
Instrukcja konfiguracji "BS Leśnica EBO
Mobile PRO"

Skrócona instrukcja 

1. Na urządzeniu mobilnym pobieramy i uruchamiamy aplikację o

nazwie BS Leśnica EBO Mobile PRO

2. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie urządzenia

mobilnego

a. Na komputerze w przeglądarce logujemy się do EBO

b. Wchodzimy w Ustawienia > Dostęp Mobilny

c. Dodajemy nowe urządzenie i parujemy aplikację na

urządzeniu z bankowością EBO



Krok 1 Otwieramy sklep z aplikacjami odpowiednio

App Store (urządzenia iPhone i iPad) 

Sklep Play Google (urządzenia z systemem android). 

Uwaga w przypadku najnowszych telefonów firmy 

Huawei trzeba skorzystać ze sklepu AppGallery od 

firmy Huawei. 

Krok 2 Wyszukujemy i instalujemy aplikację o nazwie „BS Leśnica EBO 

Mobile PRO”



Krok 3 Otwieramy aplikację na urządzeniu mobilnym i postępujemy zgodnie

z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie Rys.3 to jest: 

Krok 4 Logujemy się do bankowości internetowej EBO w przeglądarce

internetowej na komputerze (lub na innym urządzeniu). 

Rysunek 3 



Krok 5 Po zalogowaniu wchodzimy w menu USTAWIENIA (koło zębate 

w prawym górnym rogu) Rys.4 Następnie z listy po prawej wybieramy 

menu DOSTĘP MOBILNY  Rys.5

Rysunek 4

Rysunek 5



Krok 6 Klikamy w niebieski przycisk DODAJ URZĄDZENIE Rys.6. Uzupełniamy

dane nowego urządzenia Rys.7 

Rysunek 6 

- Nazwa Urządzenia: wpisać dowolną wybraną przez nas nazwę informującę co to za

urządzenie

- PIN: należy wpisać w obu polach ustalony przez nas kod PIN. Musi się składać z 6 cyfr !

Kod PIN będzie potrzebny później podczas aktywacji aplikacji na telefonie.

Rysunek 7 



Po uzupełnieniu danych przechodzimy dalej kolejne okna aż nowe urządzenie 

pojawi się okno z kodem QR Rys.8-10.

Rysunek 8

Rysunek 9 



Rysunek 10 

Na urządzeniu mobilnym klikamy rozpocznij aktywację. Na kolejnym ekranie 

Rys.11 należy wprowadzić kod jednorazowy widoczny w oknie przeglądarki: 

1 przepisać do urządzenia mobilnego zielony kod wyświetlony oknie

przeglądarki na komputerze 

lub 

2 kliknąć na urządzeniu przycisk ZESKANUJ KOD QR a następnie nakierować

aparat telefonu na kod QR wyświetlony w przeglądarce na komputerze  

Rysunek 11 



Po przepisaniu lub zeskanowaniu kodu na urządzeniu pojawi się kolejny ekran 

Rys.12 gdzie należy wpisać KOD PIN ustalony podczas dodawania urządzenia w 

Kroku 6 

Rysunek 12 

Aplikacja została poprawnie skonfigurowana i jest gotowa do użytkowania. 

Rysunek 13 


