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■ DigiPass ieslēgšana tiek veikta nospiežot pogu        
un to turot nospiežot pogu        .

■ Tādā pašā secībā veicot darbības DigiPass var izslēgt.

■ Ierīce izslēdzas automātiski, ja Jūs neveicat nekādas 
darbības 30-40 sekunžu laikā.

■ Pieeja visām DigiPass funkcijām ir pēc piecu zīmju PIN 
koda ievadīšanas.

■ Sākotnējais PIN kods (INIT PIN) ir 00000. Klientam 
tas ir jānomaina patstāvīgi pie pirmās DigiPass 
ieslēgšanas.

■ Ja DigiPass nokļūst svešās rokās, DigiPass atmiņa 
tiek bloķēta pēc 3 (trīs) nepareiziem PIN koda 
ievadīšanas mēģinājumiem.

DigiPass DP270 lietošanas instrukcija



Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā apmaiņa pret Klienta 
PIN kodu (inicializēšana)

Izmantot DigiPass kā norēķinu ierīci iespējams tikai pēc sākotnējā PIN (INIT PIN) koda nomaiņas uz Jūsu 
izdomātu PIN kodu. Pirms darbību veikšanas izdomājiet savu PIN kodu (piecu ciparu).

Nepieciešams veikt sekojošas darbības:

PiezīmesDisplejā redzamais uzrakstsDarbība№

1 PIN Ierīce piedāvā ievadīt sākotnējo PIN kodu
(INIT PIN).

Ievadīt INIT PIN kodu2 XXXXX -

Ja PIN korekts:3 NEW PIN Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto 
PIN kodu.

Ievadiet savu izdomāto
PIN kodu

4 XXXXX -

Atkārtoti ievadiet savu
izdomāto PIN kodu

5

PIN CONF Ierīce piedāvā vēlreiz ievadīt Jūsu 
izdomāto PIN kodu.

Ja jaunais PIN ievadīts 
divreiz pareizi:

6 NEW PIN CONF PIN koda nomaiņa veiksmīga. 
Atcerieties jauno PIN, lai to varētu 
izmantot turpmāk.

XXXXX Uzraksts FAIL parādās, ja atkārtoti 
ievadītais PIN kods nesakrīt ar Jūsu 
izdomāto PIN kodu. Jums tiek piedāvāts 
ievadīt jauno PIN kodu vēlreiz (sk.p. 4). 

Lai ieslēgtu DigiPass 
nospiediet pogu 
un to turot 
nospiediet         .
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Identifikācijas koda saņemšana

Lai saņemtu identifikācijas kodu, jāveic sekojošas darbības:

PiezīmesDisplejā redzamais uzrakstsDarbība№

Pēc korektas PIN 
ievadīšanas:

3 APPLI -

Lai saņemtu identifikācijas
kodu, jāievada kods: 1

4 APPLI 1

Ierīce piedāvā ievadīt operācijas kodu:
1 – identifikācija;
2 – paraksts.

Jūs saņēmāt 6 zīmju 
identifikācijas kodu

5 XXXXXX Darbam PNB Internetbankā, saņemtais 
identifikācijas kods jāievada ekrāna 
formas laukā:
Identifikācijas tabulas PAROLE vai 
DigiPass ierīces KODS

Nospiest taustiņu
Jūs saņemsiet 4 zīmju 
„atgriezenisko kodu”.

6 XXXX Strādājot PNB Internetbankā atgriezenisko 
kodu, ko izdod ierīce DigiPass, nepieciešams 
salīdzināt ar PNB Internetbankas 
atgriezenisko kodu pēc identifikācijas 
veikšanas. 
Kodu Identiskums apliecina to, ka strādājat 
ar patieso PNB Internetbanku.

Lai ieslēgtu DigiPass 
nospiediet pogu 
un to turot 
nospiediet         .

1 PIN Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto 
PIN kodu.

Ievadīt INIT PIN kodu2 XXXXX

-

-
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Paraksta formēšana

PNB Internetbankā pēc dokumenta izveides Jūs varat vai nu uzreiz parakstīt dokumentu, vai arī 
saglabāt to izvēlnes punktā Dokumenti. Gatavos dokumentus parakstīšanai nepieciešams apvienot 
vienā paketē, atzīmējot pozīciju atzīmes lodziņā.
Uzmanību! Paketē var būt no viena līdz desmit dokumentiem. Kad pakete ir formēta, uzklikšķiniet uz 
saites Parakstīt. Uz Jūsu datora ekrāna tiks atvērta forma dokumentu paketes parakstīšanai. 

