Käyttöohje

Kiitos kun valitsitte Mobileyen!
Olet liittynyt tuhansien asiakkaidemme joukkoon maailmassa, jotka
ovat myös valinneet Mobileye 5-Series järjestelmän.
Olet nyt mukana muuttamassa ympäristöämme turvallisemmaksi kuljettajille, matkustajille ja jalankulkijoille.
Tämä ohjekirja opastaa sinut Mobileyen eri toimintoihin kohta
kohdalta tehokkaalla ja käytännöllisellä tavalla.
Lisätietoja ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.mobileye.com
Kiitos ja turvallista ajomatkaa!

Käyttöohje
Tärkeää tietoa turvallisuudesta
ENNEN MOBILEYE 5-SARJAN KÄYTTÖÄ, LUE HUOLELLISESTI SEURAAVAT TURVALLISUUSOHJEET SEKÄ VAROITUKSET.
VAROITUS! MOBILEYE EI POISTA TURVALLISEN AJON VAATIMUKSIA. ÄLÄ YRITÄ VAIHTAA MOBILEYE:N
ASETUKSIA, KUN OLET LIIKENTEESSÄ.
Älä painele Mobileye 5-Series laitteen näppäimiä ennen kuin olet opetellut niiden käytön ja merkityksen. Asentamalla
Mobileye 5-Series kehittyneen ajonhallintajärjestelmän, hyväksyt ja lupaudut noudattamaan turvallisuusohjeita sekä
varoituksia, jotka ovat esitetty alempana. Mikäli et hyväksy kyseisiä ehtoja, niin palauta Mobileye tuote jälleenmyyjällesi
30 päivän kulueassa.
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Mobileye 5-Series järjestelmät ovat kehittyneitä laitteita, jotka avustavat kuljettajaa sekä varoittavat tietyistä
mahdollisista vaaratilanteista. Järjestelmä ei korvaa mitään toimintoja, joita kuljettaja normaalisti tekisi kuljettaessaan
moottoriajoneuvoa. Kuljettajan on pysyttävä valppaana kaikissa liikenneolosuhteissa pystyäkseen noudattamaan
kaikkia turvallisen ajon ohjeita ja liikennesääntöjä.
Mobileye 5-Series ei ole automaattinen ajojärjetelmä, eikä toimi korvikkeena millekkään ajo- tai ohjaustoiminnolle ajon
aikana. Kuljettajia varoitetaan korvaamasta oma huomio- sekä reagointikyky Mobileye 5-Series tuotteella. Kuljettajien tulee
noudattaa liikenteessä varovaisuutta, liikennesääntöjä ja välttää liikenneonnettomuuksia.
Vaikka Mobileye edustaa uusinta innovaatioteknologiaa konenäössä ja muissa teknologioissa se ei takaa 100%
luotettavuutta ajoneuvojen tai kaistaviivojen tunnistamisessa, eikä siten varoita kaikkista mahdollisista tiellä
ilmenevistä vaaroista. Tämän lisäksi tie, keli tai jokin muu olosuhde voi vaikuttaa heikentävästi Mobileye-järjestelmän
tunnistuskykyyn.
Kuljettajien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta käyttäessään Mobileye 5-sarjan näyttöyksikköä (saatavilla tiettyihin
Mobileye 5 malleihin). Keskity aina täysin tiehen, vaikka katsoisitkin Mobileyen näyttöä.

Kaikki mahdollinen on tehty, jotta pystytään varmistumaan tämän käyttöohjeen tietojen tarkkuudesta. Kuitenkaan Mobileye
Technologies Limited ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai edustusta perustuen oheiseen tietoon. Mobileye
Technologies Limited varaa oikeuden muuttaa laitteen teknisiä tietoja ja kuvausta tässä julkaisussa ilman ennakkoilmoitusta.
Mahdollisista virheistä tai puutteista tulee ilmoittaa Mobileye tekniseen tukeen, Mobileye Technologies Limited.
Sähköposti: support@mobileye.com

