LWPM Video Module

Moduł ten umożliwia podłączenie sygnału CVBS do fabrycznego kolorowego wyświetlacza
(CID) w autach Opel takich jak:
• Vectra-B, Astra-G, Zafira-A, Corsa-C, Vectra-C, Signum, Omega-B
• Vectra-C FL, Signum FL, Astra-H, Zafira-B, Corsa-D, Antara, Vivaro-A
• i inne z takimi wyświetlaczami
Sam moduł jest przerobioną wersją chińskiego konwertera video dla Volkswagena. Przeróbka
konwertera polega na dodaniu kilku dodatkowych wejść CVBS (np. dla podłączenia telewizji lub
odtwarzacza DVD) oraz umożliwieniu jednoczesnego działania fabrycznego menu na
wyświetlaczu jak i bezproblemowej współpracy z mapą z fabrycznej nawigacji (NCDR1100 /
NCDR1500 / NCDC2013 / NCDC2015 / CD70 / DVD90 / DVD100 / inne podobne).
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Podstawowe funkcje:
obsługa do 3 wejść CVBS (kamera cofania, telewizja, odtwarzacz DVD, …)
wsparcie dla obrazu z fabrycznej nawigacji
wielojęzykowy interfejs (polski, angielski, niemiecki, hiszpański, …)
sterowanie menu modułu z poziomu fabrycznego radia lub sterowanie z kierownicy
automatyczne pokazywanie obrazu z kamery cofania
przełącznik audio 4 x stereo
możliwość podłączenia manetki BC dla starszych aut

Instalacja modułu w aucie nie powinna nikomu przysporzyć trudności, jednak wymagana
będzie podstawowa znajomość elektryki auta (trzeba wiedzieć gdzie znajduje się napięcie +12V, a
gdzie masa oraz szyna CAN dla wyświetlacza [MSCAN]). W razie problemów każdy mechanik /
elektryk samochodowy będzie w stanie ten moduł podłączyć.
Wymagana jest kamera cofania z sygnałem NTSC (nie dołączona do zestawu). Może być to
dowolna kamera, np. w ramce tablicy rejestracyjnej.

Informacje na temat zakupu modułu, kosztów i innych ważnych szczegółów można znaleźć
na stronie https://sklep.lwpm.eu/
Uwaga: ponieważ jest to jedynie przerobiony chiński konwerter, to tak jak i oryginalny nie
posiada żadnych certyfikatów dopuszczających do pracy w samochodzie (tak jak większość
chińskiej elektroniki samochodowej). Wszystko robisz na własną odpowiedzialność!

Montaż modułu w samochodzie
Poradnik montażu po kolei opisuje każdy element zestawu konwertera oraz każda wtyczkę
wraz z krótkim opisem gdzie i w jaki sposób należy ją podłączyć. Poszczególne kroki jak i złącza
mogą się trochę różnić w zależności od wybranego zestawu konwertera oraz ilości dostępnych w
nim wejść/wyjść. Zdjęcia przedstawiają konwerter w jego maksymalnej możliwej konfiguracji
(3xCVBS, wsparcie na fabrycznej nawigacji, przełącznik 4x stereo oraz sterownia manetką).
Poniższe zdjęcia przedstawiają ogólny wygląd poszczególnych elementów zestawu jak i ich
najważniejsze funkcje.
Najważniejszy element całego zestawu. Konwerter wideo. Jego
funkcją jest przetwarzanie sygnału wejściowego z kamery
CVBS (lub innego źródła wideo) do formatu akceptowalnego
przez fabryczny ekran (CID). W zależności od konfiguracji
może posiadać inny zestaw wejść oraz wyjść, które są
przedstawione poniżej.

Wejścia sygnału wideo. Od lewej strony:
• CVBS2
• CVBS3
• fabryczna nawigacja
Wszystkie te wejścia są opcjonalne i zależą wyłącznie od wersji
wyposażenia konwertera. Do wejść CVBS podłączyć możemy
sygnał z dodatkowej kamery, tunera telewizyjnego lub
odtwarzacza DVD. Do wejścia nawigacji podłączamy
fabryczny sygnał z nawigacji (CD70 / DVD90 / DVD100).
Nawigację podłączamy poprzez odpowiednio przygotowany
kabel, który zostanie opisane w dalszej części.
Wyjście sygnałowe. Od lewej strony:
• wyświetlacz
• wyjście dźwięku stereo
Wszystkie te wyjścia są opcjonalne i zależą od wersji
wyposażenia konwertera. Do wyjścia wyświetlacza podłączamy
kabel łączący konwerter z kolorowym ekranem. W przypadku
modułu bez obsługi sygnału wideo z nawigacji, wyjście to może
być nieobecne, natomiast odpowiednia wtyczka jest
umieszczona w głównej wiązce kabli od konwertera.
Wyjście dźwięku stereo należy podłączyć do wejścia AUX radia
(np. CD70)

Przełącznik wykorzystywany do zasilania kamery cofania.
Zamiast niego możemy także użyć zwykłego przekaźnika.
Posiada on jednak dedykowaną wiązkę do podłączenia zasilania
kamery cofania, co może ułatwić instalację całego okablowania.

