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EHGko birkargarako aplikazioa Android eta iOS 
mugikorretarako dago erabilgarri. Aplikazioa 
lortzeko, gailuaren banaketa-plataforman sartu 
behar da (Google Play Androiden kasuan eta App 
Store iOSen kasuan) eta “EHGko birkarga” app-a 
bilatu. Izena kontuan hartuta egiteaz gain, ikonoa 
kontuan hartuta identifikatu ahal da aplikazioa 
–txartel zuri eta berde bat da, hondo hori laranjatu 
baten gainean–, eta garatzailea kontuan hartuta, 
“Mancomunidad de la Comarca de Pamplona”, 
“Iruñerriko Mankomunitatea”.
 
Beste aukera bat da lotura zuzen hau erabilita 
deskargatzea aplikazioa:

Deskribapena
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Android: 
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=tucmcp.zitycard.es.tucmcp

iOs: 
https://apps.apple.com/us/app/recarga-tuc
/id1638666755

https://play.google.com/store/apps/details?id=tucmcp.zitycard.es.tucmcp
https://apps.apple.com/us/app/recarga-tuc/id1638666755


Aplikazioan sartzeko, saioa hasi behar da. Saioa hasteko 
kredentzialak edo gakoak aurreko aplikazioarekin, iOS 
aplikazioarekin eta EHGko birkarga webgunearekin partekatzen 
dira. Horrenbestez, EHGko birkarga aplikazioaren Androiderako 
aurreko bertsioa erabili baduzu, idatzi helbide elektroniko eta 
pasahitz berberak eta sakatu “SAIOA HASI” botoia.

Saioa hasten saiatzean errorea gertatzen bada, ziurta ezazu ongi 
eta zuzen idatzi dituzula helbide elektronikoa eta pasahitza eta 
Interneterako konexioa daukazula.

Ez baduzu pasahitza gogoratzen, sakatu “Ez dut nire pasahitza 
gogoratze  testua, idatzi helbide elektronikoa eta sakatu 
“PASAHITZA BERRESKURATU” botoia. Aplikaziorako sarbidea 
berreskuratzeko jarraibideak dituen mezu bat jasoko duzu.

Ez baduzu aurreko aplikazioa erabili edo ez baduzu helbide 
elektronikoa gogoratzen, kontu bat sortu beharko duzu. Sakatu 
“Kontua sortu” testua, idatzi beharrezkoa den informazioa, 
helbide elektronikoa zuzena dela ziurtatuta, eta sakatu 
“KONTUA SORTU” botoia. Mezu elektroniko bat jasoko duzu, 
lotura bat duena, kontua gaitu eta aplikazioan sartu ahal izateko.
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Aplikazioan
sartzea
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Era gehigarrian, aplikazioak bi atal txikiago ditu. Goiko eta eskuineko 
ikonoak sakatuta sar daiteke haietara, hain zuzen:

Aplikazioan 
nabigatzea

- Birkarga non zure txartelak kargatu ahal dituzun.
- Nire txartelak non lotuta dituzun zure txartel guztiak eta haien egoera ikus ditzakezun.
- Txartela ikusi non txartel baten informazio zehatzagoa kontsultatu ahal duzun.
- Doikuntzak non, adibidez, pasahitza aldatu ahal duzun, ohiko galderak kontsultatu edo 
ordaintzeko metodoa kudeatu ahal duzun.

Gorabeherak 
non gorabeherak sor ditzakezun 
edo haien egoera kontsultatu.
Jakinarazpenak
non jaso dituzun abisu edo ohar 
desberdinak ikus ditzakezun.

Aplikazioa lau atal nagusitan banatuta dago, eta behean 
dagoen nabigazio-barratik sar daiteke haietan:



Android aplikazioak birkarga bi modalitatetan egiteko bidea ematen du:

Txartela
kargatzea
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Online kargatzea erabilgarri dagoena gailu guztietan. Baldintza bakarra da IDEa ikusi ahal izatea (txartelaren 
atzealdean inprimatuta dagoen identifikazio-zenbakia). Birkarga osatu eta 60 minutu arte zain egon ondoren, 
saldoa automatikoki kargatuko da zure txartela autobus batean pasatzen duzunean (bidaiaren zenbatekoa kendu 
baino lehen).

