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Sutrumpintos mokėjimų priėmimo gairės 

• SEB POS on Phone programėlėje bekontakčiai atsiskaitymai priimami tik "Visa" ar "Mastercard"  

prekės ženklo mokėjimo kortelėmis ar kitomis mokėjimo priemonėmis, susietomis su "Visa" ar 

"Mastercard" kortelėmis – apyrankėmis, žiedais, telefonais, laikrodžiais ir kt.  

• Prieš pradėdami priimti mokėjimus, įsitikinkite, kad Jūsų įrenginyje įjungtas interneto ryšys, NFC 

funkcijos ir Vietos nustatymo paslaugos. 

• Norėdami inicijuoti mokėjimą, įveskite norimą sumą ir paspauskite mygtuką Mokėjimas. 

• Kai programa bus paruošta, bus rodomas pranešimas "Laukiama kortelė", nurodantis, kad kortelė 

ar kita mokėjimo priemonė gali būti nuskaitoma Jūsų įrenginiu. 

• Nurodykite kortelės turėtojui pridėti kortelę ar kitą mokėjimo priemonę (apyrankę, žiedą, 

telefoną, laikrodį ir kt.) prie jūsų įrenginio NFC modulio.   

• Informuokite kortelės turėtoją laikyti mokėjimo priemonę priliestą prie Jūsų įrenginio, tol kol 

bus nuskaityta ir apdorota mokėjimo priemonės informacija - ekrane pasirodys pranešimas 

"Nuskaitymas atliktas, laukiama autorizacijos" ir pasigirs garsinis signalas, nurodantis, kad 

mokėjimo priemonė sėkmingai pateikta operacijos apdorojimui. 

• Kortelės turėtojo gali būti paprašyta įvesti savo PIN kodą mokėjimui patvirtinti – ekrane pasirodys 

PIN kodo įvedimo klaviatūra su atsitiktinai išdėstytais skaičiais. 

• Kai mokėjimas bus atliktas (sėkmingai arba atmestas), kortelės turėtojui gali būti pateikiamas 

skaitmeninis kvitas  

• Paprasčiausias ir patogiausias būdas pasidalinti skaitmeniniu kvitu su kortelės turėtoju – leisti 

kortelės turėtojui nuskaityti matomą QR kodą iškart po operacijos atlikimo. 

• Jei pasirenkami kiti skaitmeninių kvitų pristatymo būdai – visada edukuokite savo klientus apie 

asmens duomenų tvarkymą, supažindindami juos su Privatumo politika. 
 

  



 

 

 SEB POS on Phone - VARTOTOJO VADOVAS 

 

  

Apie SEB POS on Phone 

SEB POS on Phone – tai mobilioji programėlė, paverčianti Jūsų turimą išmanųjį įrenginį saugiu ir lengvai 

naudojamu mokėjimo kortelių skaitytuvu.  

Programėlė skirta išmaniesiems įrenginiams su Android operacine sistema (OS). 

SEB POS on Phone sprendimas leidžia priimti bekontakčius mokėjimus Visa ar Mastercard kortelėmis, arba 

kitomis mokėjimo priemonėmis, susietomis Visa ar Mastercard kortelėmis – telefonais, išmaniaisiais 

laikrodžiais, apyrankėmis, žiedais ir kt. 

Reikalavimai Android įrenginiams norint naudotis SEB POS on Phone programėle  

Norint naudotis SEB POS on Phone programėle, Jūsų įrenginys turi atitikti šiuos minimalius kriterijus: 

• Įdiegta operacinės sistemos Android 9 ar naujesnė versija, o įrenginys pagamintas su Operacinės 
sistemos Android 8 ar naujesne versija; 

• Įrenginys turi veikiantį NFC modulį; 

• Įrenginyje leidžiamos Google paslaugos – pasiekiama „Google Play“ parduotuvė. 
 

Įdiegus SEB POS on Phone programėlę, ji atliks įrenginio saugumo patikrą, kuri būtina siekiant įsitikinti ar 

nėra įjungti neleistini parametrai/funkcionalumai, nėra įdiegta draudžiamų ar kenkėjiškų aplikacijų, ar nėra 

atlikta saugumo lygį mažinančių įrenginio ar jo operacinės sistemos pakeitimų. 

