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Vejledning
• Installationen af EZVIZ intelligent fingeraftrykslås (omtales herefter som "lås") påvirker låsens 

normale drift og levetid. Det anbefales, at uddannet personale installerer og borer hul til låsesættet i 
overensstemmelse med hulskabelonen i bilaget. 

• Det anbefales at fjerne låsen, hvis der skal udføres renoveringsarbejde i dit hus, og installere den igen, 
når renoveringsarbejdet er slut, for at undgå at ødelægge låsen og reducere dens levetid.

• Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.
• Når initialiseringen er udført, rydder låsen alle brugeroplysninger. Efter installation og konfiguration af 

låsen skal du tilføje fingeraftryk, adgangskode eller kort efter behov.
• Når batterispændingen er lav efter at have brugt låsen i et stykke tid, udløses en alarm om lav spænding. 

Udskift batteriet rettidigt, og vær opmærksom på de positive og negative poler.
• Hvis du forlader huset eller ikke skal bruge låsen i en længere periode, skal du tage den mekaniske nøgle 

med dig og må ikke efterlade den inde. Du skal fjerne batteriet for at bevare låsens levetid.
• Det anbefales, at brugere med fladt eller tyndt fingeraftryk bruger tommelfingeren til at registrere 

fingeraftrykket for at øge chancen for, at deres fingeraftryk genkendes, og at de registrerer mere end ét 
fingeraftryk.

• Låsen kan rumme op til 50 fingeraftryk, 50 adgangskoder og 50 kort.

Pakkeliste

1 Frontpanel × 1
2 Bagpanel × 1
3 Låsehus × 1
4 Hjemme-gateway × 1
5 Firkantet stang × 1
6 Kort × 2
7 Hulskabelon × 1
8 Pose med standardskruer × 1
9 Pose med skrue til låsehus × 1
10 Pose med nøgle × 1
11 AA-batteri × 4
12 Lovgivningsmæssige oplysninger × 1
13 Startvejledning × 1
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Overblik

IndendørsUdendørs

Fingeraftrykslæser 

Batteridæksel

Knappen 
Kiggeribeskyttelse

Sikringsknap

Håndtag

Batterirum

Seriel port

Hullet NULSTIL

Tastatur

Område til brug af kort 

Ringeknap

Håndtag

Stik til nødstrømforsyning

Mekanisk nøglehul
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Installation af låsen
Sådan skiftes håndtagets retning (valgfrit)
1. Sådan skiftes håndtagets retning

- Tag gummien af, og fjern skruen til retningsvending med en skruetrækker.
- Drej håndtaget 180 grader opad.
- Skru skruen til retningsvending ind i det modsatte skruehul.

Skrue til 
retningsvending

2. Bekræft koblingsretningen
- Frontpanel: Sæt den firkantede stang i, og løft håndtaget. Drej muffen 90 grader, hvis håndtaget ikke går 

i indgreb.
- Bagpanel: Tænd knappen til kiggeribeskyttelse. Sæt den firkantede stang i, og løft håndtaget. Drej 

muffen 180 grader, hvis håndtaget ikke går i indgreb.

BagpanelFrontpanel

Knappen Kiggeribeskyttelse
Elastisk cylinderstift

Firkantet stang
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Sådan skiftes låsens låsebolt (valgfrit)
 1 2

3

Løft metaldelen her.Drej låsebolten 180 grader. Drej den 
midterste del 90 grader, og stik den 
ind.

Skub låsebolten ind i 
låsehuset.

Installationstrin

• Standardtilbehøret til dette produkt understøtter installation i 40-50 mm trædøre. Hvis dørens tykkelse ligger 
uden for dette interval, skal du kontakte din lokale forhandler.

• Når du fastgør front- og bagpanelet, må du ikke trykke på det interne tilslutningskabel.
• Når du sætter front- og bagpanelet på, skal du håndtere dem forsigtigt for at undgå evt. skade på panelet.

1. Bor hul
Produktet kan bruges på trædøre og tyverisikre metaldøre. Bor hullet i overensstemmelse med 
hulskabelonen på pakkelisten.

Brug papirskabelonen til installation 
til markering af hulstørrelser og 
midterpunkter�

2. Installér

Tryk på  for at se videoen om installation.
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 1   Fastgør låsekassen i dørpanelet med skruer.

