
Kodu kalkulatora 
sagatavošana darbam

Pēc kodu kalkulatora saņemšanas Jums 
jāizveido personīgais PIN kods (4 cipari).

Digipass ieslēgšanai nospiediet taustiņu . 
Turot  nospiestu, nospiediet arī taustiņu 

. Īsu brīdi paturiet vienlaikus nospiestus 
abus šos taustiņus. Pirmoreiz ieslēdzot 
kodu kalkulatoru, tiek pieprasīta PIN 
koda izveide (uzraksts NEW PIN) – tas 
apliecina, ka šo ierīci pirms Jums neviens 
nav lietojis un tās ģenerētie pieejas un 
autorizācijas kodi ir pilnīgi droši. Drošības 
nolūkos PIN kodu nevar veidot 4 vienādi 
cipari. Uzraksts NOT SAFE nozīmē, ka 
Jums jāizvēlas cits PIN kods.

Ievadiet izvēlēto PIN kodu un pēc 
uzraksta PIN CONF parādīšanās ievadiet 
to atkārtoti izvēles apstiprināšanai. 
Veiksmīgu PIN koda izveidi apstiprina 
uzraksts NEW PIN CONF. Turpmāk, 
ieslēdzot kodu kalkulatoru, Jums jāievada 
uzstādītais PIN kods.

Nepareiza PIN koda gadījumā parādās 
paziņojums FAIL un cipars, kas norāda, 
cik kļūdas jau pieļautas. Šis paziņojums 
saglabājas arī atkārtoti ieslēdzot un 
izslēdzot kodu kalkulatoru. Parādoties uz 
ekrāna FAIL, nospiediet taustiņu  
un ievadiet PIN kodu atkārtoti. Ja PIN kods 
tiek ievadīts nepareizi 5 reizes pēc kārtas, 
kodu kalkulators tiek bloķēts. Tā ekrānā 
parādās paziņojums LOCK PIN. Izslēdziet  
ierīci, nospiežot taustiņus  un , un 
dodieties uz jebkuru SEB bankas filiāli, lai 
to nomainītu.

PIN koda nomaiņa

Lai nomainītu PIN kodu, ieslēdziet kodu 
kalkulatoru ar taustiņiem  un   
un ievadiet savu esošo PIN kodu.
Pēc tam nospiediet un turiet ilgāk 
nospiestu taustiņu . Ierīces ekrānā 
parādās uzraksts NEW PIN.

Tad rīkojieties tāpat, kā pirmoreiz ievadot 
PIN kodu. 

Pieejas kodu ģenerēšana

Lai pieslēgtos internetbankai, Jums 
jāizmanto mājas lapas adrese 
ibanka.seb.lv. Ievadiet Jums piešķirto 
internetbankas lietotāja kodu. Pēc tā 
ievadīšanas, izvēloties Kodu karte/
kalkulators, tiks pieprasīts šim seansam 
atbilstošais pieejas kods.

Lai digipass ģenerētu šo kodu:

1. Digipass ieslēgšanai nospiediet taustiņu . 
Turot  nospiestu, nospiediet arī 
taustiņu . Īsu brīdi paturiet vienlaikus 
nospiestus abus šos taustiņus

2. Ievadiet PIN kodu

3. Kad ekrānā parādās APPL,  
nospiediet taustiņu 1

4. Kad kodu kalkulatora ekrānā parādās 
simboli ----, ievadiet tajā 4 ciparu 
skaitli – pieejas kodu, kas redzams 
internetbankas ekrānā

Ievadiet digipass atbildi (uzsāktā sakaru 
seansa pieejas kods) atbilstošajā 
internetbankas laukā un apstipriniet to.

Autorizācijas kodu 
ģenerēšana

Jebkurš uzdevums, kas nosūtīts 
SEB bankai, jāapstiprina ar autorizācijas 
kodu, ko pieprasa internetbanka.

Lai digipass ģenerētu šo kodu:

1.Digipass ieslēgšanai nospiediet taustiņu . 
Turot  nospiestu, nospiediet arī 
taustiņu . Īsu brīdi paturiet vienlaikus 
nospiestus abus šos taustiņus

2. Ievadiet PIN kodu

3. Kad ekrānā parādās APPL,  
nospiediet taustiņu 2

4. Kad kodu kalkulatora ekrānā parādās 
simboli ----------, ievadiet 10 ciparu  
skaitli – autorizācijas kodu, kas  
redzams internetbankas ekrānā

Ievadiet digipass sniegto atbildi (Jūsu 
darījuma autorizācijas kods) atbilstošajā 
internetbankas laukā un apstipriniet to.

Informatīvais tālrunis:
+371 26668777
www.seb.lv

Kodu kalkulatora (digipass)  
lietošanas instrukcija
Kodu kalkulators (digipass) ir īpaši augsta drošības 
līmeņa autorizācijas līdzeklis darbam ar internetbanku.  
Šī instrukcija palīdzēs apgūt tā lietošanas pamatprincipus.