Vienas iš neleistinų funkcionalumų – Android operacinės sistemos Kūrėjo (Developer) rėžimas.  

Aptikus neleistinus parametrus, ar kitus neleistinus pakeitimus, SEB POS on Phone programėlė gali nustoti 

veikti. 

Jeigu nepavyksta pasileisti SEB POS on Phone programėlės ar prisijungti prie savo paskyros, įsitikinkite, kad 

nėra įjungtas Kūrėjo (Developer) rėžimas. Jei yra – išjunkite jį, perkraukite išmanųjį įrenginį ir paleiskite 

programėlę iš naujo. 

Nepavykus pašalinti problemos – gali tekti atstatyti įrenginio gamintojo parametrus. 

SEB POS on Phone programėlės atsisiuntimas ir diegimas 

SEB POS on Phone programėlę galite atsisiųsti iš “Google Play” programėlių parduotuvės. Programėlę 

“Google Play” suraskite pagal „SEB POS on Phone“ pavadinimą. 

Atsisiuntimo ir diegimo procesas įprastas kaip ir visų Android operacinės sistemos programėlių - “Google 

Play” suradus norimą programėlę, pasirinkus ją spustelėkite mygtuką „Įdiegti“. Pasirinkta programėlė bus 

atsiųsta ir įdiegta automatiškai. 

  
Svarbu! Prieš atsisiunčiant ir mėginant prisijungti prie SEB POS on Phone programėlės, turite būti sudarę 

atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis priėmimo sutartį su savo banku. 
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Prisijungimas prie SEB POS on Phone programėlės 

Pasirašę aptarnavimo paslaugų teikimo sutartį su savo banku, gausite el. laišką į bankui nurodytą pašto 

dėžutę. 

El. laiške rasite nuorodą, kurią pasiekus jūsų bus paprašyta nustatyti unikalų SEB POS on Phone paskyros 

slaptažodį. Pateikus slaptažodį,  jūsų SEB POS on Phone paskyra bus aktyvuota. 

Kai paskyra bus aktyvuota – galite prisijungti prie SEB POS on Phone programėlės.  

Norint prisijungti, jūsų bus paprašyta įvesti savo prisijungimo duomenis: 

• Vartotojo vardas – tai jūsų el. paštas, kurį pateikėte bankui pasirašydami sutartį (ir tą, į kurį gavote 
slaptažodžio nustatymo nuorodą). 

• Slaptažodis – slaptažodis, kurį nustatėte atlikdami ankstesnį veiksmą.  
 

Pirmą kartą prisijungus, programėlė paprašys suteikti jai leidimą pasiekti Vietovės duomenis. Prieiga prie 

Vietovės nustatymo duomenų yra privaloma ir naudojama siekiant užkirsti kelią galimai neteisėtoms 

operacijoms. Programėlė reguliariai renka vietovės duomenis – kai yra naudojama ar kai nėra išjungta, 

bet veikia fone. 

Priklausomai nuo jūsų turimo išmaniojo įrenginio modelio, jums gali būti pasiūlyta pasirinkti vieną iš šių 

prieigos prie Vietovės duomenų leidimo parinkčių: 

• Leisti visą laiką; 

• Leisti tik naudojant programą; 

• Klausti kiekvieną kartą; 

• Neleisti. 
 

Norint užtikrinti SEB POS on Phone programėlės veikimą, suteikite leidimus visą laiką pasiekti Vietovės 

duomenis (1 parinktis aukščiau pateiktame pavyzdyje). 

Dėl įrenginio arba OS specifikos gali prireikti suteikti programėlei leidimą pasiekti Vietovės duomenis per 

"Android" nustatymų meniu (programa Nustatymai).  

Jei to reikės (programėlė nepasileis arba negalėsite prisijungti), uždarykite SEB POS on Phone programėlę 

ir eikite į "Android" Nustatymai -> suraskite meniu parinktį,  kur galėtumėte pasiekti visų programėlių 

informaciją ir jų parametrus  -> suraskite SEB POS on Phone  programėlę -> eikite į Leidimų nustatymus -

> atidarykite Vietovės leidimai ir pasirinkite reikiamą parinktį.   

