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Pokyny
• Montáž chytrého zámku EZVIZ s funkcí otisků prstů (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho 

normální fungování a životnost. Doporučuje se svěřit montáž a vyvrtání otvorů pro soupravu zámku 
podle šablony s otvory v příloze odborníkům. 

• V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo 
poškození zámku a snížení jeho životnosti.

• Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
• Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživatelích. Po namontování a konfiguraci 

zámku přidejte podle potřeby otisk prstu, heslo nebo kartu.
• Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. 

Baterie včas vyměňte a dbejte přitom na vložení se správnou polaritou.
• Pokud z domu odjíždíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou 

mechanický klíč a neponechávejte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie 
vyjmout.

• Uživatelům s plochým nebo slabým otiskem prstu se doporučuje ke zvýšení míry úspěšnosti použít 
k registraci otisku prstu palec a pro daného uživatele registrovat více než jeden otisk prstu.

• Zámek má kapacitu k uložení až 50 otisků prstů, 50 hesel a 50 karet.

Obsah balení

1 Přední panel 1×
2 Zadní panel 1×
3 Těleso zámku 1×
4 Domácí brána 1×
5 Čtyřhranná tyč 1×
6 Karta 2×
7 Šablona s otvory 1×
8 Sáček se standardními šrouby 1×
9 Sáček se šrouby tělesa zámku 1×
10 Sáček s klíčem 1×
11 Baterie velikosti AA 4×
12 Zákonné informace 1×
13 Stručná příručka 1×
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Přehled

ZevnitřZvenku

Čtečka otisků prstů 

Kryt baterií

Pojistné tlačítko

Zajišťovací knoflík

Klika

Přihrádka na 
baterie

Sériový port

Otvor 
RESETOVAT

Klávesnice

Oblast pro přiložení karty 

Tlačítko domovního 
zvonku

Klika

Konektor nouzového napájení

Mechanická klíčová dírka
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Montáž zámku
Změna orientace kliky (volitelná)

1. Změna orientace kliky
- Vyjměte pryž a šroubovákem odšroubujte reverzní šroub.
- Otočte kliku o 180 stupňů ve směru vzhůru.
- Našroubujte reverzní šroub do opačného otvoru pro šroub.

Reverzní šroub

2. Kontrola směru západky
- Přední panel: Vložte čtyřhrannou tyč do průchodky a zvedněte kliku. Pokud se klika nehýbe, otočte 

průchodku o 90 stupňů.
- Zadní panel: Zapněte pojistné tlačítko. Vložte čtyřhrannou tyč do průchodky a zvedněte kliku. Pokud se 

klika nehýbe, otočte průchodku o 180 stupňů.

Zadní panelPřední panel

Pojistné tlačítkoElastický válcový 
kolík

Čtyřhranná tyč

Změna orientace střelky (volitelná)
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 1 2

3

Zde přizvedněte kovový plíšek.Otočte střelku o 180 stupňů. Otočte 
středovou částí o 90 stupňů a zasuňte ji.

Zatlačte střelku do tělesa 
zámku.

Postup instalace

• Standardní příslušenství tohoto výrobku je vhodné pro montáž na dřevěné dveře o tloušťce 40–50 mm. Pokud 
je tloušťka dveří mimo tento rozsah, obraťte se na svého místního prodejce.

• Při připevňování předního a zadního panelu neskřípněte vnitřní propojovací kabel.
• Při montáži předního a zadního panelu postupujte opatrně, abyste panely nepoškodili.

1. Vyvrtání otvoru
Výrobek je vhodný pro dřevěné dveře a kovové dveře odolné proti vloupání. Podle šablony s otvory, která 
je součástí balení, vyvrtejte otvor.

Podle papírové montážní šablony si 
vyznačte velikost otvorů a středové 
body�

2. Montáž

Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.
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 1   Přišroubujte těleso zámku do dveřního panelu.

 Namontujte těleso zámku 
a utáhněte šrouby.

 2   Do předního panelu nasaďte čtyřhrannou tyč a namontujte přední panel na dveře, viz níže.

Zvedněte přední panel.
3. Utáhněte zajišťovací kolíky.

