פעולת החניה המתחדשת תתאפשר רק אם היתרה הכספית
בכרטיס הינה חיובית.
לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשר נמצא ביתרת חובה עד
לטעינת דמי חניה נוספים בכרטיס.
פארק
איזי
חניה
כרטיס
שרכשת
בקודמודה לך על
פארק
במידהאיזי
חברת
אזור/הנחה של חניה יומית לא תופיע לפניך
ובחרת
.USB
חיבור
חדש עם
מתחדשת.
חניה
הפעלת
של
האפשרות
כלל
התכונות החדשות שנוספו לכרטיס הופכות את החניה באמצעותו

הוראות הפעלה

מתמיד:
לקלה
.2
עתידית:
ונוחהחניה
הפעלת
« טעינה באינטרנט
הכרטיס מראש ,מחוץ לשעות אכיפת החניה,
את
להפעיל
ניתן
« בחירת חניה עתידית
עתידית.
מנת לבצע
לחזור לרכב
חניהמבלי
מתחדשת
«עלחניה
« חניה
יומיתהכרטיס יכנס למצב המתנה
במקרה זה,
בתחילת שעות
פעולה רק
להפעלתלמצב
ויעבור
בהוראות ההפעלה.
החדשות יש לעיין
התכונות
האכיפה.
חניית
האוכפת
בארץ
לסוגעיר
בהתאם בכל
תוכל לחנות
לרבות -
שבחרת,
החניה
הכרטיסיבוצע
באמצעות החניה
החיוב על
רחוב )כחול/לבן( .ניתן להשתמש בכרטיס גם במקומות בהם
מתחדשת.
יומית
חניה
אמצעי תשלום אחרים .יש לקרוא בעיון
וחניהו/או
מדחנים
מוצבים

פיהן.
על
ולפעול
בכרטיס
השימוש
טרם
הפעלה אלו
הוראות
העירוניות,החניה
אכיפת
ושעות
03-01
כפופהבקוד
בת"א
לחנות
לדוגמא:
כפי
החניה
לתקנות
בחרתהחניה
כרטיס
הפעלת

שאלההינן בין
בעיר
.09:00-19:00על ידי הרשויות.
השעות מעת לעת
מתפרסמות

 20:00הוא
ביום א'
עתידית
הכרטיס
תפעיל
אם
לאתר
בשעההכנס
בתוקף .נא
אחריות
לחניהלכתב
כפופה
אתהכרטיס
בגין
האחריות
בשעה .09:00
כתב ב',
המחרת ,יום
בכתובת:באופן אוטומאטי רק
הביתפעולתו
יחל
באתר.
האחריות
ביוםומלא את
www.easypark.co.il
ההפעלה
להוראות
האחריות
בת"אכתב
חניה את
מצאתלמלא
כן ניתן
את הכרטיס
המצורףוהפעלת
 08:30בבוקר
בשעה
כמואם
או,
ולהחזירו בדואר לחברת איזי פארק תוך  14יום ממועד הרכישה.
לחניה עתידית ,פעולת הכרטיס והחיוב על החניה יחלו רק משעה .09:00
המשך

11003019

הכי מהיר

שתי לחיצות וחונים

הכי כדאי

משלמים רק על הזמן שחונים ,ללא עלויות SMS

וזמן אויר

הכי זמין

טוענים באינטרנט ומפיקים תדפיס חניות

הפעלת חניה עתידית

אפשרות לכיבוי והפעלה אוטומטיים בהתאם
לשעות החניה והאכיפה

מוקד שירות לקוחות1-700-700-789 :
* EASY ( *3279) www.easypark.co.il

איזי פארק בע"מ ת.ד 32 .ראש פינה 12000

מדריך להפעלה מהירה
 .1לחץ  onלהפעלה
על הצג תופיע יתרת דמי החניה בכרטיס.
אנא וודא בטרם השימוש כי בכרטיס טעונים דמי חניה .במידה
ותופיע ע“ג הצג הודעת שירות ” “SERVCאו תוצג יתרה במינוס
יש לטעון את הכרטיס באמצעות האינטרנט ו/או בעמדת הטעינה.
 .2לחץ שוב  onלבחירת קוד עיר
קוד העיר יהבהב בחלקו השמאלי של הצג.
)לנוחיותך ,רשימת קודי
שנה קוד עיר בעזרת החצים
הערים המלאה עם קודי האזורים וקודי הנחות מיוחדים
לתושבים מצורפת בתוך אריזת הכרטיס(.
לדוגמא :לבחירת קוד העיר תל
אביב יש לבחור קוד " ,"03לבחירת קוד
העיר רמת גן יש לבחור קוד " "01וכד'...

