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Modul Komfortní Jednotky (dále MKJ) je určen pro použití ve vozech OPEL-Vauxhall Astra-H / Classic 
III, Vectra-C, Signum a Zafira-B modelových let 2005 a mladších, vybavených grafickým informačním 
displejem nebo barevným informačním displejem, radiopřijímačem CD30, CD30 MP3, CD40 OPERA, 
CD50 PHONE, CD70 Navi, DVD90 Navi, Touch & Connect nebo jiným neoriginálním rádiem a volantem 
s dálkovým ovladačem. 
 
Po instalaci MKJ rozšíří soubor zobrazovaných informací na vestavěném palubním displeji o teplotu 
chladící kapaliny motoru, okno doplňkových diagnostických parametrů vozu, okno monitoru stavu 
filtru pevných částic DPF (  u vozů se vznětovým motorem), okno monitoru parkovacího asistenta 
(  u vozů vybavených originálním parkovacím asistentem), okno zobrazení videa z externího zdroje 
(  u vozů vybavených barevným informačním displejem a Modulem Video Konvertoru). MKJ také 
doplní několik funkcí komfortního ovládání vozu. 
 
 

 

v tuto chvíli MKJ ještě nemá osvědčení o schválení technické způsobilosti samostatného 
technického celku – homologaci. Podle platných předpisů a nařízení nesmí být MKJ používán 
ve vozech provozovaných na veřejných komunikacích. MKJ si tedy každý uživatel instaluje do 
vozu na vlastní riziko a odpovědnost 
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MKJ se při instalaci pouze zasune do diagnostického konektoru vozu. Diagnostický konektor je 
umístěn u Astry-H pod krytkou pod rukojetí ruční brzdy, u Zafiry-B pod krytkou ve spodní části 
středového panelu a u Vectry-C pod popelníkem. 
 

 

před instalací MKJ je nutné zkontrolovat stav diagnostické konektoru. Konektor musí čistý a 
mechanicky nepoškozený. Do poškozeného či znečistěného diagnostického konektoru nesmí 
být MKJ instalován 

 
U všech vozů je nutné před instalací MKJ zjistit SW verzi grafického informačního displeje nebo 
barevného informačního displeje. 
 

 po zapnutí rádia stiskněte tlačítko SETTINGS a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud rádio 
nepípne. Po pípnutí  opakovaným stiskem tlačítka BC nalistujte zobrazení okna označeného 
jako Testmode: Heater (viz. Obr. 1 a Obr. 2). Ve druhé řádce shora bude uvedena SW verze 
displeje. Poté rádio vypněte, zapněte a stiskněte tlačítko SETTINGS a držte ho stisknuté tak 
dlouho, dokud rádio nepípne 
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Obr. 1 – zobrazení SW verze displeje: GD83 Obr. 2 - zobrazení SW verze displeje: 8.0.1 

 

 
u vozů vybavených grafickým nebo barevným informačním displejem výrobce Delphi Grundig 
SW verze 8.x.x a originálním portálem mobilního telefonu UHP nesmí být MKJ používán 

 
Pokud je ve voze osazeno rádio CD30/MP3 bez portálu mobilního telefonu, je nutné před zasunutím 
MKJ přepnout styl zobrazení displeje na záložkové zobrazení (viz. Obr. 3 a Obr. 4). Pokud je ve voze 
osazeno rádio typu CD70 Navi nebo DVD90 Navi a není osazen portál mobilního telefonu, je účelné 
provést stejné nastavení, jako při nastavování záložkového zobrazení. 
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Obr. 3 – styl bez-záložkové zobrazení displeje Obr. 4 – styl záložkové zobrazení displeje 

 
Přepnutí na záložkové zobrazení lze udělat pro všechny typy displejů s tovární diagnostikou GM Tech2 
a u starších displejů (< 2009) také neoriginální diagnostikou OP-COM; operace netrvá déle než dvě 
minuty. Styl záložkového zobrazení se aktivuje nastavením přítomnosti portálu mobilního telefonu ve 
variantní konfiguraci displeje. Po nastavení přítomnosti portálu mobilního telefonu se přepne styl na 
záložkové zobrazení, přičemž záložka vyhrazená pro portál mobilního telefonu zůstane zatím prázdná 
a bez funkce. Postup nastavení stylu záložkového zobrazení je krok za krokem ilustrován na Obr. 5. 
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Obr. 5 – postup nastavení stylu záložkové zobrazení displeje s diagnostikou GM Tech2 / Tech2Win 
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 vytáhněte klíček ze zapalování, vypněte rádio, zavřete dveře vozu, počkejte 30 sekund a 

zasuňte MKJ do diagnostického konektoru. Na 10 sekund zapněte zapalování, vytáhněte klíček 
ze zapalování, počkejte 30 sekund, na 10 sekund zapněte zapalování, vytáhněte klíček ze 
zapalování, počkejte 30 sekund. Zapněte zapalování - nyní bude MKJ automaticky 
nakonfigurován dle výbavy vozu a bude plně funkční. Uvedený postup je nutné opakovat 
pouze po zasunutí MKJ do diagnostického konektoru 

 