2. Vložte čtyřhrannou tyč.

1. Umístěte zajišťovací 
kolíky�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Vložte přední panel do správné polohy a otestujte, zda střelka a klika normálně fungují.

 Vložte přední panel do 
správné polohy�

 4   Připevněte na dveře pevnou desku a pryžovou podložku pomocí zajišťovacího kolíku  a utáhněte 
průchodku .

 

Vyrovnejte střed 
otvoru v podložce 
se čtyřhrannou tyčí 
a utáhněte šrouby.

   5  Propojte přední a zadní panel pomocí kabelu.

 2

 2

 1

 1
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 6   Zajišťovací knoflík nastavte do svislé polohy a připevněte zadní panel pomocí šroubů, viz obrázek 
níže.

Zkontrolujte, zda je 
zajišťovací knoflík ve svislé 
poloze, a vložte zadní panel.

 7  Vložte do zadního panelu baterie.

Vložte baterie.

 8   Otestujte hesla, otisk prstu a bezkontaktní kartu. Poté je montáž dokončena.

Nastavení zámku
Po namontování sejměte zadní kryt prostoru pro baterie a vložte 4 baterie velikosti AA. Poté můžete zámek 
nastavit dle potřeby.

Klepnutím na tlačítko  zhlédněte video o nastavení.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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• Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii. 
• Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.

Aktivace zámku
Zámek aktivujete dotykem v oblasti klávesnice.

Přístup k nabídce
Stisknutím 3571# otevřete nabídku.
• Při úvodním nastavení zadejte krátký kód pro nastavení.
• V neiniciálním stavu nejprve ověřte svoji totožnost pomocí otisku prstu, hesla nebo karty správce. Poté 

zadejte krátký kód pro nastavení.

Přehled nabídky

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Přidat otisk prstu

Přidání hesla

Přidání karty

Odstranění karty

Odstranění hesla

Odstranit otisk prstu

Smazat otisk prstu

Smazat heslo

Smazat kartu

Inicializovat

Vysoká hlasitost

Nízká hlasitost

Ztlumit

Po každém úspěšném nastavení dojde k vrácení zpět do nabídky. Poté můžete opět zadat krátký kód pro 
nastavení nebo stisknutím tlačítka * nabídku ukončit.

Přidání otisku prstu / hesla / karty

Přidat otisk prstu
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• Při každém dotknutí se čtečky otisků prstů se na klávesnici zobrazí počet přiložení.
• Zapamatujte si číslo otisku prstu, které se vyžaduje v případě, že chcete otisk prstu odstranit.
• Otisk prstu, který již byl přidán, nelze přidat znovu.

 1   Po otevření nabídky přidejte otisk prstu 
stisknutím 11#. 

 2   Dotkněte se čtečky otisků prstů. Jakmile se ozve 
hlasová výzva, dotkněte se znovu a k potvrzení 
operaci 5krát zopakujte. Po dokončení bude na 
klávesnici blikat číslo otisku prstu.

Snímání otisků prstů
Při snímání otisku prstu nastavte prst tak, abyste maximalizovali styčnou plochu otisku prstu podle 
obrázku níže. Pomůže to zvýšit míru úspěšnosti ověřování otisků prstů.

Přidání hesla

• Zapamatujte si číslo hesla, které se vyžaduje v případě, že chcete heslo odstranit.
• Heslo, které již bylo přidáno, nelze přidat znovu.

 1   Po otevření nabídky přidejte heslo stisknutím 
12#. 

 2   Zadejte heslo (6 až 10 číslic) a stiskněte #. Poté 
zadejte heslo znovu a stisknutím # jej potvrďte. 
Po dokončení bude na klávesnici blikat číslo 
hesla.

Přidání karty
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• Zapamatujte si číslo karty, které se vyžaduje v případě, že chcete kartu odstranit.
• Kartu, která již byla přidána, nelze znovu přidat.

