
Kodu kalkulatora  
lietošanas instrukcija

Ieslēdziet kodu kalkulatoru, nospiežot taustiņu, uz kura redzams trijstūris, un ievadiet 
PIN kodu. Ekrānā parādīsies uzraksts APPLI.

 

Lai piekļūtu internetbankai, nospiediet taustiņu 1.

Kalkulatora ekrānā parādīsies kods, kas jāievada internetbankā.

Kods ekrānā būs redzams 90 sekundes, pēc kurām kodu kalkulators izslēgsies. 
Ja vēlaties izslēgt kalkulatoru ātrāk, taustiņu, uz kura redzams trijstūris, 
nospiediet divas reizes.  

Kodu kalkulatora ieslēgšana pirmajā reizē

Kodu kalkulatora ieslēgšana

Kā pieslēgties internetbankai

Paraugs

Paraugs

Lai ieslēgtu kodu kalkulatoru, nospiediet taustiņu, uz kura redzams trijstūris.

Ja, ieslēdzot kodu kalkulatoru, redzat PIN, ievadiet 11111.

Ja, ieslēdzot kodu kalkulatoru, redzat NEW PIN, turpiniet ar nākošo punktu.

Ekrānā parādīsies labajā pusē redzamais attēls. Ievadiet savu jauno 5-ciparu kodu pirmo reizi. 
Ja ievadītais kods ir pārāk vienkāršs, piemēram 11111, 12345, 99999, ekrānā uz īsu brīdi  
parādīsies uzraksts “not SAFE”, un koda izveide būs jāsāk no jauna.

Ekrānā parādīsies labajā pusē redzamais attēls.

Ievadiet jauno kodu vēlreiz. Ja abas reizes ievadījāt identisku kodu, ekrānā parādīsies uzraksts 
“NEW PIN CONF”. Nākamreiz, ieslēdzot kalkulatoru, Jums jāizmanto jaunais kods.
 
Ja jaunais kods, ko ievadījāt divas reizes, nebija identisks, ekrānā parādīsies uzraksts “FAIL”, un 
koda nomaiņa būs jāsāk no jauna.  

Pēc koda nomaiņas ekrānā parādīsies uzraksts APPLI.



Lai apstiprinātu maksājumus, līgumus vai citus darījumus  
internetbankā, nospiediet taustiņu 2.

  

Veicot darījumu vai līgumu apstiprināšanu,  
internetbankā parādīsies piekļuves kods,  
kas jāievada kodu kalkulatorā  
(5 vai 6 cipari atkarībā no kalkulatora veida).

Pēc piekļuves koda ievadīšanas, kalkulatora  
ekrānā parādīsies darījuma apstiprinājuma  
kods, kas jāievada internetbankā  
(5 vai 6 cipari atkarībā no kalkulatora veida).  

 

Kā apstiprināt maksājumus

 
Ieslēdziet kodu kalkulatoru, ievadiet esošo PIN kodu un brīdī, kad ekrānā parādīsies labajā 
pusē redzamais attēls, 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu, uz kura redzams trijstūris.

Ekrānā parādīsies labajā pusē redzamais attēls.

Ievadiet jauno kodu.
Ja ievadītais kods ir pārāk vienkāršs, piemēram 11111, 12345, 99999, ekrānā uz īsu brīdi 
parādīsies uzraksts “not SAFE”, un koda izveide būs jāsāk no jauna.

Ekrānā parādīsies labajā pusē redzamais attēls.

Ievadiet jauno kodu vēlreiz. Ja abas reizes ievadījāt identisku kodu, ekrānā parādīsies 
uzraksts “NEW PIN CONF”. Nākamreiz, ieslēdzot kalkulatoru, Jums jāizmanto jaunais kods.

Ja jaunais kods, ko ievadījāt divas reizes, nebija identisks, ekrānā parādīsies uzraksts “FAIL”, 
un koda nomaiņa būs jāsāk no jauna.  

Ja pēc kodu kalkulatora ieslēgšanas tika ievadīts nepareizs kods, ekrānā parādīsies labajā 
pusē redzamais attēls.

Skaitlis ekrānā rāda, cik reizes kodu ievadījāt nepareizi. Šis paziņojums būs redzams kodu 
kalkulatora ekrānā līdz brīdim, kad ievadīsiet pareizo kodu.

Lai noņemtu šo paziņojumu no ekrāna un ievadītu kodu no jauna, nospiediet taustiņu, uz kura 
redzams trijstūris. 

Ja kods tiks nepareizi ievadīts piecas reizes, kodu kalkulators nobloķēsies, un 
Jums būs jādodas uz SEB bankas filiāli, lai saņemtu jaunu kodu kalkulatoru.

Kodu kalkulatora nomaiņa

Ja kalkulatora baterija ir izlādējusies, Jūs nedrīkstat to nomainīt patstāvīgi. Tiklīdz kalkulators 
tiks atvērts, to vairs nebūs iespējams lietot. Jaunu kodu kalkulatoru varat saņemt SEB bankas 
filiālē, samaksājot par to bankas cenrādī noteikto maksu. Līdzi jāņem vecais kalkulators un 
personu apliecinošs dokuments.

Kodu kalkulatora PIN koda nomaiņa

Ja ievadīts nepareizs kods
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