Kolejne zdjęcia przestawiają wiązki przewodów wraz z opisem gdzie i jak należy je podłączyć.
Główna wiązka konwertera. Odpowiada za zasilanie konwertera
oraz za podłączenie sygnału z kamery cofania. Kolejne zdjęcia
opisują poszczególne wtyczki i zakończenia tej wiązki.
Uwaga: w wersji bez obsługi sygnału nawigacji, wiązka ta
posiada także przewód do podłączeniu do kolorowego ekranu
(CID)

Wejście sygnały wideo z kamery cofania.
Tutaj podłączamy sygnał z kamery cofania. Po pojawieniu się
sygnału na tym wejściu, automatycznie zostanie pokazany obraz
na kolorowym ekranie samochodu. Aktywny sygnał na innych
wejściach nie spowoduje automatycznego pokazania obrazu!
Uwaga: kamera nie jest częścią zestawu i należy ją dokupić
oddzielnie. Dowolna kamera NTSC powinna działać z
konwerterem prawidłowo
Wejście sygnałowe konwertera.
Wtyczkę tą podłączamy bezpośrednio do konwertera wideo.
Konwerter wsadzamy do auta po zakończeniu instalacji
wszystkich przewodów.

Zasilanie konwertera.
Główne zasilanie konwertera wideo. Czarny kabel podłączamy
do masy, natomiast czerwony do +12V. Moduł w trybie
uśpienia, gdy nie jest używany, pobiera około 6mA prądu.
Zalecane jest podłączenie zasilania do napięcia +12V
aktywnego po włączeniu zapłonu, lub dla kluczyka w pozycji
Akcesoria (I).

Dodatkowy kabel zasilający.
Możemy go wykorzystać zamiennie zamiast czerwonego
przewodu z poprzedniego zdjęcia. W zależności od tego którego
wykorzystanie i podłączenie będzie dla nas wygodniejsze.

Przewody sygnałowe CAN
Zdjęcie przedstawia przewody sygnałowe CAN, które są
wymagane do poprawnego działania modułu. Dzięki nim
odbywa się całe sterowanie menu konwertera oraz aktywacja
widoku obrazu na ekranie (CID).
Przewód jest dwużyłowy (czarny – MSCAN_L oraz czerwony
MSCAN_H). Przewody możemy wpiąć w dowolne miejsce,
gdzie dostępny jest sygnał MSCAN. Poniżej przestawiona jest
wtyczka fabrycznego radia samochodu wraz z opisem jak należy
się wpiąć w odpowiednie kable.
Wtyczka fabrycznego radia (Astra-H i podobne).
W tą wtyczkę najprościej można wpiąć w przewody sygnałowe
MSCAN.
Kabel numer 9 (pierwszy rząd, drugi z lewej) to MSCAN_H
(zielony) i łączymy go z czerwonym kablem z przewodu
opisanego powyżej.
Kabel numer 10 (drugi rząd, drugi z lewej) to MSCAN_L
(biały) i łączymy go z czarnym kablem z przewodu opisanego
powyżej.
Kable łączymy za pomocą odpowiednich złączek widocznych
na poprzednim zdjęciu. Nie ma potrzeby ciąć przewodów, ani
zdejmować z nich izolacji. Wkładamy odpowiednie kable w
złączkę a następnie mocno zaciskamy kombinerkami.
W przypadku innych aut należy podłączyć się do odpowiednich
wtyczek korzystając z ich schematów elektrycznych.
Przewód łączący konwerter z kolorowym ekranem (CID).
Łączymy nim kolorowy ekran samochody z wyjściem sygnału
wideo z konwertera. Końcówka kabla od strony wyświetlacza
może wyglądać inaczej w zależności od użytego rodzaju
wyświetlacza.
Uwaga: w wersji bez obsługi sygnału fabrycznej nawigacji,
wtyczka ta może być zintegrowana z główną wiązką sygnałową
konwertera.