 1   Po otevření nabídky přidejte kartu stisknutím 
13#. 

 2   Přiložte kartu. Po dokončení bude na klávesnici 
blikat číslo karty.

Odstranění otisku prstu / hesla / karty

Odstranit otisk prstu

Aktuální ověřený otisk prstu nelze odstranit.
Pokud se například ověříte otiskem prstu číslo 1, nelze otisk prstu číslo 1 odstranit.

 1   Po otevření nabídky odstraňte otisk prstu 
stisknutím 21#.

 2  Zadejte číslo otisku prstu a stiskněte #.

 3   Číslo otisku prstu zabliká a poté stiskněte #. 
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Odstranění hesla

Aktuální ověřené heslo nelze odstranit.
Pokud se například ověříte heslem číslo 1, nelze heslo číslo 1 odstranit.

 1   Po otevření nabídky odstraňte heslo 
stisknutím 22#.

 2  Zadejte číslo hesla a stiskněte #.

 3   Číslo hesla zabliká a poté stiskněte #. 

Odstranění karty

Aktuální ověřenou kartu nelze odstranit.
Pokud se například ověříte kartou číslo 1, nelze kartu číslo 1 odstranit.

 1   Po otevření nabídky odstraňte kartu 
stisknutím 23#. 

 2  Zadejte číslo karty a stiskněte #. 
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 3  Číslo karty zabliká a poté stiskněte #. 

Smazání otisků prstů / hesel / karet

Aktuální ověřený způsob nelze smazat.
Pokud se například ověříte otiskem prstu, nelze otisky prstů smazat.

 1  Po otevření nabídky, 
stiskněte 31# ke smazání otisků prstů, 
stiskněte 32# ke smazání hesel,
stiskněte 33# ke smazání karet.

 2  Stisknutím # akci potvrďte. 

Inicializovat

 1   Po otevření nabídky proveďte inicializaci 
stisknutím 3570#. 

 2  Stisknutím # akci potvrďte. 

Ovládání hlasitosti

Po otevření nabídky vyberte vysokou hlasitost stisknutím 41#,
nízkou hlasitost stisknutím 42#,

ztlumení provedete stisknutím 43#.

Ztlumit lze pouze zvuk tlačítek a zvuk ověřování.
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Používání zámku
Klepněte na             a podívejte se na video o správě.

Odemčení
Normální odemčení

Odemčení otiskem prstu Odemčení heslem

Odemčení klíčem Odemčení kartou

• Při otevírání dveří mechanickým klíčem otočte klíčem a zatlačte kliku dolů.
• Při otvírání dveří pomocí hesla nejprve aktivujte zámek dotykem na klávesnici.
• V zájmu ochrany bezpečnosti vašeho soukromí doporučujeme pravidelně měnit hesla a čistit oblast 

klávesnice v případě, že na ní zůstaly stopy.

Šifrované heslo
Chytrý zámek je vybaven funkcí šifrovaného hesla. Šifrované heslo zvyšuje zabezpečení a zabraňuje 
vyzrazení hesla, když se někdo dívá.
Při zadávání hesla můžete zadat jakékoli náhodné číslo, které obsahuje správné heslo. Max. délka: 
20 číslic (šifrované heslo + správné heslo). 
Například: Správné heslo je 123456. Můžete zadat xxx123456xxx a potvrdit heslo stisknutím #. Dveře se 
odemknou. 

Provoz a správa
Nouzové napájení
Pokud se vybijí baterie, ke konektoru micro USB nouzového napájení zámku připojte powerbanku (nebo 
telefon podporující funkci OTG) a nabijte zámek přes tento konektor. Poté dveře odemkněte. 

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=62&title=L2S%20Tutorial%20-%20Use%20%26%20Manage
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Powerbanka

Vložení baterií
1. Vložení baterií – sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 4 baterie velikosti AA. Poté kryt baterií 

opět nasaďte.

2. Poznámka: Vložte baterie správného typu, abyste zabránili nebezpečí výbuchu.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je z prostoru pro baterie.
• Nekombinujte nové a použité baterie.
• Neumisťujte póly baterie (+) a (−) obráceně.
• Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Alarmy
1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému
Pokud dojde k zadání špatného otisku prstu, hesla nebo karty 5krát za sebou, systém se na dobu 
3 minut uzamkne. 

