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Ohjeet
• EZVIZ:n älykkään sormenjälkilukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja 

käyttöikään. Asennus ja liitteenä olevan porauskaavion mukaan tehtävä reiän poraus on suositeltavaa 
jättää ammattilaisen tehtäväksi. 

• Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän 
lyhentymisen välttämiseksi.

• Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
• Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot. Lisää lukon asennuksen ja määrityksen jälkeen 

sormenjälki, salasana tai kortti tarpeen mukaan.
• Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo 

ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
• Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukanasi. Älä jätä sitä 

sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
• Jos käyttäjän sormenjälki on sileä tai ohut, tunnistustarkkuutta voi parantaa käyttämällä peukaloa 

sormenjäljen rekisteröimiseen. Lisäksi käyttäjää kohden kannattaa rekisteröidä useampi kuin yksi 
sormenjälki.

• Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.

Pakkausluettelo
1 Etupaneeli ×1
2 Takapaneeli ×1
3 Lukkorunko ×1
4 Kodin yhdyskäytävä ×1
5 Nelikulmainen tappi ×1
6 Kortti ×2
7 Porauskaavio ×1
8 Vakioruuvipussi ×1
9 Lukkorungon ruuvipussi ×1
10 Avainpussi ×1
11 AA-kokoinen paristo ×4
12 Tietoja säädöksistä ×1
13 Pika-aloitusopas ×1
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Yleiskatsaus

SisäpuoliUlkopuoli

Sormenjälkitunnistin 

Paristokotelon kansi

Ovisilmän peittopainike

Vääntönuppi

Kahva

Akkupaikka

Sarjaportti

Nollausreikää

Näppäimistö

Kortinlukualue 

Ovikellopainike

Kahva

Varavirtalähteen liitäntä

Mekaanisen avaimen reikä



3

Lukon asennus
Kahvan suunnan vaihtaminen (valinnainen)
1. Vaihda kahvan suunta

- Poista kumi ja irrota kääntöruuvi ruuvimeisselillä.
- Kierrä kahvaa 180 astetta ylöspäin.
- Ruuvaa kääntöruuvi vastakkaiseen ruuvireikään.

Kääntöruuvi

2. Vahvista kytkimen suunta
- Etupaneeli: Aseta nelikulmainen tappi holkkiin ja nosta kahvaa. Kierrä holkkia 90 astetta, jos kahva 

kiertyy paikallaan.
- Takapaneeli: Kytke ovisilmän peittopainike päälle. Aseta nelikulmainen tappi holkkiin ja nosta kahvaa. 

Kierrä holkkia 180 astetta, jos kahva kiertyy paikallaan.

TakapaneeliEtupaneeli

Ovisilmän peittopainikeElastinen sylinterin 
tappi Nelikulmainen 

tappi
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Teljen kääntäminen (valinnainen)

 1 2

3

Nosta metallia tästä.Käännä telkeä 180 astetta. Käännä 
keskiosaa 90 astetta ja työnnä se 
sisään.

Paina telki lukkorunkoon.

Asennusvaiheet

• Tämän tuotteen vakiovarusteet voidaan asentaa 40–50 mm:n puuoviin. Ota yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään, jos ovi on tätä paksumpi.

• Älä paina sisäistä liitäntäkaapelia, kun kiinnität etu- ja takapaneelia.
• Ole varovainen asentaessasi etu- ja takapaneelia, jotteivat ne vaurioidu.

1. Poraa reikä

Tuote voidaan asentaa puiseen oveen ja murtovarmaan metallioveen. Poraa reikä mukana toimitetun 
porauskaavion mukaisesti.

Käytä paperista asennusmallia 
ja merkitse reikien koot ja 
keskikohdat�

2. Asenna
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Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.

 1   Kiinnitä lukkorunko ovipaneeliin ruuveilla.

 Asenna lukkorunko ja 
kiristä ruuvit�

 2   Aseta nelikulmainen tappi etupaneeliin ja asenna etupaneeli oveen alla näytetyllä tavalla.

Ota etupaneeli�
3� Kiristä kohdistustapit�

2� Aseta nelikulmainen tappi�

1� Sijoita 
kohdistustapit�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Aseta etupaneeli oikeaan asentoon ja testaa teljen ja kahvan oikea toiminta.