Asennus- ja turvallisuusohjeet
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Mobileye 5-sarjan asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu Mobileye jälleenmyyjä tai asentaja.
Mobileye 5-sarjan laitteistoa ei pidä siirtää ajoneuvojen välillä kenenkään muun, kuin valtuutetun Mobileye jälleenmyyjän tai asentajan.
Mobileye 5-sarjassa tulee käyttää vain 12VDC~24VDC käyttöjännitettä.
Älä peitä tai tuki kamerayksikköä tai Mobileyen näyttö- tai ohjausyksikköä.
Älä käytä Mobileye järjestelmää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin oheisissa käyttöohjeissa on tarkoitettu.

Mobileye 5-Series käynnistys
Mobileye 5-sarja käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvo käynnistetään.
Järjestelmän käynnistyksen jälkeen Mobileye 560 EyeWatch-näyttöllä on tämä kuva.
Järjestelmä on nyt valmis tarkkailemaan liikennettä ja varoittamaan mahdollisista vaaroista.
TÄRKEÄ HUOMIO: Mikäli haluat estää laitteiston tarkkuuden
heikentymistä, älä poista tai avaa kamerayksikköä tai
tuulilasikiinnikettä. VAROITUS: Kamerayksikkö saattaa lämmetä
käytön aikana. Vältä koskemasta kamerayksikköä ajon aikana
tai välittömästi sen jälkeen.

Hälytykset
Mobileye 5-sarja on edistyksellinen kuljettajaa avustaja järjestelmä, joka sisältää seuraavat
ominaisuudet:

Mobileye Törmäysvaroitin (FCW)
KUINKA MOBILEYE FCW TÖRMÄYSVAROITIN TOIMII?
Varoittaa kuljettajaa jopa 2,7 sekuntia ennen mahdollista yhteentörmäystä
edessä olevan ajoneuvon kanssa.
MILLOIN MOBILEYE FCW TÖRMÄYSVAROITIN TOIMII?
Mobileye FCW on aina toiminnassa, kun järjestelmä on käynnistetty.
MOBILEYE FCW VAROITUSÄÄNI
Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusääniä.
MOBILEYE FCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ
Punainen, vilkkuva ajoneuvon kuva näytöllä.

Törmäysvaroitin FCW näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa*.

Mobileye City Safe- virtuaalipuskuri (UFCW)
KUINKA MOBILEYE UFCW CITY SAFE TOIMII?
City Safe varoittaa hitaassa nopeudessa kuljettajaa ennen mahdollista törmäystä edellä olevan
ajoneuvon kanssa.
Virtuaalipuskuri varoittaa kuljettajaa ahtaissa paikoissa ja liikennevaloissa ajamasta edellä
menevän ajoneuvon perään.
MILLOIN MOBILEYE UFCW CITY SAFE TOIMII?
CITY SAFE toimii nopeuden ollessa 0-30km/h.
MOBILEYE UFCW VAROITUSÄÄNI
Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusääniä.
MOBILEYE UFCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ
Punainen, vilkkuva ajoneuvon kuva näytöllä.
City-Safe (UFCW) varoitus näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.
HUOMIO: Mobileye Törmäysvaroitinta sekä City Safe ominaisuuksia ei voida kytkeä pois
päältä tai mykistää. Mikäli laite on sammutettu, ei varoituksia ilmesty. Virtuaalipuskurin
herkkyyttä voidaan säätää kuljettajan mieltymyksen mukaan.

Mobileye Yliajovaroitin (PCW)
KUINKA MOBILEYE PCW YLIAJOVAROITIN TOIMII?
Varoittaa kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä edessä olevan jalankulkijan tai polkupyöräilijän kanssa.
MILLOIN MOBILEYE PCW YLIAJOVAROITIN TOIMII?
Päivällä: Nopeuden ollessa 1 – 50 km/h.
Pimeällä: Toiminta vajavainen.
MOBILEYE PCW VAROITUSÄÄNI
Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusääniä.
MOBILEYE PCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ
Punainen, vilkkuva jalankulkijan kuva näytöllä.