 MKJ nesmí být vystaven mechanickému namáhání. Pozice diagnostického konektoru vozu 
není vždy přesně dodržena a může se díky nepřesnému slícování nosné konzole konektoru a 
přiléhajících plastových dílů měnit. V tomto případě je nutné s jednotkou kolidující plastové 
díly patřičně upravit 

 

 u vozů Vectra-C / Signum je nutné před instalací MKJ vyjmout popelník včetně jeho rámečku. 
Po zasunutí MKJ je možné zasunout zpět rámeček popelníku. Jelikož se pozice diagnostického 
konektoru případ od případu mírně liší, může se stát, že popelník nejde zcela zasunout -
popelník se zarazí o zasunutý MKJ. V tomto případě je nutné upravit popelník nebo pozici 
diagnostického konektoru nebo popelník nepoužívat 
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 u vozů Zafira-B je nutné před instalací MKJ změnit umístění diagnostického konektoru a 
upravit krytku prostoru diagnostické zásuvky. K změně umístění diagnostického konektoru je 
možné použít instalační kit OCU-ZB-IK, který je dodáván s MKJ jako zvláštní příslušenství. 
Instalační kit OCU-ZB-IK nelze použít u vozů s automatickou převodovkou. 

 

 před vytažením MKJ z diagnostického konektoru je nutné nejprve vyjmout klíček ze 
zapalování, vypnout rádio, zavřít dveře vozu a počkat 30 sekund. MKJ je sice možné bezpečně 
připojovat-odpojovat do-z instalace vozu za „živa“, ale toto může vyvolat vznik softwarových 
chyb v ostatních řídících jednotkách a proto je doporučeno se tohoto postupu vyvarovat 

 

 
Obr. 6 – nainstalovaný MKJ ve voze Astra-H 
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Menu modulu se otevírá delším, souvislým stiskem tlačítka rádia BC nebo delším, souvislým stiskem 
tlačítka  dálkového ovládání. 
 

Pokud ve voze není přítomný originální portál mobilního telefonu a je ve variantní konfiguraci displeje 
nastavena přítomnost portálu mobilního telefonu (viz. kapitola Instalace), zobrazí se v záložce telefonu 
údaj MKJ o teplotě chladící kapaliny motoru. Kliknutím na ikoně telefonního sluchátka se otevře menu 
modulu. V závislosti na výbavě vozu mohou být záložky DPF monitor, PAS monitor a Video trvale 
neaktivní.  
 

 
Obr. 7 – zobrazení záložky MKJ ve vozech bez 

portálu mobilního telefonu 

 
Obr. 8 – otevřené menu MKJ 
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Kliknutím na položku menu Diagnostika se otevře okno s diagnostickými údaji.  
 

 
Obr. 9 – otevřené okno diagnostických údajů 

 
• teplota chladící kapaliny motoru se zobrazuje pouze při zapnutém zapalování. Při vypnutém 

zapalování je zobrazen místo teploty chladící kapaliny motoru údaj --- 
 
• stav akumulátoru udává odhadnutou hodnotu jeho nabití určenou přesným měřením sítového 

napětí. Nejpřesnější je tento údaj po minimálně jedné hodině bez dobíjení akumulátoru a 
s minimální zátěží, tj. s vypnutým zapalováním. Při spuštěném motoru a korektně probíhajícím 
dobíjení akumulátoru se symbolicky zobrazuje proces nabíjení. Pokud je motor spuštěný a dobíjení 
akumulátoru neprobíhá, zobrazuje se varovný symbol  
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• společně s hodnotou obsahu nádrže je zobrazována i hodnota odhadnutého dojezdu vozu. Dojezd 
je zobrazován pouze pokud je jeho hodnota menší než 100 km 

 
• hodnota tlaku klimatizace je zobrazována pouze při zapnutém zapalování (  u vozů bez 

elektronicky řízené klimatizace se údaj o tlaku nezobrazuje) 
 
• skutečný plnicí tlak je zobrazován pouze při zapnutém zapalování. Vedle plnicího tlaku je 

zobrazována jeho odchylka od požadovaného plnicího tlaku; odchylka je zobrazována v kPa 
(  plnicí tlak a jeho odchylka je zobrazován pouze u vozů s motory s turbodmychadly. U některých 
typů motorů je zobrazován pouze plnicí tlak) 

 

 u starších typů přístrojových desek vozů Astra-H a Zafira-B je na displeji denního počítadla 
trvale zobrazen text ECN. Text ECN se zobrazí s instalovaným MKJ po pěti sekundách od 
zapnutí zapalování 
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MKJ umožňuje zobrazení teploty chladící kapaliny motoru na informačním displeji nebo na počítadle 
ujetých km (displej přístrojové desky). Kliknutím na položku menu Nastavení se otevře okno 
s konfiguračními položkami funkcí MKJ. Zaškrtnutím položky zobrazovat teplotu chladící kapaliny se 
zobrazení teploty aktivuje. Dále je možné volit zobrazení teploty buď na informačním displeji nebo na 
počítadle ujetých km (např. 102 ºC se zobrazí jako 00102C). Zaškrtnutím položky rychlá de-aktivace 
zobrazení lze aktivovat zobrazení teploty delším stiskem tlačítka dálkového ovládání ; pokud 
zobrazení teploty není aktivní, delším stiskem  se aktivuje a pokud je aktivní, tak se deaktivuje 
 

 při zobrazení teploty na počítadle ujetých km se místo údaje denního počítadla km trvale 
zobrazuje údaj ECN 

