie. Proponowane wartości można zobaczyć na
poniższym zdjęciu. Klikając Program Device zapisujemy nowe wartości do przejściówki.
UWAGA: Zmiana identyfikatorów spowoduje, że program CP21xx Customization Utility nie
będzie w stanie ponownie połączyć się z nim by przywrócić poprzednie wartości. Oczywiście
przywrócenie oryginalny wartości jest możliwe. Skontaktuj się z LWPM by uzyskać szczegóły jak
to zrobić.
UWAGA: Zmiana identyfikatorów spowoduje, że urządzenie nie będzie już w systemie
rozpoznawane jako przejściówka USB ↔ UART, a co za tym idzie nie będzie można z niej
skorzystać w trybie WebSerial API ani w trybie usługi. Jedyną działającą opcją pozostanie
WebUSB API.
Po zmianie identyfikatorów, aktualizujemy sterownik dla przejściówki za pomocą Zadig tak
jak to zostało pokazane wcześniej. W tym momencie wszystko powinno już działać prawidłowo.
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Ostatnim etapem jest skonfigurowanie przeglądarki. W przypadku Chrome 87 konieczne
będzie włączenie eksperymentach funkcji aby tryb WebUSB zadziałał. Aby włączyć
eksperymentalne funkcje należy przejść na stronę chrome://flags i włączyć flagi widoczne na
poniższym ekranie oraz uruchamiamy ponownie przeglądarkę.
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Po odpowiedniej konfiguracji moduł powinien być już widoczny na liście urządzeń.

W przypadku gdy moduł nie jest widoczny, klikamy na zielony przycisk Połącz z USB oraz
wybieramy odpowiednie urządzenie. Tak samo jak w przypadku WebSerial, nazwa modułu na
liście może być różna w zależności od systemu operacyjnego czy przeglądarki.
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2.3

WebBluetooth API

Kolejną z metod na połączenie się z modułem jest wykorzystanie bezprzewodowej łączności
z modułem Bluetooth. Razem z modułem możesz otrzymać przejściówkę Bluetooth albo
podłączaną zamiast przejściówki USB ←> UART lub wbudowaną (przylutowaną) na stałe do
modułu. Odpowiedni moduł Bluetooth możesz także zakupić we własnym zakresie. Sprawdzonym
i działającym modułem jest moduł Bluetooth HM-10 (do nabycia bez problemu w internecie).
UWAGA: Warto pamiętać, że WebBluetooth API obsługuje tylko moduły BLE (Bluetooth Low
Energy), czyli Bluetooth 4.0 i nowsze. Możliwe jest także wykorzystanie starszych modułów
Bluetooth (np. XM-15B), jednak nie będą one dostępne poprzez WebBluetooth API. Takie
urządzenia parujemy z komputerem w standardowy sposób a następnie korzystamy z interfejsu
WebSerial API lub usługi aby połączyć się z modułem.
Ten sposób połączenia powinien zadziałać zarówno z telefonu jak i komputera. Jest to
najwolniejszy ze sposobów komunikacji z modułem. Z tego tez powodu aktualizacja
oprogramowania modułu przy jego wykorzystaniu jest niedozwolona.
Ponieważ jest to już dosyć „stara” metoda łączenia się z urządzeniami, zwykle nie wymaga
ona żadnej konfiguracji ze strony przeglądarki. Jednak jeśli okazało by się że jest niedostępna, to
konfigurujemy podobnie jak w poprzednich przypadkach. W przypadku Chrome 87 konfiguracja
przeglądarki powinna wyglądać następująco, aby tryb WebBluetooth zadziałał. Aby włączyć
eksperymentalne funkcje należy przejść na stronę chrome://flags i włączyć flagi widoczne na
poniższym ekranie oraz uruchamiamy ponownie przeglądarkę.
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Moduł powinien być widoczny na liście urządzeń.