Yliajovaroitin PCW näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

Mobileye Kaistavahti (LDW)
KUINKA MOBILEYE LDW KAISTAVAHTI TOIMII?
Varoittaa kuljettajaa, kun ajoneuvo tahattomasti poikkeaa ajokaistalta.
Vilkun käyttö ennen kaistan ylitystä estää varoituksen.
MILLOIN MOBILEYE LDW KAISTAVAHTI TOIMII?
Aktiivinen yli 55 km/h nopeudella.
MOBILEYE LDW VAROITUSÄÄNI
Sarja teräviä varoitusääniä lyhyellä aikavälillä.
MOBILEYE LDW VAROITUS NÄYTÖLLÄ
Näytön oikeassa tai vasemmassa reunassa vilkkuva valkoinen
katkoviiva.
MILLOIN KAISTAVAHTI EI TOIMI?
Kaista puutteellisesti merkitty tai kokonaan merkitsemättä.
Ajonopeus on alle 55 km/h (34 mph).
Vilkun käyttö ennen kaistaviivan ylitystä.
Kaistavahdin hälytys poistettu! Näytön näppäimistöllä tasoksi valittu “0”.
Tehdään tiukka käännös kaista- tai reunaviivan yli.
Laite on mykistetty.
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Kaistavahti (LDW) näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

Mobileye Turvavälin tarkkailu ja varoitus (HMW)
KUINKA MOBILEYE HMW TURVAVÄLIN TARKKAILU JA VAROITUS TOIMII?
Näyttää etäisyyden sekunteina edessä ajavaan ajoneuvoon. Jos turvaväli supistuu alle
asetetun arvon se varoittaa liian lyhyestä turvavälistä.
MOBILEYE HMW VAROITUSÄÄNI
Yksittäinen kilahdus, kun turvaväli on sama tai pienempi, kuin asetettu raja-arvo.
MOBILEYE HMW VAROITUS NÄYTÖLLÄ
HUOMIO: Näytöllä on vihreä auton kuva heti, kun edessä ajava ajoneuvo on havaittu ja
muuttuu punaiseksi, jos turvaväli muuttuu vaarallisen lyhyeksi.
VAROITUS! Auton kuva näytöllä muuttuu punaiseksi, kun turvaväli on enää 0,6 sekuntia,
sama tai lyhyempi, kuin asetettu raja-arvo.
MILLOIN MOBILEYE HMW TURVAVÄLIN TARKKAILU JA VAROITUS TOIMII?
Auton kuva näytetään aina, kun edessä ajava ajoneuvo on havaittu. Numeerinen turvavälin
näyttö ja äänivaroitus toimivat vain nopeuden ollessa yli 30 km/h.

Turvavälin pituus
Numeronäyttö näyttää välimatkan edessä olevaan ajoneuvoon sekunteina.
VISUAALISET HÄLYTYKSET
HUOMIO!

VAROITUS!

Turvavälin tarkkailu näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa*.
Mikäli järjestelmä on mykistetty, niin laite ei anna äänivaroituksia.
VAROITUS!
• Mikäli turvavälin tarkkailun arvo asetetaan alhaiseksi, niin hälytys aktivoituu vasta erittäin lähellä ajoneuvoa.
• Kuljettajalla on aina vastuu säilyttää turvallinen välimatka edellä ajavaan ajoneuvoon, riippumatta Mobileyejärjestelmän varoituksista tai niiden puutteesta.