לדוגמא :לבחירת קוד לתושב ראשון לציון יש לבחור קוד
הנחה " "02כך שיופיע על הצג .07-02
לבחירת קוד לחניה של ארבע שעות בירושלים יש לבחור קוד
אזור " "04כך שיופיע על הצג הסימון .02- 04
 10שניות לאחר הלחיצה האחרונה הכרטיס יעבור למצב חניה.
קוד העיר וזמן החניה המרבי ,בהתאם לשעת סיום האכיפה,
יופיעו לסירוגין בתצוגה.
אם טעית בכל שלב שהוא ,לחץ  offוהתחל שוב מסעיף .1
 .4לסיום החניה לחץ
הכרטיס יפסיק לפעול ופעולת החיוב תיעצר.

קוד
אזור/הנחה

off

קוד
עיר

 .3לחץ שוב  onלבחירת קוד אזור  /קוד הנחה
קוד אזור /קוד הנחה יהבהב בחלקו הימני של הצג .בחר קוד
.
בעזרת החצים

הכרטיס ישמיע צפצוף קצר אחת לדקה כדי להזכיר לך לכבותו
עם שובך אל הרכב .עם איזי פארק אתה משלם רק עבור מספר
הדקות המדויק שחנית.
במידה ולא לחצת  - offהכרטיס יכבה באופן אוטומטי בתום זמן
החניה המרבי או בסיום שעות האכיפה הנהוגות בעיר ופעולת
החיוב תיעצר.

אפשרויות שימוש מתקדמות בכרטיס
 .1הפעלת חניה מתחדשת מבלי לחזור לרכב:
בחירה באפשרות זו תפעיל את הכרטיס באופן אוטומטי ,בתום
זמן החניה המרבי ,לפרקי זמן חניה נוספים .הכרטיס יכבה בסיום
שעות האכיפה ברשות ,או באופן ידני עם לחיצה על . off
לחץ  onלהפעלת הכרטיס.
לאחר בחירת קוד העיר וקוד האזור לחץ
לחיצות נוספות על מקש  onעד להופעת
החיווי ""CNT N
בחר בחץ עליון על גבי הצג יופיע
החיווי " "CNT Yכאישור לבחירת מצב
החניה המתחדשת.
לדוגמא :אם זמן החניה המרבי בהרצליה הינו  3שעות,
בעת בחירת חניה מתחדשת יופעל הכרטיס בתום  3השעות
הראשונות לחניה נוספת של  3שעות ובסיומה לחניות נוספות,
עד לכיבוי אוטומטי בתום שעות האכיפה בהרצליה ,או עד
לכיבוי ידני עם לחיצה על . off
הכרטיס יפעל במצב הזמנת חניה מתחדשת רק אם בחרת
באפשרות זו.
ברירת המחדל של הכרטיס הינה מצב חניה רגיל ,ללא חניה
מתחדשת.

 .3הפעלת חניה יומית:
במספר רשויות תוכל לחנות בכחול/לבן בתעריף יומי מוזל
באזורים מסוימים בעיר המוגדרים ע"י הרשות.
לחץ  onלהפעלת הכרטיס.
לחץ  onפעם נוספת ובחר את קוד העיר הרצויה.
לחץ  onפעם נוספת ובחר את קוד החניה היומית הרלוונטי.
קוד זה קיים רק בערים בהן קיימת האפשרות לחנייה יומית.
)לנוחיותך ,רשימת קודי הערים המלאה בציון הערים שבהן
קיימת חנייה יומית מצורפת בתוך אריזת הכרטיס(.
לחץ  onפעם נוספת .על המסך יופיע הכיתוב
 DAILYלאישור בחירת החניה היומית.
לדוגמא :לבחירת קוד לחניה יומית באילת יש לבחור קוד
" "07כך שיפיע על הצג הסימון .18-07
אם ברצונך לשוב ולחנות בחניה יומית באותה העיר ובאותו
היום הפעל את הכרטיס במצב חניה יומית פעם נוספת ותוכל
לחנות ללא חיוב נוסף.
 10שניות לאחר הפעלת קוד לחניה יומית יכנס הכרטיס לפעולה
ופעולת החיוב תבוצע מיידית בתעריף היומי באזור שבו בחרת.

שירות ותמיכה
טעינת הכרטיס:
ניתן לטעון את הכרטיס בדמי חניה בעמדות טעינה הפזורות
ברחבי הארץ או דרך האינטרנט באמצעות המחשב האישי.
מצורף כבל תקשורת  USBוהוראות חיבור למחשב האישי ולאתר
האינטרנט .את כתובות עמדות הטעינה ניתן למצוא באתר:
.www.easypark.co.il
היסטוריית חניות וטעינות:
באפשרותך להפיק תדפיסי חניות ואישורים על טעינות שביצעת
באמצעות הכרטיס .על מנת שתוכל לצפות בהיסטוריית
השימושים ו/או להדפיס את המידע הנחוץ לך אנא הירשם
באזור האישי באתר.www.easypark.co.il :
החלפת סוללה:
הכרטיס מופעל על ידי סוללת ליתיום סטנדרטית מדגם
 CR2032אותה ניתן לרכוש במגוון חנויות .כאשר מופיע
סמל סוללה עם שני פסים על גבי הצג יש להחליף סוללה.
כאשר מופיע סמל סוללה עם  Xאו כאשר מופיעה הודעת
” ”SERVCיש להחליף את הסוללה באופן מיידי.
הקפד על החלפת הסוללה במועד.

