
 

 
 
Kodu kalkulatora lietošanas instrukcija 
 
Internetbankas adrese: https://www.opbank.lv/netbank 

 
Kodu kalkulatoru ieslēdz, nospiežot attiecīgās aplikācijas pogu, turot to apmēram 2 

sekundes:  

 , ja vēlaties pievienoties Internetbankai, vai  

, ja vēlaties apstiprināt maksājumu.  
 
Pēc PIN koda ievades, nospiežot pogu „OK”, tiks aktivizēta Jūsu izvēlētā aplikācija 

Sākotnējā PIN koda maiņa  

 
Bankas izsniegtā kodu kalkulatora sākotnējais PIN kods ir 11111. Pirmo reizi izmantojot 
kodu kalkulatoru, lietotājam jāmaina sākotnējais PIN kods, nosakot pašam savu 5 ciparu 
PIN kodu.  
 

Lietotāja darbības Kodu kalkulatora darbības 

Ieslēdziet kodu kalkulatoru 2 sekundes turēt nospiestu pogu “Login 1” 

Ievadiet esošo PIN kodu 11111, apstiprināt ar pogu “OK” 

Ievadiet jauno PIN kodu NEW PIN 1. Izvēlieties un ievadiet savu 5 ciparu PIN 
kodu. OK.  

Atkārtoti ievadiet jauno PIN 
kodu 

PIN CONF 2. Atkārtoti ievadiet sevis izvēlēto PIN kodu. 
OK. 

PIN kods sekmīgi nomainīts NEW PIN CONF. OK. 

PIN koda maiņa nav veikta. 
Mēģiniet vēlreiz! 

FAIL NEW PIN CONF.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esošā PIN koda maiņa  

 
Lietotāja darbības Kodu kalkulatora darbības 

Ieslēdziet kodu kalkulatoru 2 sekundes turēt nospiestu pogu “Login 1” 

Ievadiet esošo PIN kodu -----, apstiprināt ar pogu “OK” 

Atveriet aplikāciju PIN koda 
maiņai 

Nospiest pogu OK un turēt to 2 sekundes 

Ievadiet esošo PIN kodu -----, apstiprināt ar pogu “OK” 

Ievadiet jauno PIN kodu NEW PIN 1. Izvēlieties un ievadiet savu 5 ciparu PIN 
kodu. OK.  

Atkārtoti ievadiet jauno PIN 
kodu 

PIN CONF 2. Atkārtoti ievadiet sevis izvēlēto PIN kodu. 
OK. 

PIN kods sekmīgi nomainīts NEW PIN CONF. OK. 

PIN koda maiņa nav veikta. 
Mēģiniet vēlreiz! 

FAIL NEW PIN CONF.  

Maksājumu apstiprināšana Internetbankā  
 

Lietotāja darbības Kodu kalkulatora darbības 

Ieslēdziet kodu kalkulatoru 2 sekundes turēt nospiestu pogu “C-R 2” 

Ievadiet esošo PIN kodu -----, apstiprināt ar pogu “OK” 

Ievadiet kalkulatorā 8 ciparu 
Maksājumu kodu, kas redzams 
internetbankā 

--------, apstiprināt ar pogu “OK” 

Kodu kalkulators ģenerē 6 
ciparu apstiprinājuma kodu. 
Ievadiet to internetbankā.  

------ 

 
Ja kāds no cipariem kodu kalkulatorā ievadīts nepareizi, to var nodzēst, īsi nospiežot pogu 

. Ilgi turot šo pogu nospiestu, tiek dzēsti visi ievadītie cipari.  
 

Kodu kalkulatora izslēgšana  

 
Kodu kalkulators izslēdzas pats pēc aptuveni 30 sekundēm vai arī to var izslēgt nospiežot 
pogu “OK”.  

https://www.opbank.lv/netbank