LISÄOMINAISUUDET
Mobileye Älykäs kaukovalojen ohjausautomatiikka (IHC)
KUINKA MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS TOIMII?
Hallitsee oikeaa ajovalojen käyttöä. Vaihtaa kaukovaloille automaattisesti pimeällä tieosuudella,
kun muuta liikennettä ei ole havaittavissa.
MILLOIN MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS TOIMII?
Aktiivinen pimeällä ja valaisemattomalla tiellä, kun muuta liikennettä ei ole lähistöllä.
Aktiivinen vain yli 35 km/h nopeudessa .
Toimii mikäli se on erikseen aktivoitu.
MILLOIN MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS EI TOIMI:
Jos edellä olevan ajoneuvon perävalot on havaittu lähempänä, kuin 400 metriä.
Jos vastaantuleva ajoneuvo on havaittu lähempänä kuin 800 metriä.
Ajoneuvosi lähestyy valaistua tieosuutta tai katuvalot havaitaan.
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IHC aktiivinen
Älykäs kaukovalojen (IHC) ohjausautomatiikka näytetään myös
Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.
TÄRKEITÄ HUOMIOITA:
1. Tämä ominaisuus on saatavana vain tiettyihin ajoneuvo malleihin.
2. Tämä ominaisuus on aktivoitava erikseen asennuksen yhteydessä.
3. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä maissa.

IHC käytössä

Mobileye Nopeusrajoituksien tunnistus (SLI)
Tunnistaa sekä kertoo kuljettajalle sen hetkisen alueen nopeusrajoituksen ja
ylinopeuden, mikäli kuljettajalla on ylinopeutta alueen rajoitukseen nähden.*
Nopeusrajoituksien tunnistus saatavilla ainoastaan Mobileye
560/550 älypuhelinsovelluksella.

Mobileye Liikennemerkkien tunnistus (TSR)
Tunnistaa ja ilmoittaa kuljettajalle erilaiset liikennemerkit.*
Liikennemerkkien tunnistus on saatavilla ainoastaan Mobileye
560/550 älypuhelinsovelluksella.
* Lisätietoja liittyen Mobileye-sovellukseen, vieraile osoitteessa
www.mobileye.com/mobilapp

Mobileye 5 – Series Ominaisuudet

Mobileye 560
Mobileye 550

Mobileye 5-Series EyeWatch-näyttö (saatavilla Mobileye 560 järjestelmässä ja myös myös erikseen)
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1.

VASEN/OIKEA KAISTAVAHTI
Samalla, kun kaistavahdin varoitusääni
kuuluu, niin vilkkuu vasen tai oikea
katkoviivakuvio 0,7 sekuntia.

2.

YLIAJOVAROITIN
Näytetään vain kun jalankulkija tai
pyöräilijä on edessä samalla kaistalla
ajoneuvosi kanssa.

3.

TURVAVÄLIN OSOITIN (AUTO KUVAKE)
Näytetään vain, jos on havaittu edessä
samalla kaistalla oleva ajoneuvo. Vihreä tai
punainen riippuen hälytyksen tärkeydestä.

4.

TURVAVÄLIN PITUUS
Kaksinumeroinen luku, joka näyttää välimatkan (sekunneissa) edessä olevaan
ajoneuvoon. Vain arvot 2.5 sek. tai
lyhyempi näytetään.

5.

NOPEUS NOLLA
Ajoneuvon oman nopeuden ollessa nolla,
numeronäytön kaksi alaviivaa kytkeytyvät
päälle.

6.

TOIMINTA
Vihreä piste osoittaa, että Mobileye on
päällä.

7.

MYKISTYS
Hälytysten ollessa mykistettyinä vihreä
piste vilkkuu näytön keskellä.

8.

HUONON NÄKYVYYDEN OSOITIN
Numeronäyttö (tai vain pelkkä piste)
himmenee ja vilkkuu. Huono näkyvyys
(lumi- tai räntäsade, suora auringonpaiste,
likainen tuulilasi, jne.) Mobileye 5- Series
toimii, mutta havainnointikyky on alentunut. Tarkista mikä haittaa kameran
näkyvyyttä (lika, höyrystyminen, jää, jne.).

9.

KAUKOVALOJEN OHJAUS
Vihreä kuvake näytetään, kun kaukovalojen ohjaus on aktivoitu. Sininen
kuvake tarkoittaa, että kaukovalot ovat
käytössä.

