

Stiskem tlačítka “START”
na klávesnici automatu se parkovací
automat uvede do pracovního
režimu a zobrazí se úvodní obrazovka
„PARKUJ V KLIDU“.
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Zobrazí se základní informace:
- pokračovat v platbě stisknutím tlačítka „1“
- aktuální ceník parkovného
- odkaz na webové stránky uvádějící další možnosti platby.

720 935 617
VOLBA JAZYKA

STISKEM TLAČÍTKA

- volba jazyka je možná kdykoliv během procesu platby
- v nabídce jsou jazyky český, anglický, německý, francouzský, ruský a polský



Po stisku tlačítka
se zobrazí obrazovka s pokyny k zahájení procesu platby za
parkování - zadání registrační značky vozidla (RZ) na klávesnici.

720 935 617
V případě chyby při zadání RZ je možná oprava pomocí klávesy „Oprava“.
Po zadání správné RZ je zadání potvrzeno klávesou „Potvrdit“, proces platby pokračuje.
Stisknutím klávesy „Zrušit“ je cela transakce zrušena.
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Po potvrzení zadání RZ vozidla se zobrazí obrazovka s pokyny k platbě.
Nabídne se:
- možnost platby mincemi v Kč (nominální hodnoty 1, 2, 5, 10 20 a 50 Kč) nebo mincemi
Euro (nominální hodnoty 1 a 2 Euro) – zahájí se vkládáním mincí, čas parkování je
počítán automaticky
- možnost platby bankovní kartou (Master / Visa, kontaktní / bezkontaktní) – zahájí se
stiskem tlačítka „+“.
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Po volbě způsobu platby se na obrazovce objeví informace o začátku parkování a o
voleném konci parkování a odpovídající částce k úhradě.
- Při platbě mincemi se doba parkování automaticky volí podle vkládaných částek.
- Při platbě bankovní kartou se doba parkování volí nastavením výše platby pomocí
tlačítek „+“ (1Kč) / „-„ (1Kč) / „++“ (10 Kč).

Od:

Do:

Placeno:

-

720 935 617
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Parkovací automat ověřuje minimální částku a maximální dobu parkování. V případě
chybného zadání platby se na obrazovce objeví informace o chybě.
Volba doby parkování a výše uhrazené částky je potvrzena klávesou „Potvrdit“, proces
platby poté pokračuje.
Stisknutím klávesy „Zrušit“ je cela transakce zrušena.



Při platbě mincemi je proces platby ukončen automatickým tiskem parkovacího lístku.

Tisk lístku

Odeberte lístek

720 935 617
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Při platbě bankovní kartou se objeví pokyn k použití karty.

Vložte nebo
přiložte vaši
bankovní kartu

720 935 617

Po vložení kontaktní karty nebo přiložení bezkontaktní karty je karta ověřována.
Při úspěšném ověření karty se objeví postupně hlášky:
- Probíhá platba bankovní kartou
- Čekejte prosím + uhrazená částka
- Schváleno odeberte kartu + uhrazená částka
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Na závěr platby kartou se objeví informace o uhrazené době a částce parkování

Do:

Zaplacená doba:

720 935 617



Po ukončení platby kartou dojde k automatickému tisku parkovacího lístku.

Tisk lístku

Odeberte lístek

720 935 617
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V případě platby bankovní kartou je automaticky nabídnut tisk stvrzenky o platbě kartou.
Řidič zvolí možnost „ano“ nebo „ne“. V případě volby „ano“ je vytištěna bankovní
stvrzenka.
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