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1. COM IDENTIFICAR-NOS. Per accedir a la pantalla d’informació, cal que passi la seva
targeta d’usuari pel lector de la columna d’informació per tal d’identificar-se.

Tot seguit veurà a la pantalla, diferent informació, que tot seguit explicarem amb detall.

2. QUINA INFORMACIÓ ENS PROPORCIONA LA PANTALLA.
En el primer apartat. Veurem l’estat de la seva subscripció (dates d’inici i fi de la targeta) i
l’estat de la targeta.
En condicions habituals tindrem la targeta activa, si el sistema diu que està inactiva, es
perquè encara no hem fet el primer us, quan es rep la tarja a casa, cal activar-la per la web de
www.girocleta.cat, amb el nostre nom d’usuari i contrasenya.
La targeta també pot estar bloqueja o en llista negre, en aquest cas, caldrà que truqueu a l’oficina
per comprovar que no hi hagi algun problema de pagament o mal us.

En el segon apartat, veurem els dos últims events que hem fet en aquesta estació, al dia actual;
En condicions normals ens ha de sortir els últims lloguers que hem fet, però en cas de incidència,
també podem veure el motiu de perquè ens ha denegat el lloguer de una bicicleta.
Per exemple, fora de horari, excés de bicicletes en us (recordeu que nomes s’en pot utilitzar una
alhora), o que teniu la targeta caducada i cal renovar-la, entre d’altres.

En el tercer apartat, ens indica si té bicis en lloguer, o no.

En el quart apartat, serveix per fer un aparcament d’emergència, en cas que la bicicleta no es
tanqui bé. El sistema t’indicarà un aparcament que estigui lliure, i la deixarà bloquejada per tal
de que manteniment la revisi.

En el cinquè i últim apartat, en cas que l’estació estigui plena i no puguis deixar la teva
bicicleta, el sistema t’ofereix 20 minuts addicionals, sense càrrec per anar a l’estació mes
propera.

3. RENOVACIONS
Recordeu que un cop us han passat el càrrec de renovació, cal actualitzar les dades de la
targeta d’usuari. Com podeu saber si cal fer-ho?
Quan us identifiqueu en el lector, si cal renovar, sortirà un icona amb la tarja d’usuari. Cal deixar
la targeta apropada al lector uns 5 segons i fer clic aquest boto, per tal de renovar les dades.

Un cop acabat el procés, us sortirà un avis que s’ha renovat la targeta amb èxit.

4. INFORMAR DE INCIDENCIES.
En cas que detecteu alguna anomalia en bicicletes, aparcaments o la columna de informació,
podeu informar des de la pantalla de incidències.
En el cas de la bicicleta, heu de triar la matricula, la peça que falla, i donar al boto verd per
confirmar. La vostra acció quedarà registrada i el servei de manteniment serà mes àgil alhora de
resoldre les incidències.
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