Lai formētu elektronisko parakstu, nepieciešams veikt sekojošas darbības:

PiezīmesDisplejā redzamais uzrakstsDarbība№

Ievadīt PIN kodu2 PIN Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto 
PIN kodu.

Pēc korektas PIN 
ievadīšanas:

3 APPLI - Ierīce piedāvā ievadīt operācijas kodu:
1 – identifikācija;
2 – paraksts.

Lai saņemtu elektronisko
parakstu, jāievada kods: 2

4 APPLI 2

Ievadīt 10 zīmju 
paraksta parametru

6 XXXXXXXXXX

-

-

DigiPass parādīs 
8 zīmju koda vērtību 
elektroniskajam dokumenta
vai paketes parakstam

7 XXXXXXXX Saņemtie 8 (astoņi) cipari ir elektroniskais 
paraksts, kas jāievada PNB Internetbankas 
ekrāna formā un jāuzklikšķina uz 
“Parakstīt”.

5 Sistēma piedāvā ievadīt paraksta 
parametru.
Paraksta parametru piedāvā PNB 
Internetbanka.

Lai ieslēgtu DigiPass 
nospiediet pogu 
un to turot 
nospiediet         .

1 PIN Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto 
PIN kodu.
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PIN koda modifikācija (nomaiņa)

Pirms PIN koda modifikācijas, izdomājiet jaunu piecu skaitļu kodu.
Nepieciešams izpildīt sekojošas darbības:

PiezīmesDisplejā redzamais uzrakstsDarbība№

1

Ievadīt PIN kodu2

Pēc korektas PIN 
ievadīšanas:

3 APPLI -

Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto
PIN kodu.

Nospiediet pogu 
un turiet to pāris sekundes.

4 NEW PIN

-

-

-Ievadiet Jūsu izdomātu
PIN kodu

5 XXXXX

PIN koda nomaiņa veiksmīga. 
Atcerieties jauno PIN, lai to varētu 
izmantot turpmāk.

Ja jaunais PIN ievadīts 
divreiz pareizi:

8 NEW PIN CONF

Ierīce piedāvā vēlreiz ievadīt Jūsu izdomāto
PIN kodu.

Atkārtoti ievadiet 
Jūsu izdomātu PIN kodu

6 PIN CONF

Uzraksts FAIL parādās, ja atkārtoti 
ievadītais PIN kods nesakrīt ar Jūsu 
izdomāto PIN kodu. Jums tiek piedāvāts 
ievadīt jauno PIN kodu vēlreiz (sk.p. 5).

-7 XXXXX

Lai ieslēgtu DigiPass 
nospiediet pogu 
un to turot 
nospiediet         .

PIN Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu PIN kodu.
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DigiPass atbloķēšana

Ierīces glabāšanas un lietošanas noteikumi 

PiezīmesDisplejā redzamais uzrakstsDarbība№

1 LOCK PIN
CodE 1

Ievadīt2 LOCK PIN Iekārta piedāvā Jums ievadīt atbloķēšanas 
kodu, kuru saņēmāt bankā (PUK1 vai PUK2).

Pēc pareiza PUK 
ievadīšanas:

3 NEW PIN Iekārta piedāvā ievadīt PIN kodu, ko Jūs 
esat izdomājis.

Ievadīt Jūsu izdomāto 
PIN kodu

4 XXXXX

PIN CONF Iekārta piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN 
kodu vēlreiz.

Atkārtoti ievadīt Jūsu 
izdomāto PIN kodu

5

PIN koda nomaiņa notikusi veiksmīgi. 
Iegaumējiet jauno PIN kodu, lai varētu to 
turpmāk izmantot.

Ja jaunais PIN divreiz ir 
ievadīts pareizi

7 NEW PIN CONF

-

-6 XXXXX

Iekārta paziņo, ka tā ir bloķēta. 
Lai to atbloķētu, ir nepieciešams PUK1 kods. 
(Līdzīgi CodE 2 paziņojumam – 
nepieciešams PUK2 kods).

Paziņojums FAIL parādās, ja atkārtoti 
ievadītais PIN kods neatbilst Jūsu 
izdomātajam PIN. Jums vēlreiz piedāvā 
ievadīt jaunu PIN kodu (skat. 4.p.).

Lai ieslēgtu DigiPass 
nospiediet pogu 
un to turot 
nospiediet       .

DigiPass – elektroniska ierīce ar šķidro kristālu displeju. Nav ieteicams glabāt DigiPass temperatūrā 
zemāk par -10˚C grādiem. DigiPass nedrīkst lietot temperatūrā zem 0˚C grādiem.
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