Kodų generatoriaus
instrukcija

Kodų
generatorius

Atitinka aukščiausius saugumo
reikalavimus.
Generuoja neribotą
slaptažodžių kiekį.
Padeda saugiai patvirtinti
duomenis, pasirašyti
mokėjimus, sutartis bei kitus
dokumentus „Luminor“ interneto
banke.

Kaip aktyvinti
pirmą kartą?

Spauskite mygtuką
Ekrane atsiradus užrašui NEW PIN, įveskite sugalvotą
PIN kodą (5 skaitmenys).
Ekrane atsiradus užrašui PIN CONF pakartotinai
įveskite tą patį PIN kodą.

PIN kodą įsiminkite – jo reikės kiekvieną kartą
įjungiant kodų generatorių!

Kaip pakeisti
PIN kodą?

Įjungę kodų generatorių ir įvedę PIN kodą, 2–3
sekundes laikykite nuspaudę mygtuką
Ekrane atsiradus užrašui NEW PIN, įveskite naują
PIN kodą (5 skaitmenys).

Ekrane atsiradus užrašui PIN CONF, pakartotinai
įveskite tą patį PIN kodą.

Rekomenduojame periodiškai keisti kodų
generatoriaus PIN kodą. Jei įtariate, kad PIN
kodas gali būti žinomas kitiems
asmenims – pasikeiskite jį nedelsdami.

Interneto banke įveskite prisijungimo kodą,
pasirinkite identifikavimo būdą PIN
kortelė/Generatorius ir spauskite mygtuką
Prisijungti.

Kaip prisijungti
prie interneto
banko?
Interneto bankas

Laukelyje Slaptažodžių generatoriaus kodas
įveskite vienkartinį 8 skaitmenų slaptažodį, kurį
sugeneruoja kodų generatorius:
Spauskite mygtuką
Įveskite PIN kodą;
Spauskite
.
Spauskite mygtuką Patvirtinti.

Kaip pasirašyti
mokėjimus,
sutartis bei kitus
dokumentus?

Laukelyje Slaptažodžių generatoriaus
kodas įveskite vienkartinį 8 skaitmenų
slaptažodį, kurį sugeneruoja kodų
generatorius:
Spauskite mygtuką
Įveskite PIN kodą;
Spauskite
Pasirašymo lange pateikiamas 7
skaitmenų kodas, kurį reikia įvesti į kodų
generatorių.
Spauskite mygtuką Pasirašyti.

Kaip atblokuoti?
(Kodų generatorių,
kuris buvo išduotas
su voku)

Užblokavus kodų generatorių, ekrane
rašoma: LOCK | PIN COdE 1 (2, 3, 4).
Paspauskite mygtuką
Suveskite prašomą PUK kodą. PUK kodai
nurodyti voke, kuris siunčiamas kartu su
kodų generatoriumi. Kodų generatorius
atblokuotas, suveskite naują PIN kodą.

Kodų generatorius, kuris buvo išduotas be
voko, gali būti atblokuotas tik
„Luminor“ banko skyriuje.

Kokia yra kodų generatoriaus garantija?

DUK

Kodų generatoriui suteikiama 2 metų garantija nuo išdavimo dienos. Garantija nesuteikiama
nusidėvinčioms detalėms ir jei kodų generatorius buvo mechaniškai ar kitaip pažeistas.

Ką daryti, jeigu išsikrovė kodų generatoriaus baterija?

Keisti kodų generatoriaus baterijos negalima, kadangi kodų generatorius užsiblokuos arba
gali būti pažeistas mechaniškai. Išsikrovus baterijai, kodų generatorių reikia pristatyti į bet kurį
„Luminor“ banko skyrių.

Ką daryti su sugedusiu arba nebenaudojamu kodų generatoriumi?

Sugedęs arba nebenaudojamas kodų generatorius priimamas utilizacijai bet kuriame
„Luminor“ banko skyriuje.

Ką daryti, jeigu kodų generatorius užsiblokavo?

• Kodų generatorius, kuris buvo išduotas su voku (jame 4 PUK kodai), gali būti atblokuotas
paties kliento, bet ne daugiau nei keturis kartus. Užblokavus penktą kartą, jo atblokuoti
nebegalima. Naujas kodų generatorius išduodamas pagal kainyne nurodytą mokestį.
• Kodų generatorius, kuris buvo išduotas be voko, gali būti atblokuotas bet kuriame „Luminor“
banko skyriuje, bet ne daugiau nei tris kartus. Užblokavus kodų generatorių ketvirtą kartą, jo
atblokuoti nebegalima. Naujas kodų generatorius išduodamas pagal kainyne nurodytą
mokestį.

Galimos kodų
generatoriaus
reikšmės

NEW PIN

Įveskite savo sugalvotą PIN kodą (5 skaitmenys). Kitą kartą
įjungę kodų generatorių turėsite įvesti tą patį kodą.

PIN CONF

PIN kodo patvirtinimas. Pakartotinai įveskite naujai sugalvotą
PIN kodą. Įjungus kodų generatorių įveskite PIN kodą.

----- PIN

Įveskite PIN kodą.

APPLI -

Spauskite , jei norite prisijungti prie interneto banko.
Sugeneruotą 8 skaitmenų kodą įveskite prisijungimo lango
laukelyje „Slaptažodžių generatoriaus kodas“.
Spauskite , jei norite patvirtinti mokėjimą ar kitą dokumentą.
Įveskite interneto banke matomą 7 skaitmenų kodą į kodų
generatorių. Kodų generatoriaus sugeneruotą 8 skaitmenų
kodą įveskite interneto banke.

xxxxxxxx

Tai kodų generatoriaus sugeneruotas kodas. Įveskite jį.

FAIL 1
(2,3,4,)

Rodo, kiek kartų neteisingai įvestas PIN kodas. 5 kartus iš
eilės neteisingai įvedus PIN kodą, kodų generatorius
blokuojamas.

FAIL 5
LOCK PIN
LOCK PIN
COdE 1
(2,3,4)

Kodų generatorius užblokuotas. Atblokuoti gali tik „Luminor“
banko darbuotojas.
Užblokavus kodų generatorių prašoma suvesti PUK kodą. 4
PUK kodai yra pateikti su kodų generatoriumi gautame voke.
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