 Aseta etupaneeli oikeaan 
asentoon�

 4   Kiinnitä kiinnityslevy ja kumisuojus oveen  kohdistustapin avulla ja  kiristä suojus.

 

Kohdista vuorauksen 
reiän keskusta 
nelikulmaiseen tappiin 
ja kiristä ruuvit�

   5  Yhdistä etu- ja takapaneelit kaapelilla.

 2

 2

 1

 1
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 6   Pidä vääntönuppi pystyasennossa ja kiinnitä takapaneeli ruuveilla alla esitetyllä tavalla.

Varmista, että vääntönuppi 
on pystyasennossa ja aseta 
takapaneeli�

 7  Laita paristot takapaneeliin.

Laita paristot�

 8   Testaa salasanat, sormenjälki ja etälukukortti, sen jälkeen asennus on valmis.

Lukon asetukset
Tuote voidaan asentaa puiseen oveen ja murtovarmaan metallioveen. Poraa reikä mukana toimitetun 
porauskaavion mukaisesti.

Napauttamalla  voit katsoa asetusvideon.

• Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
• Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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Lukon aktivointi
Aktivoi lukko koskettamalla kosketusnäppäimistöä.

Valikkoon siirtyminen
Siirry valikkoon näppäilemällä 3571#.
• Näppäile määritystilassa lyhyt asetuskoodi.
• Vahvista muussa kuin määritystilassa ensin järjestelmänvalvojan sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla. 

Näppäile sitten lyhyt asetuskoodi.

Valikkohakemisto

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Valikko

Lisää sormenjälki

Lisää salasana

Lisää kortti

Poista kortti

Poista salasana

Poista sormenjälki

Tyhjennä sormenjäljet

Tyhjennä salasanat

Tyhjennä kortit

Alusta

Suuri 
äänenvoimakkuus

Pieni 
äänenvoimakkuus

Mykistä

Sinut palautetaan valikkoon kunkin asetuksen muuttamisen jälkeen. Näppäile sen jälkeen uudelleen lyhyt 
asetuskoodi tai poistu painamalla *.

Sormenjäljen/salasanan/kortin lisääminen

Lisää sormenjälki
• Numero näkyy näppäimistöllä aina, kun kosketat sormenjälkitunnistinta.
• Muista sormenjäljen numero, sillä se vaaditaan sormenjäljen poistamiseen.
• Jo lisättyä sormenjälkeä ei voi lisätä uudelleen.
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 1   Siirry valikkoon ja näppäile 11# sormenjäljen 
lisäämistä varten. 

 2   Kosketa sormenjälkitunnistinta. Kosketa 
uudelleen äänikehotteen jälkeen ja vahvista 
toistamalla se viisi kertaa. Valmistumisen 
jälkeen sormenjäljen numero vilkkuu 
näppäimistöllä.

Sormenjäljen rekisteröiminen
Kun rekisteröit sormenjälkeä, maksimoi sormenjäljen kosketuspinta-ala asettamalla sormesi alla 
näytetyllä tavalla. Tämä parantaa sormenjäljen vahvistustarkkuutta.

Lisää salasana

• Muista salasanan numero, sillä se vaaditaan salasanan poistamiseen.
• Jo lisättyä salasanaa ei voi lisätä uudelleen.

 1   Siirry valikkoon ja näppäile 12# salasanan 
lisäämistä varten. 

 2   Anna salasana (6–10 numeroa) ja paina #. Anna 
sitten salasana uudelleen ja vahvista painamalla 
#. Valmistumisen jälkeen salasanan numero 
vilkkuu näppäimistöllä.

Lisää kortti

• Muista kortin numero, sillä se vaaditaan kortin poistamiseen.
• Jo lisättyä korttia ei voi lisätä uudelleen.
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 1   Siirry valikkoon ja näppäile 13# kortin 
lisäämistä varten. 

 2   Lue kortti. Valmistumisen jälkeen kortin numero 
vilkkuu näppäimistöllä.

Sormenjäljen/salasanan/kortin poistaminen

Poista sormenjälki

Vahvistukseen käytettyä sormenjälkeä ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat sormenjäljellä 1, sormenjälkeä 1 ei voi poistaa.

