
Kaip naudotis slaptažodžių generatoriumi?

Kaip aktyvinti generatorių? Kaip prisijungti prie interneto banko?

Pirmąkart įjungę generatorių, ekrane 
pamatysite užrašą NEW PIN ir 5 brūkšnelius.

Tai bus Jūsų generatoriaus PIN kodas – jį 
turėsite įvesti kiekvieną kartą, kai jungsitės 
prie interneto banko. Įvedus teisingą PIN, 
ekrane atsiranda 7 brūkšneliai.

1.  Sugalvokite ir įveskite 5 skaitmenų 
slaptažodį (PIN)

2.  Ekrane pasirodžius pranešimui PIN 
CONFIRM, surinkite tą patį penkiaženklį 
slaptažodį dar kartą

3.  Pasirodžius pranešimui NEW PIN 
CONFIRM, generatorius parengtas darbui

This will be the PIN code of your digipass: you 
will need to enter it every time connecting to 
the internet bank. If you enter a correct PIN, 7 
dashes will appear on the screen.

1.  Create and enter a 5-digit passcode 
(a PIN code)

2.  When a message PIN CONFIRM appears on 
the screen, enter the same 5-digit PIN code 
again

3.  When a message NEW PIN CONFIRM 
appears on the screen, the generator is ready

1.  Atsidarykite interneto banko puslapį 
e.seb.lt

2.  Įveskite atpažinimo kodą ir priklausomai 
nuo naudojamos atpažinimo priemonės 
spustelėkite mygtuką „Smart-ID“, 
„M. parašas“ arba „Generatorius“

3.  Įjunkite generatorių spustelėję mygtuką
 ir įveskite generatoriaus PIN — ekrane 
turi atsirasti 7 brūkšneliai

4.  Generatoriuje surinkite kodą, kurį matote 
banko svetainės registracijos lange

5.  Generatoriaus ekrane pamatysite kodą, 
kurį reikia įvesti interneto banko laukelyje 
„Slaptažodžių generatoriaus atsakymas“, ir 
spustelėti „Prisijungti“

How to use digipass?

How to activate the digipass? How to log in to the internet bank?

If you turn the generator on for the first time, you 
will see NEW PIN and 5 dashes on the screen.

1.  Open the internet bank website, e.seb.lt

2.  Enter your User ID and, depending on the 
identification tool used, select “Smart-ID”, 
“M-signature”, or “Digipass”. Click “Log in”

3.  Switch the digipass on (click the      button) 
and enter your PIN code – 7 dashes will 
appear on the screen

4.  In the internet bank login window, a code 
will appear: enter it to the digipass

5.  In the digipass screen, you will see a code: 
enter it to the field “Password generator’s 
response” in the internet bank login 
window, click “Log in”