Svarbu pažymėti, kad norint naudotis SEB POS on Phone programėle, jūsų įrenginyje taip pat turi būti 

įjungtos Vietos nustatymo paslaugos. Paprastai jos gali būti valdomos per greitąjį Android OS nustatymų 

meniu (braukiant žemyn nuo ekrano viršaus) arba suradus reikiamą nustatymą "Android" programoje 

Nustatymai. 
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Slaptažodžio atkurimas 

Pamiršus SEB POS on Phone paskyros slaptažodį programėlėje galite jį nustatyti iš naujo paspausdami 

mygtuką Pamiršote slaptažodį? programėlės prisijungimo ekrane.  

Jūsų bus paprašyta įvesti savo el. pašto adresą: 

 

 

 

Pateikę savo el. pašto adresą, paspauskite mygtuką Siųsti ir netrukus gausite el. laišką su nuoroda, kurią 

paspaudę galėsite iš naujo nustatyti slaptažodį. 

Programėlės susiejimas su Jūsų paskyros duomenimis 

Pirmą kartą sėkmingai prisijungus prie SEB POS telefono programėlės, ji bus susieta su Jūsų paskyra, iš 

serverio parsisiunčiant būtinus duomenis ir parametrus. 

Sąranka gali užtrukti iki kelių minučių – ekrane bus rodoma animacija ir jums bus pranešta, kai sąranka bus 

baigta. 

Taip pat galite lengvai pradėti naudoti kitą įrenginį – tereikia įdiegti programą naujame įrenginyje, prisijungti 

su paskyros duomenimis ir programa bus susieta su jūsų paskyra. 

Vienu metu prie savo paskyros galite prisijungti tik viename įrenginyje. 

Periodinės įrenginio ir programėlės saugos patikros 

Programėlė ir toliau periodiškai (ne tik prisijungus pirmą kartą) atliks saugumo patikras, kad patvirtintų, jog 

įrenginyje ar jo operacinėje sistemoje (OS) nėra pakeitimų, neleistinų nustatymų ar pažeidimų, kad SEB POS 

on Phone programėlė nėra pakeista ar bandyta kaip nors modifikuoti. Aptikus saugos pažeidimus, programa 

gali nustoti veikti.  

Nors saugos patikra atliekama fone, jums gali būti parodytas "Android" OS pranešimas apie vykstantį 

patikros procesą. 

Saugumo patikros yra privalomos siekiant užtikrinti saugų ir patikimą mokėjimų apdorojimą. 
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Mokėjimų priėmimas SEB POS on Phone programėle 

SEB POS on Phone programėlėje bekontakčiai atsiskaitymai priimami tik "Visa" ar "Mastercard" mokėjimo 

kortelėmis ar kitomis mokėjimo priemonėmis, susijusiomis su "Visa" ar "Mastercard" kortelėmis – 

apyrankėmis, žiedais, telefonais, laikrodžiais ir kt. Kortelės su bekontakčių galimybių paprastai pažymėtos 

simboliu: 

 

 

 

Prieš pradėdami priimti mokėjimus, įsitikinkite, kad įjungėte interneto ryšį, NFC funkciją ir Vietos nustatymo 

paslaugas. Abiejų paslaugų būsenas galima lengvai patikrinti ir valdyti greituoju Android OS nustatymų 

meniu (paprastai galima pasiekti braukiant žemyn nuo ekrano viršaus) arba suradus reikiamus nustatymus 

"Android" programoje Nustatymai. 

Mokėjimo inicijavimas 

Kai prisijungsite prie programėlės, Jums bus pateiktas pagrindinis ekranas, kuriame galima inicijuoti 

mokėjimus – tiesiog įveskite norimą sumą ir paspauskite mygtuką Mokėjimas: 

 

 

 

 

 



 

 

 SEB POS on Phone - VARTOTOJO VADOVAS 

Įvedus operacijos sumą ir paspaudus mygtuką Mokėjimas, bus rodomas pranešimas, nurodantis, kad kortelė 

ar kita mokėjimo priemonė gali būti nuskaitoma Jūsų įrenginyje – "Laukiama kortelė": 

 

 

Šiuo metu Jūsų klientas gali tęsti mokėjimą už prekes ar paslaugas, paliesdamas kortelę ar kitą mokėjimo 

priemonę (apyrankę, žiedą, telefoną, laikrodį ir kt.) prie jūsų įrenginio NFC modulio.   

