WNOSZENIE OPŁATY I WYDRUK BILETU PARKINGOWEGO
1. Parkometr przechodzi ze stanu uśpienia w stan aktywny po naciśnięciu dowolnego
przycisku, włożeniu Kołobrzeskiej Karty Miejskiej do czytnika kart lub zbliżeniu
monety do otworu wlotu monet.

2. Na wyświetlaczu ukazują się wówczas informacje o zawartości karty lub o wielkości
opłaty wniesionej monetami.
3. Włożenie do czytnika kart innej karty niż KKM powoduje zwrot karty i wyświetlenie
komunikatu ZŁA KARTA .
Ustalenie czasu parkowania uzyskuje się poprzez kolejne przyciskanie przycisku +
(w przypadku płatności Kołobrzeską Kartą Miejską) lub wrzucanie kolejnych monet

4. Jednokrotne przyciśnięcie przycisku + zwiększa czas parkowania o czas
odpowiadający kwocie, która będzie zdjęta z karty, zgodnie z obowiązującą taryfą
opłat. Zdejmowanie kwoty z karty przebiega w następujący sposób:
a. pierwsze naciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie z karty kwoty równej
minimalnej opłacie (1zł),
b. drugie i każde kolejne przyciśnięcie przycisku + powoduje zdjęcie kwoty
jednostkowej (0,50zł).
5. W trakcie wnoszenia opłaty w polu OPŁATA pojawia się wysokość deklarowanej
opłaty, 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. Jeżeli opłata przekracza 24 godz. to uaktywnia się licznik dób (mniejsza czcionka pod
czasem) w polu OPŁACONO ZA .

7. Ustalenia akceptuje się naciśnięciem przycisku AKCEPTUJ , co powoduje wydruk
biletu parkingowego i w przypadku zapłaty KKM zwrot karty o zawartości
pomniejszonej o wysokość poniesionej opłaty.
8. Określenie tzw. czasu końca parkowania następuje w momencie druku biletu
i czas drukowany na bilecie jest o 2 minuty późniejszy (z korzyścią dla
opłacającego) niż wskazanie (w momencie rozpoczęcia wydruku biletu)
opłaconego czasu na wyświetlaczu.
9. W fazie określenia czasu parkowania w dowolnym momencie można się z tych
ustaleń wycofać przyciskając przycisk ANULUJ . Powoduje to zwrot karty bez zmiany
jej zawartości i/lub zwrot wrzuconych monet i przejście parkometru w stan uśpienia.
10. Jeżeli ustalone warunki dla czasu parkowania zostały potwierdzone przyciskiem
AKCEPTUJ i parkometr rozpoczął drukowanie biletu, to wycofać się z tej transakcji
już nie można i przyciskanie przycisku ANULUJ jest w tej fazie ignorowane.
11. W przypadku wnoszenia opłaty kartą po naciśnięciu klawisza AKCEPTUJ zawartość
karty zmniejszana jest o wartość zadeklarowaną na zakup biletu parkingowego i nowa
zawartość jest pokazywana na wyświetlaczu.