 Installér låsekassen, og 
stram skruerne�

 2   Skub den firkantede stang ind i frontpanelet, og sæt frontpanelet på døren, som vist herunder.

Tag fat i frontpanelet�
3� Spænd lokaliseringsstiftene�

2. Sæt den firkantede stang i.

1� Placér 
lokaliseringsstiftene�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Placér frontpanelet i den korrekte position, og test, at låsebolt og håndtag fungerer normalt.

 Placér frontpanelet i den 
korrekte position�

 4   Fastgør den faste plade og gummimåtten på døren med  lokaliseringsstiften, og  stram 
manchetten.

 

Justér midten af hullet 
med den firkantede 
stang, og stram 
skruerne�

   5  Forbind front- og bagpaneler med kablet.

 2

 2

 1

 1
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 6   Drej sikringsknappen opad, og fastgør bagpanelet med skruer, som vist herunder.

Sørg for, at sikringsknappen 
er i opret position, og sæt 
bagpanelet på�

 7  Sæt batterierne i bagpanelet.

Læg batterierne i�

 8   Test dine adgangskoder, fingeraftryk og nærhedskort, hvorefter installationen er færdig.

Indstillinger for låsen
Efter installationen skal du fjerne bagdækslet til batterirummet og sætte 4 AA-batterier i. Indstil derefter 
låsen efter behov.

Tryk på  for at se videoen om opsætning.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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• Fjern beskyttelsesfilmen fra låsen før første brug. 
• Bemærk, at låsens hus kan ødelægges af desinfektionsmiddel.

Aktivering af låsen
Tryk i området med det numeriske tastatur for at aktivere låsen.

Sådan åbner du menuen
Tryk 3571# for at åbne menuen.
• I starttilstand skal du indtaste en kort kode til indstillinger.
• Bekræft først i ikke-starttilstand med administrators fingeraftryk, adgangskode eller kort. Indtast derefter 

kort kode for indstillinger.

Menuoversigt

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Tilføj fingeraftryk

Tilføj adgangskode

Tilføj kort

Slet kort

Slet adgangskode

Slet fingeraftryk

Ryd fingeraftryk

Ryd adgangskode

Ryd kort

Initialisér

Høj lydstyrke

Lav lydstyrke

Slå lyd fra

Når du har foretaget en indstilling, vender du tilbage til menuen. Derefter kan du indtaste en kort kode igen for 
at indstille eller trykke på * for at afslutte.

Tilføjelse af fingeraftryk/adgangskode/kort
Tilføj fingeraftryk
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• Antallet af gange vises på det numeriske tastatur, hver gang du trykker på fingeraftrykslæseren.
• Husk fingeraftrykkets nummer, som kræves, hvis du vil slette fingeraftrykket.
• Det fingeraftryk, der er tilføjet, kan ikke tilføjes igen.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 11# 
for at tilføje fingeraftryk. 

 2   Tryk på fingeraftrykslæseren. Tryk derefter igen, 
når du hører talebeskeden, og gentag handlingen 
5 gange for at bekræfte. Fingeraftrykkets 
nummer blinker på det numeriske tastatur, når 
handlingen er udført.

Fingeraftrykstagning
Når fingeraftryk tages, skal du justere fingeren for at maksimere fingeraftrykkets konktaktflade, som vist 
herunder. Det hjælper med at øge chancen for, at fingeraftrykket kan bekræftes.

Tilføj adgangskode

• Husk adgangskodens nummer, som kræves, hvis du vil slette adgangskoden.
• Den adgangskode, der er tilføjet, kan ikke tilføjes igen.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 12# 
for at tilføje adgangskode. 

 2   Indtast adgangskode (6-10 tal), og tryk på #. 
Indtast derefter adgangskoden, og tryk igen på # 
for at bekræfte. Adgangskodens nummer blinker 
på det numeriske tastatur, når handlingen er 
udført.
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Tilføj kort

• Husk kortets nummer, som kræves, hvis du vil slette kortet.
• Det kort, der er tilføjet, kan ikke tilføjes igen.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 13# 
for at tilføje kort. 

 2   Før kortet gennem kortlæseren. Kortets nummer 
blinker på det numeriske tastatur, når handlingen 
er udført.

Sletning af fingeraftryk/adgangskode/kort
Slet fingeraftryk

Det aktuelt bekræftede fingeraftryk kan ikke slettes.
Hvis du eksempelvis bekræfter med fingeraftryk 1, kan fingeraftryk 1 ikke slettes.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 21# 
for at slette fingeraftryk.