3. Alarm při nízkém stavu nabití baterií
Při nízkém napětí baterií vás na výměnu baterií upozorní hlasová výzva.

Obnovení továrního nastavení
1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadním panelu a vyjměte baterie.
2. Pomocí jehly nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko resetování na dobu 5 sekund a mezitím 

vraťte baterie zpět do prostoru pro baterie.
3. Uvolněte tlačítko resetování a po hlasové výzvě potvrďte tlačítkem #. 

Instalace aplikace EZVIZ 
1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno). 
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google PlayTM aplikaci EZVIZ. Stáhněte 

ji a nainstalujte.

3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

Aplikace EZVIZ
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Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je 
dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ
Přidejte do aplikace EZVIZ zámek a bránu pomocí následujících kroků:

Výběr vhodného umístění pro bránu

• Brána musí být zapojena.
• K zajištění stabilního připojení mezi bránou a podřízenými zařízeními umístěte bránu do středu 

podřízených zařízení. Vzdálenost mezi bránou a routerem by měla být ≤6 metrů.
• Mezi bránou a podřízenými zařízeními a bránou a routerem by neměly být žádné kovové překážky ani zdi.
• Bránu ani detektor neumisťujte na horní část routeru.

Připojení brány k napájecímu zdroji

Zapojte bránu. Při prvním spuštění brány se prstenec indikátoru LED změní z trvale svítící oranžové na 
rychle blikající bílou, což znamená, že brána přešla do režimu konfigurace sítě.

Napájecí adaptér

Zásuvka

Připojení brány k síti

• Doporučuje se kabelové připojení. Bránu je třeba připojit k portu LAN routeru pomocí síťového kabelu 
(prodává se samostatně), viz níže uvedený obrázek.

Router

• Je také možné použít bezdrátovou síť. V aplikaci EZVIZ naskenujte kód QR na spodní části brány a pak 



16

bránu připojte k síti Wi-Fi podle pokynů na obrazovce.
Pokud se připojení k síti Wi-Fi nezdaří nebo chcete bránu připojit k jiné síti Wi-Fi, musíte bránu nejprve 
uvést do stavu offline. Stiskněte funkční tlačítko a držte jej stisknuté po dobu více než 4 sekundy, 
dokud neuslyšíte hlasovou výzvu. Poté bránu připojte k síti Wi-Fi podle pokynů na obrazovce.

Přidání brány do aplikace EZVIZ

Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace 
instalované v telefonu.

1. Přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu a klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí rozhraní 
pro skenování kódu QR.

2. Naskenujte kód QR na spodní části brány.

Scan QR Code

3.  Podle průvodce aplikace přidejte bránu.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ
1. Vraťte se na domovskou stránku aplikace EZVIZ, klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí 

rozhraní pro skenování kódu QR.

2. Naskenujte kód QR na zadní straně krytu baterií.
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Scan QR Code

3. Pomocí špendlíku stiskněte a podržte otvor RESETOVAT po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou 
výzvu. Jakmile začne na klávesnici blikat číslo 5, můžete k bráně přidat zámek.

Stisknutím tlačítka * režim přidávání ukončíte.

4. Vyberte bránu a přidejte k bráně zámek podle průvodce v aplikaci.

Údržba
Každodenní údržba

• Chraňte zámek před kontaktem s korozivními materiály. Může dojít k jeho poškození a ztrátě lesku.
• Klika je klíčovou součástí zámku, nezavěšujte na ni proto žádné předměty. Její pohyblivost má přímý 

dopad na použitelnost zámku.
• Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu střelky do desky a střelka se pak nemusí zcela 

vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
• Při delším používání čtečky otisků prstů se na jejím povrchu mohou objevit skvrny nebo vlhkost. Jemně 

ji otřete měkkým a suchým hadříkem. 
• Při nízkém napětí baterií je okamžitě vyměňte, abyste zajistili normální fungování zámku. Při výměně 

baterií dbejte na správné vložení dle kladného a záporného pólu.
• Řádně si uschovejte mechanický klíč.
• Nepoškrábejte čtečku otisků prstů nebo povrch klávesnice tvrdými či ostrými předměty.
• Při snímání otisku prstu pokládejte prst na čtečku vodorovně.
• Pokud zámek zasekává nebo nedrží ve správné poloze, požádejte o kontrolu odborníka.
• Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
• Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
• Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé 

množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání 
klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanášejte.