Jeśli moduł nie jest widoczny, klikamy na zielony guzik Połącz z BT… i wybieramy odpowiednie
urządzenie.
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2.4

Tryb off-line

Tryb off-line pozwala na zasymulowanie modułu i przejrzenie całej dostępnej konfiguracji
bez konieczności posiadania modułu. Można przyjrzeć się z nim dostępnym opcją oraz poćwiczyć
konfigurowanie modułu.
Tryb ten działa na każdej przeglądarce bez konieczności jakiejkolwiek konfiguracji.

2.5

Usługa lcm_service

Tak zwana usługa jest ostatnim z dostępnych trybów połączenia z modułem. Wymieniona
została jako ostatnia, ponieważ nie jest to zalecany sposób na połączenie z modułem ponieważ
może powodować problemy bezpieczeństwa i może wymagać nietypowej konfiguracji
zabezpieczeń w przypadku niektórych przeglądarek. Niektóre programy antywirusowe mogą
traktować usługę jako zagrożenie. Mimo to ten sposób połączenia powinien zadziałać na każdej
przeglądarce w systemie Windows oraz Linux (w większości przypadków bez potrzeby
jakiejkolwiek dodatkowej konfiguracji).

Po włącznie tego trybu połączenia otrzymujemy błąd połączenia z usługą, którą dopiero musimy
pobrać i uruchomić. Link skąd możemy pobrać usługę będzie widoczny po kliknięciu na Czym jest
usługa?. Po kliknięciu na tej link pobiera się na program lcm_service.exe którą musimy
uruchamiać za każdym razem kiedy będziemy chcieli korzystać z konfiguratora. Czasami po
pojawieniu się nowego oprogramowania trzeba będzie pobrać nową usługę. Konfigurator nas o tym
poinformuje. Uruchamiamy program, okienko powinno wyglądać mniej więcej tak jak poniżej.
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W przypadku korzystania usługi wymagane jest zainstalowanie odpowiednich sterowników
dokładnie w taki sam sposób jak dla trybu WebSerial API (cofnij się do jednego z poprzednich
rozdziału by się zapoznać z instrukcją instalacji sterowników).
W przypadku gdy wszystko jest poprawnie zainstalowane, moduł powinien być już
widoczny na liście urządzeń. Usługa wyświetla także wszystkie inne dostępne w systemie porty
szeregowe. Mimo to port z którym powinniśmy się połączyć powinien być dobrze podpisany.

2.6

Połączenie z modułem

Gdy już wszystko zostanie skonfigurowane możemy połączyć się z naszym modułem.
Wybieramy w tym celu odpowiednią pozycję na liście urządzeń.
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Trwa identyfikacja oraz odczyt konfiguracji z naszego modułu.

Czasem zdarza się że podczas identyfikacji urządzenia coś pójdzie nie tak, wtedy wyświetli się nam
informacja.

Przeważnie pomaga wtedy odłączenie przewodu od portu USB i ponowne podłączenie, klikamy
wtedy „Spróbuj ponownie”. Jeśli natomiast ten sposób nie pomoże kontaktujemy się z autorem.
Czasami, na przykład na wskutek jakieś awarii, moduł może zadziałać w trybie awaryjnym
o czym zostaniesz poinformowany. W trybie awaryjnym, jedyne co można zrobić, to przywrócić
odpowiednie oprogramowanie modułu aby ożywić moduł. Aktualizacja oprogramowania w module
jest opisana w dalszej części instrukcji obsługi modułu.
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Jeśli natomiast wszystko poszło ok, konfigurator poprawnie odczytał konfiguracje, widzimy takie
okno.

Konfigurator posiada bogaty opis funkcji, czytamy wszystkie informacje i potwierdzamy
przyciskiem „OK”, możemy też zaznaczać „Nie pokazuj ponownie” jeśli nie będą już nam
potrzebne te informacje.
Jesteśmy teraz już w konfiguratorze, okno wygląda tak jak na poniższym zdjęciu. Zamknięte
okienka pomocy możemy w każdej chwili wyświetlić klikając na niebieską ikonkę w prawym
górnym rogu okna.
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3. Podstawowa konfiguracja
Moduł, który zamówisz jest już skonfigurowany w podstawowym zakresie dla Twojego
auta, ale w razie jakichkolwiek problemów, lub nietypowego wyposażenia samochodu, należy tą
konfigurację oczywiście poprawić. Poszczególne ekrany które zobaczysz na poniższych zdjęciach
mogą różnić się aktualnego wyglądu (na przykład z powodu pojawienia się nowych funkcji lub z
też nie każde funkcje dostępne są w każdej wersji oprogramowania lub dla każdego auta).
Przechodzimy w zakładkę „Samochód”.