 

 u vozů Vectra-C není možné teplotu chladící kapaliny zobrazovat na  počítadle ujetých km 

 

 
Obr. 10 – aktivace zobrazení teploty chladící kapaliny a ukázky stylu zobrazení teploty 
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Zaškrtnutím položky upozorňovat na zahřátí motoru se aktivuje zobrazení informačního okna při 
dosažení teploty chladící kapaliny motoru 80 ºC. Dále je možné volit manuální nebo automatické 
zavírání okna informujícího o dosažení  80 ºC. Při volbě okno zavírat manuálně se okno zavře po 
kliknutí na tlačítko OK. Při volbě okno zavírat automaticky se okno samo zavře po pěti sekundách od 
jeho otevření bez nutnosti klikání na tlačítko OK. 
 

 
Obr. 11 – aktivace upozornění na zahřátí motoru Obr. 12 – otevřené informační okno 

s upozorněním na zahřátí motoru 
 

 po otevření informačního okna dosažení 80 ºC musí pro jeho opětovné zobrazení teplota 
poklesnout pod 50 ºC. Tato hystereze eliminuje otevírání okna při kolísání teploty kolem 80 ºC 
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MKJ při překročení teploty chladící kapaliny motoru 115 ºC a 130 ºC (pro benzínový motor) nebo 
105 ºC a 120 ºC (pro vznětový motor) aktivuje zobrazení příslušných informačních oken (viz. Obr. 13), 
současně aktivuje zobrazení teploty na informačním displeji a při otevírání informačního okna zazní 
z jednotky integrovaného sloupku řízení varovný gong. Informační okno s upozorněním na dosažení 
teploty 120 ºC / 130 ºC se otevírá periodicky s periodou jedné minuty. 
 

 
Obr. 13 - otevřená informační okna s upozorněním na přehřátí motoru 

 

 hystereze otevírání oken je 5 ºC. , tzn. např. pro opakované otevření okna upozorňujícího na 
dosažení teploty 115 ºC, musí teplota po prvním upozornění nejprve poklesnout pod 110 ºC a 
poté opět dosáhnout 115 ºC 
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MKJ umožňuje u vozů se vznětovým motorem sledování stavu zanesení a čištění filtru pevných částic 
DPF (  u vozů se zážehovým motorem DPF monitor nelze aktivovat). Kliknutím na položku menu 
Nastavení se otevře okno s konfiguračními položkami funkcí MKJ. Zaškrtnutím položky aktivovat DPF 
monitor se spustí funkce sledování stavu filtru pevných částic. 
 

 
Obr. 14 – aktivace DPF monitoru Obr. 15 – otevřené menu MKJ 

 
Kliknutím na položku menu DPF monitor se otevře okno s údaji DPF monitoru. 
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Obr. 16 - otevřené okno monitoru filtru pevných částic 

 
• parametr zanesení filtru určuje míru zanesení (saturace) filtru pevných částic 
 
• parametr stav regenerace charakterizuje progres probíhající regenerace (čištění) filtru pevných 

částic; hodnota 1 % znamená zahájení procesu regenerace a hodnota 100% (v některých případech 
i přes 100 %) znamená dokončení procesu regenerace. Souběžně se stavem regenerace je 
zobrazován i rozdílový tlak vznikající mezi vstupem a výstupem filtru 

 
• teplota výfukových plynů je zobrazována v pořadí teplot snímačů B1S1 a B1S2 
 
• parametry zanesení filtru, stav regenerace a teploty výfukových plynů se zobrazují pouze při 

zapnutém zapalování 
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• parametr regenerace dokončena zobrazuje ujetou vzdálenost od poslední regenerace filtru a datum 
poslední, úspěšně dokončené regenerace 

 
• údaj zobrazovaný na posledním řádku okna DPF monitoru má proměnné využití. Pokud byla 

poslední regenerace filtru úspěšně dokončena, zobrazuje se parametr vzdálenost regenerací, tj. 
průměrná vzdálenost mezi regeneracemi. Pokud poslední regenerace nebyla úspěšně dokončená, 
zobrazuje se parametr regenerace přerušena s datem poslední neúspěšně dokončené regenerace a 
počtem přerušených regenerací 

 

 
Obr. 17 – otevřená informační okna monitoru filtru pevných částic 

 
Kromě manuálně otevíraného okna s údaji o stavu filtru, MKJ také automaticky zobrazuje informační 
okna upozorňující řidiče na zahájení a ukončení procesu regenerace filtru pevných částic a také na 
přerušení procesu regenerace. Při otevírání informačních oken DPF monitoru zazní z jednotky 
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integrovaného sloupku řízení varovný gong a po dobu probíhající regenerace je na počítadle ujetých 
km (displej přístrojové desky) zobrazován údaj o stavu probíhající regenerace v %, např. hodnota 88 % 
se na displeji přístrojové desky zobrazí jako 088dFC.  
 