 1   Siirry valikkoon ja näppäile 21# sormenjäljen 
poistamista varten.

 2  Anna sormenjäljen numero ja paina #.

 3   Kun sormenjäljen numero vilkkuu, paina #. 

Poista salasana

Vahvistukseen käytettyä salasanaa ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat salasanalla 1, salasanaa 1 ei voi poistaa.
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 1   Siirry valikkoon ja näppäile 22# salasanan 
poistamista varten.

 2  Anna salasanan numero ja paina #.

 3   Kun salasanan numero vilkkuu, paina #. 

Poista kortti

Vahvistukseen käytettyä korttia ei voi poistaa.
Jos esimerkiksi vahvistat kortilla 1, korttia 1 ei voi poistaa.

 1   Siirry valikkoon ja näppäile 23# kortin 
poistamista varten. 

 2  Anna kortin numero ja paina #. 

 3  Kun kortin numero vilkkuu, paina #. 
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Sormenjälkien/salasanojen/korttien tyhjentäminen

Vahvistukseen käytettyä menetelmää ei voi tyhjentää.
Jos esimerkiksi vahvistat sormenjäljellä, sormenjälkiä ei voi tyhjentää.

 1  Siirry valikkoon ja 
tyhjennä sormenjäljet näppäilemällä 31#, 
tyhjennä salasanat näppäilemällä 32# tai
tyhjennä kortit näppäilemällä 33#.

 2  Vahvista painamalla #. 

Alusta

 1   Siirry valikkoon ja näppäile 3570# 
alustamista varten. 

 2  Vahvista painamalla #. 

Äänenvoimakkuuden hallinta

Siirry valikkoon ja valitse suuri äänenvoimakkuus näppäilemällä 41#,
valitse pieni äänenvoimakkuus näppäilemällä 42# tai

mykistä näppäilemällä 43#.

Vain näppäin- ja vahvistusäänet voidaan mykistää.
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Lukon käyttö
Please tap   to watch the management video.

Lukituksen avaaminen
Normaali lukituksen avaus

Lukituksen avaaminen 
sormenjäljellä

Lukituksen avaaminen 
salasanalla

Lukituksen avaaminen avaimella Lukituksen avaaminen kortilla

• Avaa ovi mekaanisella avaimella kiertämällä avainta ja painamalla kahvaa alaspäin.
• Aktivoi lukko ennen salasanalla avaamista koskettamalla näppäimistöä.
• Tietoturvan vuoksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistö säännöllisesti, jos 

siihen jää jälkiä.

Käyttö ja hallinta
Jos paristot ovat tyhjät, yhdistä lukon varavirransyöttöön käytettävä micro-USB-liitäntä varavirtalähteeseen 
(tai OTG-tuella varustettuun puhelimeen) ja avaa sitten oven lukitus. 

Varavirtalähde

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=62&title=L2S%20Tutorial%20-%20Use%20%26%20Manage
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Paristojen asentaminen
1. Paristojen asentaminen: avaa paristokotelon kansi, aseta neljä AA-kokoista paristoa ja kiinnitä ja kiristä 

paristokotelon kansi.

2. Huomautus: asenna oikeat paristot räjähdysvaaran välttämiseksi.
• Kun paristoja ei käytetä pitkään aikaan, poista ne paristokotelosta.
• Älä sekoita keskenään uusia ja vanhoja paristoja.
• Älä aseta paristoja navat (+ ja −) väärin päin.
• Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristönsuojelulakien mukaisesti.

Hälytykset
1. Kansisuojahälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestävän hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys
Väärällä sormenjäljellä, salasanalla tai kortilla vahvistaminen viisi kertaa peräkkäin lukitsee järjestelmän 
kolmeksi minuutiksi. 

3. Matalan jännitteen hälytys
Kun paristojen jännite on matala, äänikehote muistuttaa vaihtamaan paristot.

Tehdasasetusten palauttaminen
1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.
2. Paina nollauspainiketta viiden sekunnin ajan neulamaisella esineellä ja aseta samalla paristot takaisin 

paristokoteloon.
3. Vapauta nollauspainike ja vahvista äänikehotteen jälkeen painamalla #. 

Hanki EZVIZ-sovellus 

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus). 
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla ”EZVIZ” App Storesta tai Google PlayTM 

-kaupasta.