Norėdami atšaukti operaciją – paspauskite mygtuką Atšaukti. Vėl bus rodomas sumos įvedimo ekranas. 

------------------------------------------------- 

Paprastai NFC modulis yra telefono ar planšetinio kompiuterio galinėje pusėje. Dažniausios NFC modulių 

vietos yra šios: 

 

 

 

Patikrinkite savo išmaniojo įrenginio modelio instrukcijas, kad rastumėte tikslią NFC modulio vietą.  

Svarbu paminėti, kad išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių dėklai, dangteliai ar kiti priedai gali 

susilpninti arba visiškai užblokuoti NFC modulio signalą. Patariama vengti naudoti dėklą, dangtelį ar kitą 

priedą, kuris trukdo NFC signalui. 

------------------------------------------------- 
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Kai kortelė ar kita mokėjimo priemonė bus pateikta nuskaitymui, informuokite kortelės turėtoją laikyti 

mokėjimo priemonę priliestą prie Jūsų įrenginio, tol kol bus nuskaityta ir apdorota mokėjimo priemonės 

informacija – ekrane pasirodys pranešimas "Nuskaitymas atliktas, laukiama autorizacijos" ir pasigirs garsinis 

signalas, nurodantis, kad mokėjimo priemonė sėkmingai pateikta operacijos apdorojimui: 

 

 

Šiuo metu bankinis mokėjimas  yra apdorojamas ir rezultatas priklausys nuo kortelę išdavusio banko 

atsakymo.   

Jei operacija bus sėkmingai apdorota,  SEB POS on Phone programėlėje bus rodoma "Visa" arba 

"Mastercard" animacija, pasigirs garso signalas ir ekrane pasirodys pranešimas "Mokėjimas atliktas 

sėkmingai": 
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Jei operacija atmetama, ekrane bus rodomas pranešimas "Mokėjimas atmestas" su tikslia nepavykusios 

operacijos priežastimi: 

 

 

Atsižvelgiant į atmetimo priežastį, gali tekti dar kartą pakartoti operaciją arba Jūsų klientui gali tekti naudoti 

kitą kortelę ar kitą mokėjimo priemonę, kad atsiskaitytų už prekes ar paslaugas.   

Tam tikrose situacijose: jei operacijos suma yra didesnė už bankų nustatytą bekontakčių mokėjimų sumą be 

kortelės turėtojo autentiškumo patvirtinimo arba jei pagal saugumo reikalavimus reikalingas kortelės 

turėtojo autentiškumo patvirtinimas – kortelės turėtojo gali būti paprašyta įvesti savo PIN kodą. Mokėjimui 

patvirtinti – ekrane pasirodys PIN kodo įvedimo klaviatūra: 
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Skaičiai klaviatūroje kiekvieną kartą išdėstomi atsitiktinai. Įspėkite savo klientą, kad įvesdami PIN kodą 

atkreiptų dėmesį į skaičių seką.  

Įvedus PIN kodą paspauskite žalią mygtuką. 

Norėdami redaguoti įvestą PIN kodą – naudokite geltoną mygtuką su rodykle (mygtukas bus rodomas 

vietoje raudono mygtuko, kai bus įvestas bent vienas skaitmuo): 

 

 

Jei PIN kodas neįvedamas per 30 sekundžių arba jei PIN įvedimo klaviatūra uždaroma rankiniu būdu 

paspaudus raudoną mygtuką arba mygtuką X viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, operacija 

nutraukiama ir kortelės turėtojas turės dar kartą paliesti savo kortelę, kad galėtų tęsti mokėjimą už prekes 

ar paslaugas. 

 

Skaitmeniniai kvitai 

Po sėkmingos ar atmestos opercijos, galite pasidalinti skaitmeniniu operacijos kvitu su savo klientu.  

