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Saturs
1. Kas ir DIGIPASS?

2. Kā ieslēgt DIGIPASS, ievadīt un nomainīt PIN kodu?

3. Kā lietot DIGIPASS?
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1. Kas ir DIGIPASS?
Kodu kalkulators DIGIPASS DP 260 ar unikālu ciparu kombi-

-
sājumus un citas nepieciešamās darbības. DIGIPASS izman-
tošana pieejas un autorizācijas kodu ģenerēšanai nodrošina 
īpaši augstu drošības līmeni darbā ar internetbanku. 

Darbam ar DIGIPASS DP 260 nepieciešams ievadīt 5 zīmju 
PIN kodu. Pirmajā lietošanas reizē jāievada Bankas izsniegtais 
PIN kods. Klients atbild par šī koda maiņu uz  personīgo PIN 
kodu.

-
paru kombinācija, kas ir atkarīga no ierīces veida un ģenerē-
šanas laika. Katrs kods ir izmantojams tikai vienu reizi.

Kalkulatorā lietotie apzīmējumi

_ _ _ _ _ NEW PIN ievadiet jauno PIN kodu

_ _ _ _ _ PIN CONF apstipriniet jauno PIN kodu

_ _ _ _ _ NEW PIN CONF PIN kods apstiprināts

 _ _ _ _ _ PIN ievadiet PIN kodu

APPLI _ izvēlieties funkciju

FAIL kļūda

LOCK PIN DIGIPASS ir bloķēts
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2. Kā ieslēgt DIGIPASS, ievadīt
un nomainīt PIN kodu?
Izsniedzot DIGIPASS, Banka tam jau ir piešķīrusi sākotnē-
jo PIN kodu, kurš obligāti jānomaina, pirmo reizi ieslēdzot  
DIGIPASS.

1. Ieslēdziet kalkulatoru – nospiediet  .

2.  Ekrānā parādīsies _ _ _ _ _ PIN.
Ievadiet sākotnējo, Bankas izsniegto PIN kodu.

3.  Ekrānā parādīsies _ _ _ _ _ NEW PIN.
Ievadiet jauno PIN kodu.

4.  Ekrānā parādīsies _ _ _ _ _ PIN CONF.
Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu, lai apstiprinātu savu
izvēli.

5.  Ekrānā parādīsies _ _ _ _ _ NEW PIN CONF un pēc tam
APPLI_ . Tātad jaunais PIN kods ir apstiprināts un Jūs
varat izvēlēties jebkuru no DIGIPASS funkcijām.

Ja jaunais PIN kods atkārtoti ievadīts kļūdaini, ekrānā būs 
redzams FAIL. Kalkulators piedāvās atkārtot PIN koda no-
maiņu.

3. Kā lietot DIGIPASS?
Kalkulatora ieslēgšana

1. Nospiediet  .

2.  Kad ekrānā parādīsies _ _ _ _ _ PIN, ievadiet savu PIN
kodu. Nospiežot  , iespējams izdzēst pēdējo nepareizi 
ievadīto ciparu vai iziet no programmas un izslēgt 
kalkulatoru.

3.  Pareizu PIN kodu kalkulators apstiprinās, ekrānā APPLI_.
Tad izvēlieties kādu no kalkulatora funkcijām.

Nospiežot ciparu “1”, Jūs saņemsiet 8 ciparu Pieejas kodu 
darbam internetbankā Multinet. Šo funkciju var izmantot 
arī personīgajai iden kācijai, sazinoties ar Bankas darbi-
niekiem  nosaucot 8 zīmju kodu Bankas darbiniekam, 
tiks apstiprināta Jūsu  identitāte. Pieejas kods darbojas 30 
minūtes no tā ģenerēšanas brīža.

 tmeņas teisērav sūJ ,”2“ urapic tožeipsoN Autorizācijas kodu, 
ar kuru varēsiet apstiprināt izpildīšanai nosūtītās operācijas. 

Nospiežot ciparu “2”, ekrānā parādīsies “1_ _ _ _ _ _”. Ievadiet 
pirmo 6 ciparu skaitli, ko Jums ir piešķīrusi sistēma, parakstot 
rīkojumu. Kad ekrānā parādīsies “2_ _ _ _ _ _”, ievadiet otro 
sistēmas piešķirto 6 ciparu skaitli. Tad DIGIPASS piešķirs Jums 
8 zīmju kodu, kas jāievada sistēmā. 
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AUD (Austrālijas dolārs) 360 000 

JPY (Japānas jēna) 392 000 

)silbur sajiveirktlaB( RYB 112 000 
CAD (Kanādas dolārs) 124 000 
CHF (Šveices franks) 756 000 

NOK

 

(Norvēģijas

 

krona) 578 000 

CZK (Čehijas krona) 203 000 

PLN (Polijas zlots) 985 000 

DKK (Dānijas krona) 280 000 

RUB (Krievijas rublis) 643 000 

EUR (Eiro) 978 000 

SEK (Zviedrijas

 

krona) 752 000 
UAH

 

(Ukrainas grivna) 980 000 

GBP

 

(Anglijas

 

mārciņa) 826 000 

USD (ASV dolārs) 840 000 
Citas valūtas 000 000 

Nospiežot ciparu “3”, Jūs saņemsiet Autorizācijas kodu
dokumentu nosūtīšanai pa faksu.