 počítadlo přerušených regenerací se po úspěšně dokončené regeneraci vynuluje 

 

 hodnoty parametrů regenerace dokončena, regenerace přerušena a vzdálenost regenerací se po 
vytažení MKJ z diagnostické zásuvky vynulují 

 

 při zobrazení stavu probíhající regenerace na počítadle ujetých km se místo údaje denního 
počítadla km trvale zobrazuje údaj ECN 

 

 u vozů Vectra-C není možné zobrazovat stav probíhající regenerace na počítadle ujetých km 

 

 vzhledem k omezeným funkcím řídících jednotek motorů Z30DT vozů Vectra-C nejsou v okně 
DPF monitoru zobrazovány parametry stav regenerace, regenerace dokončena / přerušena, 
vzdálenost regenerací a také se nezobrazují informační okna upozorňující řidiče na zahájení a 
ukončení procesu regenerace DPF filtru 
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MKJ umožňuje textové a semigrafické zobrazení vzdáleností vozu k překážce měřených originálním 
parkovacím asistentem (  u vozů bez originálního parkovacího asistenta PAS monitor nelze aktivovat). 
Kliknutím na položku menu Nastavení se otevře okno s konfiguračními položkami funkcí MKJ. 
Zaškrtnutím položky aktivovat PAS  monitor se spustí funkce monitoru parkovacího asistenta. 
 

 
Obr. 18 – aktivace PAS monitoru Obr. 19 – otevřené menu MKJ 

 
Kliknutím na položku menu PAS monitor se otevře okno s údaji PAS monitoru.  
 
 
 



Monitor parkovacího asistenta 20
 

 

 
Obr. 20 – otevřené okno PAS monitoru pro obě varianty osazených snímačů 

 
V okně PAS monitoru jsou zobrazovány všechny měřené a počítané vzdálenosti parkovacím 
asistentem. Současně je také zobrazován stav funkce asistenta a snímačů. 
 
• PAS monitor je funkční pouze při zapnutém zapalování 
 
• dle výbavy vozu se zobrazují přední a zadní vzdálenosti k překážce nebo jen zadní vzdálenosti. 

Vzdálenosti přední části vozu k překážce jsou zobrazovány v levé části okna a vzdálenosti zadní 
části vozu k překážce jsou zobrazovány v pravé části okna. Spodní řádek odpovídá straně řidiče; 
u vozů s pravostranným řízením odpovídá spodní řádek straně spolujezdce 
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• zadní vzdálenosti k překážce se zobrazují pouze při zařazeném zpětném převodovém stupni 
 
• vzdálenosti jsou uváděny číselně v cm a také semigraficky formou plovoucích sloupců šipek. 

Minimální měřená vzdálenost asistentem je 20 cm a té odpovídá zobrazení prázdného sloupce. 
S každými 10 cm se přidává jedna šipka, tj. jedna šipka znamená 30 cm k překážce, dvě šipky 40 cm, 
atd.. Maximálně se rozsvěcuje 10 šipek, což odpovídá vzdálenosti 120 cm a větší 

 
• pokud jednotka parkovacího asistenta signalizuje chybný stav nebo chybu snímače, svítí uprostřed 

okna PAS monitoru na jeho spodním řádku varovný symbol   
 
• okno parkovacího asistenta se otevírá automaticky při spuštěném motoru a při aktivaci parkovacího 

asistenta stiskem tlačítka  nebo zařazením zpětného stupně. Po deaktivaci parkovacího 
asistenta (symbol  na tlačítku parkovacího asistenta zhasne) se automatiky  otevřené okno PAS 
monitoru zavře 
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MKJ umožňuje zobrazení externích video signálů na barevném informačním displeji (  u vozů 
s grafickým informačním displejem funkci video monitoru nelze aktivovat). Kliknutím na položku 
menu Nastavení se otevře okno s konfiguračními položkami funkcí MKJ. Zaškrtnutím položky aktivovat 
video na displeji se aktivuje funkce video monitoru. 
 

 
Obr. 21 – aktivace zobrazení videa Obr. 22 – otevřené menu MKJ 

 
Kliknutím na položku menu Video se na displeji zobrazuje video ze zvoleného vstupu video #1 nebo 
video #2. Volba zobrazovaného video vstupu se provádí v menu Nastavení kliknutím na položku 
přepnout na video #1 nebo přepnout na video #2. 
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Obr. 23 – otevřené okno Video 

 
• pokud je aktivní funkce video monitoru a není zobrazováno okno MKJ, tak se delším, souvislým 

stiskem tlačítka  dálkového ovládání aktivuje zobrazení videa ze zvoleného vstupu video #1 
nebo video #2 

 
• pokud je na displeji aktivní zobrazení videa, tak se delším, souvislým stiskem tlačítka  dálkového 

ovládání deaktivuje a zobrazení se přepne do hlavního menu 
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• pokud je na displeji aktivní zobrazení videa, tak se stiskem tlačítka  dálkového ovládání přepíná 
zobrazení videa mezi vstupy video #1 nebo video #2. Pokud je ve voze přítomen originální portál 
mobilního telefonu UHP, musí být stisk tlačítka  delší a souvislý a pokud UHP přítomen není, stačí 
stisk krátký 