 2  Indtast fingeraftrykkets nummer, og tryk på #.

 3   Fingeraftrykkets nummer blinker, hvorefter 
du skal trykke på #. 
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Slet adgangskode
Den aktuelt bekræftede adgangskode kan ikke slettes.
Hvis du eksempelvis bekræfter med adgangskode 1, kan adgangskode 1 ikke slettes.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 
22# for at slette adgangskode.

 2  Indtast adgangskodens nummer, og tryk på #.

 3   Adgangskodens nummer blinker, hvorefter 
du skal trykke på #. 

Slet kort

Det aktuelt bekræfte kort kan ikke slettes.
Hvis du eksempelvis bekræfter med kort 1, kan kort 1 ikke slettes.

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 
23# for at slette kort. 

 2  Indtast kortets nummer, og tryk på #. 
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 3   Kortets nummer blinker, hvorefter du skal 
trykke på #. 

Rydning af fingeraftryk/adgangskode/kort
Den aktuelt bekræftede metode kan ikke ryddes.
Hvis du eksempelvis bekræfter med fingeraftryk, kan fingeraftryk ikke ryddes.

 1  Når du har åbnet menuen, 
skal du trykke 31# for at rydde fingeraftryk, 
trykke 32# for at rydde adgangskoder
og trykke 33# for at rydde kort.

 2  Tryk # for at bekræfte. 

Initialisér

 1   Når du har åbnet menuen, skal du trykke 
3570# for at initialisere. 

 2  Tryk # for at bekræfte. 

Indstilling af lydstyrke
Når du har åbnet menuen, skal du trykke 41# for at vælge Høj lydstyrke,

trykke 42# for at vælge Lav lydstyrke,
trykke 43# for at vælge Slå lyd fra.

Det er kun muligt at slå lyd fra for tastlyd og bekræftelseslyd.
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Brug af låsen】
Tryck på            för att titta på hanteringsvideon.

Lås op
Normal oplåsning

Oplåsning med fingeraftryk Oplåsning med adgangskode

Oplåsning med nøgle Oplåsning med kort

• Når du åbner døren med den mekaniske nøgle, skal du dreje nøglen og trykke ned på håndtaget.
• Tryk i området med det numeriske tastatur for at aktivere låsen, inden du åbner døren med 

adgangskode.
• Det anbefales af hensyn til sikkerheden for dine personlige oplysninger regelmæssigt at ændre 

adgangskode og rengøre tastaturområdet for eventuelle mærker.

Kryptering af adgangskode
Den intelligente lås aktiverer funktionen til kryptering af adgangskode. Kryptér adgangskode forøger 
sikkerhedsniveauet for at undgå, at andre kan se adgangskoden.
Når du indtaster adgangskoden, kan du indtaste et vilkårligt tal blandt de korrekte tal i adgangskoden. 
Maks. længde: 20 tal (krypteret adgangskode + rigtig adgangskode). 
For eksempel: Hvis den rigtige adgangskode er 123456, kan du indtaste xxx123456xxx og afslutte med "#" 
for at bekræfte, og døren låses op. 

Betjening og administration
Nødstrømforsyning
Når batterierne er løbet tør for strøm, skal du slutte låsens microUSB-stik til nødstrømforsyning til en 
powerbank (eller en telefon, der understøtter OTG) for at oplade via en microUSB-opladningsledning og 
derefter låse døren op. 

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

Ilægning af batteri
1. Ilægning af batteri: Fjern batteridækslet, sæt 4 AA-batterier i batterirummet, og sæt batteridækslet 

forsvarligt på.

2. Bemærk: Sæt korrekte batterier i for at undgå eksplosion.
• Hvis du ikke skal bruge batterierne i en længere periode, skal du fjerne dem fra batterirummet.
• Brug ikke nye batterier sammen med gamle batterier.
• Du må ikke anbringe batteriet med den positive (+) og negative (-) pol i den forkerte retning.
• Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale miljøbeskyttelseslov.

Alarmer
1. Alarm om manipulation

Hvis låsen adskilles ved brug af magt, udløser låsen en alarm, der varer ca. ét minut.