Wejścia sygnału audio 4x stereo:
• Audio1
• Audio2
• Audio3
• Audio4
W tym miejscu należy podłączyć wyjścia audio z urządzeń które
podłączamy pod wejścia obrazu CVBS (np DVD, TV). Pod
wejście Audio1 należy podłączyć fabryczne wejście AUX w
samochodzie. Sygnał audio będzie automatycznie przełączany w
zależności od aktywnego wejścia obrazu. Konfigurację
przypisania wejścia Audio do wejść Video można zrobić w
konfiguracji modułu (przez GMLan).
Wejście dodatkowych przycisków:
• KEY_1
• GND
• KEY_2
Wejście to może być używane do podłączenia manetki BC (lub
jakichkolwiek 2 innych przycisków), którą można wykorzystać
do sterowania menu wyświetlacza oraz modułu w przypadku
braku fabrycznego radia.
Przewód środkowy jest wspólny dla obu przycisków. Przycisk
reaguje po zwarciu KEY_1 lub KEY_2 do GND. Nie wolno w
tym miejscu podłączać żadnego innego napięcia zewnętrznego.
Przewód łączący fabryczną nawigację z konwerterem.
Przewodem tym łączymy fabryczne radio (CD70 / DVD90 /
DVD100) z konwerterem wideo.
Uwaga: w wersji bez obsługi sygnału fabrycznej nawigacji,
przewód ten nie występuje.

Wiązka przewodów od kamery cofania.
Wiązka ta jest wykorzystywana do połączenia zasilania kamery
cofania oraz przekaźnika (czarnego pudełka), który steruje
zasilaniem kamery.

Główna wtyczka przekaźnika.
Podłączamy ja do przekaźnika zasilania kamery cofania (czarna
skrzynka)

Zasilanie przekaźnika kamery cofania.
Czarny przewód podłączamy do masy, czerwony do +12V. Tak
samo jak w przypadku zasilania konwertera, zalecane jest
podłączenie zasilania do napięcia po zapłonie lub Akcesoria.
Ponieważ z tyłu auta (np. w klapie) ciężko o zasilanie inne niż
stałe 12V, można do tego celu wykorzystać kabel sygnałowy
kamery cofania, który jest dostarczany razem z większość kamer
cofania.
Aktywacja zasilania kamery cofania.
Podłączamy pod napięcie żarówki światła wstecznego. Gdy na
tym kablu będzie napięcie +12V, zostanie aktywowane napięcie
na wtyczce od kamery cofania.

Zasilanie kamery cofania.
W to miejsce podłączamy zasilanie kamery cofania. Większość
kamer cofania jest wyposażona właśnie w taką wtyczkę
zasilającą.

Kamera cofania (brak w zestawie)
Ostatnim etapem montażu jest podłączenie kamery cofania.
Ponieważ można zakupić różne zestawy kamer cofania, nie
będzie tutaj przedstawiony dokładny opis jej montażu.
Większość zestawów wygląda jednak podobnie i składa się z
kamery cofania i kabla sygnałowego. Opis gdzie powinien być
podłączony który kabel został przedstawiony w poprzednich
krokach.
Po podłączeniu wszystkich przewodów, wpinamy konwerter w odpowiednie miejsce. W tym
momencie kamera cofania powinna już działać po włączeniu biegu wstecznego.

Obsługa modułu wideo
Obsługa modułu wideo jest zasadniczo bardzo prosta. W przypadku, gdy nasz moduł wideo
posiada tylko jedno wejście CVBS do którego jest podłączona kamera cofania – w zasadzie nie
musimy nic robić by z niego korzystać. Pokazywanie i ukrywanie ekranu wideo po włączeniu i
wyłączeniu biegu wstecznego odbywa się automatycznie.
Kolejne zdjęcia przedstawiają poszczególne ekrany modułu wideo. Jest tutaj opisane
przeznaczenie każdego z ekranów oraz sposób jego aktywacji.
Ekran widoku kamery cofania.
Ekran ten pojawia się automatycznie po aktywowaniu kamery cofania.
Jest to także widok każdego źródła obrazu po ukryciu menu modułu.

Menu główne modułu.
Gdy widoczny jest obraz z kamery cofania możemy nacisnąć rolkę (np.
na CD70), aby pokazać główne menu modułu. W menu możemy wybrać
aktywne wejście obrazu oraz przejść do ustawień konfiguracji obrazu. Po
ponownym wybraniu aktywnego już wejścia, możemy przejść do
poprzedniego ekranu, tj: widoku obrazu na pełnym ekranie z ukrytym
menu bocznym.
Menu główne modułu aktywujemy przytrzymując przycisk MAIN przez
2s. Może być to zmienione w konfiguracji (patrz: następny rozdział
instrukcji).
Menu główne modułu (zwinięte).
Po kilku sekundach braku aktywności (braku jakichkolwiek naciśnięć),
menu zostanie zwinięte do ikonek. Poruszanie się po menu w górę lub w
dół automatycznie przywraca pełną szerokość ekranu

Brak sygnału.
Gdy wybierzemy wejście, którego obraz jest nieaktywny, będzie
widoczny niebieski ekran. Obraz pojawi się automatycznie, gdy sygnał
się pojawi na odpowiednim wejściu.

