
Informacje  serwisowe dla  modeli  linii  LUXURY CE69  typ GMS-6701

     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  PO ZAŁĄCZNIU STACYJKI         5.  WYJŚCIE NA AUTOMATYCZNĄ ANTENĘ (+12V)
7.  +12V  STAŁE ( zasilanie pamięci  )        8.  MASA ( minus zasilana )

                                                                           Rys 1                                                                      

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 . 

USTAWIENIA – LANGUAGE ( Język ekranu )

    W  standardzie  język ekranu ustawiony jest na angielski , by zmienić go na polski  musisz w menu 
źródła  (rys 1)  nacisnąć ikonę   a następnie ikonę 'Language' oraz 'On screen display' . 
W rozwinięciu za pomocą strzałek  wybierz 'Polski' i zatwierdź   przez naciśniecie , menu 
ekranu zmieni się na język polski.   Podobnie możesz ustawić dla : DVD audio , Napisy DVD , Menu 
DVD .
                                        

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

         Urządzenie  posiada  wbudowany  interfejs  umożliwiający  powiązanie  nastaw  z kierownicy  z 
nastawami  urządzenia takich jak :  VOL+/- , SEEK +/- , BAND , SRC , MUTE, CH+/- , CALL , HUNG, 
POWER  etc.  W tym celu w menu 'Ustawienia Ogólne - SWC'  naciśnij 'Ustaw'  zostanie wyświetlone 
menu  'SWC' (rys 1). Teraz rozpocznij przyporządkowanie  funkcji: naciśnij Przycisk 1  w jego 
rozwinięciu za pomocą przycisków    wybierz  przykładowo  'Głośność-'  (rys 2) naciśnij by 
zatwierdzić, następnie wciśnij przycisk przyporządkowania     menu zmieni się, teraz wciśnij 
przez 1 sek przycisk 'VOL-' na kierownicy. Podobnie przyporządkuj  pozostałe nastawy z kierownicy 
pamiętaj  by przy drugiej nastawie 'Przycisk 2' i kolejnych,  po wciśnięciu przycisku przyporządkowania

  prawą dolną strzałką    przestawić komórkę pamięci na 2/2 , 3/3...8/8 .  Przycisk   
kasuje wcześniejsze nastawy.
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                                      Rys 1                                                                       Rys 2

        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 .

GPS – Instalowanie  map  AUTOMAPA
   

        UWAGA: Stacja  multimedialna z serii LUXURY  CE69  typ : GMS 6701 wymagają  zastosowania 
dodatkowego pliku AUTOSTART. Nową  licencyjną  kartę  micro SDHC z plikami nawigacji AUTOMAPA 
włóż do gniazda na panelu  'MAP'. Jeśli  pobierasz pliki  AUTOMAPA przez internet  to podaj system 
operacyjny WINDOWS CE 6.0 oraz urządzenie BLAUPUNKT NY 800, ponieważ  plik synchronizacji 
( skrót ) jest ten sam dla NY 800 jak i dla GMS 6701, oba urządzenia bazują na tej samej platformie.

UWAGA: Zastosowanie  mapy  nawigacji z innego urządzenia , w którym zainstalowany był plik 
AUTOSTART bez jego usunięcia może uniemożliwić poprawną pracę nawigacji.   
                                                                                

                                               Korzystanie  z  funkcji BLUETOOTH

           Uwaga: Nie  wszystkie rodzaje telefonów  mogą samoczynnie się  synchronizować  przywołując
książkę  adresową  ze spisem kontaktów  telefonicznych. Po sparowaniu telefonu z urządzeniem GMS 
i  po pierwszym wczytaniu kontaktów, za każdym razem po wejściu do  samochodu telefon może
pytać o potwierdzenie synchronizacji, udostępnienie kontaktów, karty SIM, należy wówczas spoglądać 
na komunikaty z telefonu i je zatwierdzać by umożliwić powtórną synchronizację spisu kontaktów . 
Zawsze  uaktywniaj BLEUTOOTH w swoim telefonie  przed załączeniem  urządzenia GMS, umożliwi 
to prawidłowe sparowanie  urządzeń. Nie we wszystkich modelach  telefonów kontakty telefoniczne 
mogą  być zsynchronizowane .
 
                                                       ZMIANA  LOGA  STARTOWEGO  

Do  czystej karty  micro SDHC  wgraj tylko jedno logo startowe  w formacie  800x480 bmp  z nazwą 
logo , następnie  umieść  kartę w gnieździe  nawigacji 'MAP' , naciśnij ikonę 'GPS', otworzy się nowe 
menu , teraz naciśnij prawą  strzałkę , menu zmieni się,  znów naciśnij  prawą strzałkę . Po chwili logo 
zostanie zamienione . 
Uwaga: w czasie  tej czynności nie  wolno wyłączać  zasilania, stacja multimedialna musi być 
cały czas włączona.
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