2. Alarm om "System låst"
Hvis du bekræfter med et forkert fingeraftryk, adgangskode eller kort 5 gange i træk, låses systemet i 3 
minutter. 

3. Alarm om lav spænding
Når batterispændingen er lav, minder talebeskeden dig om at udskifte batterierne.

Gendan fabriksindstillinger
1. Fjern batteridækslet på bagpanelet, og tag batterierne ud.
2. Tryk på nulstillingsknappen i 5 sekunder med en spids genstand, og sæt samtidig batterierne i 

batterirummet igen.
3. Slip nulstillingsknappen, og tryk på "#" for at bekræfte efter talebeskeder. 

Hent appen EZVIZ 
1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales). 
2. Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter “EZVIZ” i App Store eller Google PlayTM.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Appen EZVIZ

Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en 
opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.
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Tilføjelse af låsen til EZVIZ
Føj lås og gateway til EZVIZ på følgende måde:

Vælg en passende placering til gatewayen
• Gatewayen skal være sluttet til lysnettet.
• For at sikre en stabil forbindelse mellem gatewayen og dens underenheder skal du placere gatewayen i 

centrum mellem underenhederne, og afstanden mellem gateway og router skal være ≤6 meter.
• Der må ikke være metalgenstande eller vægge mellem gatewayen og dens underenheder eller mellem 

gatewayen og routeren.
• Undlad at placere en gateway eller detektor ovenpå routeren.

Slut gatewayen til strømkilden
Slut gatewayen til lysnettet. Når du tænder gatewayen første gang, skifter LED-indikatorringen fra konstant 
orange til blinkende hvidt som tegn på, at gatewayen har aktiveret konfigurationstilstand.

Strømadapter

Udtag

Slut gatewayen til netværket

• Et kabelforbundet netværk anbefales. Du skal slutte gatewayen til LAN-porten på routeren med et 
netværkskabel (købes separat), som vist på illustrationen herunder.

Router

• Du kan også anvende et trådløst netværk. Scan QR-koden i bunden af gatewayen med appen EZVIZ, og 
slut dernæst gatewayen til wi-fi-netværket ved at følge vejledningen på skærmen.

Hvis wi-fi-forbindelsen er blevet afbrudt, eller hvis du vil slutte gatewayen til et andet wi-fi-netværk, 
skal du først tage gatewayen offline. Hold funktionsknappen inde i mindst 4 sekunder, til du hører 
talebeskeden, og slut dernæst gatewayen til wi-fi-netværket ved at følge vejledningen på skærmen.

Føj gatewayen til EZVIZ
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Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har 
installeret på din telefon, gælder.

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til 
scanning af QR-kode vises.

2. Scan QR-koden i bunden af gatewayen.

Scan QR Code

3.  Tilføj gatewayen ved at følge vejledningen i appen.

Tilføjelse af låsen til EZVIZ
1. Gå tilbage til startsiden i appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til 

scanning af QR-kode vises.

2. Scan QR-koden på bagsiden af batteridækslet.

Scan QR Code
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3. Hold knappen i bunden af Hullet NULSTIL inde i 3 sekunder med en nål, til du hører en talebesked. Når tallet 
5 blinker på tastaturet, kan du føje låsen til gatewayen.

Tryk på * for at afslutte tilstanden til tilføjelse.

4. Vælg din gateway, og føj låsen til gatewayen ved at følge vejledningen i appen.

Vedligeholdelse
Daglig vedligeholdelse

• Låsen må ikke komme i kontakt med slibende materialer, da disse kan ødelægge låsen og påvirke dens 
glans.

• Et vigtigt aspekt ved låsen er, at der ikke må hænges nogen genstand på håndtaget, da vægten af 
genstanden påvirker låsens smidighed og dermed dens brug.

• Hvis døren deformeres, øger det gnidningsmodstanden. Når låsebolten skal trænge ind i låseblikket, kan 
den ikke strækkes helt ud. Sker det, er det nødvendigt at justere låseblikkets position.

• Når du har brugt fingeraftrykslæseren i en længere periode, kan dens overflade blive plettet eller våd. 
Aftør forsigtigt med en blød og tør klud. 

• Udskift batterierne med det samme, når batterispændingen er lav, for at sikre låsens normale brug. Vær 
opmærksom på de positive og negative batteripoler, når du udskifter dem.

