Návod na použitie FaxCOPY NABI karty.
1.

Elektronickú peòaženku FaxCOPY NABI karta (ïalej len „NABI karta“) je možné používa na nasledovných typoch èipových kariet:
a. na bezkontaktných èipových kartách Mifare 4k vydávaných ako študentské preukazy (ïalej len „preukaz“) tých škôl, ktoré súhlasili
s umiestnením tejto aplikácie na ich preukazoch a bola vykonaná jej aktivácia na školskom pracovisku urèenom pre prácu s preukazmi
b. na kontaktných èipových kartách vydávaných firmou FaxCOPY na tento úèel.

2.

Pred zaèatím používania samoobslužných zariadení sa oboznámte s návodom na ich obsluhu. Môže Vám to ušetri zbytoène zhotovené nesprávne alebo nevhodné kópie èi výtlaèky.

3.

Vložte kartu do èítaèky.
a. študentský preukaz vložte do plochého štvorcového puzdra s èervenou nálepkou, ktoré sa nachádza na prednom alebo boènom
kryte kopírky, resp. preukaz položte na hornú vodorovnú plochu èítaèky s èervenou nálepkou pripojenej k PC
b. kontaktná karta FaxCOPY má by orientovaná kontaktnými plôškami smerom dole a dvojica šípiek na hornej strane má smerova
do èítaèky.

4.

Ak je Vaša karta platná, pripojené zariadenie (samoobslužná kopírka, samoobslužné PC) sa uvedie do stavu pripravenosti na
používanie. Karta je platná, ak je na nej dostatoèný kredit, doba platnosti neskonèila, karta nie je zablokovaná a jedná sa o kartu
urèenú pre použitie v zariadeniach predajní FaxCOPY.
V prípade kopírky môžete nastavi požadované parametre kopírovacej úlohy. Po stlaèení ŠTART tlaèítka sa zaènú zhotovova
kópie. Za každú zhotovenú kópiu bude odpoèítaná z kreditu na Vašej karte cena, ktorá bola zapísaná na kartu pri nabití. Pod pojmom zhotovená kópia sa rozumie kompletne vytvorená kópia, ktorá je doruèená na lapaè kópií alebo triediè, prípadne ktorá je
doruèená do duplexnej jednotky pri obojstrannom kopírovaní. Kópie zaseknuté v kopírke nie sú odpoèítané z kreditu*.
V prípade PC po vložení karty do pripojenej èítaèky sa zobrazí pracovná plocha a PC je možné používa. Zároveò sa zaèína
poèíta èas používania. Za každú minútu používania je z kreditu odpoèítaná cena, ktorá bola zapísaná na kartu pri nabití. Pre pripojenie k Internetu platí obdobne znižovanie kreditu za každú minútu pripojenia o cenu zapísanú na kartu pri nabití. V prípade požiadavky tlaèe dokumentov je možné vytvorené súbory vytlaèi na pripojenej tlaèiarni. Za každú vytlaèenú stranu bude taktiež
odpoèítaná z kreditu na Vašej karte cena, ktorá bola zapísaná na kartu pri nabití. Pod pojmom vytlaèená strana sa rozumie kompletne vytvorená strana dokumentu, ktorá je doruèená na lapaè strán alebo triediè, prípadne ktorá je doruèená do duplexnej jednotky pri
obojstrannej tlaèi. Dokumenty zaseknuté v tlaèiarni nie sú odpoèítané z kreditu*.
*

Výnimkou môžu by obojstranné kópie alebo výtlaèky. Ak zhotovenie prvých strán prebehne v poriadku, ich cena sa z kreditu
odpoèíta. Ak potom pri zhotovovaní druhej strany sa papier zasekne, kópia je nepoužite¾ná. Cena za druhú stranu sa síce neodpoèíta, ale cena prvých strán už bola odpoèítaná. V takomto prípade po predložení zaseknutej kópie a ostatných jednostranných kópií,
ktoré boli pripravené v zásobe v duplexnej jednotke, v pokladni Vám bude refundovaná cena pod¾a poètu nepoužite¾ných kópií
formou zvýšenia kreditu. Maximálny poèet refundovaných strán je rovný dvojnásobku kapacity duplexnej jednotky príslušného
stroja. Toto isté platí samozrejme aj pre výtlaèky.
Poznámka: Ak sa pri obojstrannom kopírovaní zasekne papier aj druhýkrát, na danom stroji je pravdepodobne technická závada.
Prosím vypnite stroj, zoberte všetky takto vzniknuté zaseknuté kópie a svoju zákazku dokonèite na inom stroji. V zmysle predošlého odstavca Vám nepoužite¾né a zaplatené kópie budú refundované.
5.

