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Σκοπός	
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να εξηγήσει την διαδικασία πίστωσης του λογαριασμού σας στο 
σύστημα φωτοτυπήσεων. Η πίστωση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνει με  χρήση του μηχανήματος 
πίστωσης (Εικόνα 2) που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης. 

 

Εισαγωγή	
Στον ισόγειο της Βιβλιοθήκης έχει εγκατασταθεί μηχάνημα πίστωσης (Εικόνα 1) το οποίο επιτρέπει την 
πίστωση του λογαριασμού σας. 

Το μηχάνημα πίστωσης δέχεται νομίσματα των 5, 10, 20, 50 σεντ , του 1 και 2 ευρώ καθώς και 
χαρτονομίσματα των 5,10,20 και 50 ευρώ.  

 

Εικόνα 1: Το μηχάνημα πίστωσης 

 

Το μηχάνημα πίστωσης δεν επιστρέφει ρέστα. Ολόκληρο το ποσό πιστώνεται 
στον λογαριασμό σας. 
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Εικόνα 2: Χρήση της έξυπνης κάρτας στο μηχάνημα πίστωσης για πίστωση του λογαριασμού. 

 

Διαδικασία	πίστωσης	λογαριασμού.	
 

Διαδικασία	πίστωσης	λογαριασμού	με	χρήση	του	μηχανήματος	πίστωσης	
Περάστε την έξυπνη κάρτα από τον αναγνώστη του μηχανήματος πίστωσης (Εικόνα 2) για να 
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.  

Εάν η αναγνώριση σας είναι επιτυχής, τα κόκκινα λαμπάκια στο μηχάνημα πίστωσης θα γίνουν 
πράσινα (Εικόνα 3). 

Ταυτόχρονα στην οθόνη του μηχανήματος πίστωσης θα παρουσιαστούν τα στοιχεία σας, όπως 
επίσης και το υπόλοιπο σας. 

 

 

 

Εικόνα 3: Το μηχάνημα πίστωσης και λεπτομέρειες αυτού. 
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Τα χαρτονομίσματα εισάγονται στο μηχάνημα πίστωσης από την σχισμή που δεικνύεται από τα 
λαμπάκια. Σε αντίστοιχη σχισμή στα δεξιά (Εικόνα 4), μπορεί να γίνει εισαγωγή νομισμάτων. 

 

Εικόνα 4: Σχισμή εισαγωγής νομισμάτων στο μηχάνημα πίστωσης. 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε την πίστωση του λογαριασμού σας βεβαιωθείτε ότι θα 
αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας (Log Out), περνώντας ξανά την έξυπνη κάρτα 

από τον αναγνώστη του μηχανήματος πίστωσης (Εικόνα 2) 
 

  