• Opbevar den mekaniske nøgle korrekt.
• Du må ikke ridse overfladen af fingeraftrykslæseren og det numeriske tastatur med hårde, skarpe 

genstande.
• Når du tager fingeraftryk, skal du trykke fingeren vandret mod læseren.
• Bed uddannet personale om at kontrollere låsen, hvis den ikke er fleksibel eller ikke kan holdes i den 

korrekte position.
• Hold den roterende del af låsen smurt for at sikre, at den drejer problemfrit. Detteforlænger dens levetid.
• Det anbefales at kontrollere låsen hver sjette måned eller hvert år for at tjekke, om de faste skruer er 

løse.
• Påfør regelmæssigt en lille mængde grafitpulver eller blyantpulver ind i åbningen til låsecylinderen for at 

sikre, at nøglen kan sættes i og trækkes ud uden problemer (hvert år eller hver sjette måned). Du må dog 
ikke påføre fedt for at smøre, hvis der sidder fedt fast på stiftfjederen.

Ofte stillede spørgsmål

Problem Årsag Løsning

Døren kan ikke åbnes, 
selvom bekræftelse med 
fingeraftryk, adgangskode 
og kort blev udført.

Problem med installation af 
lås.

Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen.

Når der udføres bekræftelse 
med fingeraftryk eller 
adgangskode, vender 
håndtaget ikke tilbage til 
udgangspositionen.

Flyt håndtaget tilbage til 
udgangspositionen, og indtast 
adgangskoden igen/aflæs fingeraftrykket 
igen.

Døren kan ikke åbnes med 
den mekaniske nøgle.

Forkert mekanisk nøgle. Brug den korrekte mekaniske nøgle. 

Låsecylinder ødelagt. Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen og udskifte ødelagte 
komponenter efter åbning af døren ved 
hjælp af andre metoder.

Låsehus ødelagt.

Nøglen kan ikke sættes helt i.
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Problem Årsag Løsning

Døren kan ikke åbnes, 
når jeg låser op med 
fingeraftryk.

Fingeraftrykket er ugyldigt. Lås døren op med et gyldigt fingeraftryk, 
adgangskode eller mekanisk nøgle.Fingeraftrykket er slettet.

Stor afvigelse af gyldigt 
fingeraftryk.

Bekræft fingeraftrykket igen. Tryk 
fingeren vandret mod læseren for at 
reducere afvigelse. Du kan også låse 
døren op med adgangskode eller den 
mekaniske nøgle.

Fingeraftrykket er ødelagt.

Tilføj et fingeraftryk igen (det anbefales 
at registrere mere end ét fingeraftryk for 
den samme bruger). Du kan også låse 
døren op med adgangskode eller den 
mekaniske nøgle.

Fingrene er for tørre, våde eller 
snavsede.

Bekræft fingeraftrykket igen, når fingrene 
er klar.

Døren kan ikke åbnes, 
når jeg låser op med 
fingeraftryk.

Fingeraftrykket deformeres, 
hvis du trykker for hårdt, når 
du tager fingeraftryk.

Bekræft fingeraftrykket igen på korrekt 
vis.Fingeraftrykket rører ikke 

fingeraftrykslæseren helt, fordi 
der trykkes for blødt, når der 
tages fingeraftryk.

Bekræftelse med 
fingeraftryk, adgangskode 
og kort blev udført, men 
motoren fungerer ikke, og 
døren kan ikke åbnes.

Tilslutningsledning sidder løs.
Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen og udskifte ødelagte 
komponenter.Motorfejl.

Det numeriske tastatur 
svarer ikke.

Batterierne er løbet tør for 
strøm eller isat forkert.

Lås låsen op via en ekstern 
strømforsyning eller den mekaniske 
nøgle, og kontrollér batterierne.

Tilslutningsledning mellem 
forreste og bagerste låsehus 
sidder løs.

Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen, efter at døren er åbnet 
med den mekaniske nøgle.Det numeriske tastatur er 

beskadiget.

Fingeraftrykslæseren 
svarer ikke.

Fingeraftrykslæseren er 
beskadiget.

Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen og udskifte ødelagte 
komponenter efter åbning af døren ved 
hjælp af andre metoder.

Låsen forbliver åben og 
kan ikke bruges normalt.

Fejl i tilkoblingskomponenter. Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen.

