SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend
Sisestage pangakaart
pangaautomaati kiip üleval.

Sisestage PIN-kood ja vajutage
kinnitamiseks nuppu ekraani kõrval
või klaviatuuril.

Kui soovite tegevust katkestada
või sisestatud koodi muuta,
kasutage neid klahve.

lõpetamine

XXXX
Sisestage PIN-kood ja kinnitage

latvsiki
In English

Sisestage PIN-kood ja kinnitage

XXXX

In
English
latvsiki

XXXX

по-русски

по-русски

latviski
lietuvių

Pärast pangakaardi sisestamist
valitakse ekraani keeleks
automaatselt kaardi vaikimisi keel.

quit
lõpetamine

KATKESTUS

STOP
KATKESTUS

PARANDUS

CLEAR
PARANDUS

CLEAR
PARANDUS

ENTER
VALMIS

Sularaha sissemakse
sularaha sissemakse

quit
lõpetamine

lietuvių

Valige toiming

Palun valige toiming

Sularaha väljamakse
Valige või sisestage
soovitud summa

Palun valige toiming
10 €

sularaha sissemakse

sularaha sissemakse

30 €

kontojääk

kontojääk

50 €

muud teenused

muu summa

muud teenused

muu summa

lõpetamine

lõpetamine

muu summa

Sisestage raha
automaati

€

Jätka

Valige toiming

Sisestage rahatähed
Rahatähtede arv ei tohi ületada 200 tükki

Automaat aktsepteerib järgmisi rahatähti:

Sisestatud
sularaha kogus on
nähtav ekraanil või
kviitungil kui
vajutate selleks
vastavat nuppu
ekraani kõrval

Valige soovitud
summa ja vajutage
„VALMIS“ klahvi,
mis asub ekraani
kõrval või
klaviatuuril

20
Palun sisestage summa ja kinnitage
Automaat väljastab järgmisi rahatähti:

lõpetamine

peamenüü

KATKESTUS

PARANDUS

SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend
Kontojääk
Kui soovite vaadata kontojääki,
valige vastav toiming menüüst

Valige kuidas soovite kontojääki vaadata

ekraanil

kontojääk

paberil

Kuidas soovite näha kontojääki?

Palun valige toiming

sularaha sissemakse

kontojääk

muu summa

paberil

ekraanil

muud teenused

lõpetamine

PIN-koodi muutmine
PIN-koodi muutmiseks valige menüüst
„muud teenused“

Avanenud aknas valige
„PIN-koodi muutmine“
PIN-koodi muutmine

muud teenused

1

Sisestage kehtiv PIN-kood ja
vajutage „VALMIS“

2

Sisestage uus PIN-kood ja
vajutage „VALMIS“

3

Sisestage veelkord uus PIN-kood ja
vajutage „VALMIS“

Muud teenused
Palun valige toiming

muu summa

sularaha sissemakse

kaardi aktiveerimine

viimased tehingud

kontojääk

PIN koodi muutmine

määratud maksed

muud teenused

PIN koodi avamine

kõnekaardi laadimine

lõpetamine

peamenüü

lõpetamine

Kaardi aktiveerimine
Kaardi aktiveerimiseks valige
menüüst „muud teenused“

Avanenud aknas valige
„kaardi aktiveerimine “

muud teenused

kaardi aktiveerimine
Muud teenused

Palun valige toiming

muu summa

sularaha sissemakse

kaardi aktiveerimine

viimased tehingud

kontojääk

PIN koodi muutmine

määratud maksed

muud teenused

PIN koodi avamine

kõnekaardi laadimine

lõpetamine

peamenüü

lõpetamine

Kaardi aktiveerimiseks
sisestage PIN-kood ja
vajutage „VALMIS“

SEB sularahaautomaadi kasutusjuhend
Määratud maksed
Määratud makse sooritamiseks
valige menüüst „muud teenused“

Valige menüüst "määratud maksed"

määratud maksed

muud teenused

makse valik
Määratud maksed

Muud teenused

Palun valige toiming

muu summa

Seejärel valige „makse valik“

sularaha sissemakse

kaardi aktiveerimine

viimased tehingud

kontojääk

PIN koodi muutmine

määratud maksed

makse valik

muud teenused

PIN koodi avamine

kõnekaardi laadimine

makse kustutamine

lõpetamine

lõpetamine

peamenüü

lõpetamine

peamenüü

Avanenud aknas leidke määratud makse, mille soovite sooritada, sisestage klaviatuuril
makse number ja vajutage klaviatuuril „VALMIS“
makse number
KATKESTUS

Palun sisestage makse number
XX

10
11
12
13
14

AS Karupoeg
Haldusteenused OÜ
Taavi Taavi
AS xxx
Piret Piret

peamenüü

YK
174320
H1801211
YK
174920

lõpetamine

Palun sisestage makse number ja vajutage OK
10
11
12
13
14

10

AS Karupoeg
Haldusteenused OÜ
Taavi Taavi
AS xxx
Piret Piret

PARANDUS

YK
174320
H1801211
YK
174920

lõpetamine

peamenüü

1. Kontrollige avanenud maksekorralduse andmed
2. Vajadusel sisestage klaviatuuril makse 3. Sisestage klaviatuuril makse summa
viitenumber ja vajutage „edasi“
ja vajutage „edasi“
viitenumber

4. Vajutage „soorita makse“

summa

Makse nr: 12345

Maksekuupäev:

Maksja nimi: Mari Maasikas

Selgitus:

04.12.2020

Maksja konto: EE12 3456 7899 1234

YK

Saaja nimi: AS Karupoeg

soorita makse

Makse nr: 12345

Maksekuupäev:

Maksja nimi: Mari Maasikas

Selgitus:

04.12.2020

Maksja konto: EE12 3456 7899 1234

YK

Saaja nimi: AS Karupoeg

Makse nr: 12345

Maksekuupäev:

Maksja nimi: Mari Maasikas

Selgitus:

04.12.2020

Maksja konto: EE12 3456 7899 1234

YK

Saaja nimi: AS Karupoeg

Saaja konto: EE43 2190 6543 2100

Viitenumber:

XX

Saaja konto: EE43 2190 6543 2100

Viitenumber:

1234567

Saaja konto: EE43 2190 6543 2100

Viitenumber:

1234567

Panga kinnitus: XX

Summa:

0,00

Panga kinnitus: XX

Summa:

0,00

Panga kinnitus: XX

Summa:

5,00

XX

0,00

Sisestage makse viitenumber ja vajutage OK

Sisestage makse summa, jätkamiseks vajutage OK

tagasi

edasi

tagasi

edasi

paranda

soorita makse

peamenüü

lõpetamine

peamenüü

lõpetamine

peamenüü

lõpetamine

5. Soovi korral on Teil võimalik lisada
antud makse andmed määratud
maksete loetellu, et järgmine kord
sama andmetega makset sooritada

Kas soovite lisada antud makse andmed
määratud maksete loetellu?

Teie poolt sisestatud makse sooritatakse
mõlema valiku korral

ei

jah

