Mobileye okostelefon alkalmazás
Használati útmutató

1. Bevezetés
A Mobileye okostelefon alkalmazás olyan járművel csatlakoztatva működik, melybe telepítették a
Mobileye 5 rendszert, hogy figyelmeztessen az esetleges balesetekre és gyűjtése vezetés statisztikáit.
Az alkalmazás Bluetooth-kapcsolaton keresztül kommunikál a Mobileye 5-rendszerrel. Minden
Bluetooth-képes Androidos okostelefonal és tablettel, amennyiben Android 2.2, vagy újabb
rendszerrel működnek. Illetve az Apple iPhone és iPad-on, futó iOS 5, vagy újabb operációs
rendszerrel működő eszközökkel. A Mobileye 5 rendszer Windows operációs rendszerrel jelenleg
nem kommunikál.

Az alkalmazás legújabb verziója letölthető az
Google Play Áruházból, vagy az Apple App
Store-ból, illetve innen:
http://www.autosafety.hu/tamogatas

2. Alkalmazás telepítése:
A Google Play áruházból indítsa el az alkalmazást az ikonjára kattintva (Kék Mobileye ikon). Az
üdvözlő képernyőn kattintson a "Tovább" gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
hogy elindítsa Bluetooth-t, ha szükséges, és párosítja a Mobileye 5 rendszert.
A párosítási kód mindig "1234".

Fontos: Az ME5 rendszer csak a gyújtást követően 2 percig áll kapcsolati rendelkezésre.

Megjegyzés:
Mielőtt kiválasztja a párosított eszközt, lehetősége
van átnevezni a Mobileye 5 rendszert, és beállítani,
hogy a jövőben az automatikusan kapcsolódjon.

Miután végzett, válassza ki a párosított
Mobileye 5 rendszert a listából (kattintson a
készülék névre), majd kattintson a Tovább
gombra. Látnia kell a fő kijelzőt, mely mutatja
az aktuális sebességet és figyelmeztet, ha
szükséges.

3. Figyelmeztetések:
Minden Mobileye 5 rendszer a fő egység hangszóróján keresztül ad ki hallható figyelmeztető jeleket
és nem az okostelefonról.
Az alábbiakban felsoroljuk milyen látható figyelmeztetések jelennek meg az alkalmazásban.

Figyelmeztetés
Mobileye ütközést megelőző
figyelmeztetés (FCW)

Leírás
HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
FCW?
A Mobileye FCW figyelmezteti Önt
akár 2,7 másodperccel azelőtt,
mielőtt egy esetleges ütközés
bekövetkezne.
MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE
FCW?
A Mobileye FCW mindig működik,
ha a rendszer be van kapcsolva.
MOBILEYE FCW LÁTHATÓ
RIASZTÁSA:
Piros, villogó autó ikon jelenik meg
a kijelzőn.

Kijelző

Figyelmeztetés
Mobileye ráfutásos
ütközés -figyelmeztetés
(UFCW)

Leírás

Kijelző

HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
UFCW?
A Mobileye UFCW alacsony
sebességgel történő “várható”
ütközés előtt is riaszt.
A Mobileye UFCW úgy működik,
mint egy “virtuális lökhárító”.
MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE
UFCW?
A Mobileye UFCW működőképes 030 km/h sebességtartományban.
MOBILEYE UFCW LÁTHATÓ
RIASZTÁSA:
Piros, villogó autó ikon jelenik meg
a kijelzőn.

Figyelmeztetés
Mobileye -figyelmeztetés
gyalogossal történő ütközésre
(PCW)

Leírás
HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
PCW?
A Mobileye PCW riasztást ad
gyalogossal történő ütközés
előtt.
MOBILEYE PCW MIKOR
MŰKÖDIK?
Nappal: 1 km/h sebességtől
működik 50 km/h sebességig.
Éjszaka: Nem működik.
MOBILEYE PCW LÁTHATÓ
RIASZTÁSA:
Piros villogó gyalogos ikon jelenik
meg a kijelzőn.

Kijelző

Figyelmeztetés
Mobileye sávelhagyás
figyelmeztetés (LDW)

Leírás
HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
LDW?
A Mobileye LDW sávelhagyásnál
riaszt. Ha sávok között haladunk,
nem ad jelzést.
MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE
LDW SÁVELHAGYÁS FUNKCIÓ?
55 km/h felett működik a
Mobileye LDW.
MOBILEYE LDW LÁTHATÓ
RIASZTÁSA:
Jobbra vagy balra való eltérés
esetén villogó jelzést mutat a
kijelzőn.
MOBILEYE LDW NEM AD
ÉRTESÍTÉST, AMIKOR:
 Sávok nem láthatóak
vagy rosszul vannak
felfestve
 A sebesség kevesebb,
mint 55 km/h
 Irányjelző
használatakor
 Mobileye LDW
sávelhagyás
figyelmeztetés ki van
kapcsolva

Mobileye követési távolság
ellenőrzés és figyelmeztetés
(HMW)

HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
HMW?
A Mobileye HMW megjeleníti a
követési távolságot az elöttünk
haladó járműhöz viszonyítva.
Ha a beállított távolságnál (mp-ben
számítva) közelebb ér, akkor
figyelmeztet az esetleges
veszélyre.
MOBILEYE LÁTHATÓ RIASZTÁSA:
Állandó zöld autó ikon jelenik meg,
ha járművet észlel előttünk
mindaddíg amíg a követési távolság
nagyobb, mint a beállított érték. Az
autó ikon pirosra vált, ha a követési
távolság kisebb, mint 0,6 másodperc,
vagy amikor a követési távolság
egyenlő, vagy kisebb, mint a
meghatározott érték.
MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE
HMW?
Az autó ikon megjelenik a numerikus
kijezőn, amikot járművet észlel
előttünk. A hangjelzés akkor
működik, amikor a sebesség
nagyobb, mint 30 km/h.

Kijelző

Figyelmeztetés
Mobileye intelligens
országúti/távolsági világítás
kezelése (IHC)

Mobileye sebesség korlátozás
átlépés (SLI)
Mobileye közledekési tábla
felismerés (TSR)

Leírás
HOGYAN MŰKÖDIK A MOBILEYE
IHC?
A Mobileye Intelligent HighBeam Control irányítja a jármű
világítását azáltal, hogy
automatikusan tompítottról
országútira kapcsolja azokat
sötét útszakaszokon, ahol nincs
szembejövő forgalom.
MIKOR MŰKÖDIK A MOBILEYE
IHC?
A Mobileye IHC akítv éjszaka,
sötét utakon (nincs közvilágítás),
szembejövő forgalom nélkül. A
jármű sebessége meghaladja a
35 km/h-t.
Mobileye IHC csak akkor aktív, ha
a funkció be van kapcsolva.
MOBILEYE IHC NEM VÁLT
TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓRA,
AMIKOR:
 Másik jármű hátsó
lámpájától kevesebb,
mint 400 méter távolság
van.
 A szembejövő jármű
kevesebb, mint 800
méterre van.
 A jármű egy jól
megvilágított területre
ér, vagy jól meg van
világítva az utca.
Kék: IHC aktív
Zöld: IHC engedélyezve
SLI:
Felismeri és osztályozza a
különböző sebesség korlátozó
táblákat és értesíti a vezetőt, ha
a jármű sebessége meghaladja a
megengedett sebességet.
TSR:
Felismeri és osztályozza a
különböző közlekedési táblákat
és értesíti a vezetőt ezekről.

Kijelző

Figyelmeztetés
Láthatóság figyelmeztetés

Hang figyelmeztetés

Leírás
Zöld szem: jelzi a rendszer
működését, láthatóság kiváló.
Narancs szem: gyenge látási mód
(a zuhogó esőben, köd, agy más
problémás látási viszonyok
között).
Piros szem: a rendszer nem
működik egy hiba miatt. Lépj
kapcsolatba a szervizzel.
Kis piros "X": a rendszer némítva

4. Beállítások:

A fő kijelzőn, kattintson a Beállítások gombra a
jobb alsó sarokban, hogy ellenőrizzék a
Mobileye 5 rendszer beállításait.
A beállítások listája jelenik meg, amely
lehetővé teszi, hogy könnyen módosítsa a
rendelkezésre álló Mobileye 5 beállításokat.
Miután elvégezte a szükséges módosításokat,
használja a "Save" ikont: mentés az új
beállításokkal, vagy a "Cancel", mégse
gombot, hogy visszatérjen a fő kijelzőhöz a
beállítások módosítása nélkül.
*Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre az
alkalmazásban:

Kijelző

Figyelmeztetés
Hangerő

HMW Érzékenység

LDW Érzékenység

Leírás
Az ME5 rendszer hang által is
figyelmeztet.
Megjegyzés: Egyes
figyelmeztetések még akkor is
hallhatóak, ha a rendszer le
van némítva. A részletekért
lásd a Mobileye 5 kézikönyv.
Amennyiben a követési
távolság a megadott
küszöbértéket eléri
(másodpercben), akkor
figyelmeztető hangjelzést ad
ki a rendszer, és vizuálisan is
jelzi (piros jármű) a küszöböt.
Kapcsolja ki, vagy állítsa be a
kívánt érzékenységet.

Gyalogos felismerő mód

Kapcsolja ki, vagy állítsa be a
kívánt érzékenységet.

SLI mód

Beállíthatja, hogy mennyivel a
határérték felett jelezzen.

Sebesség mértékegység
beállítása

Lehetősége van választani.

*Néhány beállítás előfordulhat, hogy nem engedélyezett az Ön járműve esetén!

Kijelző

5. Statisztikák:
A fő kijelzőn kattintson a menü / Statisztika gombra és periódusokra szűrve ellenőrizheti a
riasztásokat. A vissza gombot használva mehet vissza a fő kijelzőre.

6. Információk a rendszerről:

A fő kijelzőn, kattintson a bal alsó Mobileye
logóra és láthatja a rendszer és verzió
információkat a csatlakoztatott rendszerről.