Ja kods sistēmā 5 reizes ievadīts kļūdaini, sistēma bloķēs
turpmāku DIGIPASS lietošanu. Šajā gadījumā Jums ir jāvēršas
pie Bankas darbiniekiem, kas palīdzēs atbloķēt sistēmu. 

Paraksta ģenerēšana dokumentu sūtīšanai pa faksu

1. Ieslēdziet kalkulatoru.
2. Ievadiet PIN kodu.
3.
4.

Nospiediet ciparu “3”. Ekrānā parādīsies “ 1_ _ _ _ _ _ ”. 
Ievadiet summas pirmos 6 ciparus (bez noapaļošanas un 
cipariem aiz komata). Ja summa ir mazāka par 6 cipariem, 
tad ir nepieciešams ievadīt atlikušās vērtības kā nulli (0). 
Piemērām, maksājuma summa ir 777.12. Nepieciešams 
ievadīt Digipass ierīcē vērtību 777000.

5. Nospiediet       un turiet, līdz ekrānā parādīsies “ 2_ _ _ _ _ _ ”.
6. Ievadiet valūtas kodu (skat. tabulu).
7. Nospiediet       un turiet, līdz ekrānā parādīsies “ 3_ _ _ _ _ _ ”.
8. Ievadiet saņēmēja konta numuru – 6 ciparu skaitli (skat.

piezīmi). Kalkulators ģenerēs un ekrānā parādīs 8 zīmju
autorizācijas kodu.

9. Obligāti atzīmējiet un norādiet Autorizācijas koda ģenerēšanas 
laiku un nosūtiet  to pa faksu. Jānorāda Rīgas laiks.
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Piezīme

•  Ja saņēmēja konta numurs sastāv no ne vairāk kā
6 cipariem un nesatur citus simbolus, jāievada viss
konta numurs. Tad nospiediet  un turiet līdz ekrānā 
parādīsies 8 zīmju kods.

•  Ja saņēmēja konta numurs sastāv no vairāk kā 6
cipariem, kalkulatorā jāievada tikai pēdējie 6 cipari.
Piemēram, 123456789112233 445 tiek pārveidots par 233445.

•  Ja saņēmēja konta numurs sastāv no cipariem un citiem
simboliem, kalkulatorā jāievada tikai cipari (vai pēdējie 6
cipari, ja to ir vairāk par 6).
Piemēram, 12A3B4567890C 123 tiek pārveidots par 890123.

PIN koda maiņa

1.  Kad kalkulators ir ieslēgts un ekrānā redzams
APPLI_ , nospiediet  un turiet, līdz ekrānā
parādīsies _ _ _ _ _ NEW PIN.

2.  Ievadiet jauno PIN kodu. Kad ekrānā parādās
_ _ _ _ _ PIN CONF, apstipriniet PIN kodu, ievadot to
atkārtoti.  _ _ _ _ _ NEW PIN CONF apliecinās veiksmīgu
PIN koda nomaiņu.

Kalkulatora izslēgšana

DIGIPASS kalkulatoru iespējams izslēgt, atkārtoti nospie-
žot   , vai arī tas izslēgsies automātiski pēc 25-30 sekun-
dēm, kuru laikā ar to netiks veiktas nekādas darbības. 

Glabājiet savu kodu kalkulatoru drošā, svešām personām 
nepieejamā vietā un neizpaudiet nevienam savu PIN 
kodu.

DIGIPASS kalkulatoru aizliegts izjaukt. Ja DIGIPASS ierīce ir 

Ja DIGIPASS baterija ir izlādējusies, un Jūsu rīcībā nav 
citu autorizācijas līdzekļu (piemēram, kodu kartes), Jūs 
zaudējat sava konta vadības iespējas līdz Jūs nebūsiet 
saņēmis citu DIGIPASS ierīci.

Ja esat pazaudējis DIGIPASS vai ierīce ir nozagta, 
nekavējoties ziņojiet par to Bankai. 

Lai saņemtu jaunu DIGIPASS ierīci, Jums jāierodas Bankā.
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