Berehalako birkarga EHGko txartelekin bateragarria den NFC teknologia duten gailuetan baino ez dagoena 
erabilgarri (aplikazioak automatikoki detektatuko du zure mugikorra bateragarria den edo ez). Txartela eskura 
eduki beharko duzu, saldoa berehala kargatzen baita, txartel hori mugikorrera hurbilduta.

Apple fabrikatzailearen gailuek online kargatzea baino ezin dute egin. NFC txip bat badute ere, ez dute jasaten 
EHGko txartelek erabiltzen duten teknologia eta, horrenbestez, ezinezkoa da berehalako birkarga egitea.

iPhone bat baduzu, automatikoki online kargatzea erabiliko duzu. 

Zure Android mugikorra ez bada bateragarria berehalako birkargarekin 
(aplikazioak erakutsi egingo dizu) edo txartelaren NFC irakurketak eta 
idazketak zure gailuan arazoak ematen dituela detektatzen baduzu, erabili 
online kargatzea.

Ez baduzu txartela eskura, fisikoki, online kargatzea erabili beharko duzu.
Zure mugikorrak NFC teknologia badu, EHGko txartelekin bateragarria dena, 
eta saldoa berehala erabilgarri eduki nahi baduzu, erabili berehalako birkarga.

Zer aukera erabili behar dut?



Lehenbiziko pausoa IDEa idaztea da, txartelaren atzealdean inprimatuta dagoen 12 digituko zenbakia. 
Zenbait aukera daude:

Jarraian, diru-zorroan kargatu nahi duzun kopurua hautatu behar duzu edo zure 30 eguneko abonua erosi edo 
luzatu nahi duzun. Aukeratu diru-zorroaren birkargaren eta abonuaren birkargaren artean, pantailaren goiko 
aldeko botoiak sakatuta.

 4.a Online kargatzea
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Eskuz idaztea Besterik gabe, idatzi IDEa testua idazteko eremuan. 
“IDE okerra” errore-mezua agertzen bada, ziurta ezazu digitu guztiak bat 
datozela txartelean inprimatuta dagoen zenbakiarekin.

Hautatu zure txartelen artean Sakatu ikonoa, lotuta dituzun 
txartelen zerrenda zabaltzeko eta hautatu kargatu nahi duzuna.

Kamerarekin detektatu Sakatu dagokion botoia eta jarraitu 
pantailako jarraibideei. Kontuan izan ezazu zure mugikorraren kameraren 
kalitatearen, argiaren, txartel-motaren eta zenbaki inprimatuta higatuta 
egotearen mende dagoela aukera hau. Adibidez, herritar txartel gehienek 
ez dute kontraste nahikorik IDE zenbakiaren eta hondo gorriaren 
kolorearen artean.

NFCarekin detektatu Zure mugikorrak NFC teknologia badu, txartela 
gailuaren atzealdera hurbildu ahal duzu, IDE zenbakia detektatzeko. 
Aukera hau erabilgarri dago nahiz eta NFCa ez izan bateragarria EHGko 
txartelen teknologiarekin. Kontuan hartu eragiketa honek ez dakarrela 
berehalako birkargarik; besterik gabe, IDE zenbakia detektatzen ari da, 
online kargatze bat hasteko.  

Diru-zorroaren birkarga txartel-mota guztie-
tarako erabilgarri dagoena. Irristatu hautagailua, 
nahi duzun kopurua aukeratzeko, edo idatzi 
zenbakia eskuz. Kargatzeko gutxieneko kopurua 5 
euro dira, eta txartelaren saldoa ezin da izan 30 
euro baino handiagoa. Kopurua aukeratu duzu-
nean, sakatu “DIRU-ZORROA KARGATU” botoia, 
aurrera jarraitzeko.

Abonuaren birkarga ez dago erabilgarri 
txartel-mota guztietarako. Aplikazioak erakutsi 
egingo dizu abonua kargatu ahal duzun edo ez, 
eta, ezin bada, zergatia ikusi ahal izango duzu. 
Kargatzen jarraitu nahi baduzu, sakatu “ABONUA 
EROSI/LUZATU” botoia, aurrera jarraitzeko.