SEB POS on Phone programėlė palaiko tris skaitmeninio kvito dalijimosi su kortelės turėtoju būdus: 

1. QR kodo nuskaitymas; 
2. Skaitmeninio kvito siuntimas el. paštu; 
3. Skaitmeninio kvito siuntimas SMS žinute. 
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QR kodas 

QR kodo nuskaitymas yra paprasčiausias ir patogiausias būdas pristatyti skaitmeninius kvitus kortelės 

turėtojui. Kai operacija bus baigta, ekrane rodomas QR kodas: 

 

 

Kortelės turėtojas gali tiesiog nuskaityti QR kodą savo išmaniuoju įrenginiu ir jame bus atsisiųstas 

skaitmeninis kvitas. 

Svarbu pažymėti, kad priklausomai nuo pirkėjo turimo išmaniojo telefono, gali prireikti atsisiųsti QR kodo 

skaitymo programėlę iš programėlių parduotuvės.  

 

El. paštas 

Jei kortelės turėtojas pageidauja gauti skaitmeninį kvitą el. paštu, mokėjimo užbaigimo ekrano apačioje 

galima pasirinkti atitinkamą parinktį: 

 

Pasirinkus skaitmeninių kvitų pristatymą el. paštu, programėlė parodys el. pašto adreso įvedimo langą: 

 

 

Paprašykite savo kliento įvesti savo el. pašto adresą ir paspauskite mygtuką Siųsti. Skaitmeninis kvitas bus 

pristatytas el. pašto adresu, kuris buvo pateiktas. 
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SMS 

Jei kortelės turėtojas nori gauti skaitmeninį kvitą į savo telefoną SMS žinute, po mokėjimo, ekrano apačioje 

galima pasirinkti atitinkamą parinktį: 

 

 

Pasirinkus skaitmeninio kvito pristatymą SMS žinute, programa parodys telefono numerio įvesties ekraną: 

 

 

 

Paprašykite kliento įvesti savo telefono numerį, įsitikinkite, kad pasirinktas tinkamas šalies telefono kodas, 

ir paspauskite mygtuką Siųsti. Skaitmeninis kvitas bus pristatytas SMS žinute nurodytu telefono numeriu. 

 

 

 

 

Jei kortelės turėtojas nenori gauti skaitmeninio kvito, tiesiog paspauskite mygtuką "OK"  SEB POS on Phone 

programėlės apačioje. 

Jei reikia pateikti skaitmeninį, anksčiau atlikto atsiskaitymo, kvitą, tai galima padaryti operacijų sąraše 

suradus reikiamą operaciją. 

 

 

 

Svarbu! Kadangi skaitmeninių kvitų pristatymas el. paštu ir SMS žinute reikalauja, asmeninių kliento 

duomenų, visada edukuokite savo klientus apie asmens duomenų tvarkymą, supažindindami juos su 

privatumo politika. Dokumentas pasiekiamas per programėlę paspaudus mygtuką "Sužinokite daugiau apie 

Jūsų duomenų tvarkymą". 
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Operacijų sąrašo ir operacijų suvestinių peržiūra 

Išsamią informaciją apie visas per SEB POS on Phone atliktas operacijas galite peržiūrėti telefono 

programėlėje – operacijų sąrašą arba ataskaitas rasite meniu parinktyse Kvitai ir Veikla: 

 

 

Kvitai 

Meniu Kvitai galite rasti per SEB POS on Phone programėlę atliktų operacijų sąrašą: 
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Galite rankiniu būdu slinkti per operacijų sąrašą arba naudoti paieškos funkciją spustelėdami didinamojo 

stiklo piktogramą viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Galite ieškoti operacijos pagal sumą, datą, laiką, 

kvito numerį.  

Pasirinkus filtro parinktį Atsiskaitymai su pinigų grąžinimu, bus išvardytos visos grąžinimo operacijos. 

Pasirinkus bet kurią operaciją, bus atidarytas išsamesnis pasirinktos operacijos meniu – paspaudus 

operacijos duomenų skiltį, ji bus išplėsta, pateikiant daugiau informacijos: 

 

 

Kartu su operacijų duomenų peržiūra, apsilankę meniu Kvitai, taip pat galite pasidalinti bet kurios 

pasirinktos operacijos skaitmeniniu kvitu. Galima pasirinkti įprastus skaitmeninio kvito pristatymo būdus – 

QR kodas ekrane rodomas iš karto, pristatymo el. paštu arba SMS žinutėmis parinktys pasiekiamos 

paspaudus mygtuką Siųsti kvitą arba piktogramą Bendrinti viršutiniame dešiniajame kampe. 