Ustawienia obrazu.
W ustawieniach obrazu możemy zmienić kilka podstawowych
parametrów wyświetlanego obrazu, takich jak kontrast, jasność czy
balans kolorów. W tym miejscu możemy zmienić także język
wyświetlanego menu.

Zmiana parametru obrazu.
Zmianę parametru obrazu dokonujemy poprzez wejście w odpowiedni
parametr i zmianę jego wartości rolką. Aktualna wartość ustawianego
parametru jest widoczna w prawym dolnym rogu ekranu.

Informacje o module.
Ostatnim ekranem modułu jest ekran z informacjami o module. W tym
miejscu możemy zobaczyć wersję oprogramowania, numer seryjny
modułu czy daje jego produkcji.
W tym miejscu jest także widoczny kontakt do LWPM w razie
jakichkolwiek problemów z modułem.

Wykorzystanie dodatkowych przycisków
Ponieważ do modułu mogą być podłączone tylko dwa przyciski, ich funkcja zależy od czasu
ich przytrzymania. Sprawna obsługa menu może wymagać nieco wprawy.
Poniżej przedstawiony jest opis funkcji w zależności od czasu przytrzymania przycisku.
KEY_1:
• < 500ms
w górę / w lewo
• 5000 – 2000ms
OK
• > 2000ms
menu modułu
KEY_2:
• < 500ms
w prawo / w dół
• 500 – 2000 ms
BC
• 2000 – 5000 ms
MAIN
• > 5000ms
Informacje o module

Ograniczenia i znane problemy:
•
•

moduł wideo działa poprawnie tylko z sygnałem CVBS w standardzie NTSC. Obraz w
systemie PAL nie będzie prawidłowo wyświetlany na ekranie
ponieważ nie jest to moduł dedykowany dla tego samochodu, obraz wyświetlany na ekranie
nie jest idealnie dostosowany do jego parametrów. Powoduje to niewielką zmianę
kolorystyki menu modułu podczas gdy aktywny jest obraz wideo. Zmiana jest szczególnie
widoczna w trybie nocnym wyświetlacza. Kolorystyka obrazu jest odpowiednia. Zmiana
kolorów menu nie dotyczy wyświetlaczy z Astry-H oraz Zafiry-B. W tych autach kolory są
prawidłowe. Problem nie dotyczy także wejścia RGBS (nawigacji, RaspberryPi, ...) – tutaj
obraz przekazywany jest bezpośrednio do wyświetlacza i w żaden sposób nie wpływa na
jego działanie.

Konfiguracja modułu wideo
Moduł posiada możliwość skonfigurowania kilku parametrów jego działania, takich jak
nazwy poszczególnych wejść. Konfigurację modułu możemy zmienić za pomocą modułu LWPM
Comfort Module z dodatkiem GMLan (do kupienia osobno).
Domyślnie poszczególne
CVBS2, CVBS3 oraz RGBS (w
np. na Kamera, TV, DVD oraz
tam podłączone. Możesz także
modułu wideo.

wejścia sygnałowe opisane są w menu modułu jako CVBS1,
zależności od ilości dostępnych wejść). Nazwy te można zmienić
Android – tak by bardziej odpowiadały temu co faktycznie jest
po poprosić o ustawienie odpowiednich nazw przed zakupem

Możliwa jest także aktualizacja oprogramowania wbudowanego w moduł konwertera
(firmware). Do aktualizacji nie jest wymagany demontaż modułu – wystarczy wykorzystać do tego
celu moduł komfortu z dodatkiem GMLan. Możliwe jest także zdemontowanie modułu i wysłanie
go w celu aktualizacji oprogramowania.

Życzymy wielu miłych wrażeń z korzystania modułu wideo :)
Wszelką pomoc związaną z montażem, konfiguracją, zamówieniem oraz użytkowaniem
modułu możesz otrzymać:
• poprzez e-mail: comfort@lwpm.eu
• kontakt przez Facebook: https://www.facebook.com/lwpm.eu/
• kontakt przez grupę na Facebook: https://www.facebook.com/groups/lwpm.comfort.module/

