
   
OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DIGIPASS) 320 

Mε την παραλαβή της συσκευής ασφαλείας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία 1bank για την ενεργοποίηση της.  

 Αρχικός Κωδικός (ΡΙΝ)  

Με την πρώτη χρήση της συσκευής καλείστε όπως αλλάξετε το κωδικό ασφαλείας που σας έχει σταλεί μαζί με την συσκευή ως εξής: 

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «Initial PIN?» (ο αριθμός αντιστοιχεί στον 5ψήφιο κωδικό 

ασφαλείας που σας έχει σταλεί) 

2. Πληκτρολογήστε τον αρχικό κωδικό και επιλέξετε ΟΚ. Η οθόνη παρουσιάζει την ένδειξη «PIN OK»  και ακολούθως αναγράφει «New PIN:»  (Νέος Προσωπικός 

Κωδικός Αριθμός) 

3. Καταχωρήστε ένα νέο 5ψήφιο αριθμό της επιλογής σας, επιλέξετε ΟΚ 

Σημειώστε δεν επιτρέπεται η καταχώρηση κωδικού ή συνδυασμού οι οποίοι εμπερικλείουν κινδύνους π.χ. 12345, 11111 

4. Η οθόνη παρουσιάζει την ένδειξη «Confirm PIN» για να επαναλάβετε τον νέο σας κωδικό αριθμό, επιλέξετε ΟΚ. Με την επιτυχή αλλαγή του αρχικού κωδικού 

δίνεται μήνυμα «New PIN OK».  

5. Πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται 

 

 Παραγωγή Κωδικού Αριθμού (ΡΙΝ) για πρόσβαση ή/και χρηματικές συναλλαγές  

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «PIN?», όπου θα καταχωρήσετε τον 5ψήφιο κωδικό ασφαλείας 

σας, επιλέξετε ΟΚ 

2. Η οθόνη παρουσιάζει την επιλογή του μενού «1.Code», επιλέξετε ΟΚ 

3. Η οθόνη παρουσιάζει τον 6ψήφιο κωδικό αριθμό τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση ή διεκπεραίωση χρηματικής συναλλαγής 

(αναλόγως της επιλογής σας στην αίτηση). Πατώντας το ΟΚ για 2η φορά, ο κωδικός παρουσιάζεται στην οθόνη σε μεγέθυνση 

Σημειώστε ότι ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 1 φορά, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία όταν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

υπηρεσίες αυτές 

4. Με την επιλογή χ, επανέρχεστε στην αρχική οθόνη του μενού για να πάρετε νέο κωδικό εάν επιθυμείτε 

5. Πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται 

 

 Παραγωγή Κωδικού Αριθμού (ΡΙΝ) για αποστολή οδηγιών στο κατάστημά σας μέσω ΦΑΞ 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει το σχετικό έντυπο για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτή.  

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «PIN?», όπου θα καταχωρήσετε τον 5ψήφιο κωδικό ασφαλείας 

σας, επιλέξετε ΟΚ 

2. Η οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές του μενού, πατήστε το       για να προχωρήστε στην επιλογή του μενού «2. Signature», επιλέξετε το ΟΚ 

3. Η οθόνη παρουσιάζει το μήνυμα «Amount?».  

Για χρηματικές συναλλαγές πληκτρολογήστε το ποσό της μεταφοράς σας χωρίς δεκαδικά ψηφία ενώ για μη χρηματικές συναλλαγές πληκτρολογήστε τον 

αριθμό 0 και ακολούθως το ΟΚ 

4. Η οθόνη παρουσιάζει τον 6ψήφιο κωδικό αριθμό τον οποίο θα πρέπει να αναγράψετε στις οδηγίες σας. Πατώντας το ΟΚ για 2η φορά, ο κωδικός 

παρουσιάζεται στην οθόνη σε μεγέθυνση 

Οι οδηγίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: αριθμό συνδρομητή (User ID), κωδικό που εκδόθηκε από τη συσκευή, ποσό συναλλαγής και την 

ημερομηνία που έχετε δημιουργήσει τον κωδικό ασφαλείας 

5. Με την επιλογή χ, επανέρχεστε στην αρχική οθόνη του μενού για να πάρετε νέο κωδικό εάν επιθυμείτε 

6. Πατώντας το ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται 

 

 Αλλαγή 5ψήφιου προσωπικού κωδικού (ΡΙΝ) 

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «PIN?», όπου θα καταχωρήσετε τον 5ψήφιο κωδικό ασφαλείας 

σας, επιλέξετε ΟΚ 

2. Η οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές του μενού, πατήστε το       για να προχωρήστε στην επιλογή του μενού «3. Setting», επιλέξετε ΟΚ. Η οθόνη παρουσιάζει 

την επιλογή «1. Change PIN», επιλέξετε πάλι ΟΚ 

3. Ακολουθείστε τα στάδια για να δημιουργήσετε νέο 5ψήφιο κωδικό, μετά από κάθε στάδιο πατήστε το ΟΚ 

4. Πατώντας το ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται 

 

 Πληροφορία για διάρκεια ζωής μπαταρίας 

1. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «PIN?», όπου θα καταχωρήσετε τον 5ψήφιο κωδικό ασφαλείας 

σας, επιλέξετε ΟΚ 

2. Η οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές του μενού, πατήστε το       για να προχωρήστε στην επιλογή του μενού «4. Info», επιλέξετε ΟΚ, στην επιλογή «1. Battery 

Level», επιλέξετε πάλι ΟΚ.  

3. Δίνεται πληροφορία για την διάρκεια της μπαταρίας 

4. Με την επιλογή χ, επανέρχεστε στην αρχική οθόνη του μενού για να πάρετε νέο κωδικό εάν επιθυμείτε 

5. Πατώντας το ΟΚ για 2 δευτερόλεπτα η συσκευή απενεργοποιείται 

 

 

1bank: 800 00 800│(+357) 22 12 8000│1bank.com 

 

Η εφαρμογή της Τράπεζας Κύπρου είναι διαθέσιμη στο App & Google Play stores 