Ustawiamy odpowiednio opcje wg wyposażenia naszego samochodu. Model samochodu do wyboru
Zafira-B, Astra-H, Vectra-C, Signum, Corsa-D i Antara (w zależności od wersji
oprogramowania obecnej w module). Rodzaj wyświetlacza do wyboru: CID, BID, TID i GID.
Wyświetlacze do wyboru są graficznie opisane więc nie będzie problemu z wyborem
odpowiedniego. Następne opcje do zaznaczenia to obecność modułu REC w samochodach AstraH i Zafira-B. Ustawienie tych wszystkich wartości nie jest konieczne, ponieważ moduł sam
wykryje obecność REC i model samochodu, jednak ich ustawienie jest ważne dla konfiguratora,
który dostosuje dostępne opcje do wybranego modelu samochodu.
W przypadku, gdy moduł nie działa (nie pokazuje temperatury silnika, lub w menu modułu jest
widoczna informacja, że silnik jest nieznany), przechodzimy w zakładkę Silnik
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Domyślnie zaznaczana jest opcja „Wykryj automatycznie typ silnika”. Jeśli z jakiegoś powodu
moduł nie zdoła rozpoznać silnika, odznaczamy tę opcję i wybieramy typ silnika ręcznie z listy
dostępnych silników, następnie zgłaszamy błąd z wykrywaniem silnika na stronie
https://bugs.lwpm.eu/ załączając możliwie najdokładniejsze informacje o swoim silniku.
Jeśli chcemy by moduł odczytywał błędy z silnika i informował nas o nich odpowiednio
konfigurujemy opcję „Sposób informowania o błędach w sterowniku”, do wyboru są 4 opcje. Jeśli
posiadany samochód posiada filtr cząstek stałych DPF zaznaczamy opcję „Pokaż stan DPF”. Opis
pozostałych parametrów jest widoczny w konfiguracji, natomiast dodatkową pomoc możemy
zawsze uzyskać klikając na niebieską ikonkę ze znakiem zapytania w prawym górnym rogu ekranu.

3.1 Konfiguracja zdarzeń
Następnie przechodzimy w zakładkę Zdarzenia
Bardzo ważną rzeczą jest konfiguracja przycisków którymi będziemy wchodzić w menu modułu i
w jego ustawienia. Standardowo moduł skonfigurowany jest tak jak widać na obrazkach poniżej.
Do menu wchodzimy przytrzymując co najmniej 1,5s przycisk BC w radiu, a do ustawień
wchodzimy wciskając przycisk SETTINGS będąc w menu modułu. Sprawa jest prosta gdy
posiadamy oryginalne radio, jeśli natomiast mamy stację multimedialną należy zmienić przyciski
którymi będziemy aktywować menu ze standardowych na np. przyciski kierownicy. Do wyboru
mamy wszystkie możliwe przyciski kierownicy.
Moduł, który otrzymasz zwykle jest przystosowany do Twojego wyposażenia auta, więc na
początku nie ma potrzeby zmiany tych ustawień.
W przypadku konieczności zmiany, lub poprawienia ustawień, na kolejnej stronie pokazane są
domyślne ustawienia jakie są ustawiane w nowych modułach.
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Domyślne ustawienia w zależności od wyposażenia auta:
* Astra-H, Zafira-B lub poliftowa Vectra-C, z fabrycznym radiem

* Astra-H, Zafira-B lub poliftowa Vectra-C, auto bez fabrycznego radio, np. jakieś radio z
Andoidem:

* Vectra-C przedliftowa, z włączoną emulacją NCDC2015 – sterowanie menu przyciskami na
kierownicy:
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* Vectra-C przedliftowa, z włączoną emulacją NCDC2015 – sterowanie menu przyciskami na
manetce:

* Vectra-C przedlifowa z wyłączoną emulacją NCDC2015 – sterowanie fabrycznym radiem:
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3.2 Zapis ustawień
Gdy mamy już wszystko skonfigurowane, opcje podstawowe jak i wszystkie opcje które udostępnia
konfigurator musimy zapisać wprowadzone zmiany do modułu. W tym celu w górnym prawym
rogu wybieramy „Konfiguracja” a następnie „Zapisz do urządzenia”.

