
Digipass
Gebruiksaanwijzing

Digipass aan- en afzetten

Display

Functietoets

Functietoets

Pijltjestoets

Aanzetten:
• 1 maal op de pijltjestoets       drukken

Afzetten:
• 1 of 2 maal op de pijltjestoets       drukken

De Digipass schakelt ook zichzelf uit na
30 seconden inactiviteit.
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Werkwijze voor het wijzigen
van de geheime code

• zet de Digipass aan met de pijltjestoets

• voer uw oorspronkelijke geheime code in

• op de display verschijnt «APPLI»

• houd de pijltjestoets       ongeveer 2 seconden ingedrukt
• op de display verschijnt «NEW PIN»

• voer uw nieuwe geheime code in

• op de display verschijnt «PIN CONF»

• voer uw nieuwe geheime code nogmaals in

• op de display verschijnt eerst «NEW PIN CONF» en
onmiddellijk daarna «APPLI». Uw nieuwe geheime code
is vanaf nu actief.

Opmerking

indien de eerste en de tweede invoer van de nieuwe geheime
code niet overeenstemmen, verschijnt op de display de bood-
schap FAIL. Druk in dat geval op de pijltjestoets      en voer de
gewenste nieuwe code nogmaals twee keer in.

▼

▼

APPLI         -

NEW PIN CONFIG
- - - -

PIN CONF
- - - -

NEW PIN
- - - -
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Belangrijk

Voor u de Digipass kunt gebruiken, dient u een geheime
code van 4 cijfers te kiezen.

Werkwijze:
• Digipass aanzetten via pijltjestoets
• op de display verschijnt «NEW PIN»
• voer de geheime code in die u hebt gekozen
• op de display verschijnt «PIN CONF»
• voer uw geheime code een tweede keer in
• op de display verschijnt eerst «NEW PIN CONF»
en onmiddellijk daarna «APPLI».

Vanaf dit ogenblik is de Digipass klaar voor gebruik.

Opmerking

Indien de eerste en de tweede invoer van de geheime code
niet overeenstemmen, verschijnt op de display de boodschap
«FAIL». Druk in dat geval op de pijltjestoets      en voer de
gewenste code nogmaals twee keer in.

De Digipass gebruiken in myCrelan

De Digipass heeft 2 functies bij het gebruik van myCrelan:
Functie 1: genereren van een eenmalig paswoord
(‘one time password’ of ‘OTP’), bv. bij het aanloggen
Functie 2: elektronisch ondertekenen van sommige
verrichtingen.

Functie 1

Genereren van een eenmalig paswoord

• zet de Digipass aan via de pijltjestoets
voer uw geheime code in
• op de display verschijnt «APPLI»
• druk op functietoets 
• uw eenmalig paswoord verschijnt op de display.
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APPLI         -

APPLI         -

NEW PIN CONFIG
- - - -

PIN CONF
- - - -

NEW PIN
- - - -

De Digipass gebruiken in in myCrelan

Functie 2

Elektronisch ondertekenen van een verrichting

• zet de Digipass aan via de pijltjestoets
• voer uw geheime code in
• op de display verschijnt «APPLI»
• druk op functietoets 
• voer op de Digipass 8 cijfers in op basis van de instructies
in myCrelan

• de code van 6 cijfers die u nodig hebt om in myCrelan
uw verrichting te ondertekenen, verschijnt op de display.

Goed om weten

• wanneer u een cijfer fout hebt ingevoerd op de Digipass,
kunt u dit wissen met de pijltjestoets
• bij de invoer van een foute geheime code verschijnt op de
display de boodschap «FAIL», gevolgd door het aantal
opeenvolgende keren dat een foute code is ingevoerd.
Druk op de pijltjestoets      om uw geheime code opnieuw
in te voeren.
• de Digipass wordt geblokkeerd als 5 keer na elkaar een foute
geheime code wordt ingevoerd. In dit geval moet de Digipass
gedeblokkeerd worden met een speciale ontgrendelingscode,
die u dient aan te vragen in uw Crelan-kantoor.
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