Kameran painikkeet
Mobileye 5- Series sammuttaminen ja käynnistäminen
Paina kameran keskellä olevaa näppäintä pitkään (o).
Äänitason säätö
Paina (-) –näppäintä vähentääkseni äänenvoimakkuutta.; paina (+) näppäintä lisätäksesi
äänenvoimakkuutta. Kuusi (6) äänenvoimakkuuden tasoa (0-5). Huom: kun äänentaso
on asetettu 0:aan ei Kaistavahti eikä Turvavälin tarkkailun äänet enää toimi, mutta
Törmäysvaroittimen äänivaroitus asettuu tasolle "3".

Asetuksien muuttaminen EyeWatch näytöllä (Saatavilla Mobileye 560 järjestelmässä)
Huomio! EyeWatch näytön menu-näppäin on poissa käytöstä, kun ajoneuvon nopeus
on suurempi kuin 0km/h. Tällä pyritään vähentämään riskiä, joka aiheutuu järjestelmän
kontrolloinnista. Ääniasetukset ovat aina käytössä riippumatta ajoneuvon nopeudesta.
Valikot
Mobileye 560 sammuttaminen ja käynnistäminen
Sammuttaminen (OFF): Paina (

) näppäintä, kunnes EyeWatch-näyttö sammuu.

Käynnistäminen (ON): Paina mitä tahansa näppäintä.
Eyewatch-näytön kirkkauden säätö:
a. Paina (
) kerran. Näyttöön ilmestyy kaikki kuvakkeet.
b. Paina (–) (+) -näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta.
Viisi eri tasoa (1-5). Laite säätää automaattisesti kirkkauden valoisalla ja pimeällä.
Turvavälin varoitusajan muuttaminen:
a. Paina (
) kahdesti. Näyttöön ilmestyy vihreä auto-kuvake.
b. Paina (–) vähentääksesi turvavälin varoitusaikaa; paina (+) lisätäksesi aikaa.
c. Säädettävissä: 0.1-2.5
Kaistavahdin herkkyyden muuttaminen:
a. Paina (
) 3 kertaa. Oikea ja vasen kaistaviiva-kuvake tulevat näkyviin.
b. Paina (–) vähentääksesi Kaistavahdin herkkyyttä; paina (+) lisätäksesi.
c. Kolme eri tasoa (0-2)
VAROITUKSET:
1. Mikäli hälytyksen herkkyys säädetään tasolle "0", niin laite ei tee varoituksia.
2. Varmistuaksesi varoituksista, säädä hälytys tasolle 1 tai 2.

Yliajovaroittimen herkkyyden muuttaminen:
a. Paina (
) 4 kertaa. Yliajovaroittimen kuvake ilmestyy näytölle.
b. Paina (-) vähentääksesi Yliajovaroittimen herkkyyttä tai paina (+) lisätäksesi sitä.
Kolme eri tasoa (0-2).
Älykäs kaukovalojen ohjaus ON/OFF (IHC)
a. Paina (
) 5 kertaa. Vihreä kaukovalojen kuvake ilmestyy näytölle.
b. Paina (+) aktivoidaksesi tai (-) sammuttaaksesi kaukovalojen ohjauksen. Kaksi tasoa:
taso nolla (0) tarkoittaa, että kaukovalot ovat kytketty pois päältä; Taso 1 älykäs
kaukovalojen ohjaus päällä.
Äänenvoimakkuuden säätö
Paina (-) -näppäintä vähentääkseni äänenvoimakkuutta; paina (+) näppäintä lisätäksesi
äänenvoimakkuutta. Kuusi äänenvoimakkuuden tasoa (0–5).
Huomio: Kun äänentaso on asetettu nollaan, ei Kaistavahti eikä Turvavälin tarkkailun
äänet enää toimi, mutta Törmäysvaroittimen äänivaroitus asettuu tasollel “3”.
Mykistys
Vaihtoehto 1: Aseta äänentasoksi “0”, Eyewatch näytöltä.
Vaihtoehto 2: Paina ja pidä EyeWatch-näytön (-) -näppäintä 1,5 sekuntia. Palauttaaksi
äänet, paina (+).
Huomio: Mykistys pysyy aktiivisena kunnes järjestelmä sammutetaan. Seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä palautuu alkuperäisiin ääniasetuksiin.
City safe- virtuaalipuskurin säätö (VB)
Muuttaaksesi virtuaalipuskurin herkkyyttä paina ja pidä (+)-näppäintä, ja sitten paina
yhtä aikaa (–) -näppäintä 1,5 sekunnin ajan. Punainen autokuvake alkaa vilkkua ja numeronäyttö käynnistyy. Paina (–) vähentääksesi virtuaalisen puskurin etäisyyttä tai paina
(+) kasvattaaksesi sitä. Virtuaalipuskurin etäisyys on rajoitettu 1 – 2 metriin.