Konfigurator zapisze ustawienia do modułu.
Czasem zdarza się że podczas zapisu coś pójdzie nie tak, pomaga odłączeniu przewodu od portu
USB i ponowne podłączenie, klikamy wtedy „Spróbuj ponownie”.
Jeśli natomiast wszystko pójdzie pomyślnie powinniśmy otrzymać taki komunikat który
potwierdzamy klikając OK Możemy teraz odłączyć moduł i zamknąć wszystkie okna.
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3.3

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania jest całkowicie bezpłatna, jednak niektóre
nowe funkcje mogą być zablokowane i dostępne po wykupieniu. Aktualizację oprogramowania w
module wykonujemy w konfiguratorze po wybraniu opcji Urządzenie → aktualizacja
oprogramowania z menu głównego.

W tym miejscu możemy wybrać wersję oprogramowania którą chcemy zainstalować oraz język
menu w module. Warto przeczytać dokładnie opis dla nowej wersji, ponieważ są tutaj zawarte
informacje o nowych zmianach, usuniętych funkcjach itp. Po niektórych aktualizacjach może być
konieczne ponowne skonfigurowanie pewnych funkcji modułu.
Jeśli w module mamy oprogramowanie nieodpowiednie dla naszego auta, należy odznaczyć
pole Pokaż tylko oprogramowanie zgodne z Twoim samochodem. Ukaże się nam pełna lista
oprogramowania z wyszczególnionymi modelami samochodów do których pasuje dane
oprogramowanie.

UWAGA: Po aktualizacji oprogramowania do innego modelu auta należy uważnie przejrzeć całą
konfigurację modułu, ponieważ pewne ustawienia mogą być niezgodne pomiędzy różnymi
modelami aut. Dotyczy to w szczególności zakładki Zdarzenia oraz przypisana akcji do
poszczególnych przycisków.
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4. Instalacja modułu w samochodzie
4.1 Vectra-C / Signum
Moduł w każdym samochodzie podłączamy pod złącze diagnostyczne OBD2. W Vectrze/Signum
złącze znajduje się pod popielniczką. Otwieramy pokrywę i wyciągamy popielniczkę.

Wtykamy moduł w gniazdo i z wyczuciem dociskamy do oporu. Prawidłowo zamontowany moduł
wygląda tak. Należy pamiętać o tym by odłączyć od modułu przejściówkę USB przed jego
włożeniem w gniazdo OBD, ponieważ może to powodować podwyższone użycie prądu przez
moduł a także jego przegrzanie i uszkodzenie. Począwszy od wersji sprzętu v1.3 nie jest konieczne
odłączanie przejściówki, ponieważ od tej wersji jest on już przystosowany do stałej obecności
podłączonej przejściówki.
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Po prawidłowym zamontowaniu modułu popielniczka powinna bez problemu się zmieścić i nie
odstawać.
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4.2 Astra-H
W Astrze-H gniazdo OBD znajduje się pod półeczka, pod dźwignią hamulca ręcznego.

Podnosimy zaślepkę do góry i wyciągamy ją.
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Naszym oczom ukazuje się gniazdo.

Wkładamy moduł w gniazdo i dociskamy z wyczuciem do oporu. Wygląda to tak. Należy pamiętam
o tym by odłączyć od modułu przejściówkę USB przed jego włożeniem w gniazdo OBD.

Montujemy z powrotem zaślepkę i gotowe.
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4.3 Zafira-B
Gniazdo OBD w Zafirze-B znajduje się za zaślepką która jest w dolnej części tunelu środkowego.

Wyciągamy zaślepkę. Widzimy gniazdo OBD.

