
Informacje  serwisowe dla  modeli  linii  EXCELLENCE  dedykowane typ: GMS 77..

UWAGA ! Przed przystąpieniem do montażu urządzenia odkręć dwie śruby blokujące od 
góry mechanizm DVD, które znajdują się obok czarnych strzałek żółtej  naklejki.
  
                  SEKTOR  ZASILAJĄCY ' A '     -    OPIS KONEKTORÓW  W  GNIEŻDZIE  ISO.

6.  +12V  zasilanie podświetlenia przycisków  z obwodu świateł pojazdu
4.  +12V  STAŁE ( zasilanie pamięci  )        5.  WYJŚCIE NA AUTOMATYCZNĄ ANTENĘ (+12V)
7.  +12V  PO ZAŁĄCZNIU STACYJKI         8.  MASA ( minus zasilana )

                               Rys 1                                                                             Rys 2

UWAGA !  Konektor nr 4 musi być podłączony do obwodu +12V ( ACC ) po załączeniu stacyjki  . 
W niektórych samochodach we wtyku ISO należy zamienić miejscami  przewody zasilania 
konektorów  4 i 7  ( rys 1) co jest związane z zamianą  obwodów zasilania +12V stałe ( battery) 
oraz  +12V ACC ( ignition) po  załączeniu stacyjki.

                         
                     DOTYCZY  MODELI  WYPOSAŻONYCH W STEROWANIE  CAN-BUS.

         UWAGA . Przewód CAN-BUS łączący  urządzenie  z  modułem  CAN-BOX od strony wtyku do 
jednostki sterującej posiada dwa przewody w kolorze czerwonym KEY ACC i CTL ACC zakończone 
zaizolowanymi wtykami (rys 7). Połączenie ich ze sobą nawet bez zainstalowania CAN-BOX  pozwala 
na załączanie / wyłączanie urządzenia nawet bez sygnałów cyfrowych z magistrali CAN-BUS, ułatwia 
to prezentacje funkcji urządzenia bez potrzeby instalowania w samochodzie. Jeśli zwora  ta zostanie 
połączona a  CAN-BOX zostanie zainstalowany to załączanie / wyłączanie urządzenia  w samochodzie 
ze stałym potencjałem +12V ACC możliwe  będzie tylko z przycisku POWER ( regulator  wzmocnienia) 
poprzez  jego wciśnięcie  tj. krótkie  wciśnięcie  załącza , długie ponad 3 sek  wyłącza  urządzenie . 
Wówczas  załączenie / wyłączenie  stacyjki  nie  wpływa na załączanie / wyłączanie urządzenia. 
Jeśli jednak do konektora  7 ( sektor zasilania A )  lub tylko do czerwonego przewodu  CTL ACC 
zostanie podłączony  obwód +12V ACC ( po załączeniu  stacyjki )  to załączanie / wyłączanie 
urządzenia  powiązane będzie z załączeniem / wyłączeniem stacyjki podobnie jak w  tradycyjnym 
sterowaniu bez CAN-BUS, lecz sterowanie z kierownicy oraz wyświetlanie funkcji  czujników cofania 
będą  nadal powiązane ze sterowaniem CAN-BUS.  

        Modele  GMS-7708,  GMS-7709 , GMS-7706  mogą  współpracować z  tradycyjnym sterowaniem 
należy wówczas  złączyć zworę KEY ACC oraz CTL ACC a do  konektora 6 ( ISO sektor zasilania A ) 
należy  doprowadzić +12V z obwodu  świateł  pozycyjnych lub  +12V  ACC  po  załączeniu stacyjki . 
Jest to wymagane by podświetlenie przycisków było aktywne. 
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    Jeśli jest stosowany przewód CAN-BUS bez modułu to należy zaizolować  pozostały wtyk  od strony 
CAN-BOX.  Dla  tradycyjnego sterowania  przy  zmiennym zasilaniem  +12V ACC  po załączeniu / 
wyłączeniu stacyjki  jednostka sterująca  będzie prawidłowo reagować  załączając lub wyłączając  się .