 
• pokud je na displeji aktivní zobrazení videa, tak se delším, souvislým stiskem tlačítka  

dálkového ovládání aktivuje režim nastavování parametrů CBHS (Contrast – kontrast, Brightness – 
jas, Hue – barevný odstín a Saturation – barevná sytost) aktuálně zvoleného video vstupu.  Pokud je 
režim nastavování CBHS parametrů aktivní, zobrazuje se v pravém spodním rohu displeje označení 
aktuálně nastavovaného parametru (písmena C, B, H a S) a jeho číselná hodnota v rozsahu -128 ÷ + 
127. Otočením tlačítka  směrem nahoru se hodnota aktuálně nastavovaného CBHS parametru 
zvyšuje a směrem dolů snižuje. Delším, souvislým stiskem tlačítka  se hodnota aktuálně 
nastavovaného CBHS parametru nastavuje na výchozí úroveň. Stiskem tlačítka  se přechází na 
nastavování dalšího CBHS parametru. Přechod je cyklický v pořadí → C → B → H → S → 

 

 pro zobrazení externích video signálů z mikropočítače Raspberry Pi nebo DVB-T tuneru a 
parkovací kamery je nutné do instalace vozu doplnit Modul Video Konvertoru MVK-01 

 

 
Modul Video Konvertoru MVK-01 je možné používat pouze s barevnými informačními displeji 
CID SW verze CE59, CE83, CD59 nebo CD83. S CID displeji SW verze 8.x.x společnosti Delphi 
Grundig nelze MVK-01 v žádném případě použít 
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Video vstup #1 Modulu Video Konvertoru MVK-01 je primárně určen pro připojování multimediálních 
center. Jako multimediální centrum lze např. využít jednodeskový mikropočítač Raspberry Pi s 
operačním systémem OpenELEC, pro který je dodáván zákaznický napájecí zdroj RASP-PSM, ovládaný 
z MVK-01, resp. MKJ. 
 
• mikropočítač Raspberry Pi se zapíná kliknutím na položku menu Video při zvoleném vstupu 

video #1 nebo zapnutím zapalování, pokud je v menu Nastavení aktivována funkce zapínat se 
zapalováním RasPi 

 
• pokud se v menu Nastavení deaktivuje položka aktivovat video na displeji, dojde k okamžitému 

vypnutí mikropočítače Raspberry Pi. Deaktivací a následnou aktivací položky aktivovat video na 
displeji dojde k restartování operačního systému mikropočítače Raspberry Pi 

 
• zapnutý mikropočítač Raspberry Pi se automaticky vypíná po 30 sekundách od vypnutí displeje. 

Pokud je v menu Nastavení aktivována funkce zpozdit vypínání RasPi, potom se Raspberry Pi vypíná 
až po uplynutí zadaného zpoždění od vypnutí displeje. Délku zpoždění lze nastavit v rozsahu 5 ÷ 30 
minut. Funkce zpožděného vypínání Raspberry Pi umožňuje krátkodobé opuštění zamčeného vozu 
bez nutnosti následné re-inicializace aktuálně přehrávaného multimediálního záznamu 

 

 funkce ovládání zapínání a vypínání mikropočítače Raspberry Pi jsou dostupné pouze v 
instalacích MVK-01 s připojeným Raspberry Pi a zákaznickým napájecím zdrojem RASP-PSM 
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Video vstup #2 Modulu Video Konvertoru MVK-01 je primárně určen pro připojování parkovací 
kamery.  
 
• zobrazení obrazu parkovací kamery se aktivuje kliknutím na položku menu Video při zvoleném 

vstupu video #2. Funkce kamery je aktivována pouze při zapnutém zapalování. Pokud je zapalování 
vypnuté, zobrazuje černý obraz 

 
• pokud se v menu Nastavení aktivuje položka přepínat na parkovací kameru, dojde k automatickému 

zapínání a vypínání zobrazení obrazu parkovací kamery. Zobrazení obrazu parkovací kamery se 
automaticky aktivuje pokud je zapnuté zapalování, je spuštěný motor, rychlost vozidla je menší než 
10 km/h a je zařazen zpětný převodový stupeň. Aktivované zobrazení obrazu parkovací kamery se 
automaticky deaktivuje v okamžiku vypnutí zapalování nebo zastavení motoru nebo překročení 
rychlosti vozidla 30 km/h. Se zpožděním 8 sekund se také zobrazení deaktivuje po vyřazení 
zpětného převodového stupně; zpožděné vypínání zobrazení umožňuje nepřerušované zobrazení 
obrazu parkovací kamery během probíhajícího parkovacího manévru s opakovaným popojížděním 
vpřed a vzad 
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 automatické zapínání a vypínání zobrazení obrazu parkovací kamery je funkční pouze u vozů 
vybavených zadním elektrickým centrem REC (Rear Electrical Centre), přičemž parkovací 
kamera musí být napájena z osvětlení státní poznávací značky nebo ze spínače CAM-PS. Pokud 
je kamera napájena z osvětlení SPZ, je funkční pouze do rychlosti vozu 40 km/h 

 

 na video vstup #1 a #2 Modulu Video Konvertoru MVK-01 je možné připojovat libovolné zdroje 
videosignálů v TV soustavě NTSC 
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MKJ rozšiřuje možnosti komfortního ovládání hlasitosti rádia, otevírání a zavírání oken a dálkového 
rozsvěcení světel vozu. 
 