Wkładamy moduł z obudową w gniazdo i dociskamy z wyczuciem do oporu. Należy pamiętać o
tym by odłączyć od modułu przejściówkę USB przed jego włożeniem w gniazdo OBD. W
przypadku modułu w obudowie, przejściówka jest wbudowana i nie sprawia problemów podczas
pracy modułu po włożeniu w gniazdo OBD.
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Tak wygląda moduł po zamontowaniu. Zaślepka niestety nie mieści się z powrotem.
Bardziej wymagający i ci co nie chcą jeździć z taką „dziura” mogą wyciąć w zaślepce otwór pod
moduł. Zamontowana w ten sposób zaślepka wygląda tak.
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5. Uruchomienie menu modułu
Moduł po włożeniu do gniazda OBD potrzebuje chwilę czasu aby przeanalizować wyposażenie auta
i odpowiednio się skonfigurować do działania. Może to potrwać kilkanaście sekund. W trakcie tego
procesu na wyświetlaczu przebiegu licznika mogą pojawiać się różne informacje i wartości ECN.
W przypadku gdy moduł nie będzie chciał się uruchomić, wartości te będą istotne dla określenia i
naprawy problemu. Skontaktuj się z autorem, aby uzyskać więcej pomocy w tym temacie.
Moduł prawidłowo wykryje całe wyposażenie gdy uruchomi się needle-sweep. Kolejne
uruchomienie modułu (np. po postoju) nie wymaga już tej analizy wyposażenia i odbywa się
natychmiastowo. Wykrywanie wyposażenia będzie się odbywać przy każdym włożeniu modułu (np.
po wyjęciu modułu w celu zmiany jego konfiguracji). Przed pierwszym uruchomieniem zapłonu po
włożeniu modułu do gniazda OBD warto włączyć fabryczne radio ( o ile posiadamy takie w aucie)
– umożliwi to prawidłowe jego wykrycie i działanie niektórych funkcji związanych z radiem.
Moduł zaczyna działać od razu po wykryciu całego wyposażenia. Jeśli np. wcześniej ustawiliśmy
sobie Needle-Sweep, to po włączeniu zapłonu powinniśmy zauważyć jak wskazówki zegarów
przesuwają się do końca i opadają. Na wyświetlaczu w zakładce BC obok zasięgu powinna pojawić
się wartość temperatury płynu chłodzącego. Wszystko to świadczy o prawidłowym działaniu
modułu.

Teraz możemy uruchomić menu. Jeśli mamy oryginalne radio i nie zmienialiśmy przy konfiguracji
przycisków w zakładce Zdarzenia to menu uruchamiamy przytrzymując przyciski BC.
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Wciskamy przycisk BC i trzymamy go tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się nam takie lub
podobne menu modułu. Menu modułu może się różnić w zależności od włączonych opcji.

Po menu poruszamy się dużym pokrętłem, w przypadku CD30 strzałkami na radiu, a jeśli nie
posiadamy fabrycznego radia to używamy lewej rolki na kierownicy. Aby zatwierdzić wybór
wciskamy duże pokrętło, w przypadku CD30 wciskamy przycisk OK, natomiast jeśli nie posiadamy
fabrycznego radia wciskamy lewą rolkę na kierownicy.
UWAGA: Czasem zdarza się że nie mając fabrycznego radia nie możemy poruszać się po menu
ponieważ nie działa rolka. Jest to spowodowane tym że wyświetlacz działa w trybie bez zakładek.
Zazwyczaj pomaga przeprogramowanie wyświetlacza w tryb wyświetlania zakładek. Problem ten
może się także pojawiać przy radiu CD30.
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6. Opis zakładek menu
6.1 Zakładka OBD II

W zakładce tej znajdziemy podstawowe parametry pracy silnika. Standardowo zakładka jest pusta i
aby ją używać należy odpowiednio skonfigurować moduł w konfiguratorze w zakładce OBD II
ustawiając odpowiednie PIDy. Jeśli nie wiemy które PIDy ustawić dodajemy kilka pustych stron w
konfiguratorze, a następnie w samochodzie wybieramy sobie sami które parametry nas interesują.
Aby zmienić wyświetlane parametry wchodzimy w zakładkę OBD II, w zależności od radia robimy
to na trzy sposoby, wciskając duże pokrętło, w przypadku radia CD30 przycisk OK lub gdy mamy
radio nie fabryczne wciskając lewą rolkę na kierownicy.
Następnie dużym pokrętłem, strzałkami lub lewą rolką kierownicy najeżdżamy na interesujące nas
pole.