USTAWIENIA – OSD ( Język )

W  standardzie  menu  ekranu  ustawione jest na  język angielski  by zmienić  je na  język polski należy 
dotknąć  w głównym menu ikonę  SETTINGS  a następnie  OSD ( rys 2) ,  w  pierwszej pozycji  OSD 
po prawej stronie  nacisnąć  ENGLISH  a następnie  w rozszerzeniu  wybrać  POLISH  i zatwierdzić 
dotykając  powtórnie . Teraz menu  ekranu zmieni się na język polski ( rys 3 ) ,  podobnie  zmień 
pozostałe  ustawienia  .

                                  Rys 3                                                                            Rys 4

SWC – STEERING WHEEL CONTROL ( STEROWANIE Z KIEROWNICY )
Dotyczy  urządzeń  bez  sterowania  CAN-BUS .

     Urządzenia GMS posiadają  wbudowany  interfejs  umożliwiający  powiązanie  nastaw  z kierownicy 
z nastawami  urządzenia takimi jak :  VOL+/- , SEEK +/- , BAND , MODE lub SRC-selekcja źródła 
odbioru , MUTE, CH +/- , CALL -odebranie rozmowy, HANG-zawieszenie  rozmowy , POWER.  
W tym celu w menu głównym  naciśnij ikonę  'SWC'  zostanie wyświetlone menu  'SWC' ( rys 4 ) , 
wcześniej  jednak musisz podłączyć  wtyczkę  z  przewodami  KEY A, KEY B, KEY GND do  trzech 
przewodów sterowania rezystancyjnego  w kierownicy w przypadku 2-przewodowego tylko  KEY A  i 
KEY GND  . Teraz rozpocznij procedurę przyporządkowania   funkcji jak niżej . Wybierz dowolny  klucz 
na przykład  KEY 1A (KLUCZ 1A)  naciśnij N/A  w jego rozwinięciu za pomocą przycisków  
wybierz  przykładowo  GŁOŚNOŚĆ +  naciśnij  by zatwierdzić nastawę  ( rys 5),  teraz wciśnij przycisk 
przyporządkowania     menu zmieni się, (rys 6)   musisz  teraz wcisnąć  przez 1 sek 
przycisk   VOL + ( wzmocnienie + )  w kierownicy . Po przyjęciu tej nastawy interfejs  przełączy się na 
KEY 2A .  Teraz w rozwinięciu ustaw  VOL - ( wzmocnienie -) potwierdź  naciskając i  za pomocą 
dolnych  przycisków (rys 6) strzałek    zmień numer przyporządkowania  na 2/2  oraz 
przeprowadź podobną procedurę jak dla KEY 1A, przy kolejnej nastawie  strzałkami ustaw  3/3 , 4/4 
...itd aż do ostatniej nastawy . Przycisk      kasuje wszystkie nastawy.

                                      Rys 5                                                                       Rys 6
      Po  zaprogramowaniu wszystkich nastaw możesz  wyjść  z  powyższego  menu .
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          UWAGA: Przy  sterowaniu  3 przewody  z kierownicy   KEY A, KEY B, KEY GND  wartości 
rezystancji odpowiadającej przyciskom w kierownicy np. VOL+ ( 600ohm ) oraz VOL- ( 600ohm ) 
może  być  taka sama ( symetryczna ) wówczas należy  zaprogramować  VOL+ do sekcji KEY 1A 
a  VOL-  do sekcji  KEY 1B  lub odwrotnie, zawsze jednak należy przydzielać  je do różnych 
sekcji  A lub B .  Przejście do sekcji B realizowane jest za pomocą  kursora   .
         Przed przystąpieniem  do  programowania interfejsu należy zmierzyć  wartości rezystancji 
poszczególnych funkcji z przycisków w kierownicy oraz rozpisać ich przynależność do  sekcji A 
lub B co  znacznie ułatwi późniejsze  programowanie ponieważ część  funkcji może być 
przyporządkowana do sekcji KEY A a pozostała  KEY B .

Obejście  CAN-BUS  dla  funkcji  załącz / wyłącz.