Pred zaèatím kopírovania alebo tlaèenia väèšieho množstva dokumentov doporuèujeme urobi jednu skúšobnú kópiu, resp. výtlaèok, aby bolo overené nastavenie kopírky, resp. ovládaèa tlaèiarne. Za nevhodne alebo nesprávne zhotovené kópie èi výtlaèky z
dôvodu chybnej obsluhy, prípadne nevhodného nastavenia funkcií èi softvérových ovládaèov nie je možné poskytnú refundáciu
kreditu.

6.

Ak Vaša karta nie je platná, na displeji èítaèky kariet sa zobrazí hlásenie pod¾a druhu chyby:
„neplatná karta“
karta iného systému ako FaxCOPY
„karta odmietnutá“
systém práve oèakáva inú kartu
„platnos karty“
doba platnosti karty vypršala
„karta blokovaná“
karta bola predèasne vytiahnutá z èítaèky a je zablokovaná.

7.

Poèas èinnosti zariadenia (kopírka, PC, tlaèiareò) sa v pamäti èítaèky zapoèítava cena každej zhotovenej kópie, výtlaèku, èi minúty
používania PC alebo pripojenia na internet. Ak je zapoèítaná cena v pamäti èítaèky rovná alebo väèšia než 5,- Sk, zníži sa o túto sumu kredit na Vašej karte a zapoèítaná cena sa vynuluje. Po ukonèení èinnosti zariadenia je Váš kredit na karte znížený o aktuálnu
zapoèítanú cenu. Za ukonèenie èinnosti zariadenia považujeme v prípade samoobslužných kopíriek zhotovenie poslednej kópie, èo
je signalizované zmenou farby svetla indikaènej svietivky na èítaèke kariet z èervenej na zelenú. V prípade samoobslužného PC je
to vypísanie nápisu „Vyberte kartu“ po kliknutí na èervený krížik v miniatúrnom informaènom okne.
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8.

Ak vyberiete kartu z èítaèky pred ukonèením èinnosti zariadenia, karta sa zablokuje a zariadenie bude signalizova požiadavku na
opätovné zasunutie karty do èítaèky. Signalizácia sa deje vypísaním príslušného hlásenia na displeji, ktoré môže by sprevádzané aj
zvukovým signálom. V takom prípade zasuòte kartu spä do èítaèky a poèkajte na ukonèenie signalizácie zablokovania.

9.

Ak ste zablokovanú kartu z akéhoko¾vek dôvodu nezasunuli spä do èítaèky pod¾a predošlého bodu, zostane Vaša karta zablokovaná a jej ïalšie použitie je možné až po odblokovaní. O odblokovanie môžete požiada obsluhu v pokladni. Za odblokovanie
úètujeme manipulaèný poplatok, o ktorý Vám bude znížený kredit na Vašej NABI karte. Výška poplatku je uvedená v cenníku
služieb FaxCOPY.

10.

Zablokovanú kartu nie je možné používa v samoobslužných zariadeniach.

11.

Používanie kariet v iných zariadeniach
a. študentské preukazy sú navrhnuté ako viacnásobné elektronické peòaženky, èo ich predurèuje na používanie v rôznych zariadeniach tých poskytovate¾ov, ktorí majú so školami zmluvný vzah (napr. MHD, SAD, ŽSR, stravovacie zariadenia, knižnice,
FaxCOPY
b. kontaktné karty FaxCOPY sú urèené výluène len na používanie v zariadeniach predajní FaxCOPY. Pri ich použití v iných zariadeniach hrozí ich trvalé znièenie !!!
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