ŁADOWANIE KOŁOBRZESKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
1. Ładowanie Kołobrzeskiej Karty Miejskiej musi być poprzedzone włożeniem karty do
ustnika kart i naciśnięciem przycisku DOŁADUJ . Do czasu włożenia karty przycisk
DOŁADUJ jest nieaktywny. Po wejściu w tryb doładowania jego porzucenie możliwe
jest jedynie przez anulowanie operacji (naciśnięcie przycisku ANULUJ , co powoduje
zwrot karty).
2. Po włożeniu karty do ustnika kart na wyświetlaczu ukazują się informacje
o zawartości karty.

3. Włożenie do czytnika kart innej karty niż KKM powoduje zwrot karty i wyświetlenie
komunikatu ZŁA KARTA .
4. Ustalenie kwoty doładowania uzyskuje się poprzez wrzucanie kolejnych monet

5. W trakcie wrzucania kolejnych monet w polu OPŁATA pojawia się wysokość
deklarowanej wpłaty, w polu OPŁACONO ZA pojawia się odpowiadająca tej opłacie
długość czasu parkowania z dokładnością do 1 minuty, oraz symbol taryfy według
której wyliczany jest czas parkowania a nazwa dotychczasowego pola CZAS
BIEŻĄCY zmienia się na ZAPŁACONO DO i pojawia się w nim data i godzina do
której ta wysokość opłaty pozwala parkować.

6. Wejście w tryb doładowania następuje poprzez naciśnięcie przycisku DOŁADUJ .
W tym momencie na wyświetlaczu pole OPŁACONO ZA pozostaje puste oraz pojawia
się komunikat ŁADOWANIE KARTY.

7. Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ , co powoduje wydruk
pokwitowania doładowania Kołobrzeskiej Karty Miejskiej. Na wyświetlaczu w
miejscu komunikatu ŁADOWANIE KARTY , pojawia się komunikat WYDRUK BILETU
PARKINGOWEGO a następnie PROSZĘ ODEBRAĆ BILET I KARTĘ i następuje zwrot
Kołobrzeskiej Karty Miejskiej.

8. W trybie doładowania KKM w dowolnym momencie można się z tych ustaleń
wycofać przyciskając przycisk ANULUJ . Powoduje to zwrot karty bez zmiany jej
zawartości i zwrot wrzuconych monet i przejście parkometru w stan uśpienia.
9. Jeżeli ustalone warunki doładowania zostały potwierdzone przyciskiem AKCEPTUJ
i parkometr rozpoczął drukowanie potwierdzenia doładowania, to wycofać się z tej
transakcji już nie można i przyciskanie przycisku ANULUJ jest w tej fazie
ignorowane.
10. Inne komunikaty:
MINIMALNA KWOTA ŁADOWANIA 2,00 PLN – oznacza, że aby uzyskać doładowanie
należy dopłacić do wskazanej kwoty, komunikat ukazuje się po wrzuceniu
pierwszej monety (o ile jej wartość jest mniejsza od kwoty minimalnej).
MAKSYMALNA KWOTA ŁADOWANIA 200,00 PLN – oznacza, że niedopuszczalne jest
wyższe doładowanie, wlot monet jest zamknięty: należy akceptować lub
anulować operację ładowania.
PRZEKROCZONO DOPUSZCZALNĄ KWOTĘ ŁADOWANIA 200,00 pln – oznacza, że aby
uzyskać doładowanie można wpłacić maksymalnie wskazaną kwotę, parkometr
zwraca wpłacone monety. Aby uzyskać doładowanie karty należy powtórzyć
operację z zachowaniem wskazanego warunku.

