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Petunjuk
• Pemasangan Kunci Sidik Jari Cerdas EZVIZ (selanjutnya disebut "kunci") memengaruhi pengoperasian 

normal dan masa pakai. Kami sarankan Anda meminta tenaga profesional untuk memasang dan 
mengebor lubang untuk perangkat kunci sesuai dengan templat lubang di lampiran. 

• Disarankan untuk melepas kunci jika rumah Anda sedang didekorasi, dan memasangnya kembali 
setelah proses dekorasi untuk mencegah terjadinya kerusakan kunci dan berkurangnya masa pakai.

• Harap diperhatikan bahwa disinfektan dapat menyebabkan kerusakan pada badan kunci.
• Setelah selesai diinisialisasi, kunci akan menghapus semua informasi pengguna. Setelah pemasangan 

dan konfigurasi kunci, silakan tambahkan sidik jari, kata sandi atau kartu sesuai kebutuhan.
• Ketika tegangan baterai rendah setelah digunakan cukup lama, alarm tegangan rendah akan menyala. 

Ganti baterai pada waktunya dan perhatikan kutub positif dan negatif baterai.
• Jika Anda meninggalkan rumah atau tidak menggunakan kunci dalam waktu lama, bawa kunci mekanis 

bersama Anda, dan jangan meninggalkannya di dalam ruangan. Anda harus mengeluarkan baterai untuk 
memastikan masa pakai kunci.

• Untuk pengguna dengan sidik jari datar atau tipis, disarankan untuk menggunakan ibu jari ketika 
mendaftarkan sidik jari untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, dan mendaftarkan lebih dari satu 
sidik jari dengan pengguna yang sama.

• Kunci dapat menampung hingga 50 sidik jari, 50 kata sandi dan 50 kartu.

Daftar dalam Kemasan
1 Panel Depan ×1
2 Panel Belakang ×1
3 Badan Kunci ×1
4 Gateway Induk ×1
5 Batang Persegi ×1
6 Kartu ×2
7 Templat Lubang ×1
8 Kantong Sekrup Standar ×1
9 Kantong Sekrup Badan Kunci ×1
10 Kantong Kunci ×1
11 Baterai ukuran AA ×4
12 Informasi Terkait Peraturan ×1
13 Buku Panduan ×1
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Gambaran Umum

Dalam RuangLuar Ruang

Pembaca Sidik Jari 

Penutup Baterai

Tombol Anti Lubang 
Pengintip

Kenop Pengaman

Pegangan Tuas

Slot Baterai

Port Seri

Lubang ATUR 
ULANG

Papan Tombol

Area Penggesekan Kartu 

Tombol Bel Pintu

Pegangan Tuas

Antarmuka Catu Daya Darurat

Lubang Kunci Mekanis
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Pemasangan Kunci
Mengubah Arah Pegangan Tuas (Opsional)
1. Mengubah Arah Pegangan Tuas

- Lepaskan karet dan lepaskan sekrup balik dengan obeng.
- Putar pegangan tuas 180 derajat ke atas.
- Kencangkan sekrup balik ke dalam lubang sekrup yang berlawanan.

Sekrup Balik

2. Konfirmasikan Arah Genggaman
- Panel depan: Masukkan batang persegi ke dalam selongsong dan angkat pegangan tuas. Putar 

selongsong 90 derajat jika tuas tidak bekerja.
- Panel belakang: Nyalakan tombol anti lubang intip. Masukkan batang persegi ke dalam selongsong dan 

angkat pegangan tuas. Putar selongsong 180 derajat jika tuas tidak bekerja.

Panel BelakangPanel Depan

Tombol Anti Lubang 
Pengintip

Pin Silinder Elastis
Batang Persegi
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Mengganti Baut Pengunci (Opsional)
 1 2

3

Angkat logam di sini.Putar baut pengunci 180 derajat. Putar 
bagian tengah 90 derajat dan selipkan 
ke dalam.

Dorong baut pengunci ke dalam 
badan kunci.

Langkah-langkah Pemasangan

• Aksesori standar untuk produk ini mendukung pemasangan untuk pintu kayu 40mm-50mm. Jika ketebalan 
pintu melebihi kisaran ini, silakan hubungi dealer setempat.

• Saat memasang panel depan dan belakang, jangan menekan kabel koneksi internal.
• Saat memasang panel depan dan belakang, tangani dengan hati-hati jika terdapat kerusakan panel.