Taip pat galite inicijuoti pasirinktos operacijos lėšų grąžinimą paspaudus mygtuką Pinigų grąžinimas. 

Daugiau informacijos rasite skyriuje Grąžinimai. 
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Veikla 

Meniu skiltyje Veikla rodomas apibendrintas operacijų, atliktų SEB POS on Phone programėle, vaizdas: 

 

Galite pasirinkti dienos arba mėnesio filtrus paspaudus atitinkamus skirtukus viršutinėje ekrano dalyje. 

Priklausomai nuo pasirinkto filtravimo, telefono programėlėje matysite apibendrintus per SEB POS on Phone 

atliktų operacijų duomenis. 

Programėle leidžia atsisiųsti arba bendrinti operacijų sąrašą .csv formato failu – tiesiog paspauskite 

viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą Bendrinti ir galėsite pasirinkti operacijų sąrašą, 

kurį norite bendrinti: 

 

Pasirinkę norimas operacijas – dar kartą paspauskite mygtuką Bendrinti ir pasirinkite būdą, kuriuo 

norėtumėte bendrinti failą su operacijų sąrašu. 
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Grąžinimai 

SEB POS on Phone programėlė palaiko pinigų grąžinimo funkciją. Meniu Kvitai pasirinkę operaciją, kurią 

reikia grąžinti, galite inicijuoti jos grąžinimą paspausdami mygtuką Pinigų grąžinimas: 

 

 

Pasirinkus grąžinti pinigus, Jūsų bus paprašyta įvesti savo SEB POS on Phone programėlės paskyros 

slaptažodį. Įvedus slaptažodį, bus inicijuota lėšų grąžinimo operacija – vadovaukitės informacija, aprašyta 

skyriuje "Mokėjimo inicijavimas". 

Taip pat galite bendrinti grąžinimo operacijos kvitą su kortelės turėtoju, kaip aprašyta skyriuje 

"Skaitmeniniai kvitai". 

 

 

 

  

Svarbu!  Inicijuoti grąžinimą galima tik tuo atveju, jei bankas leidžia atlikti tokią operaciją. 
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Dažniausiai iškylantys nesklandumai 

Nėra interneto ryšio 

Norint naudotis SEB POS on Phone programėlės funkcijomis reikalingas interneto ryšys. 

Nutrūkus interneto ryšiui arba jį išjungus, jums gali būti apribotas prisijungimas prie SEB POS on Phone 

programėlės.  

Jei interneto ryšys sutrinka jau esant prisijungus prie programėlės, bandymas atlikti operaciją bus atmestas. 

Interneto ryšiui nutrūkus mokėjimo operacijos metu, ji bus atmesta. 

Jei nėra interneto ryšio arba aptinkami ryšio sutrikimai, bandant prisijungti prie programėlės arba inicijuoti 

mokėjimą, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas, nurodantis mokėjimų priėmimo sutrikimo priežastį. 

Sutrikimo šalinimo veiksmai: 

1. Prieš naudodamiesi mobiliąja programėle SEB POS on Phone, įsitikinkite, kad įjungtas interneto 
ryšys; 

2. Jei interneto ryšys įjungtas, tačiau matote tą patį klaidos pranešimą, kai bandote naudoti 
programėlę, išjunkite interneto ryšį ir vėl jį įjunkite. Taip pat siekiant patikrinti, ar ryšys veikia 
tinkamai, pabandykite pasiekti bet kurį tinklalapį interneto naršykle. 
 

Galimi klaidų kodai, gaunami programėlėje: XX-2100; XX-1100; XX-1904; XX-2904. 

Vietos nustatymo paslaugos išjungtos arba nesuteiktas leidimas gauti Vietovės duomenims 

Leidimų pasiekti Vietovės duomenis suteikimas ir Vietos nustatymo paslaugų įgalinimas yra privalomas, kad 

veiktų SEB POS on Phone programėlė. 

