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Gjør det mulig for kjøretøy å samsvare 

med EU-forordning (351/2012)  

for Filskift-a
dvarselssystemer

 

Kollisjonsvarsling for fotgjengere og syklister

På dagtid varsler Mobileye deg med visuell og lydvarsel 
opptil 2 sekunder før kollisjon med en fotgjenger eller 

syklist. (Under 50 km/t).

Utilgjengelig til å gi varsler 
Indikerer når systemet er utilgjengelig 

til å gi varsler.

Tilgjengelig til å gi varsler
Indikerer når systemet er tilgjengelig 

til å gi varsler.

Advarsel om filskifte

Mobileye varsler deg med lyd og visuelle advarsler 
når den oppdager et utilsiktet avvik fra kjørefelt.

Mobileye antikollisjonssystem hjelper sjåfører ved å opptre som et "tredje øye", og overvåker 
konstant veien foran bilen. Det identifiserer potensielt farlige situasjoner, og gir lyd og visuelle 

varsler for å bistå sjåføren i å forebygge eller redusere omfanget av en kollisjon.

Intelligent kontroll av fjernlys

Mobileye dimmer automatisk ned til nærlys uten 
å forstyrre biler som er foran eller møtende trafikk.

Fartsgrensevisning og 
trafikkskiltgjenkjenning

Mobileye gjenkjenner trafikkskilt og  
fartsgrenseskilt (inkludert elektroniske skilt) og  

supplerende skilt, "leser" skiltet og varsler føreren, 
inkludert hvis kjøretøyet overskrider fartsgrensen.

*Oppdager skilt som er erklært gyldig av  
Wien-konvensjonen om trafikkskilt og signaler.

*Kun tilgjengelig i bestemte geografiske områder

Varsel om sikker avstand til kjøretøyet foran
Mobileye varsler deg om en forestående kollisjon 
med et kjøretøy eller motorsykkel foran, både på 
motorveier og i urbane områder, opptil 2/7 sekunder 

før en kollisjon, slik at du får nok tid til å reagere.

Overvåking og varsling om fri høyde
Hjelper føreren med å holde en trygg kjøreavstand 
til kjøretøyet foran og gir visuell og lydvarsler  

om avstanden blir usikker.