3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

EZVIZ-sovellus

Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä 
sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla ”EZVIZ”.
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Lisää lukko EZVIZ-palveluun
Lisää lukko ja yhdyskäytävä EZVIZ-palveluun seuraavien vaiheiden avulla:

Valitse sopiva sijainti yhdyskäytävälle

• Yhdyskäytävä on liitettävä verkkovirtaan.
• Jotta yhdyskäytävän ja alilaitteiden yhteys olisi vakaa, aseta yhdyskäytävä alilaitteiden keskelle. Etäisyyden 

yhdyskäytävän ja reitittimen välillä pitää olla ≤6 metriä.
• Yhdyskäytävän ja alilaitteiden sekä yhdyskäytävän ja reitittimen välillä ei saa olla metallisia esteitä tai seiniä.
• Älä aseta yhdyskäytävää tai tunnistinta reitittimen päälle.

Yhdistä yhdyskäytävä virtalähteeseen

Liitä yhdyskäytävä verkkovirtaan. Kun käynnistät yhdyskäytävän ensimmäisen kerran, LED-merkkivalorengas 
muuttuu tasaisesti palavasta oranssista nopeasti vilkkuvaan valkoiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
yhdyskäytävä on siirtynyt verkon määritystilaan.

Verkkolaite

Pistorasia

Yhdistä yhdyskäytävä verkkoon

• Suosittelemme langallista verkkoa. Yhdistä yhdyskäytävä reitittimen LAN-porttiin verkkokaapelilla (ostettava erikseen), 
kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

Reititin

• Voit myös käyttää langatonta verkkoa. Skannaa yhdyskäytävän pohjassa oleva QR-koodi EZVIZ-sovelluksella ja yhdistä 
sitten yhdyskäytävä Wi-Fi-verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Jos Wi-Fi-yhteys epäonnistui tai haluat yhdistää yhdyskäytävän toiseen Wi-Fi-verkkoon, sinun täytyy irrottaa 
yhdyskäytävä ensin verkosta offline-tilaan. Pidä toimintonäppäintä painettuna yli 4 sekunnin ajan, kunnes kuulet 
äänikehotteen. Yhdistä sitten yhdyskäytävä Wi-Fi-verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.
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Lisää yhdyskäytävä EZVIZ-palveluun

Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu 
puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksen kautta, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin 
skannausnäkymä ilmestyy näyttöön.

2. Skannaa yhdyskäytävän pohjassa oleva QR-koodi.

Scan QR Code

3.  Lisää yhdyskäytävä noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.

Lisää lukko EZVIZ-palveluun
1. Palaa EZVIZ-sovelluksen kotisivulle, napauta laitteen lisäyskuvaketta, jolloin QR-koodin skannausnäkymä 

ilmestyy näyttöön.

2. Skannaa paristokotelon kannen takana oleva QR-koodi.
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Scan QR Code

3. Pidä nollausreikää painettuna neulalla 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänikehotteen. Kun numero 5 vilkkuu 
näppäimistöllä, voit lisätä lukon yhdyskäytävään.

Poistu lisäystilasta painamalla *.

4. Valitse yhdyskäytävä, lisää lukko yhdyskäytävään noudattamalla sovelluksen ohjattua toimintoa.

Kunnossapito
Päivittäinen kunnossapito

• Älä anna lukon joutua kosketuksiin syövyttävien aineiden kanssa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
• On tärkeää, ettei kahvaan ripusteta mitään, sillä se vaikuttaa suoraan lukon käyttöön.
• Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. 

Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
• Kun sormenjälkitunnistinta on käytetty pitkään, sen pinta voi olla likainen tai märkä. Pyyhi se varovasti 

pehmeällä ja kuivalla liinalla. 
• Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä 

huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
• Säilytä mekaaninen avain tallessa.
• Älä naarmuta sormenjälkitunnistimen tai näppäimistön pintaa kovilla ja terävillä esineillä.
• Kun rekisteröit sormenjälkeä, paina sormi lukijaan vaakasuunnassa.
• Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla tai pysy oikeassa asennossa.
• Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
• Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole 

löystyneet.
• Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) 

lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan 
käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

• 
UKK

Ongelma Syy Ratkaisu

Ovea ei voi avata, 
vaikka sormenjäljellä, 
salasanalla tai kortilla 
vahvistaminen onnistui.

Lukon asennusongelma. Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.

