Slaptažodžių generatoriaus (modelis b)
naudojimosi instrukcija
Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikia pakeisti banko suteiktą pirminį PIN kodą nauju:
1. Įjunkite prietaisą spausdami mygtuką .
2. Ekrane matysite _ _ _ _ _ PIN. Suveskite pirminį PIN kodą, suteiktą banko.
3. Atsiradus pranešimui _ _ _ _ _ NEW PIN suveskite naują savo sugalvotą 5 skaitmenų PIN kodą.
4. Atsiradus pranešimui _ _ _ _ _ PIN CONF dar kartą įveskite naująjį PIN kodą patvirtinimui.
5. Ekrane matysite _ _ _ _ _ NEW PIN CONF, tai reiškia, kad naujasis Jūsų PIN kodas patvirtintas, ir prietaisas paruoštas darbui.
Jeigu PIN kodas, jį suvedant antrąjį kartą, buvo suvestas neteisingai, ekrane matysite pranešimą FAIL. Prietaisas Jums pasiūlys pakartotinai suvesti
PIN kodą.
Prietaiso PIN kodą galite pakeisti bet kuriuo metu:
1. Įjunkite prietaisą spausdami mygtuką .
2. Ekrane matysite _ _ _ _ _ PIN. Suveskite savo PIN kodą.
3. Spauskite mygtuką  ir palaikykite apie 5 sekundes.
4. Atsiradus pranešimui _ _ _ _ _ NEW PIN toliau kartokite 3-5 veiksmus, kurie buvo atliekami keičiant pirminį banko suteiktą slaptažodį.
Operacijos pasirašymas:
1. Prisijunkite prie „Citadele“ interneto banko sistemos.
2. Atlikite norimą operaciją interneto banko sistemoje.
3. Spauskite „Įvesti ir pasirašyti“.
4. Kiekvienos operacijos pasirašymas yra vykdomas po PIN kodo suvedimo, t.y., jeigu prietaise rodomi skaitmenys, išjunkite prietaisą , įjunkite
iš naujo , suveskite PIN kodą. Sugeneruotą 6 skaitmenų kodą įrašykite interneto banko sistemoje laukelyje „Slaptažodžių generatoriaus
prietaiso atsakymas“, ir spauskite „Pasirašyti“. Jūsų operacija pasirašyta.
Prietaiso išjungimas.
Prietaisas išjungiamas paspaudus mygtuką . Taip pat prietaisas išsijungia automatiškai, jeigu apie 25-30 sekundžių nebuvo juo naudojamasi.
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