Wciskając pokrętło, przycisk OK lub rolkę kierownicy szukamy odpowiedniego parametru który
nas interesuje.
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Przesuwamy się niżej i robimy to samo dla każdej linijki którą chcemy wypełnić danymi.

Poszczególne strony w zakładce zmieniamy przyciskiem SETTINGS na radiu. Aby zapisać zmiany
wychodzimy z zakładki poprzez naciśnięcie na RETURN/POWRÓT który pojawi się na górze
ekranu po przewinięciu pokrętłem/rolką/strzałką na samą górę.
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6.2 Zakładka ECU Info

Zakładka ECU Info jest dodatkową opcją modułu. Zakładka ECU Info umożliwia podgląd bardziej
zaawansowanych parametrów silnika oraz innych modułów w aucie np. ABS, TPMS czy moduł
automatycznej skrzyni biegów. Tutaj podobnie jak w zakładce OBD II najpierw musimy
skonfigurować to co chcemy wyświetlać (opis konfiguracji taki sam jak dla OBD II).
Nie wszystkie parametry z zakładki ECUInfo będą widoczne w Twoim samochodzie! Ich
dostępność zależy od modelu auta, rodzaju silnika czy też od wyposażenia auta.
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6.3 Zakładka PAS

Jeśli posiadamy czujniki parkowania zakładka ta umożliwia wyświetlanie odległości
poszczególnych czujników od przeszkody. Odpowiednia konfiguracja modułu w konfiguratorze w
zakładce Czujniki parkowania umożliwią automatyczne wyświetlanie ekranu PAS na wyświetlaczu
w momencie wykrycia przeszkody przez czujniki. Tak wygląda okienko z odległościami czujników
od przeszkody w centymetrach.
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6.4 Zakładka DPF

Zakładka umożliwia monitorowanie parametrów związanych z filtrem cząstek stałych DPF.
Kiedy w naszym samochodzie zacznie się wypalanie filtra DPF zostaniemy o tym poinformowani
dźwiękiem oraz automatycznym otworzeniem się okienka z parametrami filtra oraz procentowym
postępem wypalania.
Wygląda to tak.

Nasycenie obrazuje procentowe zapełnienie filtra cząsteczkami stałymi. Obok jest informacja o
różnicy ciśnienia przed filtrem a za filtrem. Przebieg informuje ile km przejechaliśmy od ostatniego
wypalania filtra. Niżej mamy temperaturę spalin przed filtrem i za nim. Regeneracja obrazuje
procentowy stan wypalania filtra.
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Po skończeniu wypalania moduł informuje nas dźwiękiem oraz monitem o zakończeniu.

Moduł posiada także możliwość ręcznego sterowania wypalaniem (w przypadku niektórych
silników). Ta dodatkowa opcja umożliwia włączenie regeneracji DPF w dogodnym dla nas
momencie. Dostęp opcji jest możliwy po wejściu do zakładki DPF przyciskiem OK/rolką o ile
silnik jest włączony.
UWAGA: w zależności od sterownika silnika, rozpoczęcie wypalania DPF może zostać opóźnione.
Niektóre silniki mogą uruchomić regenerację nawet na całkowicie zimnym silniku od razu po jego
uruchomieniu, jednak niektóre mogą wymagać przynajmniej lekkiego rozgrzania (chociażby
kilkuminutowej jazdy).
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6.5

Zakładka Akcje

Zakładka Akcje pozwala na zdefiniowanie listy (skrótów) do najczęściej używanych poleceń
oraz akcji z modułu.

