USER GUIDE: HOW TO USE SAFE DEPOSIT LOCKER
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT THÔNG MINH
� As this is self-service, both Main Locker Holder and (Client) their Locker Mandate Holder (if any)
are granted with access to enter safe deposit locker alone, without the Bank’s custodian
Két Thông Minh là dịch vụ tự phục vụ, cả Chủ Sử Dụng Két Chính và Chủ sử dụng Két Được Ủy
Quyền vận hành Két sắt (nếu có) đều có thể vận hành
Két sắt một mình, không cần sự có mặt của nhân viên Ngân hàng
� Client has maximum 23 minutes per visit to operate in the Locker room. If Client requires more
time, please close the safe box properly, leave the Locker Room and re-operate each step
Khách hàng có tối đa 23 phút cho mỗi lần vận hành Két sắt trong phòng Vận hành. Nếu Khách hàng
cần thêm thời gian, vui lòng đóng Hộp sắt lại đúng theo quy trình, rời phòng Vận hành và thực hiện
các bước từ đầu
� Client can request assistance by asking staff at branch (during working hour) or using the phone
inside the Locker room
Khi cần hỗ trợ, Khách hàng có thể liên hệ nhân viên Ngân hàng (trong giờ hành chính), hoặc sử
dụng điện thoại có sẵn trong phòng Vận hành
� Safe Deposit Locker is a 24/7 service. If Client visits their Locker outside the Bank’s working hour,
please expect possible delays from Bank staff for any emergency assistance requests
Két Thông Minh là dịch vụ 24/7. Nếu Khách hàng sử dụng Két Thông Minh ngoài giờ hành chính,
nhân viên Ngân hàng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ Khách hàng nếu có yêu cầu
khẩn cấp
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Insert card on the Card Reader to
enter Locker Room

Khách hàng sử dụng thẻ để bước
vào Phòng vận hành

First-time registration:
Bank staff to be in Locker Room
initially and support Client with Card
registration. Later Client to:
a. Select Box Number
b. Input Card, PIN No. and PIN
confirmation, biometric fingerprints

Đăng nhập thông tin lần đầu
Nhân viên Ngân Hàng vận hành máy
giúp Khách hàng ghi nhận số thẻ.
Khách hàng tự nhập vào:
a. Mã số két
b. Nhập thẻ, mã PIN và xác nhận PIN,
thông tin sinh trắc học vân tay

Daily utilisation:
a. Input Card, PIN No. and PIN
confirmation, biometric fingerprints
b. The Locker box arrives

Vận hành két
a. Nhập thẻ, mã PIN và xác nhận PIN,
thông tin sinh trắc học vân tay
b. Két được chuyển đến
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Put in/ take out your assets from the
Locker box.

Khách hàng đặt vào/ lấy ra tài sản
của mình

a. Close the box, lock it with key
and choose “Deposit”
b. Push the “Door release” button to
exit Locker Room

a. Đóng Két, khóa lại bằng chìa
khóa và chọn “Gửi đồ”
b. Sử dụng nút “Door release” để
ra khỏi Phòng vận hành
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