Aurretik kargatu baduzu eta ordaintzeko metodoa gorde baduzu, une honetan berriro erabiltzeko aukera 
emango zaizu, hartara, zure datuak berriro idatzi behar ez izateko. Ez baduzu gordeta ordaintzeko metodo 
bat, gordetzeko aukera izango duzu. Kudeatu gordeta duzun ordaintzeko metodoa, doikuntzen ataletik.

Une honetan ordaindu egiten da birkarga. Zure 
banku-erakundearen eta banku-txartelaren 
arabera, prozesua desberdina izango da, eta gerta 
liteke eragiketa berretsi behar izatea zure bankua-
ren aplikazioan. Oso garrantzitsua da ez ixtea eta 
EHGko birkarga aplikaziora itzultzea birkarga 
osatzeko beste batera aldatu behar izan baduzu 
ordaintzeko prozesuan zehar.

Prozesua amaitzeko, eragiketa laburtzen duen pantaila bat agertuko da. Gogoan izan online kargatze bat 
burutu ondoren 60 minutu arte itxaron beharko duzula. Denbora-tarte hori erabiltzen da zure birkarga 
prozesatzeko eta jakinarazpena igortzeko autobusetako txarteletarako makinei. Denbora hori igaro ondoren, 
saldoa automatikoki kargatuko da zure txartela autobus batean baliatzen duzun hurrengo aldian (bidaiaren 
prezioa kendu aurretik).
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Aurretik kargatu baduzu eta ordaintzeko metodoa gorde baduzu, une honetan berriro erabiltzeko aukera 
emango zaizu, hartara, zure datuak berriro idatzi behar ez izateko. Ez baduzu gordeta ordaintzeko metodo 
bat, gordetzeko aukera izango duzu. Kudeatu gordeta duzun ordaintzeko metodoa, doikuntzen ataletik.

Aurreneko pausoa da txartela irakurtzea. Horretarako, kokatu txartela zure 
mugikorreko NFC antenatik gertu eta eduki posizio horretan. Jeneralean, 
NFC txipa telefonoaren atzealdean egoten da kokatuta, baina aldatu egiten 
da modeloaren arabera. Saiatu txartela toki desberdinetan jartzen, emaitza 
onena zein tokik ematen duen ikusteko. Ekidin zorroak erabiltzea, bereziki 
metalezkoak, komunikazioan interferitu egin baitezakete. 

Ez baduzu lortzen txartela irakurtzea, baliteke zure mugikorraren NFCa ez 
izatea bateragarria EHGko txartelek erabilitako teknologiarekin. Hala bada, 
aukeratu online kargatzea.

 4.b Berehalako birkarga

Jarraian, diru-zorroan kargatu nahi duzun kopurua hautatu behar duzu edo zure 30 eguneko abonua erosi edo 
luzatu nahi duzun. Aldatu diru-zorroaren birkargaren eta abonuaren birkargaren artean, pantailaren goiko 
aldeko botoiak sakatuta.

Diru-zorroaren birkarga txartel-mota guztie-
tarako erabilgarri dagoena. Irristatu hautagailua, 
nahi duzun kopurua aukeratzeko, edo idatzi 
zenbakia eskuz. Kargatzeko gutxieneko kopurua 5 
euro dira, eta txartelaren saldoa ezin da izan 30 
euro baino handiagoa. Kopurua aukeratu duzu-
nean, sakatu “DIRU-ZORROA KARGATU” botoia, 
aurrera jarraitzeko.

Abonuaren birkarga ez dago erabilgarri 
txartel-mota guztietarako. Aplikazioak erakutsi 
egingo dizu abonua kargatu ahal duzun edo ez, eta, 
ezin bada, zergatia ikusi ahal izango duzu. Kopurua 
aukeratu duzunean, sakatu “ABONUA EROSI/LUZATU” 
botoia, aurrera jarraitzeko.
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Une honetan ordaindu egiten da birkarga. Zure 
banku-erakundearen eta banku-txartelaren 
arabera, prozesua desberdina izango da, eta gerta 
liteke eragiketa berretsi behar izatea zure bankua-
ren aplikazioan. Oso garrantzitsua da ez ixtea eta 
EHGko birkarga aplikaziora itzultzea birkarga 
osatzeko beste batera aldatu behar izan baduzu 
ordaintzeko prozesuan zehar.

