
2. Ievadiet jauno PIN kodu. Kad ekrānā parādās _ _ _ _ _ PIN CONF, apstipriniet 

Kodu kalkulatoru iespējams izslēgt, atkārtoti nospiežot         vai arī tas izslēgsies auto- 
mātiski pēc 25-30 sekundēm, kuru laikā ar to netiks veiktas nekādas darbības.
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DIGIPASS DP260
LIETOTĀJA ROKASGRAMĀTA

1. KAS IR DIGIPASS? KALKULATORĀ LIETOTIE APZĪMĒJUMI

DIGIPASS DP260 ir kodu kalkulators augsta līmeņa drošības ierīce, kas dod 
iespēju klientam identificēt sevi internetbankā, kā arī veikt maksājumus un 
citas nepieciešamās darbības. 

Uzsākot darbu ar kodu kalkulatoru ir nepieciešams ievadīt 5 zīmju PIN kodu.

Pirmajā lietošanas reizē ir jāievada Bankas izsniegtais PIN kods (piecas nulles). Drošības 
nolūkos klients ir atbildīgs par koda nomaiņu uz personīgo PIN kodu.

Katrs ģenerētais identifikācijas un paraksta PIN kods ir unikāla ciparu kombinācija, kas ir 
atkarīga no ierīces veida un generēšanas laika. Katrs kods ir izmantojams tikai vienu reizi.

Unikālo pieejas kodu ģenerēšana nodrošina klientam īpaši augstu drošības līmeni 
darbam ar internetbanku.

_ _ _ _ _ NEW PIN ievadiet jauno PIN kodu

_ _ _ _ _ PIN CONF apstipriniet jauno PIN kodu

_ _ _ _ _ NEW PIN CONF PIN kods apstiprināts

 _ _ _ _ _ PIN

_ _ _ _ _ PIN

 _ _ _ _ _ PIN

ievadiet PIN kodu

APPLI _ izvēlieties funkciju

FAIL nepareizi ievadīts PIN kods

LOCK PIN DIGIPASS ir bloķēts

2. KĀ IESLĒGT KODU KALKULATORU, IEVADĪT 
     UN NOMAINĪT PIN KODU?

KALKULATORĀ LIETOTIE APZĪMĒJUMI

Lai sāktu lietot kodu kalkulatoru, klientam ir jāizveido savs, jauns, unikāls PIN kods. Šis 
PIN kods turpmāk aizvietos Bankas sākotnēji piešķīrto PIN kodu (piecas nulles). PIN kods 
obligāti jānomaina, pirmo reizi ieslēdzot kodu kalkulatoru.

1. Ieslēdziet kalkulatoru – nospiediet

Ievadiet sākotnējo, Bankas izsniegto PIN kodu (00000).

Nospiežot

Tad izvēlieties kādu no kalkulatora funkcijām. 
Kodu kalkulators ģenerē divu tipu kodus:

programmas un izslēgt kalkulatoru.
iespējams izdzēst pēdējo nepareizi ievadīto ciparu vai iziet no

2. Ekrānā parādīsies

Ievadiet jauno PIN kodu.
3. Ekrānā parādīsies

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

3. KĀ LIETOT KODU KALKULATORU?

1. Nospiediet

3. Pareizu PIN kodu kodu kalkulators apstiprinās, ekrānā

Cipars “1” ir paredzēts, lai iegūtu kodu autorizācijai internetbankā.

Cipars “2” ir paredzēts, lai iegūtu kodu maksājuma apstiprināšanai 
                      vai ziņojuma nosūtīšanai.

2. Kad ekrānā parādīsies , ievadiet savu PIN kodu (sk.2.sadaļu).

_ _ _ _ _ NEW PIN

_ _ _ _ _  PIN CONF

Tātad jaunais PIN kods ir apstiprināts un Jūs varat izvēlēties jebkuru
no kodu kalkulatora funkcijām.

Ja jaunais PIN kods atkārtoti ievadīts kļūdaini, ekrānā būs redzams FAIL
Kalkulators piedāvās atkārtot PIN koda nomaiņu.