Låsen er gået i tilstanden 
Døren holdes åben.

Bekræft med fingeraftryk, adgangskode 
eller kort for at annullere tilstanden Døren 
holdes åben.

Hovedbolten kan ikke 
skydes ud eller skydes 
kun delvist ud, når 
håndtaget løftes.

Døren er deformeret, og 
hovedbolten flugter ikke med 
hullet i låseblikket.

Bed uddannet personale om at 
kontrollere låsen.
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Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter
Tak, fordi du valgte et EZVIZ-produkt.
Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som techvirksomhed er vi meget opmærksomme på rollen, 
som teknologien spiller med hensyn til at styrke virksomhedernes effektivitet og øge vores livskvalitet, men 
også på den potentielle skade som følge af ulovlig brug. Videoprodukter kan, som vi ved, optage levende, 
hele og skarpe billeder. Det er af stor værdi, at vi kan gemme kendsgerningerne i realtid, når vi skal kigge 
tilbage. Men brugen af produkterne kan også føre til krænkelse af andre personers retmæssige rettigheder 
og interesser, hvis videodataene distribueres, bruges eller behandles på en ulovlig måde. Med baggrund i 
filosofien om at teknologi er et gode, anmoder EZVIZ alle slutbrugere af videoteknologi og videoprodukter 
om at overholde alle gældende love og bestemmelser samt etiske normer og dermed være med til sammen 
at skabe et bedre samfund.
Læs følgende initiativer omhyggeligt:

1. Vi har alle en rimelig forventning om at beskytte vores privatliv, og installationen af videoprodukter bør 
ikke være i konflikt med vores rimelige forventninger. Der bør derfor opsættes en advarsel, der på en rimelig 
og effektiv måde oplyser om overvågningsrækkevidden af videoprodukter, der sættes op i offentlige områder. 
Ved opsætning af videoprodukter i private områder skal andre personers rettigheder og interesser tages i 
betragtning, herunder bl.a. ved at indhente de pågældende personers indforståelse med opsætningen og 
undgå opsætning af meget synlige videoprodukter. 2. Formålet med videoprodukterne er at optage aktivitet 
inden for en nærmere angivet periode og sted og under bestemte betingelser. Brugeren skal derfor først 
definere sine egne rettigheder i forbindelse med opsætningen for at undgå at krænke andre personers 
privatliv og andre retmæssige rettigheder.

3. Under brugen optager videoprodukterne billeder af omgivelserne, herunder en betydelig mængde 
biologiske data (f.eks. billeder af ansigter), og dataene kan bruges til flere formål eller behandles igen. 
Videoprodukter kan ikke skelne mellem godt og ondt vedrørende brugen af billederne fra videoprodukterne. 
Resultatet af brugen af dataene afhænger af den dataansvarliges anvendelse af og formål med brugen af 
billederne. Den dataansvarlige skal derfor ikke bare overholde alle gældende love og bestemmelser men 
også respektere internationale normer, samfundsmoralske principper, god moral og andre ikke-bindende 
krav samt respektere privatlivets fred, herunder billeder, samt andre rettigheder og interesser.

4. Andre personers rettigheder, værdier og krav bør altid tages i betragtning ved behandlingen af videodata 
fra den løbende brug af videoprodukter. Produkt- og datasikkerhed er i den forbindelse af afgørende 
vigtighed. Alle slutbrugere og dataansvarlige bør derfor træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger 
for at sikre dataene og undgå datalækage, forkert videregivelse og brug, herunder bl.a. etablering af 
adgangskontrol, valg af egnet netværksmiljø (internet eller intranet) samt etablering og løbende optimering 
af netværkssikkerheden, hvor videoprodukter er tilsluttede.

5. Videoprodukter har bidraget i væsentlig grad til forbedringen af samfundssikkerheden rundt om i verden, 
og det er vores overbevisning, at produkterne også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter af vores sociale liv. 
Misbrug af videoprodukter i modstrid med menneskerettighederne eller brug af videoprodukter til kriminelle 
aktiviteter er i modstrid med det oprindelige formål med teknologisk innovation og produktudvikling. Alle 
brugere bør derfor oprette en evaluerings- og registreringsmekanisme for deres anvendelse af videoprodukter 
for at sikre, at produkterne bruges på en korrekt og rimelig måde og i god tro.
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