Jei programėlei nesuteikiamas leidimas pasiekti Vietovės duomenis, negalėsite jos naudoti. Prisijungdami 

prie programėlės būsite paprašyti suteikti leidimus Vietovės duomenims pasiekti. 

Atsižvelgiant į jūsų turimo įrengino modelį ar operacinę sistemą (OS), Jūsų gali būti paprašyta pasirinkti, kada 

programėlei bus suteikiamas leidimas pasiekti Vietovės duomenis: visą laiką; tik naudojant programėlę; 

klausti kiekvieną kartą; arba neleisti. 

Kad SEB POS on Phone programėlė veiktų, suteikite jai teisę Vietovės duomenis pasiekti visą laiką. 

Dėl įrenginio arba OS specifikos gali tekti suteikti prieigą prie Vietovės duomenų leidimus per "Android" 

programą Nustatymai.  

Taip pat, jei Vietos nustatymo paslaugos neįjungtos, jums gali būti apribota galimybė naudotis SEB POS on 

Phone programėle.  

Sutrikimo šalinimo veiksmai: 

1. Prieš naudodamiesi SEB POS on Phone programėle, įsitikinkite, kad įjungtos Vietos nustatymo 
paslaugos; 

2. Jei Vietos nustatymo paslaugos įjungtos, bet tas pats klaidos pranešimas matomas, kai bandote 
naudoti programėlę, pabandykite išjungti Vietos nustatymo funckiją ir vėl ją įjungti. 
 

Tvarkyti Vietos nustatymo paslaugas galima greituoju Android OS nustatymų meniu (paprastai braukiant 

žemyn nuo ekrano viršaus) arba radus reikiamus nustatymus "Android" programoje Nustatymai. 

Galimi klaidų kodai, matomi programėlėje: XX-2208. 
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Neįjungta NFC funkcija 

Jūsų įrenginio NFC funkcionalumas yra viena iš privalomų paslaugų, kurią reikia įjungti, kad galėtumėte 

priimti mokėjimus per SEB POS on Phone programėlę. Jei NFC paslauga išjungta, bandymas atlikti mokėjimo 

operaciją bus atmestas. Informacinis pranešimas, nurodantis šią priežastį, bus rodomas ekrane, kai 

bandysite inicijuoti mokėjimą. 

Sutrikimo šalinimo veiksmai: 

1. Įgalinkite NFC paslaugą pasiekdami greitąjį Android OS nustatymų meniu (paprastai braukiant 
žemyn nuo ekrano viršaus) arba "Android" programoje Nustatymai. 

2. Jei NFC paslauga įjungta – prieš bandydami inicijuoti mokėjimo operaciją, pabandykite dar kartą 
išjungti ir iš naujo įjungti paslaugas. 

 

Galimi klaidų kodai, matomi programėlėje: 10-2407. 

Kortelių skaitytuvas užimtas 

SEB POS on Phone programėlė periodiškai arba inicijuojant mokėjimą atlieka saugumo patikras, kad 

patvirtintų, jog įrenginyje ar jo operacinėje sistemoje (OS) nėra pakeitimų, neleistinų nustatymų ar 

pažeidimų, jog SEB POS on Phone programėlė nėra redaguota ar nebuvo bandoma kaip nors ją pakeisti.  

Be to, prieš pat inicijuojant mokėjimą, bus atliktas patikrinimas, ar išmaniajame įrenginyje įgalintos visos 

reikalingos paslaugos. 

Jei yra klaidų arba saugumo patikrinimas užtrunka, jums gali būti pateikta klaida, kad "Kortelių skaitytuvas 

užimtas", bandant inicijuoti mokėjimą. 

Sutrikimo šalinimo veiksmai: 

1. Prieš bandydami dar kartą inicijuoti mokėjimą, įsitikinkite, kad įjungtos visos reikalingos paslaugos 
ir funkcijos (interneto ryšys, NFC ir Vietos nustatymo paslauga). 

2. Jei klaida išlieka, palaukite kelias sekundes ir bandykite dar kartą; 
3. Jei vis tiek negalite tęsti mokėjimo – iš naujo paleiskite programą arba įrenginį ir bandykite dar kartą. 
 

