
Návod na používání čipového klíče EUROKEY 

Děkujeme za nákup čipového klíče Eurokey.  Služba Eurokey je k dispozici na mycím centru 

CarWash ve Vestci u Prahy. Čipový klíč funguje jako elektronická peněženka. Čipovým 

klíčem můžete platit za používání jednotlivých zařízení a současně se nemusíte zdržovat 

s výměnou žetonů.  Opětovné dobíjení čipového klíče se provádí v měniči žetonů. 

Dobíjení :  

-  do měniče žetonů vhoďte částku, kterou chcete na Váš čipový klíč př ipsat.  

- maximální hodnota, která může být na čipovém klíči je 650,- Kč – do měniče žetonů 

proto vhazujte takovou částku, aby součet zůstatku na klíči před dobitím a dobíjené 

částky nepřekročil hodnotu 650,- Kč. Pokud vhodíte částku vyšší měnič žetonů Vám 

neumožní dobití klíče, ale nabídne Vám výměnu vhozené částky na žetony. Toto 

omezení je dáno SW výrobcem, pracujeme na zvýšení limitu.  

-  vhazovat můžete bankovky a mince.  

-  po vhození příslušné částky vložte čipový klíč do čtečky Eurokey v měniči žetonů 

-  částka bude připsána – při zápisu dobíjené částky se rozsvítí červená dioda - 

nevytahujte klíč dříve než se na čtečce rozsvítí opět zelená dioda- v případě, že klíč 

vytáhnete předčasně, vhozená částka nebude připsána  

-  V případě, že požadujete účtenku, požádejte o vydání účtenky obsluhu sousední 

čerpací stanice - spolu výrobcem měniče žetonů  pracujeme na automatickém tisku 

účtenky měničem žetonů při dobíjení.  

Placení klíčem Eurokey: 

- klíčem Eurokey můžete platit za všechny služby na mycím centru ve Vestci u Prahy 

- tlakové mytí - vložte čipový klíč do čtečky Eurokey, která je umístěna z boku ovládací 

skříňky 

u tlakového mytí můžete načíst kredit opakovaně před zahájením mytí       

- u ostatních zařízení vložte klíč pouze jednou a zařízení bude spuštěno.  

- odečet kreditu z Vašeho klíč je signalizován rozsvícením červené diody na čtečce, 

nevytahujte klíč ze čtečky dříve, než zhasne červená dioda a opět se rozsvítí zelená 

dioda. Při předčasném vytažení klíče ze čtečky v době rozsvícení červené diody, 

riskujete odečet kreditu z klíče, přičemž zařízení nebude spuštěno.   