Asetuksien ohjauspaneeli on saatavana myös Mobileye 560/550
älypuhelinsovelluksessa. Lisätietoja sovelluksen käyttöohjeesta:
www.mobileye.com/mobilapp.

Älypuhelimen yhdistäminen Mobileye 560/550 järjestelmään
HUOMIO: YHDISTÄMISPROSESSI SAATTAA VAIHDELLA ÄLYPUHELINMALLIEN VÄLILLÄ.
TARKEMMAT OHJEET OMAN ÄLYPUHELIMESI KÄYTTÖOHJEESTA.
Yhdistämisprosessi vaaditaan vain yhden kerran. Kun älypuhelimesi on kerran yhdistetty
Mobileye 560/550 järjestelmään, niin se yhdistyy automaattisesti Mobileye järjestelmään
käyttäessäsi Mobileye sovellusta.
Mobileye 5- series voidaan yhdistää jopa 8 eri älypuhelimeen (yksi laite kerrallaan).

Yhdistäminen
l
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Mene puhelimen Bluetooth asetuksiiin ja etsi "uusi laite".
Käynnistä ajoneuvon virta käynnistääksesi Mobileye 560/550 järjestelmän. Muutamassa
sekunnissa älypuhelimesi tulisi löytää laite "Mobileye 5 BTM" .
Käytä älypuhelimen järjestelmäasetuksia yhdistääksesi Mobileye 560/550 järjestelmään.
Kysyttäessä salasanaa, syötä koodi "1234". Älypuhelimesi tulisi nyt olla yhdistetty Mobileye
560/550 järjestelmään.
HUOMIO: UUDEN ÄLYPUHELIMEN YHDISTÄMINEN MOBILEYE 550/560 JÄRJESTELMÄÄN ON
MAHDOLLISTA AINOASTAAN KAHDEN ENSINMÄISEN MINUUTIN AIKANA KÄYNNISTYKSESTÄ.

Mikäli et onnistut yhdistämään älypuhelintasi ensimmäisen kahden
minuutin aikana, niin käynnistä järjestelmä uudestaan ajoneuvon
virta-avainta käyttäen. Älypuhelimen yhdistämisen jälkeen Mobileye
550/560 järjestelmään voit ladata ja asentaa Mobileye sovelluksen.
Mobileye älypuhelinsovelluksen lataussivu sijaitsee osoitteessa:
www.mobileye.com/mobilapp

Järjestelmän rajoitteet
1.

Mobileye 5-series on tarkoitettu käytettäväksi päällystetyllä tiellä, jossa on selkeät kaistamerkinnät.

2.

Mobileye 5- series ei näe paremmin kuin kuljettaja. Kuljettaja on aina itse vastuussa vaaratilanteista,
näkyvyydestä sekä kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden havainnoinnista.

3.

Mobileye 5- series havaitsee kokonaan näkyvän ajoneuvon perän. Siksi risteävää, vastaantulevaa ja ohittavaa
ajoneuvoa se ei havaitse.

4.