Poprzez wejście w to menu mamy możliwość wybrania i uruchomienia akcji, które wcześniej sobie
skonfigurowaliśmy. Pozwala to na łatwiejsze wykonanie pewnych poleceń, które normalnie
musielibyśmy przypisać pod jakiś inny przycisk (np. z radia).
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6.6

Zakładka Video

Zakładka Video pozwala na przełączenia kolorowego ekranu CID w tryb Video-IN, co daje
nam możliwość wyświetlenia na ekranie dowolnego obrazu (np. tunera TV, kamery cofania itp.).

Po kliknięciu na zakładkę mamy możliwość przełączenia obrazu w tryb pełnego ekranu (z ukrytym
menu). Podczas działania zakładki Video, nadal aktywne są wszystkie funkcje modułu oraz radia
(takie jak monitorowanie DPF lub zmiana aktywnej stacji).

Odpowiednia konfiguracja modułu pozwala na podłączenie kamery cofania, która automatycznie
będzie włączała się na ekranie po włączeniu biegu wstecznego. Odpowiednia instrukcja jest
dostępna na stronie LWPM.
UWAGA: użycie zakładki Video wymaga posiadania konwertera sygnału video, który da
odpowiedni sygnał dla CIDa. Odpowiedni konwerter możesz zakupić w internecie lub poszukać na
stronie LWPM jak to zrobić samemu możliwie najmniejszym kosztem :)
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7. Pytania i odpowiedzi
Sporo odpowiedzi na często zadawane pytania zostały zawarte w treści instrukcji. Postaram się
jednak dopisać kilka zadawanych często pytań, będzie łatwiej znaleźć odpowiedź.
PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Gdzie mogę zakupić moduł?
Moduł zamawiamy poprzez stronę internetową https://sklep.lwpm.eu

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Mój moduł nie działa, wyświetla tylko temperaturę, natomiast brak menu.
Temperatura to oznaka że moduł działa, aby wejść w menu przytrzymujemy
przycisk BC na radiu.

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Czy moduł zadziała w moim samochodzie?
Moduł działa w samochodach: Astra-H, Zafira-B, Corsa-D,
Vectra-C/Signum. Jeśli nasze auto posiada lub posiadało radio CD30,
CD30MP3, CDC40OPERA, CD40USB, CD50PHONE, CD70NAVI,
DVD90NAVI, NCDC2013, NCDC2015 możemy śmiało kupować moduł.
Do optymalnego działania modułu, wymagany jest graficzny wyświetlacz
(GID lub CID).

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Z modułem jest chyba coś nie tak. Mój DPF wypala się już przy 60%.
Moduł nie steruje wypalaniem, odczytuje jedynie stan filtra ze sterownika
silnika. Jeśli mamy problemy z DPF problemu szukamy w samochodzie.
Jedną z dodatkowych funkcji modułu jest możliwość sterowania wypalaniem.
Wtedy jest możliwe uruchomienie wypalania DPF w dogodnym momencie.

PYTANIE

Chciałbym by mój moduł miał więcej funkcji, oraz wykryłem błąd w
działaniu modułu. Gdzie zgłosić się z problemem?
Wszelkie problemy z modułem oraz pomysły na rozwinięcie projektu
zgłaszamy na stronie https://bugs.lwpm.eu/. Konieczna jest rejestracja.

ODPOWIEDŹ
PYTANIE
ODPOWIEDŹ

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

PYTANIE

Podłączyłem moduł i niestety zakładka OBD II i ECU Info jest pusta,
brak jakichkolwiek parametrów.
Parametry nie są standardowo skonfigurowane ponieważ wszystko zależy od
rodzaju silnika. Zakładkę OBD II oraz ECU Info trzeba najpierw
skonfigurować w konfiguratorze. Więcej informacji możesz znaleźć w tej
instrukcji.
Z modułem jest coś nie tak, źle pokazuje odległości czujników parkowania od
przeszkody. Przez to uszkodziłem zderzak.
Moduł nie mierzy odległości samochodu od przeszkody, wyświetla jedynie
informacje które wysyłane są z modułu parktronika. Problemu należy szukać
w module czujników parkowania, lub w samych czujnikach

ODPOWIEDŹ

Dlaczego moduł po podłączeniu pokazuje błędy, natomiast lampka MIL nie
świeci się? Może wada modułu?
Czasami w sterowniku silnika są błędy mało istotne które nie powodują
zaświecenia się kontrolki MIL. Moduł jednak odczytuje i informuje o
wszystkich błędach w sterowniku silnika.

