
  

                                                          
 

 
 

 

 
 
REKISTERÖIDY MOBILEPAYN KÄYTTÄJÄKSI 
 
Jatkossa voit maksaa perinteisen tilisiirron rinnalla jäsenmaksun, kurssimaksut ja studiovuokran näppärästi älypuhelimellasi 
MobilePayn käyttöönotto onnistuu alla olevilla ohjeilla. Mikäli ei onnistu, soita Raimolle ja neuvon lisää. 
 
Terveisin 
Raimo 
0400 767 000 
----------------------------- 
 
Jotta voit ottaa MobilePay-palvelun käyttöösi, tulee sinun olla rekisteröitynyt MobilePay-sovelluksen käyttäjäksi. 

 • Lataa MobilePay-sovellus älypuhelimeesi puhelimesi omasta sovelluskaupasta, sovellus on ilmainen 
 • Avaa MobilePay-sovellus ja valitse: Luo uusi käyttäjä 
 • Syötä tietosi 
  • koko nimesi (niin kuin se lukee henkilöllisyystodistuksessasi) ja henkilötunnuksesi 
  • sähköpostiosoitteesi 

• maksukorttisi tiedot 
  • tilinumerosi 
 • Valitse nelinumeroinen salasana ja vahvista se. 
Voit nyt aloittaa MobilePayn käytön. 
 
Katso lyhyt video käyttöönotosta https://youtu.be/bXupJfTb2ls 
Katso lyhyt video luotto- (credit) ja pankkikorttien (debit) liittämisestä MobilePayhin https://youtu.be/EZtyGEyn3xk 
Katso videot MobilePayn käytöstä yleensä https://www.youtube.com/results?search_query=mobilepay 
 
-------------------------------- 
 
Kun maksat Valokuvausseuran maksuja, löydät verkkosivuiltamme maksutiedon yhteydestä viisinumeroisen MobilePay 
maksunumeron. Se on ikäänkuin puhelinnumero, johon maksu lähetetään. Esimerkki studiovuokran maksamisesta: 
 
- Avaa sovellus puhelimessasi 
- Näppäile maksettava summa 20 € (esim. tässä tapauksessa studion vuokra 2 h = 20€) 
- Näppäile ”Jatka” 
- Näppäile studion tuntikäytön MobilePay maksunumero 63760 (voisit valita myös maksun saajan kännykkänumeron, jos lähettäisit 
rahaa toiselle MobilePayn käyttäjälle) 
- Näppäile ”Valmis” (voit tässä vaiheessa vielä korjata summaa) 
- Näppäile ”Jatka” 
- Näyttöön ilmestyy Valokuvausseuran logo ja tieto mitä maksu koskee: "Studiovuokra tuntikäyttö" 
- Lisää kommenttikenttään varauksen päiväys ja kellonaika esim. 13.5. klo 17 ja halutessasi viite itsellesi esim. Lapsikuvaus Laura 
- Liuta vasemmalta oikealle ”Lähetä rahaa” 
- Näyttöön ilmestyy yhteenveto maksusta ja pankin tiliotteella näkyy tapahtuma MobilePay Studiovuokra tuntikäyttö 
- Sulje sovellus 
 
MobilePayn aloitusnäytön vasemmasta yläkulmasta (nimikirjaimesi) pääsee asetuksiin ja tilitapahtumiin. Jos puhelimesi tukee 
kasvojen- tai sormenjälkitunnistusta, sen saa päälle klikkaamalla oman nimesi vieressä olevaa ”ratasta” (henk.koht. asetukset). 
Täältä löytyy myös korttitiedot, jossa voit lisätä maksukortiksi pankkikorttisi sekä nimetä korttit uudelleen (pankki ja luotto) ja valita 
kumpi puoli on oletuskorttina, kun maksat. 
Katso videolta, miten pankkikortti lisätään luotto-/pankkikortin takapuolella olevilla tiedoilla. 
Lisää lopuksi myös jäsenkortit, eli esim. S-bonuskortti omalle välilehdelle. Näin saat bonuksen samalla kun maksat. 
 
Lisätietoja palvelusta www.mobilepay.fi 
 
 
 
 
 

 