5. Ekrānā parādīsies un pēc tam_ _ _ _ _  NEW PIN CONF APPLI _   

APPLI _   

Pirmajā kodu kalkulatora lietošanas reizē internetbankā, laukā PAROLE, jāievada 8  
ciparu Pieejas kodu no kodu kalkulatora (nevis paroli no bankā izdotas aploksnes ar 
lietotāja kodu un paroli):

ekrānā parādīsies “1_ _ _ _ _ _”. Ievadiet pirmo 6 ciparu skaitli, ko Jums ir piešķīru-
si sistēma internetbankā, parakstot rīkojumu.

ekrānā parādīsies “2_ _ _ _ _ _”,  ievadiet otro sistēmas piešķirto 6 ciparu skaitli, 
ko Jums ir piešķīrusi sistēma internetbankā.

Pieslēgšanās:
Nozpiežot ciparu “1” – Jūs saņemsiet 8 ciparu PIEEJAS KODU darbam internetbankā. 
Šo funkciju var izmantot arī personīgajai identifikācijai, sazinoties ar Bankas darbinie-
kiem – nosaucot 8 zīmju kodu Bankas darbiniekam, tiks apstiprināta Jūsu identitāte. 
Pieejas kods darbojas 30 minūtes no tā generēšanas brīža.
Maksājumu vai ziņojumu parakstīšana:
Nospiežot ciparu “2”, Jūs varēsiet saņemt AUTORIZĀCIJAS KODUS, ar kuriem varēsiet 
apstiprināt izpildīšanai izveidotās operācijas.

Tad kodu kalkulators piešķirs Jums 8 zīmju kodu, kas jāievada internetbankā. Internet-
bankā pabeidz autorizāciju, nospiežot pogu PARAKSTĪT.

KALKULATORA IESLĒGŠANA

KALKULATORA IZSLĒGŠANA

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

PIN kodu, ievadot to atkārtoti. _ _ _ _ _ NEW PIN CONF apliecinās veiksmīgu 
PIN koda nomaiņu.

PIN KODA MAIŅA

4. PIRMĀ PIESLĒGŠANĀS INTERNETBANKĀ,
     IZMANTOJOT KODU KALKULATORU

GLABĀJIET SAVU KODU KALKULATORU DROŠĀ, SVEŠĀM PERSONĀM NEPIEEJAMĀ VIETĀ 
UN NEIZPAUDIET NEVIENAM SAVU PIN KODU. KODU KALKULATORU AIZLIEGTS IZJAUKT. 
JA KODU KALKULATORA IERĪCE IR FIZISKI BOJĀTA, TĀ IZSLĒGSIES UN KĻŪS LIETOŠANAI 
NEDERĪGA.

JA KODU KALKULATORA BATERIJA IR IZLĀDĒJUSIES, UN JŪSU RĪCĪBĀ NAV CITU AUTORIZĀ-
CIJAS LĪDZEKĻU (PIEMĒRAM, SMS AUTORIZĀCIJAS), JŪS ZAUDĒJAT SAVA KONTA VADĪBAS 
IESPĒJAS LĪDZ JŪS NEBŪSIET SAŅĒMIS CITU KODU KALKULATORA IERĪCI.

JA KODU KALKULATORAM BATERIJA IR IZLĀDĒJUSIES, KALKULATORS IR JĀNOMAINA 
PRET JAUNU ATBILSTOŠI CENRĀDIM. KODU KALKULATORA BATERIJAS DERĪGUMA 
TERMIŅŠ IR EKVIVALENTS TĀ LIETOŠANAS BIEŽUMAM.

LAI SAŅEMTU JAUNU KODU KALKULATORA IERĪCI, JUMS JĀIERODAS BANKĀ.

JA ESAT PAZAUDĒJIS KODU KALKULATORU VAI IERĪCE IR NOZAGTA, 
NEKAVĒJOTIES ZIŅOJIET PAR TO BANKAI (+371 6 701 93 93).

 