Nejčastější dotazy

Problém Příčina Řešení

Ověření otiskem prstu, 
heslem nebo kartou bylo 
úspěšné, ale dveře nelze 
otevřít.

Problém s montáží zámku. Požádejte o kontrolu zámku odborníka.

Při ověřování otiskem prstu 
nebo heslem se klika nevrací 
do své polohy.

Vraťte kliku do správné polohy a poté 
zadejte heslo nebo přiložte prst znovu.

Dveře nelze otevřít 
mechanickým klíčem.

Mechanický klíč je nesprávný. Použijte správný mechanický klíč. 

Je poškozena cylindrická 
vložka. Otevřete dveře jiným způsobem 

a požádejte o kontrolu zámku a výměnu 
poškozených součástí odborníka.Je poškozeno těleso zámku.

Klíč nelze zcela zasunout.
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Při odemykání otiskem 
prstu nelze dveře otevřít.

Otisk prstu je neplatný. Odemkněte dveře platným otiskem prstu, 
heslem nebo mechanickým klíčem.Otisk prstu byl odstraněn.

Došlo k velké odchylce od 
platného otisku prstu.

Ověřte otisk prstu znovu. Přiložte prst 
na čtečku vodorovně, abyste snížili 
odchylku. Nebo dveře odemkněte heslem 
či mechanickým klíčem.

Otisk prstu je poškozený.

Přidejte otisk prstu znovu (doporučuje se 
u každého uživatele přidat více než jeden 
otisk prstu). Nebo dveře odemkněte 
heslem či mechanickým klíčem.

Prsty jsou příliš vysušené, 
vlhké nebo špinavé.

Očistěte prsty a proveďte ověření otisku 
prstu znovu.

Problém Příčina Řešení

Při odemykání otiskem 
prstu nelze dveře otevřít.

Otisk prstu je zdeformován, 
pokud se na prst vyvíjí při 
snímání příliš velký tlak.

Ověřte otisk prstu znovu správným 
způsobem.Při snímání otisku prstu se 

otisk prstu na čtečku karet 
zcela nepřitiskl, protože byl 
vyvinut příliš malý tlak.

Ověřování otiskem prstu, 
heslem nebo kartou 
bylo úspěšné, ale motor 
nefunguje a dveře nelze 
otevřít.

Došlo k uvolnění 
propojovacího kabelu. Požádejte odborníka, aby zámek 

zkontroloval a vyměnil poškozené 
součásti.Došlo k závadě motoru.

Není žádná odezva 
klávesnice.

Baterie se vybily nebo byly 
vloženy nesprávně.

Odemkněte zámek pomocí externího 
napájení nebo mechanického klíče 
a zkontrolujte baterie.

Došlo k uvolnění 
propojovacího kabelu mezi 
předním a zadním tělesem 
zámku.

Požádejte odborníka, aby zámek po 
otevření dveří mechanickým klíčem 
zkontroloval.

Došlo k poškození klávesnice.

Čtečka otisků prstů nijak 
nereaguje.

Došlo k poškození čtečky 
otisků prstů.

Otevřete dveře jiným způsobem 
a požádejte o kontrolu zámku a výměnu 
poškozených součástí odborníka.

Zámek zůstává otevřený 
a nelze jej normálně 
používat.

Jedná se o závadu součástí 
západky. Požádejte o kontrolu zámku odborníka.

Zámek přešel do režimu 
ponechání v otevřené poloze.

Ověřením otisku prstu, hesla nebo karty 
zrušte režim ponechání v otevřené 
poloze.

Hlavní střelku nelze 
vysunout nebo se 
vysunuje jen zčásti při 
přizvednutí kliky.

