První spuštění

Návod na použití Autentikátoru
Gemalto EZIO ZEN

 Pokud s Vámi první spuštění již provedl pracovník banky,
tento postup neprovádějte.
1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka OK.
2. Na výzvu „PIN:“ zadejte PIN 0000 (4x nula). Zadání
potvrďte tlačítkem OK.
3. Na výzvu „New PIN:“ si zvolte a zadejte Váš nový PIN kód.
Délka PIN kódu musí být minimálně 4 a maximálně 7 číslic.
Zadání potvrďte tlačítkem OK.
4. Na výzvu „Confirm PIN:“ znovu zadejte Váš zvolený PIN
kód. Zadání potvrďte tlačítkem OK.
5. V případě úspěšné změny je krátce zobrazena zpráva „PIN
changed“.

Změna PIN kódu
Funkce tlačítek Autentikátoru:
OK (ON)

LOGIN (1)
BUY (2)
SIGN (3)
0-9
C

Zapnutí Autentikátoru
Vypnutí Autentikátoru (podržení tlačítka)
Potvrzení prováděné akce
Získání kódu pro přihlášení
Získání kódu pro podpis
Tlačítka pro zadání číslic
Vymazání poslední zadané číslice
Zrušení zvolené funkce

 Zobrazení zpráv je možné pouze v anglickém jazyce.
 Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 1 minuty,
Autentikátor se sám vypne.
 Kódy vždy opisujte kompletní, včetně zobrazených nul.
 V případě problémů Autentikátor vypněte přidržením
tlačítka OK. Autentikátor znovu zapněte a požadovanou
akci zopakujte.

1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka OK.
2. Na dotaz „Select function“ stiskněte tlačítko 5 po dobu
alespoň 5 vteřin. Autentikátor krátce zobrazí „Change PIN
– Wait…PIN:“
3. Na výzvu „PIN:“ zadejte Váš aktuální PIN kód a potvrďte
stiskem tlačítka OK.
4. Na výzvu „New PIN:“ zadejte Vámi zvolený nový PIN kód a
potvrďte stiskem tlačítka OK. Délka PIN kódu musí být
minimálně 4 a maximálně 7 číslic.
5. Na výzvu „Confirm PIN:“ znovu zadejte Váš zvolený PIN
kód. Zadání potvrďte tlačítkem OK.
6. Krátce bude zobrazeno potvrzení „PIN changed“.
 V případě zobrazení zprávy „PIN entries differ – OK ?“
nebyl PIN kód v bodu 4 a 5 zadán shodně. Zprávu potvrďte
stiskem tlačítka OK a pokračujte od bodu 4.

Zablokovaný PIN kód
1. Po zapnutí Autentikátoru je zobrazena zpráva „PIN
blocked – Enter PUK:“
2. Pro získání jednorázového PUK kódu kontaktujte
Zákaznickou linku banky na telefonním čísle 844 844 822,
nebo navštivte pobočku banky. PUK kód je po použití

zneplatněn a v případě opětovné blokace PIN kódu je
třeba požádat banku o nový PUK kód.
3. Zadání kódu PUK
Po zapnutí Autentikátoru je zobrazena zpráva „PIN
blocked – Enter PUK:“ Zprávu potvrďte stiskem „OK“ a
zadejte 8 číslic kódu PUK, potvrďte „OK“.
V případě správně zadaného PUK kódu je zobrazena
zpráva „New PIN“. Postupujte dále podle bodu č. 4. v části
Změna PIN kódu.

Přihlášení ke službě Expobanking
1. Zapněte Autentikátor stiskem tlačítka OK.
2. Stiskněte tlačítko LOGIN.
3. Na výzvu „PIN:“ zadejte Váš PIN kód a potvrďte tlačítkem
OK.
4. Autentikátor zobrazí informaci „Resp. code:“ a
devítimístný číselný kód.
5. Opište kód do pole „Heslo“ na přihlašovací obrazovce
Expobanking. Kód opisujte bez mezer.

Podpis ve službě Expobanking
1. Na
obrazovce
počítače
je
zobrazena výzva k podpisu:
2. Zapněte Autentikátor stiskem
tlačítka OK.
3. Stiskněte tlačítko SIGN.
4. Na výzvu „Challenge:“ opište z obrazovky všech 8 číslic.
Zadání potvrďte tlačítkem OK.
5. Na výzvu „PIN:“ zadejte Váš PIN kód a potvrďte tlačítkem
OK.
6. Do pole na obrazovce opište devítimístný kód „Resp.
code:“ zobrazený na Autentikátoru. Kód je nutné opisovat
bez mezer.
7. Podpis potvrďte tlačítkem Potvrdit.