Kliknutím na položku menu Nastavení se otevře okno 
s konfiguračními položkami funkcí MKJ. Zaškrtnutím položky 
aktivovat urychlovač hlasitosti se aktivuje funkce zrychlené 
změny hlasitosti nastavované tlačítkem  dálkového 
ovládače na volantu. Míru urychlení je možné zvolit v 
rozsahu 1 s, 2 s a 3 s. Např. při výběru klikem změnit o stisk = 
1 s je jedním otočením tlačítka  dálkového ovládání na 
volantu směrem nahoru nebo dolů přidána nebo ubrána 
hlasitost v úrovni odpovídající trvalému držení tlačítka  
po dobu 1 sekundy. 
 
Zaškrtnutím položky aktivovat otevírání oken se aktivuje 
funkce komfortního otevírání oken ovládaného z radiového 
dálkového ovladače vozu. Pokud je funkce aktivovaná, dojde 
po trojitém stisku tlačítka  dálkového ovladače vozu 
k otevírání oken po zadanou dobu. Dobu otevírání oken lze 
zkrátit nebo prodloužit klikem na odpovídající konfigurační 
položky v nastavovacím menu. Doba otevírání je rovna 
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zadanému stupni v intervalu 0 – 9, přičemž stupni 0 odpovídá doba otevírání 0,5 s a stupni 9 odpovídá 
doba otevírání 5 s. Pokud se během probíhajícího otevírání oken stiskne tlačítko  nebo   
dálkového ovladače vozu, otevírání se zastaví (  u vozů bez zadního elektrického centra nelze 
aktivovat otevírání oken). 
 
 
 
 
 
 

 při nedodržení výše uvedených podmínek MKJ nekvalifikuje sekvenci jako příkaz ke spuštění 
komfortní funkce 

 
Zaškrtnutím položky aktivovat zavírání oken se aktivuje 
funkce komfortního zavírání oken ovládaného z radiového 
dálkového ovladače vozu. Pokud je funkce aktivovaná, dojde 
po trojitém stisku tlačítka  dálkového ovladače vozu 
k zavření oken. Pokud se během probíhajícího zavírání oken 
stiskne tlačítko  nebo   dálkovém ovladače, zavírání se 
zastaví (  u vozů bez zadního elektrického centra nelze 
aktivovat otevírání oken). 

2 s < prodleva < 4 s
spustí se

otevírání oken
prodleva < 1 s

 
 

Obr. 24 – Sekvence spouštějící komfortní funkci – otevírání oken  
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 při nedodržení výše uvedených podmínek MKJ nekvalifikuje sekvenci jako příkaz ke spuštění 
komfortní funkce 

 
Zaškrtnutím položky aktivovat Dálkově Ovládané svícení se 
aktivuje funkce komfortního rozsvěcení světel ovládaného 
z radiového dálkového ovladače vozu. Pokud je funkce 
aktivovaná, dojde po dvojitém stisku tlačítka  nebo  
dálkového ovladače vozu k rozsvícení zvolených předních a 
zpětných zadních světel vozu na zvolenou dobu. 
V konfiguraci lze zvolit, zda-li se vpředu má svítit mlhovými 
nebo potkávacími světly a lze zadat dobu svícení v intervalu 
10 s až 150 s. (  u vozů bez zadního elektrického centra 
nesvítí zpětná světla). 
 

2 s < prodleva < 4 s
spustí se

zavírání oken
prodleva < 1 s

 

Obr. 25 – Sekvence spouštějící komfortní funkci – zavírání oken 
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 při nedodržení výše uvedených podmínek MKJ nekvalifikuje sekvenci jako příkaz ke spuštění 
komfortní funkce 

 

 
v této verzi FW MKJ není pro vozy Vectra-C implementována komfortní funkce ovládání oken 

 
Zaškrtnutím položky blokovat nezávislé topení se aktivuje funkce blokování automatického spouštění 
nezávislého topení AHS (Auxiliary Heater System). Spouštění nezávislého topení nastavené v modulu 
elektronicky řízené klimatizace ECC (Electronic Climate Control) nebo dálkovým ovladačem zůstává i 
při aktivní funkci blokování nezávislého topení neovlivněno. 
 
 

2 s < prodleva < 4 s
rozsvítí se ì

zadanou dobu

sv tla

na

rozsvítí se ì

zadanou dobu

sv tla

na
2 s < prodleva < 4 s

 

Obr. 26 – Sekvence spouštějící komfortní funkci – rozsvěcení světel 
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 pokud je vnější teplota vzduchu menší než 8 °C a teplota chladící kapaliny motoru je menší než 
75 °C, dojde automaticky po nastartování motoru k zapnutí přihřívání chladící kapaliny motoru 
nezávislým topením. Při opakujících se krátkých jízdách během chladného období dochází ke 
zbytečně častému spouštění nezávislého topení, což postupem času zvyšuje jeho kouřivost a 
může vést až k jeho poškození 

 

 funkce blokování automatického spouštění nezávislého topení je dostupná pouze ve vozech 
Vectra-C 
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Kliknutím na položku menu Nastavení se otevře okno 
s konfiguračními položkami funkcí MKJ. Větší část 
konfiguračních položek byla již pospána v předcházejících 
kapitolách; nyní budou popsány pouze zbývající konfigurační 
položky MKJ. 

