JAK KORZYSTAĆ Z
SYSTEMU ROWERÓW
MIEJSKICH SGH?
1.1 Ze sklepu Google Play lub AppStore
ściągnij na swój telefon aplikację ACRO Bike.
Wpisz swój numer telefonu, a otrzymasz kod
aktywacyjny. Wprowadź kod do aplikacji.
1.2. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, zgłoś
swój numer telefonu w Sekretariacie Kanclerza.
Poczekaj na potwierdzenie wprowadzenia
numeru do bazy Użytkowników SGH, której
administratorem jest ACRO sp. z o.o. *
1.3. Na ekranie wpłaty depozytu kliknij
przycisk 'Pomiń' (w prawym górnym rogu). Możesz
już korzystać z rowerów! Na mapce są one
oznaczone pinezkami z logotypem SGH. Ikona
z literą 'P' oznacza parking dla rowerów SGH.
Czerwone pinezki to publiczne rowery ACRO z nich również możesz korzystać.

Sprawdź czy na jednym z oznaczonych
parkingów są dostępne pojazdy (pinezki z
logo SGH). Podejdź do wybranego roweru,
włącz w swoim telefonie Bluetooth i otwórz
aplikację. Jeśli koło siebie stoi kilka rowerów,
najpierw wciśnij przycisk po lewej stronie
elektrycznego zamka nad tylnym kołem - to
wskaże aplikacji, który rower ma otworzyć.
Następnie kliknij w aplikacji 'Unlock'.

Zamek otworzy się. Jeżeli rower nie jest
przypięty do stojaka linką, możesz jechać!
Jeżeli rower jest przypięty, na ekranie telefonu
wyświetli się także 4-cyfrowy kod do zamka
linki. Po odpięciu roweru możesz ruszać. Jeżeli
po drodze chcesz zatrzymać się na kilka minut
np. w sklepie wystarczy, że przypniesz rower
do stojaka linką z kodem. Żeby ponownie
odblokować linkę użyj wcześniej
wyświetlonego na ekranie telefonu
4-cyfrowego kodu.

Po dojechaniu na miejsce, pamiętaj, aby
zaparkować rower w wyznaczonej do tego
przestrzeni - mapka w aplikacji wskazuje
parkingi położone na terenie SGH. Ręcznie
zamknij zamek (w telefonie musi być
włączony Bluetooth) nad tylnym kołem.
Przejazd zakończony! Jeżeli parking znajduje
się poza terenem wewnętrznym SGH (np.
budynek C), oprócz blokady koła przypnij
rower do stojaka linką z kodem. Po
zamknięciu zamka, wyłączy się w aplikacji
odliczanie czasu przejazdu.
*Nie podawaj swoich danych! Pamiętaj o zgłoszeniu numeru telefonu w Sekretariacie Kanclerza. Po dodaniu Twojego
numeru do bazy Użytkowników SGH formularz danych nie będzie pojawiał się w aplikacji.

Jeżeli rower jest zepsuty lub wymaga serwisu, możesz nas powiadomić bezpośrednio
wysyłając email na: contact@acro.bike lub dzwoniąc pod numer: 536133123.

Życzymy samych udanych przejażdżek!