Mobileye 5- series ei takaa 100 % luotettavuutta ajoneuvojen tai kaistaviivojen tunnistamisessa, eikä siten
varoita kaikista mahdollisista tiellä ilmenevistä vaaroista. Tämän lisäksi tie, keli tai jokin muu olosuhde voi
vaikuttaa heikentävästi Mobileye 5- series järjestelmän tunnistuskykyyn. Mistä syystä tahansa aiheutuva
osittainenkin kameran näkökyvyn huononeminen aiheuttaa Mobileye 5- series järjestelmän toiminnan
heikentymisen. Varmistu aina siitä, että kameralla on esteetön näkyvyys.

Lisenssi ja Takuu
RAJOITETTU LISENSSIN KÄYTTÖ
Ohjelmiston sisällön tässä Mobileye tuotteessa omistaa Mobileye. Ostajalle on myönnetty ainoastaan käyttöoikeus ohjelmistolle, kuten Mobileye on sen tarkoittanut. On kiellettyä (a): Muuttaa, muokata, kääntää
tai luoda johdannaissovellutuksia Mobileyen tarjoamista ohjelmista. (b) Muuttaa, takaisinkääntää, purkaa
tai muuten yrittää muokata edellä mainittujen ohjelmien lähdekoodia. (c) luovuttaa, lisensoida, vuokrata,
lainata, siirtää, paljastaa tai muutoin asettaa ohjelmisto saataville, tai (d) poistaa valmistajakohtaisia ilmoituksia tuotteesta tai sen mukaisia asiakirjoja.
RAJOITETTU TAKUU
Mobiley tuotteen rajoitettu takuu ("rajoitettu takuu") ei ole luovutettavissa ja kattaa takuun alkuperäiselle
ostajalle, jolle tämä Mobileye tuote on asennettu ajoneuvoon. Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheitä
yhden vuoden ajan alkaen ostopäivästä (tai voimassa olevan lain mukaan). Ainoana velvollisuutena Mobileye:lla rajoitetussa takuussa on huoltaa tai korvata tuote Mobileyen harkinnan mukaan, mikä tahansa
Mobileye tuote, joka on ollut viallinen materiaali- tai valmistusvirheestä johtuen. Mobileye takuu ei vastaa asennuksen seurauksista tai vaurioista. Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin: (a) vaurio väärinkäytöstä,
huolimattomuus, virheellinen asennus tai onnettomuus. (b) Asennus ajoneuvoon, johon kyseistä Mobileye
tuotetta ei alkuperaisesti hankittu. (c) Korjaus tai muutos kenenkään muun tahon osalta, kuin Mobileye.
VASTUUVAPAUS TAKUUSTA
Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan ja yksinomaan tätä Mobileye tuotetta. Mobileye kiistää kaikki
muut nimenomaiset takuut ja kaikki oletetut takuut soveltuvuudesta myytäväksi kohteeksi ja sopivuudesta
tiettyyn tarkoitukseen, niin laajasti kuin laki sallii. Mobileyen edustajilla, maahantuojilla eikä jälleenmyyjillä
ole valtuuksia tehdä edustusta, takuuta tai sopimuksia Mobileyen puolesta kunnioittaen tätä Mobileye tuotetta. Ei tehdä minkäänlaista tai luonteista edustusta tai vakuutusta, kuin tässä nimenomaisesti mainitaan.
Mobileye ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisestä, epäsuorasta, sattumanvaraisesta, välillisestä tai vahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai liittyvät tämän Mobileye-tuotteen käyttöön.
MIKÄLI TAKUUHUOLTOA TARVITAAN
Mikäli tämän Mobileye-tuotteen kanssa ilmenee ongelmia on meneteltävä seuraavasti:
1. Ota yhteyttä Mobileye jälleenmyyjääsi, josta ostit tämän tuotteen.
2. Ota yhteyttä suoraan Mobileye:hin, mikäli ostit tuotteen suoraan sieltä. Kaikki Mobileye tuotteet on
palautettava ennakkoon maksetulla rahdilla. Palautusnumero vaaditaan ja tämän saat ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluumme.
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Made for
iPhone 4, iPhone 4S
iPod Touch (4th generation)
iPad 2, iPad (3rd generation)
iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically
to iPhone, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance.