Birkarga osatzeko, informazio berria txartelean idatzi 
behar da. Horretarako, jarri txartela zure mugikorraren 
NFC txarteletik hurbil eta eduki posizio horretan. 
Lehenago egin duzun irakurketaren antzekoa da pauso 
hau.

Prozesua amaitzeko, eragiketa laburtzen duen 
pantaila bat agertuko da. Kargatutako saldoa edo 
titulua prest dago zure txartelean eta erabil 
dezakezu. Dena den, baliteke birkarga ez agertzea 
berehala online kontsultetan edo birkargen 
zerrendan Nire txartelak pantailatik.



Nire txartelak
Atal honetan, zure kontuari lotuta dauden txartelak 
ikus ditzakezu, barne hartuta haien birkargak eta 
autobirkargaren araua. Txartel bat automatikoki lotzen 
da eta ikusgai gelditzen atal honetan harekin interak-
tuatzen duzunean, adibidez, irakurtzen edo kargatzen 
duzunean.

Sakatu zure txarteletako bat, informazio gehigarria 
erakusteko haren atzealdean. Azken eguneratzearen 
datak edo egunak erakusten du zeinen berria den 
informazio hori (barne hartuta saldoa). Berehalako 
birkarga bat egin baduzu oraintxe bertan, baliteke 
saldoa ez agertzea eguneratuta pantailan. Dena den, 
normaltasunez erabil dezakezu.

Txartelaren atzealdetik, txartela bereizi edo deslotu 
ahal duzu, beheko eta eskuineko aldean dagoen 
zakarrontziaren ikonoa sakatuta. Txartel bat bereizi 
edo deslotzean, atal honetan agertzeari utziko dio, 
besterik ez, eta, beraz, beti bezala funtzionatzen 
jarraituko du. Txartela berriro ikusi nahi baduzu zure 
txartelen artean, besterik gabe, interaktuatu harekin, 
irakurrita edo kargatuta.

Txarteletako bakoitzaren gainean ageri den testua 
haren aliasa da. Hasiera batean, IDE zenbakiaren lehen 
hamar digituak dira, baina aldatu egin ditzakezu eta 
nahi duzun testua jarri, haren gainean sakatuta. 
Adibidez, senitarteko batek erabiltzen duen txartela 
bada, alias moduan pertsona horren izena erabil 
dezakezu, hartara, hurrengo birkargan errazago 
lokalizatzeko.
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Pantaila honetatik, gainera, txartelaren birkarga berrienak 
kontsultatu ahal dituzu, noiz egin ziren eta zenbatekoa zein 
izan zen. Birkargetako bat sakatuta, ordainagiria gordetzeko 
aukera duzu, PDF formatuan, zure gailuan. Horrez gain, 
birkarga berria bada, duela gutxikoa, deuseztatzeko aukera 
izango duzu.

Lehenago ikusi dugun moduan, duela gutxiko birkarga bat deuseztatu ahal da birkargen zerrendatik, hautatu 
ondoren. Online kargatzeen kasuan, deuseztatzea gauzatzen da “BIRKARGA DEUSEZTATU” botoia sakatuta 
eta eragiketa berretsita. Berehalako birkargek, berriz, NFC irakurketa eta idazketa bat behar dute, kargatzeko 
prozesuan zehar bezala.

Birkarga bat deuseztatu ondoren, zenbatekoa automatikoki itzultzen da bankuko txartelera.

 5.a Birkarga deuseztatzea 
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Atal honetatik, jakinarazpen automatikoko sistema konfiguratu ahal duzu txartelaren saldoaren arabera. 
Autobirkarga bat sortu eta gero, aukeratu duzun kopurutik behera jaisten denean saldoa, abisu bat 
jasoko duzu jakinarazpen moduan, hartatik birkarga bat hasteko. Sistema honi esker, ezustean saldorik 
gabe gelditzea ekidingo duzu.

Autobirkargak automatikoki emango dizu abisua, baina inoiz ez du ordainketarik egingo bere kasa: 
birkarga osatzeko, abisua sakatu eta ordainketa egiaztatu beharko duzu. Jakinarazpenen atalean 
lortuko duzu argibide gehiago.

Autobirkarga bat sortzeko, erabili “GEHITU” botoia, 
alda ezazu “ALDATU” botoiarekin edo ezaba ezazu 
“EZABATU” botoiarekin. Autobirkarga txartelari 
dagokio, hau da, zenbait txartelen abisuak jaso 
nahi badituzu, autobirkarga haietako bakoitzean 
gehitu behar duzu.

