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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA VÂN TAY  ZIVIO ZF-305C 

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Kích thước: 158 * 63 

- Yên cầu cửa: Dày >30mm và Rộng > 60mm 

- Pin: 4 x Pin AA Alkaline; Pin yếu 4.8V sẽ cảnh báo 

- Nhiệt độ hoạt động: -200 C đến 700 C 

- Thêm tối đa: 300 Vân tay + Mật mã + Thẻ Mifera 1K 

II. LẮP ĐẶT KHÓA: 

1. Thiết lập tay cầm theo hướng mở cửa: 

1.1.  Xác định hướng cửa mở là 
mở bên trái hay mở bên phải 

                

1.2.  Nếu cửa mở bên trái, vui 
lòng điều chỉnh hướng tay cầm 
bằng cách mở vít ở trong lỗ tay 
cầm và điều chỉnh các chi tiết 
khác như hình bên. 

 

1.3.  Nếu cửa mở bên phải, vui 
lòng điều chỉnh hướng tay cầm 
bằng cách mở vít ở trong lỗ tay 
cầm và điều chỉnh các chi tiết 
khác như hình bên. 

 



2. Các bước lắp đặt khóa: 

Bước 1: Lắp đặt ruột khóa Bước 2: Lắp đặt ổ khóa cơ 

  

Bước 3: Lắp đặt cốt khóa và chân bắt vít Bước 4: Lắp đặt mặt trước 

 
 

Bước 5: Lắp đặt mặt sau Bước 6: Lắp đặt 4 pin AAA 

 
 



 

III. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH KHÓA: 

1. Reset khóa về trạng thái ban đầu: 

Nhấn giữ 5 giây nút reset ở phía sau nắp đậy pin, khóa sẽ phát ra thông báo hoàn thành bằng 

giọng nói. Password mặc định sẽ là: 123456 

2. Quản lý tài khoản: 

2.1. Vào menu quản trị: 

Nhấn nút  *       nhấn nút  #       chứng thực bằng vân tay, mật mã hoặc thẻ từ để vào menu 

quản trị. 

2.2. Thêm tài khoản quản trị khóa(Tài khoản Admin có thể cấu hình khóa): 

Vào menu quản trị        nhấn 1       nhấn 1       nhập số tài khoản (000 đến 009)       # 

     đăng ký vân tay, mật mã hoặc thẻ từ , Cụ thể: 

- Đối với vân tay: Đặt vân tay lên đầu đọc vân tay 4 lần 

- Đối với mật mã: Nhập mật mã từ 4 – 8 ký tự        nhấn #       nhập lại mật mã       nhấn # 

- Đối với thẻ từ: Đặt thẻ từ và đầu đọc thẻ ngay vị trí các số trên khóa 

2.3. Xóa tài khoản admin: 

Vào menu quản trị       nhấn 1      nhấn 2      nhập số tài khoản muốn xóa (000 đến 009)      # 

2.4. Thêm tài khoản người dùng (Tài khoản chỉ có thể mở khóa) 

Vào menu quản trị        nhấn 2       nhấn 1       nhập số tài khoản (010 đến 100)       # 

     đăng ký vân tay, mật mã hoặc thẻ từ , Cụ thể: 

- Đối với vân tay: Đặt vân tay lên đầu đọc vân tay 2 lần 

- Đối với mật mã: Nhập mật mã từ 4 – 8 ký tự        nhấn #       nhập lại mật mã       nhấn # 

- Đối với thẻ từ: Đặt thẻ từ và đầu đọc thẻ ngay vị trí các số trên khóa 

2.5. Xóa tài khoản người dùng: 

Vào menu quản trị       nhấn 2      nhấn 1      nhập số tài khoản muốn xóa (010 đến 100)      # 

2.6. Xóa tất cả tài khoản người dùng: 

Vào menu quản trị       nhấn 2      nhấn 2  

3. Cài đặt chế độ mở cửa: 

Vào menu quản trị       nhấn 3      nhấn 2 
    Nhấn 1: Cài đặt chế độ mở thông thường 

    Nhấn 2: Thoát chế độ mở thông thường 

    Nhấn 3: Cài đặt chế độ mở đơn 

    Nhấn 4: Cài đặt chế độ mở kết hợp 



* Ghi chú: 

- Khi pin yếu, cảnh báo sẽ khi mở cửa. Khoá vẫn có thể hoạt động trong khoảng 200 lần 

mở khóa; vui lòng thay pin kịp thời. Khi không sử dụng khóa trong thời gian dài nên lầy pin 

ra khỏi khóa. Chỉ sử dụng pin kiềm Alkaline như Ennergizer hoặc Duracell… để đảm bảo độ 

bền và thời gian sử dụng. 

- Khóa có chức năng ảo hóa mật mã, khi sử dụng mật mã để mở khóa bạn có thể nhập 

theo cú pháp: XXX+ mật mã + XXX. Bạn có thể nhập bất kỳ số nào trước và sau mật mã và 

hệ thống sẽ nhận biết được mật mã của bạn. 

- Khi nhập sai mật mã quá 5 lần, hệ thống sẽ khóa chế độ mở khóa trong vòng 3 phút. 

- Không sử dụng hóa chất để lau chùi khóa để tránh hư hỏng bề mặt khóa 

 

 

 