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Jak skonfigurować moduł i podłączyć w samochodzie?
Moduł konfigurujemy podłączając go do komputera a następnie korzystamy z
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konfiguratora online na stronie https://lwpm.eu/comfort/ . W samochodzie
moduł wpinamy w złącze diagnostyczne OBD II.
PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Usunąłem modułem błędy w sterowniku silnika, teraz moduł nie działa
ponieważ po włączeniu zapłonu nie pokazuje się menu modułu.
Jest to normalne i prawidłowe zachowanie się modułu. Odpowiednio
skonfigurowany moduł w momencie wykrycia błędu automatycznie włącza
menu modułu. Brak błędów = brak włączonego menu. Aby wejść w menu
przytrzymujemy przycisk BC.

PYTANIE
ODPOWIEDŹ

Nie posiadam fabrycznego radia i nie mogę wejść w menu modułu.
Aby wejść w menu bez fabrycznego radia należy najpierw odpowiednio
skonfigurować moduł w konfiguratorze w zakładce zdarzenia-przyciski.
Zmieniamy tam przyciski „radio: BC” oraz „radio: Settings” na np. przyciski
z kierownicy. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji.

PYTANIE

Dlaczego przy wpiętym module cały czas wyświetla ECN000000 na
liczniku?
Winne jest stare oprogramowanie w liczniku. Liczniki z nowszym
oprogramowaniem pozbawione są tego błędu. Pierwsze rozwiązanie to w
konfiguratorze w zakładce „Silnik” zaznaczamy opcję „Użyj standardowy
sposobu odczytu parametrów silnika”. Opcja ta nie zadziała w przypadku
monitorowania stanu DPF. Bardziej zalecany jest sposób drugi czyli
wymiana licznika na nowszy np. z oprogramowaniem SW 7.655.

ODPOWIEDŹ
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8. Gwarancja i odpowiedzialność
Moduł jest urządzeniem DIY i to Ty powinieneś go sobie sam
wykonać i sam za niego odpowiadasz! Autor (LWPM) nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za skutki jego działania / niedziałania /
nieprawidłowego działania, ani nie udziela jakiejkolwiek
gwarancji. W szczególności nie odpowiada za nieprawidłową
konfigurację modułu oraz skutki z tym związane, takie jak
mandaty za nieprawidłowe wyposażenie samochodu (np jazda na
halogenach jako światła do jazdy dziennej). Moduł ma
nieograniczone możliwości komunikacji ze wszystkimi
sterownikami obecnymi w samochodzie, dlatego należy go
konfigurować ostrożnie, a w szczególności korzystać ze
sprawdzonych źródeł dla akcji (akcje dostępne w konfiguratorze
są weryfikowane pod kątem obecności dziwnych poleceń).
Gwarancja dotyczy jedynie oprogramowania i autor (LWPM)
zapewnia darmowe aktualizacje oprogramowania przez bliżej
nieokreślony czas :) Moduł (jak każde urządzenie DIY) nie
posiada żadnego certyfikatu, w szczególności homologacji
Opla/GM na wykorzystanie w aucie. Wszystko robisz to na
własne ryzyko. Autor chętnie odpowie na każdy e-mail pod
adresem comfort@lwpm.eu i pomoże rozwiązać każdy, nawet
najtrudniejszy problem (na odpowiedź czasem trzeba cierpliwie
poczekać). Pomocy można także poszukać na forach ZKP, AKP
oraz Facebooku.
W razie jakichkolwiek problemów z oprogramowaniem, lub z
modułem (sprzętem) możesz w każdej chwili liczyć na pomoc
autora. W takim wypadku skontaktuj się poprzez e-mail a na
pewno otrzymasz pomoc.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami
nie kupuj tego modułu!
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