Galimi klaidų kodai, matomi programėlėje: 10-2502; 10-2402. 

 

Klaida bandant nuskaityti kortelę 

Paprastai klaida skaitant mokėjimo kortelę ar kitą mokėjimo būdą atsiranda kai kortelė per greitai 

patraukiama nuo ją nuskaitančio įrenginio NFC modulio. 

Sutrikimo šalinimo veiksmai: laikykite mokėjimo priemonę prie įrenginio, tol kol bus nuskaityta mokėjimo 

priemonė ir ekrane pasirodys pranešimas "Nuskaitymas atliktas, laukiama autorizacijos" ir pasigirs garsinis 

signalas, nurodantis, kad mokėjimo priemonė sėkmingai pateikta operacijos apdorojimui. 

Galimi klaidų kodai, matomi programėlėje: 10-2604. 
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Įrenginys pažeistas arba netinkamas paleisti programą 

Kadangi priimant mokėjimus per SEB POS on Phone programėlę svarbiausias prioritetas yra mokėjimo 

operacijos saugumas, nuolat atliekami saugumo patikrinimai, siekiant užtikrinti, kad įrenginyje ar jo 

operacinėje sistemoje (OS) nėra pakeitimų, neleistinų nustatymų ar saugumo pažeidimų. 

Jei kuris nors iš saugos patikrinimų nepavyks, Jums gali būti pateiktas klaidos pranešimas "Įrenginys gali būti 

pažeistas". 

Dažniausia priežastis, dėl kurios įrenginys laikomas pažeistu – įjungtas "Android" OS  Kūrėjo (Developer) 

režimas. 

Saugumo patikrinimo metu taip pat įvertinama, ar jūsų įrenginys atitinka minimalius privalomus 

reikalavimus. 

Sutrikimo šalinimo veiksmai: 

1. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys atitinka minimalius reikalavimus, SEB POS on Phone programėlei 
paleisti: 
a) Įdiegta operacinės sistemos Android 9 ar naujesnė versija, o įrenginys pagamintas su Operacinės 

sistemos Android 8 ar naujesne versija; 
b) Įrenginys turi veikiantį NFC modulį; 
c) Įrenginyje leidžiamos Google paslaugos – pasiekiama „Google Play“ parduotuvė. 

Jei ne – jums gali tekti naudoti kitą įrenginį. 

2. Įsitikinkite, kad Kūrėjo (Developer) režimas neįjungtas. Jei jis yra įjungtas:  
a. išjunkite jį naudodami "Android" programą Nustatymai; 
b. iš naujo paleiskite įrenginį ir bandykite dar kartą paleisti SEB POS on Phone programėlę. 

3. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys nėra "modifikuotas". Jei jis yra modifikuotas: 
1. Pabandykite atkurti pradinę įrenginio būseną; 
2. Jei to neįmanoma atlikti – Jums gali tekti naudoti kitą įrenginį, kad veiktų SEB POS on Phone 

programėlė. 
4. Jei problema vis tiek išlieka – susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. 
 

Galimi klaidų kodai, matomi programėlėje: XX-2135; XX-2140; XX-2143; XX-2201; XX-2207; XX-2209; XX-

2302; XX-2303; XX-2304; XX-2305. 

 

Jei kuri nors iš aprašytų problemų kartojasi net ir po to, kai pamėginote ją išspręsti vadovaujantis 

pateiktomis sutrikimų šalinimo gairėmis, arba susiduriate su kitomis problemomis – nedvejodami 

susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba. 
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Pagalba 24/7 

Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. 

Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba džiaugiasi galėdami padėti Jums, ir yra pasirengusi konsultuoti lietuvių, 

anglų ir rusų kalbomis. 

Lietuvių/anglų/rusų k.: 

Telefonas: +370 5 203 2772 

El. paštas: support@eps.lt 

 

 

 

 

 

Įspėjimas 

Priklausomai nuo Jūsų turimo įrenginio Android OS vartotojo sąsajos, įrenginio modelio ir gamintojo 

specifikacijų, šiame vartotojo vadove pateikti parametrų, nustatymų pavadinimai, jų pasiekiamumas ar 

įrenginio naudojimo specifika gali skirtis. 
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