راهنمای استفاده از دستگاه رمزیاب ()OTP
نحوه ورود به سایت اینترنت بانک سپهر

ورود به سایت اصلی بانک به نشانی
www.bsi.ir
کلیک بر روی پیوند "اینترنت بانک سپهر"

نحوه دریافت امضای دیجیتال
(در صورت نمایش سه عدد پنج رقمی توسا
سامانه اینترنت بانک سپهر در خدماتی مانناد
انتقال وجه ،درخواست صدور کارت نقدی و)...

با فشردن کلید ◄ دستگاه رمایاب خود را
روشن نمایید.

*می توانید از نسخه قبلی اینترنت بانک و یاا
نسخه جدید آن که مطابق با تکنولوژی هاای
روز می باشد و خدمات بیشاتری را نیاا ارا اه
می نماید ،استفاده نمایید.
کلیک بر روی پیوند "ورود"

کد  PINچهار رقمی دستگاه رمایاب را وارد
نمایید.
پس از ظاهر شدن عبارت  APPLIکلید  3را
فشار دهید.

نحوه تغییر کد PIN

با فشردن کلید ◄ دستگاه رمایاب خود را
روشن نمایید.
کد  PINچهار رقمی دستگاه رمایاب را وارد
نمایید.
پس از ظاهر شدن عبارت  APPLIکلید ◄
را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا پیام NEW
 PINظاهر گردد.

کد  PINچهار رقمی جدید را وارد نمایید.
کد کاربری  01کاراکتری خود را در قسمت
"نام کاربری" وارد نمایید
با فشردن دکمه ◄ دستگاه رمایاب را روشن
نمایید
کد  PINچهار رقمی را وارد دستگاه رمایاب
نمایید.
*در اولاااین اساااتفاده از دساااتگاه رمایااااب
ماای بایساات کااد  PINرا عاادد  0321وارد و
نسبت به تغییر کد  PINاقدام نمود.
**به منظور رعایات نکاات امنیتای دساتگاه
رمایاب از پذیرفتن کدهای ساده مانند چهاار
رقم یکسان و یا متوالی خودداری می نماید.
پس از ظاهر شدن عبارت  APPLIکلید  0را
فشار دهید.
عدد شش رقمی ظاهر شده را در قسمت
کلمه عبور وارد نموده و وارد سایت شوید.

عدد پنج رقمی اول را وارد نمایید ،دستگاه
رمایاب به طور خودکار عدد دوم را از شما
می خواهد ،این کار را تا وارد نمودن عدد پنج
رقمی سوم ادامه دهید.
دستگاه یک عدد شش رقمی که همان امضای
دیجیتال می باشد ،نمایش می دهد.
این عدد شش رقمی را در قسمت مربوطه
وارد نمایید.

پس از ظاهر شدن پیام PIN CONF
مجدداً کد  PINچهار رقمی جدید را وارد
نمایید.
پیام  NEW PIN CONFظاهر شده و
بالفاصله پس از آن عبارت APPLI
نمایش داده می شود.

نکات مهم در استفاده از دستگاه OTP
 کد  PINدستگاه رمایاب هنگام تحویل از شعبه برابر  0321می باشد .کاربر در اولین باار اساتفاده از
دستگاه رمایاب می بایست کد مابور را با استفاده از راهنمای مربوط باه "نحاوه تغییار کاد ،"PIN
تغییر دهد (.به منظور رعایت نکات امنیتی دستگاه رمایاب از پذیرفتن کدهای ساده مانند چهار رقام
یکسان و یا متوالی خودداری می نماید).
 چناچه کد  PINپنج بار متاوالی باه صاورت اشاتباه وارد شود.دساتگاه رمایااب قفال شاده و پیاام
 LOCK PINبر روی صفحه نمایشگر دستگاه ظاهر می گردد .در اینصورت جهت بااز کاردن قفال
دستگاه با در دست داشتن کارت ملی به هر یک از شعب بانک صادرات ایران مراجعه نمایید.
 از قرار دادن دستگاه رمایاب در مجاورت تلفن همراه ،میدان هاای مغناطیسای قاوی ،ناور و تارارت
شدید خودداری نمود و از جدا سازی قطعات دستگاه اجتناب نمایید.
 تداکثر تا ده روز از زمان فعال شدن دستگاه رمایاب توس بانک ،با مراجعه به سایت اینترنات باناک
سپهر نسبت به کنترل مانده تسابهای خود اقدام نمایید.

