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Turinys
1. Kas tai yra DIGIPASS ?

2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą?

3.Kaip naudotis DIGIPASS?
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1. Kas tai yra?
- DIGIPASS 260 – Kliento identifikavimo ir nuotolinės 
bankininkystės dokumentų pasirašymo priemonė. Tai 
elektroninis įrenginys, kuris generuoja unikalų test – raktą 
(skaičių kombinacija, pakeičianti Kliento parašo ir atspaudo 
identifikavimą).

Visos DIGIPASS 260 funkcijos pasiekiamos įvedus 5 – 
ženklį PIN – kodą. Pradinį PIN kodą klientas gauna pasiim-
damas DIGIPASS ir privalo savarankiškai jį pakeisti į savo 
Pin – kodą.

Generuojami identifikavimo kodai ir parašai yra 
nenuspėjami, nepasikartojantys ir priklauso nuo gener-
avimo momento ir įrenginio unikalumo. Gauta kodo 
reikšmė, patikrinus ją banke, antrą kartą nenaudojama.

_ _ _ _ _ NEW PIN

_ _ _ _ _ PIN ONF

_ _ _ _ _ NEW PINCONF

 _ _ _ _ _ PIN

APPLI _

FAIL

LOCK PIN

įveskite naują Pin-kodą

patvirtinkit naują Pin-kodą

Pin-kodas patvirtintas

įveskite Pin-kodą

pasirinkite funkciją

klaida

DIGIPASS užblokuotas
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2. Kaip įjungti DIGIPASS,
įvesti ir pakeisti Pin-kodą?
Gautame banke DIGIPASS įrenginyje yra įvestas pradinis 
Pin-kodas, kurį, įjungiant DIGIPASS, reikia pakeisti.

1. Įjunkite skaičiuotuvą, paspausdami klavišą      .

2. Ekrane pasirodys _ _ _ _ _ PIN.
Įveskite gautą banke Pin-kodą.

3.Ekrane pasirodys  _ _ _ _ _ NEW PIN
Įveskite naują Pin-kodą.

4. Ekrane pasirodys  _ _ _ _ _ PIN CONF.
Įveskite pakartotinai naują Pin-kodą tam, kad patvirtinti savo 
pasirinkimą.

5. Ekrane pasirodys _ _ _ _ _ NEW PIN CONF ir pasirodžius  
APPLI_ užrašui, patvirtinamas Pin-kodo pakeitimas ir suteikiamas 
priėjimas prie visų DIGIPASS funkcijų.

Jeigu naujas Pin-kodas pakartotinai įvestas neteisingai, ekrane 
pasirodys FAIL . Skaičiuotuvas pasiūlys pakartoti Pin-kodo 
keitimą.

 

3. Kaip naudotis DIGIPASS?
Skaičiuotuvo įjungimas

1. Paspauskite       .

2. Pasirodžius _ _ _ _ _ PIN, įveskite savo  asmeninį Pin-kodą. 
Jeigu Jūs neteisingai įvedėte duomenis, tai spausdami klavišą        ,   
galite panaikinti paskutinį neteisingą skaičių arba išjungti 
įrenginį ir baigti parašo formavimą.
3. Sėkmingai įvedus Pin-kodą, ekrane pasirodys APPLI_ . Po to 
pasirinkite reikiamą funkciją.

Pasirinkę „1“, gausite 8 – klį Prisijungimo prie sistemos 
MultiNet kodą. Šią funkciją galima naudoti ir bendraujant su 
banko darbuotojais, patvirtinant savo tapatybę. Jūs pasakote 
8-klį kodą darbuotojui ir taip patvirtinant savo tapatybę. Įėjimo 
kodas galioja 30min.

Pasirinkus „2“, gausite Tapatybės kodą, kuris patvirtina 
siunčiamą vykdyti į banką pavedimą.
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AUD 360 000 

JPY 392 000 

BYR 112 000 
CAD 124 000 
CHF 756 000 

NOK 578 000 

CZK 203 000 

PLN 985 000 

DKK 280 000 

RUB 643 000 
SEK 752 000 

EUR 978 000 

UAH 980 000 

GBP 826 000 

USD 840 000 
000 000 

Pasirinkę <2> Jūs gausite skaičių kombinaciją “1 _ _ _ _ _ _” .
Būtina įvesti pirmą šešiaženklį skaičių, kurį suteikė sistema pasirašant pavedimą, po to 
Jūs gusite skaičių kombinaciją “2 _ _ _ _ _ _ ”. įveskite antrą šešiaženklį skaičių, kurį 
suteikė sistema. DIGIPASS parodys Jums aštuonženklį skaičių, kurį būtina įvesti į sistemą.