5.b Autobirkarga



14

Atal honetan, txartel baten informazio zehatza ikus dezakegu.
Androideko aplikazioak informazio hori bi modutara kontsultatzeko bidea ematen du.

Online eta berehalako birkargekin gertatzen den moduan, Apple fabrikatzailearen gailuek online kontsulta 
baino ezin dute egin. NFC txip bat badute ere, ez dute jasaten EHGko txartelek erabiltzen duten teknologia 
eta, horrenbestez, ezinezkoa da NFCarekin irakurtzea.

- Online kontsulta
- NFCarekin irakurtzea

Txartela ikusi

         iPhone bat baduzu, automatikoki online kontsulta erabiliko duzu.

Zure Android mugikorra ez bada bateragarria NFCarekin irakurtzearekin 
(aplikazioak erakutsi egingo dizu) edo txartelaren NFC irakurketak zure 
gailuan arazoak ematen dituela detektatzen baduzu, erabili online 
kontsulta.

Ez baduzu txartela eskura, fisikoki, online kontsulta erabili beharko duzu.
Zure mugikorrak NFC teknologia badu, EHGko txartelekin bateragarria 
dena, eta informazio gehigarria lortu nahi baduzu edo zure txartelak 
duen saldo zehatza ikusi, NFCarekin irakurtzea. 

Zer aukera erabili behar dut?



Online kargatzean bezala, IDE zenbakia idatzi behar dugu, txartelaren atzealdean inprimatuta dagoen 12 
digituko zenbakia. Txartel bat ikusi nahi duzun bakoitzean zenbaki hori idatzi behar izatea astuna izan 
daitekeenez, zenbait aukera gehitu ditugu:

 6.a Online kontsulta

Eskuz idaztea Besterik gabe, idatzi IDEa testua idazteko eremuan. 
“IDE okerra” errore-mezua agertzen bada, ziurta ezazu digitu guztiak bat 
datozela txartelean inprimatuta dagoen zenbakiarekin.

Hautatu zure txartelen artean Sakatu ikonoa, lotuta dituzun 
txartelen zerrenda zabaltzeko eta hautatu kargatu nahi duzuna.

Kamerarekin detektatu Sakatu dagokion botoia eta jarraitu pantai-
lako jarraibideei. Kontuan izan ezazu zure mugikorraren kameraren 
kalitatearen, argiaren, txartel-motaren eta zenbaki inprimatuta higatuta 
egotearen mende dagoela aukera hau. Adibidez, herritar txartel gehienek 
ez dute kontraste nahikorik IDE zenbakiaren eta hondo gorriaren kolorea-
ren artean.

NFCarekin detektatu Zure mugikorrak NFC teknologia badu, txartela 
gailuaren atzealdera hurbildu ahal duzu, IDE zenbakia detektatzeko. 
Aukera hau erabilgarri dago nahiz eta NFCa ez izan bateragarria EHGko 
txartelen teknologiarekin. Kontuan hartu eragiketa honek ez dakarrela 
berehalako birkargarik; besterik gabe, IDE zenbakia detektatzen ari da, 
online kargatze bat hasteko.

Txartel bat aukeratu ondoren, haren gaineko informazioa jartzen da 
ikusgai, barne hartuta abonuaren informazioa, txartel-motak jasaten 
badu. Beste txartel bat kontsultatu nahi baduzu, “BESTE BAT IKUSI” 
botoia sakatu.

Nire txartelak atalean agertzen den informazioarekin gertatzen den 
moduan, azken eguneratzearen datak edo egunak erakusten du zeinen 
berria den informazio hori (barne hartuta saldoa). Berehalako birkarga 
bat egin baduzu oraintxe bertan, baliteke saldoa ez agertzea egune-
ratuta pantailan.
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Berehalako birkarga egiteko bezala, txartela irakurri behar da. Horretarako, 
kokatu txartela zure mugikorreko NFC antenatik gertu eta eduki posizio 
horretan. Jeneralean, NFC txipa telefonoaren atzealdean egoten da 
kokatuta, baina aldatu egiten da modeloaren arabera. Saiatu txartela toki 
desberdinetan jartzen, emaitza onena zein tokik ematen duen ikusteko. 
Ekidin zorroak erabiltzea, bereziki metalezkoak, komunikazioan interferitu 
egin baitezakete. 

