Čipový systém
Jedná se o automatický návštěvní systém, kdy je vstup do
areálu zajištěn přes tzv. čipové hodinky.

Přiblížíme vám, jak tento systém funguje.

Vstup do areálu
•

U pokladny proveďte objednávku služby.

•

Pokladní vystaví doklad za vyžádané služby a případnou zálohu za vydaný čip (v
podobě náramkových hodinek).

•

Dále vám přidělí čipové hodinky, které jsou nositelem informace o
předplacených službách a současně univerzálním klíčem k šatní skříňce.

•

Přistupte k turniketu a přiložte vaše čipové hodinky k čtečce. Ramena turniketu
se po načtení vašeho čipu mírně pootočí a uvolní vám průchod do prostoru
šaten.

Upozornění: Čipové hodinky umožní průchod turniketem pouze jedné osobě!

Převlékací boxy a společné šatny pro muže a ženy
•

Po projití turniketem vstoupíte do prostor šaten. Tyto jsou pro muže i ženy
společné.

•

Pro převléknutí se do plavek či sportovního úboru použijete převlékací boxy.

•

Poté projdete boxem se všemi osobními věcmi na druhou stranu šaten do
prostor se skříňkami.

•

Po uzamknutí skříňky odcházíte do sprch a do bazénové haly nebo fitness
centra.

Ovládání skříněk
Systém ovládání skříněk je velmi jednoduchý a rychlý.

Uzamčení skříňky
•

V prostorách šaten si vyhledejte libovolnou volnou skříňku a uložte do ní své
věci.

•

Dvířka skříňky pečlivě uzavřete.

•

Nyní přiložte čipové hodinky ke snímací zóně zámečku na skříňce.

•

Podržte hodinky po dobu cca 1 sekundy.

•

Rozsvícení červené LED diody signalizuje uzamčení skříňky.

1.) Uzavřete dvířka skříňky

2.) Přiložte čipové hodinky ke
snímací zóně zámku ve
vzdálenosti 0,5 – 2cm po dobu
1sekundy

3.) Skříňka se uzamkne. Červená
LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu

Odemčení skříňky
•

Přiložte čipové hodinky ke snímací zóně zámečku na skříňce.

•

Podržte hodinky po dobu cca 1 sekundy.

•

Rozsvícení zelené LED diody signalizuje odemčení skříňky.

1.) Přiložte čipové hodinky ke
snímací zóně zámku ve
vzdálenosti 0,5 – 2cm po dobu
1sekundy

2.) Skříňka se odemkne. Zelená
LED dioda se rozsvítí na 1 sekundu

Upozornění: Při odchodu nechávejte svou skříňku vždy odemčenou (zelené světlo)
a pootevřenou pro dalšího návštěvníka. Děkujeme za pochopení.

Opuštění areálu
Běžný návštěvník
•

Při odchodu odevzdejte čip do automatického sběrače u výstupního turniketu
nebo přímo recepční u odchodové pokladny.

•

Sběrač sám automaticky vyhodnotí, zda nemáte nedoplatek (např. za čas navíc
nebo za objednané občerstvení). Pokud ne, otevře turniket a umožní odchod
z areálu. V opačném případě se rozsvítí červená kontrolka „recepce“. Pro
konečné vyúčtování předejte čipové hodinky recepční. Ta vystaví doklad a přes
turniket vám umožní odchod z areálu.

Abonent
•

Pokud má abonent při odchodu dostatečný kredit, pokladnu navštěvovat
nemusí. Rovnou odchází a útrata se mu automaticky strhává z účtu.

•

Pokud abonent nemá na účtu dostatečný kredit, tak turniket odchod neumožní.
Abonent navštíví pokladnu, kde provede úhradu nebo další dobití kreditu a
následně může přes turniket odejít.