 
 
 
 
 
Zaškrtnutím položky přímý výběr jazyka se přepne jazyk 
zobrazení MKJ do zvoleného jazyku bez ohledu na nastavený 
jazyk rádia. Diakritické znaky nejsou v režimu přímého výběru 
jazyka zobrazovány.  

 
 

 pokud je ve voze instalována do češtiny či slovenštiny lokalizovaná navigace CD70 / DVD90 
Navi, texty MKJ jsou automaticky zobrazovány v češtině či slovenštině včetně znaků 
s diakritickými znaménky. V tomto případě nesmí být funkce přímého výběru jazyka 
aktivována; aktivací by došlo k nezobrazování diakritických znamének 
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Zaškrtnutím položky tichý režim je potlačeno generování 
zvuku gongu při otevírání důležitých informačních oken. 
 
 
Po kliknutí na položce status komfortní jednotky se zobrazí 
série informačních oken : Identifikace jednotky, Parametry ECM 
a Status jednotky. V okně Identifikace jednotky je uvedena FW 
verze modulu a jeho sériové číslo.V dalších oknech jsou údaje 
určené pro analýzu funkce MKJ a pro uživatele nemají podstatného významu. 
 

 
Obr. 27 – otevřená informační okna statusu MKJ 

 

 uživatelské nastavení funkcí MKJ se po vytažení MKJ z diagnostické zásuvky ztratí 
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Šťastnou cestu s vozy OPEL a Modulem Komfortní Jednotky přeje 
 

 

Odběr MKJ je v aktivním režimu typicky 70 mA. Jakmile ustane komunikace na komunikačních 
sběrnicích vozu, což nastává typ. po 30 sekundách od vytažení klíčku ze zapalování, vypnutí rádia a 
zavření dveří, přejde MKJ do režimu spánku s odběrem max. 1,5 mA, typ. 0,7 mA. 
 
Každý prodaný modul má doživotní podporu aktualizace firmwarového vybavení. Změnu firmwaru 
(dále FW) provádí pouze výrobce modulu nebo jím pověření partneři. Aktualizace FW prováděné u 
výrobce modulu v České republice u jsou bezplatné – uživatel hradí pouze náklady spojené s 
dopravou modulu. Aktualizace FW prováděné u partnerů mohou být zpoplatněny manipulačním 
poplatkem, uživatel také hradí náklady spojené s dopravou modulu. Ke dni vydání této uživatelské 
příručky provádí v České republice aktualizace FW výrobce modulu a partner v Brně (kontaktní e-mail: 
info@OpelDilyBrno.cz ). 
 
Na modul se vztahuje standardní dvouleté záruka. Záruka pozbývá platnosti v případě, kdy je modul 
mechanicky poškozen nebo byl provozován v rozporu s výše uvedeným popisem. 
 
Otázky, připomínky a náměty k obsahu uživatelské příručky nebo funkci Modulu Komfortní Jednotky 
směřujte bez obav na e-mail adresu info@PepaS.cz . 
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FW verze  provedené změny 
- opraveny německé texty 
- upravena filosofie aktivace komfortních funkci ovládání oken a světel; mezera mezi prvním a druhým stiskem tlačítka dílkového 

ovladače musí být větší než 2s 

MFD-CAN_1.3 
10.05.2012 

- opraveno zobrazení znaku Ø ve všech jazycích kromě češtiny a slovenštiny (chyba zavlečena ve mezi-verzi MFD-CAN_1.3 
28.04.2012) 

- doplněna podpora italštiny MFD-CAN_1.4 
26.05.2012 - doplněna možnost otevírání menu modulu souvislým stiskem tlačítka  dálkového ovládání 

MFD-CAN_1.5 
17.06.2012 

- opraven algoritmus detekce zahájení regenerace DPF filtru. Pokud byla v předcházejících verzích FW splněna podmínka, že 
zanesení filtru je větší než 60 % a současně že teplota výfukových plynů je větší než 590 °C, došlo k zobrazení informačního okna 
oznamujícího zahájení regenerace DPF filtru. Tato podmínka ale způsobovala při velkém zatížení motoru, zejména v provozu na 
německých dálnicích, zobrazení falešných upozornění na zahájení regenerace DPF filtru a proto byla odstraněna 

- upraveny hodnoty limitních teplot chladící kapaliny: informační okna upozorňující na přehřátí motoru se nyní u benzínový 
motorů zobrazují při teplotách 115 °C a 130 °C a u dieselových motorů při teplotách 105 °C a 120 °C 

MFD-CAN_1.6  
22.06.2012 

- opraveno chybné zobrazení informačního okna upozorňujícího na překročení vyšší limitní teploty chladící kapaliny motoru 