Pasirinkę <3> Jūs gausite Tapatybės kodą, naudojamą siunčiant dokumentus faksu.

Penkis kartus įvedus neteisingą kodą, sistema blokuoja tolimesnį DIGIPASS naudojimą. 
Tuo atveju Jums būtina kreiptis į banko darbuotojus, kurie padės atblokuoti sistemą.

Parašo generavimas, siunčiant dokumentus faksu

1.  Įjunkite skaičiuotuvą.

2.  Įveskite PIN-kodą.

3.  Paspauskite klavišą <3>. ekrane pasirodys “ 1 _ _ _ _ _ _ ”.

4.  Įveskite pirmuosius 6 sumos skaičius (nerašant skaičių po kablelio ir neapvalinant). 
Jei suma mažesnė nei 6 skaičiai, tada įveskite nulius vietoje trūkstamų skaičių. Pvz. 
mokėjimo suma 777.12. Į Digipass reikia suvesti 777000.  

5.  Paspauskite klavišą         ir laikykite tol, kol ekrane pasirodys “2 _ _ _ _ _ _ ”.

6.  Įveskite valiutos kodą (žiūrėti lentelėje).

7.  Paspauskite klavišą         ir neatleiskite tol, kol ekrane nepasirodys “3 _ _ _ _ _ _” .

8. Įveskite gavėjo sąskaitos numerį (žiūrėti pastabas) – šešiaženklį skaičių. Ekrane gener-
uojamas aštuonženklis tapatybės kodas.

Turite nurodyti Vilniaus laiku.

(Australijos doleris)

(Baltarusijos rublis)

(Kanados doleris)

(Šveicarijos frankas)

(Čekijos krona)

(Danijos krona)

(euras)

(Anglijos svaras)

(Japonijos jiena)

 (Norvegijos krona)

(Lenkijos zlotas)

(Rusijos rublis)

(Švedijos krona)

(Ukrainos grivna)

(Amerikos doleris)

Kitos valiutos
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Pastaba

Jeigu sąskaitos numeris turi ne daugiau, kaip 6 simboliai ir susideda 
tik iš skaičių, tai į įrenginį įvedamas visas sąskaitos numeris. 
Paspauskite klavišą     ir neatleiskite jo tol, kol ekrane pasirodys 
aštuonženklis tapatybės kodas.

Jeigu sąskaitos numeris turi daugiau, kaip 6 simbolius, tai į įrenginį 
įvedami 6 paskutiniai skaičiai.
Pavyzdžiui, 123456789112233445 pakeičiama į 233445.

Jeigu gavėjo sąskaitos numeri turi ir neskaitinius simbolius, tai 
neskaitiniai simboliai atmetami ir tas skaičius, kuris gavosi (arba jo 
paskutiniai skaičiai), naudojamas įvedimui.
Pavyzdžiui, 12A3B4567890C123 pakeičiama į 890123.

PIN-kodo pakeitimas

1. Kai įrenginio ekrane pasirodo APPLI_ , spauskite klavišą    ir 
laikykite jį tol, kol ekrane pasirodys _ _ _ _ _ _ NEW PIN.

2. Įveskite naują PIN-kodą ir, pasirodžius užrašui _ _ _ _ _ _ PIN KONF, 
pakartotinai įveskite jį, kad patvirtinti. Sėkmingai pakeitus PIN-kodą 
įrenginio ekrane pasirodys užrašas _ _ _ _ _ _ NEW PIN CONF.

Skaičiuotuvo išjungimas

Pakartotinas klavišo     paspaudimas išjungia DIGIPASS. DIGIPASS 
išsijungi automatiški, jeigu Jūs 25-30 sekundžių nesinaudojote 
įrenginiu

Saugokite savo kodų skaičiuotuvą patikimoje vietoje ir 
niekam nesakykite savo asmeninio PIN-kodo.

pažeidimams DIGIPASS išsijungs ir bus nebepanaudoj-
mas.

Tuo atveju, kai išsikraus elementas, ir Jūs neturėsite kitų 
tapatybės priemonių (pvz. kodų kortelės) Jūs prarasite 
galimybė valdyti savo sąskaitą tol, kol negausite kito 
DIGIPASS.

Jeigu jūs pametėte DIGIPASS arba jį pavogė, kuo greičiau 
praneškite apie tai Bankui.

Norint gauti naują DIGIPASS Jums būtina kreiptis į banką 
arba į banko atstovybę.
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