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Odblokovanie PIN1
Na odblokovanie kódu PIN (slúži na základný prístup k údajom na karte) je nutné
zadať príslušný odblokovací kód PUK.
Odblokovací kód PUK na odblokovanie kódu PIN, je uvedený vo vašej Zmluve o
vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu certifikačnej autority na strane 5 v Prílohe č. 2
v časti C. S každým novým zadaním kódu PUK je nutné zároveň zadať nový PIN.
Starý PIN bude automaticky prepísaný novou hodnotou, t.j. nie je vyžadovaná znalosť
pôvodného PIN kódu.

Pozor! NEMENIŤ PUK KÓD
v prípade, že bude kód PUK zmenený užívateľom nie je možná podpora zo
strany poskytovateľa služieb
Po desiatich nesprávnych zadaniach kódu PUK sa prístup na kartu natrvalo zablokuje
a karta sa stáva nepoužiteľnou !!!
Na odblokovanie kódu PIN a PIN2 pomocou kódu PUK slúži aplikácia Siemens CardOS API.
Aplikácia je umiestnená v ceste Štart –> Programy –> Siemens –> CardOS API.
Pre odblokovanie zvolíme voľbu Odblokovanie PINu (Unblock PIN) resp. Odblokovanie Sec
Auth PINu (Unblock Sec Auth PIN).

Po spustení aplikácie zadajte do príslušných políčok svoj odblokovací kód PUK, novú
hodnotu kódu PIN a pre potvrdenie nový kód PIN zopakujte.

Po správnom zadaní kódu PUK a voľbe nového PIN s jeho správnym zopakovaním budete
informovaný o úspešnom odblokovaní kódu PIN.

V prípade nesprávneho zadania niektorej z hodnôt sa zobrazí príslušná upozorňujúca
informácia. Postup odblokovania PIN je potrebné znovu zopakovať.

Nesprávne zadaný PUK kód:

Nesprávne zopakovanie nového PIN:

Zvolené heslo PIN nespĺňa rozsah povolenej dĺžky (je príliš krátke alebo príliš dlhé):