Rys 7      
        UWAGA !  Stacje multimedialne GMS wyposażone  w  sterowanie CAN-BUS  w momencie 
załączenia biegu wstecznego bez zainstalowanej kamery cofania oraz bez zainstalowanych 
fabrycznych  czujników parkowania ( parking  sensorów ) , prezentują  jedynie czarny obraz na 
monitorze. Jeśli są aktywne czujniki parkowania to na czarnym tle monitora zostaną  jedynie 
wyświetlone cyfry obrazujące odległości od  przeszkody . Dopiero po podłączeniu  kamery 
cofania  zostanie  dołączony  obraz  plus  wyświetlane  cyfry  odległości od przeszkody . 
  
         UWAGA: Przy  sterowaniu  3 przewody  z kierownicy   KEY A, KEY B, KEY GND  wartości 
rezystancji odpowiadającej przyciskom w kierownicy np. VOL+ ( 600ohm ) oraz VOL- ( 600ohm ) 
może  być  taka sama ( symetryczna ) wówczas należy  zaprogramować  VOL+ do sekcji KEY 1A 
a  VOL-  do sekcji  KEY 1B  lub odwrotnie, zawsze jednak należy przydzielać  je do różnych 
sekcji  A lub B .  Przejście do sekcji B realizowane jest za pomocą  kursora   .

        Przed przystąpieniem  do  programowania interfejsu należy zmierzyć  wartości rezystancji 
poszczególnych funkcji z przycisków w kierownicy oraz rozpisać ich przynależność do  sekcji A 
lub B co  znacznie ułatwi późniejsze  programowanie ponieważ część  funkcji może być 
przyporządkowana do sekcji KEY A a pozostała  KEY B .

        UWAGA: W przypadku stosowania  2-przewodowego sterowania  przy stosunkowo małych 
wartościach  rezystancji  może  powstać  problem z ich rozróżnieniem przez interfejs, wówczas 
należy połączyć ze sobą równolegle  KEY A i KEY B .

       Wszystkie stacje multimedialne  GMS  w momencie  włączenia  biegu wstecznego  przy 
podłączonym przewodzie  REVERSE  włączają wyciszenie  '' MUTE ''  i  uaktywniają  wejście na 
kamerę  cofania, co jest  normalną  pracą urządzeń .  
       Stacje multimedialne  dedykowane GMS posiadają  zestawy łączy, które są  kompatybilne z 
instalacją  samochodu.
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Zmiana progu czułości tunera FM/AM  dla funkcji  SEEK ( platforma EXCELLENCE )

Naciśnij  ikonę ustawienia, wejdź do menu Ustawienia (rys 8), kolejno z odstępem 1sek naciśnij ikony: 
Głównie – Radio – Wzmocnienie (Głośność) , otworzy się  nowe menu . Następnie za pomocą dolnej 
strzałki  kursora  ustaw  FM_LOCK lub AM_LOCK w rozwinięciu wybierz poziom czułość tunera  dla 
wyszukiwania stacji  'SEEK'   tj: '0'- czułość maks.   '15'- czułość min.  zalecana  '1'  lub '2'.

                                                         Rys 8

GPS – Instalowanie  map  AUTOMAPA
   

UWAGA: Stacje  multimedialne z serii EXCELLENCE typ : GMS 77.. nie wymagają stosowania 
dodatkowego pliku AUTOSTART .  Przy instalowaniu  mapy AUTOMAPA  należy zainstalować 
kartę map micro SDHC w gnieździe MAP zgodnie  z instrukcją obsługi i przystąpić do procedury 
aktywacji mapy  w urządzeniu  . Wybrać  system operacyjny WINDOWS CE 5 lub CE6 oraz 
zignorować zapytanie  'JAKIE URZADZENIE  ZASTOSOWAĆ' (przejść  dalej).  

UWAGA: Zastosowanie  mapy  nawigacji z innego urządzenia , w którym zainstalowany był plik 
AUTOSTART bez jego usunięcia może uniemożliwić poprawną pracę nawigacji. Plik ten należy
usunąć z  zwartości karty.                                                                                         
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