Došlo k deformaci dveří 
a hlavní střelka není zarovnána 
s otvorem v desce.

Požádejte o kontrolu zámku odborníka.
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Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Děkujeme, že jste si vybrali produkty EZVIZ.
Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost jsme si rostoucí měrou 
vědomi úlohy, kterou technologie sehrává ve zlepšování obchodní efektivity a kvality života, i možného 
rizika plynoucího z jejího nesprávného používání. Například videoprodukty dokáží nahrávat reálné, úplné 
a zřetelné obrazové záznamy. To představuje vysokou hodnotu pro zpětné procházení a uchovávání faktů 
v reálném čase. Může to však také vést k porušení zákonných práv třetích stran a jejich zájmů, pokud dojde 
k nevhodnému šíření anebo zpracování obrazových dat. Filozofií „Technologie pro dobro“ společnost EZVIZ 
aplikuje požadavek, aby každý koncový uživatel video technologie a videoproduktů dodržoval veškeré 
příslušné právní předpisy a etické zvyklosti, abychom společně vytvářeli lepší společnost.
Následující iniciativu si prosím pečlivě přečtěte:

1. Každý má přiměřené očekávání soukromí a instalace videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto 
přiměřeným očekáváním. Proto musí být při instalaci videoproduktů ve veřejných prostorách přiměřeným 
a účinným způsobem poskytnuto varovné upozornění a je nutné ozřejmit rozsah sledování. U neveřejných 
prostor je třeba při instalaci videoproduktů vyhodnotit práva a zájmy třetích stran, mimo jiné instalací 
videoproduktů po získání souhlasu dotčených osob a neinstalováním vysoce neviditelných videoproduktů.

2. Účelem videoproduktů je zaznamenávat skutečné aktivity v určitém čase a prostoru a za určitých 
podmínek. Proto musí každý uživatel nejprve rozumně definovat svá práva v natolik specifickém rozsahu, 
aby neporušil práva třetích stran na ochranu jejich zachycené podoby, soukromí nebo jiná zákonná práva.

3. Během používání videoproduktů budou soustavně vytvářena obrazová videodata z reálných scén včetně 
velkého množství biologických údajů (jako jsou snímky obličejů) a tato data mohou být dále použita nebo 
zpracovávána. Samotné videoprodukty nerozlišují dobré od špatného, pokud jde o použití dat založených 
výhradně na snímcích zachycených videoprodukty. Výsledek využití dat závisí na metodě a účelu použití ze 
strany správců údajů. Správci údajů jsou tedy nejen povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy 
a jiné normativní požadavky, ale také respektovat mezinárodní normy, společenskou morálku, dobré mravy, 
běžnou praxi a jiné nepovinné požadavky a respektovat soukromí, ochranu podoby a jiná práva a zájmy 
jednotlivců.

4. Práva, hodnoty a jiné požadavky různých dotčených osob musí být při zpracování videodat soustavně 
generovaných videoprodukty vždy zohledněny. V tomto ohledu je extrémně důležité zabezpečení produktů 
a zabezpečení dat. Každý uživatel a správce údajů proto musí přijmout veškerá přiměřená a nezbytná 
opatření k zajištění bezpečnosti údajů a zamezení úniku dat, jejich neoprávněnému zveřejnění a použití, a to 
včetně zavedení kontroly přístupu, výběru vhodného síťového prostředí (internet nebo Intranet), ke kterému 
budou videoprodukty připojeny, a zajištění a trvalé optimalizace zabezpečení sítě.

5. Videoprodukty obrovsky přispěly ke zlepšení společenské bezpečnosti po celém světě a věříme, že tyto 
produkty budou hrát aktivní roli i v dalších aspektech sociálního života. Jakékoli zneužití videoproduktů 
v rozporu s lidskými právy nebo k trestné činnosti je v rozporu s původním záměrem technologické inovace 
a vývoje produktů. Každý uživatel by proto měl zavést mechanismus hodnocení a sledování použití produktů 
a zajistit, aby byl každý produkt používán správným a přiměřeným způsobem a v dobré víře.
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