- doplněna podpora španělštiny MFD-CAN_1.7 
25.07.2012 - doplněna podpora spolupráce MKJ a neoriginálních čínských rádií typu „All In One“: nestandardní komunikace neoriginálních 

rádií způsobovala, že při vypnutí zapalování se nevypnul GID/CID displej; tento problém nastával pouze v případě, kdy MKJ 
využívalo pro zobrazení teploty chladící kapaliny motoru záložku telefonu 

- drobné úpravy německých a anglických textů. Odstraněny a italské a španělské texty 
- doplněna podpora portugalštiny, nizozemštiny a francouzštiny 
- v menu „Nastavení“ byla do položky „přímý výběr jazyka“doplněna možnost volby portugalštiny 

MFD-CAN_1.8 
08.09.2012 

- změněny jednotky plnícího tlaku a tlaku klimatizace z kPa na Bar 

- doplněna podpora spolupráce MKJ a rádia CD50 PHONE 
- doplněna funkce DPF monitoru pro motory Z30DT vozů Vectra-C: vzhledem k omezeným funkcím řídících jednotek motorů 

Z30DT nejsou v okně DPF monitoru zobrazovány údaje stav regenerace, regenerace dokončena / přerušena, vzdálenost 
regenerací a také se nezobrazují informační okna upozorňující řidiče na zahájení a ukončení procesu regenerace DPF filtru 

MFD-CAN_1.9 
07.10.2012 

- v menu „Nastavení“ byla do položky „přímý výběr jazyka“ doplněna možnost volby češtiny, slovenštiny a portugalštiny 
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FW verze  provedené změny 
- opravena chybná funkce kontroly přehřátí chladící kapaliny motoru: při přechodu teploty chladicí kapaliny motor z 0 °C na 

zápornou teplotu, došlo k zobrazení informačního okna upozorňujícího na překročení limitních teplot chladící kapaliny motoru. 
Tato chyba byla zavlečena ve FW verze MFD-CAN_1.6e 

MFD-CAN_2.0 
16.12.2012 

- v menu „Nastavení“ upravena položka „přímý výběr jazyka“: možnost volby maďarštiny, španělštiny a portugalštiny 

- doplněna funkce blokováni automatického spouštění nezávislého topení AHS u vozů Vectra-C MFD-CAN_2.1 
20.03.2013 - doplněna základní podpora řízení Modulu Video Konvertoru MVK-01, funkce: aktivace zobrazení videa na CID displeji a možnost 

volby zobrazovaného videa vstupů Video #1 neb Video #2 

- rozšířena podpora řízení Modulu Video Konvertoru MVK-01 

- doplněno automatické zapínání a vypínání zobrazení obrazu parkovací kamery na CID displeji 
- doplněno řízení automatického zapínání a  vypínání napájení parkovací kamery připojeného na napájení žárovky osvětlující 

státní poznávací značku 
- upravena funkce otevírání menu modulu souvislým stiskem tlačítka  dálkového ovládání 
- doplněna funkce aktivace a deaktivace zobrazení videa na displeji stiskem tlačítka  dálkového ovládání 

MFD-CAN_2.2 
27.05.2013 

- doplněna funkce přepínání zobrazení videa ze vstupu Video #1 nebo Video #2 stiskem tlačítka  dálkového ovládání 

- upravena funkce deaktivace zobrazení obrazu parkovací kamery: prodlouženo zpoždění deaktivace obrazu po vyřazení 
zpětného převodového stupně na 8 sekund 

MFD-CAN_2.3 
03.07.2013 

- doplněno nastavování parametrů CBHS (Contrast, Brightness, Hue a Saturation) zobrazovaného videa 

- doplněna funkce vypínání a zapínání napájecího zdroje RASP-PSM mikropočítače Raspberry Pi v závislosti na stavu položky 
„aktivovat video na displeji“ menu „Nastavení“ 

- doplněna možnost volby automatického zapínání mikropočítače Raspberry Pi společně se zapínáním zapalování 

MFD-CAN_2.4 
29.07.2013 

- doplněna možnost volby zpožděného vypínáni mikropočítače Raspberry Pi v rozsahu 5 - 30 minut od vypnutí CID displeje 

- opravena chyba přepínání zobrazení videa a navigační mapy při aktivaci zobrazení navigačního okna 
- doplněny nové texty v portugalštině 

MFD-CAN_2.5 
22.08.2013 

- odstraněna podpora nizozemštiny 
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FW verze  provedené změny 
MFD-CAN_2.6 
01.09.2013 

- doplněna funkce automatického návratu do okna zobrazení videa (pokud je aktivní zobrazení videa) po uzavření okna 
navigačního pokynu 

- drobná úprava algoritmu detekce zahájení regenerace DPF filtru MFD-CAN_2.7 
12.09.2013 - doplněno řízení spínače napájecího napětí CAM-PS parkovací kamery 

- opravena chybná detekce motorů Z28NEx vozů Vectra-C 
- opraveno zobrazení plnících tlaků motorů Z28NEx vozů Vectra-C 

MFD-CAN_2.8 
27.09.2013 

- pro vozy Vectra-C doplněna funkce komfortního rozsvěcení světel ovládaného z radiového dálkového ovladače 
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