Kun vahvistaminen tehdään 
sormenjäljellä tai salasanalla, 
kahva ei palaudu oikeaan 
asentoon.

Palauta kahvaa oikeaan asentoon ja 
anna sitten salasana tai sormenjälki 
uudelleen.
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Ongelma Syy Ratkaisu

Ovea ei voi avata 
mekaanisella avaimella.

Mekaaninen avain on väärä. Käytä oikeaa mekaanista avainta. 

Lukkosylinteri on vaurioitunut.
Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko 
ja vaihtamaan vaurioituneet osat sekä 
avaamaan ovi muulla menetelmällä.

Lukkorunko on vaurioitunut.

Avainta ei voi asettaa loppuun 
asti.

Kun lukitus avataan 
sormenjäljellä, ovea ei voi 
avata.

Sormenjälki ei kelpaa. Avaa oven lukitus kelvollisella 
sormenjäljellä, salasanalla tai 
mekaanisella avaimella.Sormenjälki on poistettu.

Suuri poikkeavuus 
kelvollisesta sormenjäljestä.

Vahvista sormenjälki uudelleen 
painamalla sormi lukijaan vaakatasossa 
poikkeavuuden vähentämiseksi tai avaa 
lukitus salasanalla tai mekaanisella 
avaimella.

Sormenjälki on vioittunut.

Lisää sormenjälki uudelleen (samalle 
käyttäjälle on suositeltavaa rekisteröidä 
useampi kuin yksi sormenjälki) tai avaa 
lukitus salasanalla tai mekaanisella 
avaimella.

Sormi on liian kuiva, märkä tai 
likainen.

Vahvista sormenjälki uudelleen, kun 
sormi on asianmukaisessa kunnossa.

Kun lukitus avataan 
sormenjäljellä, ovea ei voi 
avata.

Sormenjälki epämuodostuu, 
jos sormea painetaan 
lukemisen aikana liian kovaa.

Vahvista sormenjälki uudelleen oikein.Sormenjälki ei osu 
sormenjälkitunnistimeen 
kokonaan, koska sormea 
ei paineta tunnistimeen 
tarpeeksi.

Sormenjäljellä, 
salasanalla tai kortilla 
vahvistaminen onnistui, 
mutta moottori ei toimi 
eikä ovi aukea.

Liitäntäjohdin on irronnut.

Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko 
ja vaihtamaan vaurioituneet osat.Moottorivika.

Näppäimistö ei toimi.

Paristojen virta on lopussa 
tai paristot on asetettu väärin 
päin.

Avaa lukitus ulkoisen virtalähteen tai 
mekaanisen avaimen avulla ja tarkista 
paristot.

Lukkorungon etu- ja takaosan 
välinen liitäntäjohdin on 
irronnut.

Avaa lukitus mekaanisella avaimella ja 
pyydä sitten ammattilaista tarkistamaan 
lukko.

Näppäimistö on vaurioitunut.

Sormenjälkitunnistin ei 
toimi.

Sormenjälkitunnistin on 
vaurioitunut.

Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko 
ja vaihtamaan vaurioituneet osat sekä 
avaamaan ovi muulla menetelmällä.

Lukko jää auki, eikä sitä 
voi käyttää normaalisti.

Kytkinkomponentin vika. Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.

Lukko on siirtynyt tilaan, jossa 
se jää auki.

Peruuta tila vahvistamalla sormenjäljellä, 
salasanalla tai kortilla.
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Ongelma Syy Ratkaisu

Päätelki ei suoristu tai 
suoristuu osittain, kun 
kahvaa nostaa.

Oven muoto on muuttunut, 
eikä päätelki kohdistu 
vastaraudassa olevaan 
reikään.

Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita
Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.
Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä 
tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta 
samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan 
esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeenpäin ja säilyttävät 
reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja 
etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan 
”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjä noudattaa 
kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi 
yhteiskunta.
Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa 
tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja 
tehokkaalla tavalla ja selvennettävä valvonta-alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla 
kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan 
lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja 
täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa 
ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa 
tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien 
loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista 
jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää 
tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden 
keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien 
menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia 
sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, 
sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa 
yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään 
videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat 
äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki 
kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, 
asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan 
perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden 
yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantumista kaikkialla maailmassa. 
Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. 
Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on 
vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen 
käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen 
tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.
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