Ez baduzu lortzen txartela irakurtzea, baliteke zure mugikorraren NFCa ez 
izatea bateragarria EHGko txartelek erabilitako teknologiarekin. Hala bada, 
aukeratu online kontsulta.

 6.b NFCarekin irakurtzea

Txartel bat irakurri ondoren, haren gaineko informazioa jartzen da ikusgai, 
barne hartuta abonuaren informazioa, txartel-motak jasaten baditu. Birkargak 
eta duela gutxiko bidaiak ere erakusten dira, txartelaren txipean gordeta 
daudenak. Beste txartel bat kontsultatu nahi baduzu, sakatu “BESTE BAT 
IRAKURRI” botoia.

Kontuan izan ezazu pantailan erakusten den informazioa txartelean dagoena 
dela, eta, hortaz, online birkarga bat egin baduzu oraintxe eta oraindik ez 
baduzu baliozkotu autobusean, saldoak ez duela barne hartuko birkarga, 
oraindik ez baita txartelean aplikatuta egongo.
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Doikuntzak
Ohiko galderak 
Aplikazioaren erabilerarekin lotutako galdera eta erantzun ohikoen 
zerrenda da.
Lege-testuak 
Aplikazioarekin lotutako lege-testu desberdinetarako loturak, 
kontsulta errazteko.
Ordaintzeko metodoa 
Ikusi gordeta dagoen ordainketa-metodoa, ezabatu, eta gaitu edo 
desgaitu birkarga bat sortzean ordainketa-metodoa gordetzea 
oroitarazteko mezua.
Pasahitza aldatu
Saioa itxi

Atal honetatik, hain ohikoak ez diren ekintzak egin ditzakezu:

Gainera, saioa hasteko erabili dugun helbide 
elektronikoa eta aplikazioaren bertsioa ikus 
ditzakegu, gorabeherak konpontzeko 
garrantzitsua izan daitekeen informazioa.
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 Gorabeherak
Atal honetatik (goiko barran sar zaitezke bertan), gorabeherak 
sortu eta kontsultatu ahal dituzu. Aplikazioa erabiltzen ari zaren 
bitartean harekin lotutako arazoren bat baduzu (adibidez, errore 
bat kargatzeko prozesuan), gorabehera bat erregistratu ahal 
duzu, gure euskarri-taldeak arazoa konpon dezan. Kontuan izan 
ezazu aplikazioaren euskarri-taldeak ezin dituela konpondu Hiri 
Garraioko zerbitzuarekin lotutako arazoak.
 
Gorabehera baten informazio zehatza ikusteko, besterik gabe, 
sakatu ezazu.

Gorabehera bat sortzeko, sakatu “SORTU” botoia 
eta bete formularioa informazio garrantzitsuarekin, 
erabilitako txartelaren IDEa barne. Aplikazioaren 
Android bertsioan –NFCa gaituta baduzu–, txartela 
hurbildu ahal duzu, eremu hori automatikoki 
betetzeko. Euskarriko taldea zurekin harremanetan 
jarriko da, gorabehera sortzean adierazitako helbide 
elektronikoaren bidez, eta, hortaz, oso garrantzitsua 
da helbide hori zuzen idaztea.



Jakinarazpenak
Jakinarazpen berri bat jasotzen duzunean, jakinarazpenen ontzian jasotzeaz gain, beste edozein aplikazio 
bezala, goiko barrako jakinarazpenen ikonoak puntu gorri bat edukiko du. Saka ezazu zure jakinarazpenak 
ikusteko.

Sakatu jakinarazpenetako bat, informazio osoa ikusgai edukit-
zeko. Autobirkargarako sistemak sortutako jakinarazpenek, 
gainera, botoi bat dute txartelaren birkarga abiarazteko. 
Irakurri gabe dauden jakinarazpenak markatuta daude zirkulu 
gorri batekin.
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Autobirkargarako jakinarazpen baten bidez hasitako 
birkargek sartuta edo idatzita dituzte txartela eta kargatu 
beharreko zenbatekoa, eta, horrenbestez, ordainketa 
berretsi besterik ez duzu egin behar, birkarga osatzeko. 