פעולת החניה המתחדשת תתאפשר רק אם היתרה הכספית
בכרטיס הינה חיובית.
לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס אשר נמצא ביתרת חובה עד
לטעינת דמי חניה נוספים בכרטיס.
במידה ובחרת בקוד אזור/הנחה של חניה יומית לא תופיע לפניך
כלל האפשרות של הפעלת חניה מתחדשת.
 .2הפעלת חניה עתידית:
ניתן להפעיל את הכרטיס מראש ,מחוץ לשעות אכיפת החניה,
על מנת לבצע חניה עתידית.
במקרה זה ,הכרטיס יכנס למצב המתנה
ויעבור למצב פעולה רק בתחילת שעות
האכיפה.
החיוב על החניה יבוצע בהתאם לסוג החניה שבחרת ,לרבות -
חניה יומית וחניה מתחדשת.
לדוגמא :בחרת לחנות בת"א בקוד  03-01ושעות אכיפת החניה
בעיר הינן בין השעות .09:00-19:00
אם תפעיל את הכרטיס לחניה עתידית ביום א' בשעה  20:00הוא
יחל פעולתו באופן אוטומאטי רק ביום המחרת ,יום ב' ,בשעה .09:00
או ,אם מצאת חניה בת"א בשעה  08:30בבוקר והפעלת את הכרטיס
לחניה עתידית ,פעולת הכרטיס והחיוב על החניה יחלו רק משעה .09:00

התצוגות בכרטיס
הצגת זמן החניה המרבי:
זמני החניה נקבעים על ידי הרשויות ומשתנים מעת לעת .בתום
זמן החניה המרבי או בתום שעות האכיפה בעיר ,הכרטיס יכבה
אוטומטית.
לאחר הפעלת הכרטיס ובחירת קוד העיר וקוד
האזור ,לחץ לחיצה נוספת על  . onעל הצג
יופיע זמן החניה המרבי המותר באזור שבחרת.
הצגת תעריף משתנה:
בערים מסוימות התעריף לשעת חניה משתנה במהלך שעות
האכיפה המוגדרות.
לדוגמא :בעיר יהוד התעריף לשעת החניה הראשונה הינו  ₪ 1והתעריף
עבור שעות החניה הנוספות הינו  ₪ 5.30לשעה .עם בחירת קוד החניה
ביהוד ,קוד  ,41-1הכרטיס יחייב באופן אוטומטי בהתאם לתעריף
המשתנה .על גבי הצג יופיעו לסירוגין קוד העיר שבחרת והודעת ”.“VAR
הצגת תעריף שעת חניה:
לאחר הפעלת הכרטיס ובחירת קוד העיר
וקוד האזור ,לחץ שתי לחיצות נוספות על . on
על הצג יופיע התעריף לשעת חניה באזור
החניה שבחרת.

לאחר החלפת סוללה תופיע על גבי הצג הודעת “ .“SERVCניתן
יהיה להמשיך ולהשתמש בכרטיס רק לאחר הנחתו על עמדת
טעינה או לאחר חיבורו למחשב האישי וכניסה לאתר איזיפארק
באינטרנט לשם אתחול הכרטיס.

תקלה בפעולת הכרטיס:
במקרה של תקלה בכרטיס ,יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות
בטלפון  1-700-700-789או לפנות לתחנת השירות הקרובה
לאזור מגוריך .את רשימת תחנות השירות ניתן לקבל בטלפון
במוקד השירות או באתר האינטרנט .www.easypark.co.il

מידע חשוב נוסף:
את הכרטיס תולים על השמשה הפונה למדרכה בחלקו הפנימי
של הרכב בעזרת המתלה המצורף ,כשהתצוגה פונה כלפי חוץ.
נא ודא כי כרטיס החניה פועל קודם עזיבתך את הרכב.
הכרטיס מאפשר השלמת חניה גם אם היתרה אינה מספיקה.
הכרטיס יכול להיכנס ליתרת חובה של עד  ₪ 40והסכום החסר
יקוזז בטעינה הבאה.
הסדרי החניה בערים השונות עשויים להשתנות מעת לעת.
במידת הצורך יבוצע עדכון לכרטיסך באופן אוטומאטי בעת
הנחת הכרטיס בעמדה או התחברות למערכת האינטרנטית.