1. Lubang Bor
Produk ini dapat digunakan pada pintu kayu dan pintu besi anti pencuri. Bor lubang sesuai dengan 
templat lubang pada daftar kemasan.

Gunakan template lembar 
pemasangan untuk menandai 
ukuran lubang dan titik pusatnya�

2. Memasang

Ketuk  untuk menonton video pemasangan.
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 1   Pasang badan kunci ke panel pintu dengan sekrup.

 Pasang badan kunci dan 
kencangkan sekrup�

 2   Masukkan batang persegi ke panel depan dan pasang panel depan ke pintu seperti yang ditunjukkan 
di bawah ini.

Ambil panel depan�
3�Kencangkan pin pelokasi�

2�Masukkan batang persegi�

1�Pasang pin pelokasi�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Masukkan panel depan dalam posisi yang benar dan uji operasi normal baut pengunci dan pegangan.

 Masukkan panel depan 
dalam posisi yang benar�

 4   Kencangkan pelat tetap dan bantalan karet ke pintu dengan  pin pelokasi dan  kencangkan 
selongsong.

 

Posisikan pusat lubang 
agar pas dengan 
batang persegi, dan 
kencangkan sekrupnya�

   5  Hubungkan panel depan dan belakang dengan kabel.

 2

 2

 1

 1
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 6   Dengan kenop pengalaman tetap tegak, pasang panel belakang dengan sekrup seperti yang 
ditunjukkan di bawah ini.

Pastikan kenop pengaman 
berada di posisi yang benar, lalu 
masukkan panel belakang�

 7  Pasang baterai di dalam panel belakang.

Pasang baterainya�

 8   Uji kata sandi, sidik jari, dan kartu Anda untuk menyelesaikan proses pemasangan.

Pengaturan Kunci
Setelah pemasangan, lepas penutup belakang dudukan baterai dan pasang baterai ukuran 4*AA. 
Kemudian Anda dapat mengatur kunci sesuai kebutuhan.

Ketuk  untuk menonton video penyiapan.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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• Harap lepaskan lapisan pelindung dari kunci sebelum digunakan pertama kali. 
• Harap diperhatikan bahwa disinfektan dapat menyebabkan kerusakan pada badan kunci.

Mengaktifkan Kunci

Sentuh area papan tombol untuk mengaktifkan kunci.
Masuk ke Menu
Tekan 3571# untuk masuk ke menu.
• Pada tahap awal, masukkan kode pendek untuk pengaturan.
• Untuk selanjutnya, verifikasi dengan sidik jari, kata sandi, atau kartu administrator terlebih dahulu. Lalu 

masukkan kode singkat untuk pengaturan.

Indeks Menu

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Menambahkan  
Sidik Jari

Menambahkan  
Kata Sandi

Menambahkan 
Kartu

Menghapus Kartu

Menghapus Kata Sandi

Menghapus Sidik Jari

Kosongkan Sidik Jari

Kosongkan Kata Sandi

Kosongkan 
Kartu

Inisialisasi

Volume Tinggi

Volume Rendah

Matikan 
Suara

Setelah pengaturan berhasil, Anda akan kembali ke menu. Kemudian Anda dapat memasukkan kode pendek 
lagi untuk mengatur atau tekan * untuk keluar.

Menambahkan Sidik Jari/Kata Sandi/Kartu
Menambahkan Sidik Jari

• Jumlah pemindaian akan ditampilkan pada papan tombol setiap kali Anda menyentuh pembaca sidik jari.
• Harap ingat nomor sidik jari, nomor ini diperlukan jika Anda ingin menghapus sidik jari.
• Sidik jari yang sudah ditambahkan tidak dapat ditambahkan lagi.
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 1   Setelah masuk ke menu, tekan 11# untuk 
menambahkan sidik jari. 

 2   Sentuh pembaca sidik jari. Kemudian sentuh 
kembali setelah pesan suara dan ulangi langkah 
tersebut sebanyak 5 kali untuk mengkonfirmasi. 
Nomor sidik jari akan berkedip di papan tombol 
setelah selesai.

Kumpulan Sidik Jari
Saat memindai sidik jari, sesuaikan posisi jari Anda untuk memaksimalkan permukaan kontak sidik jari 
seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yang membantu meningkatkan keberhasilan verifikasi sidik jari.

Menambahkan Kata Sandi
• Harap ingat nomor kata sandi, nomor ini diperlukan jika Anda ingin menghapus kata sandi.
• Kata sandi yang telah ditambahkan tidak dapat ditambahkan lagi.

 1   Setelah masuk ke menu, tekan 12# untuk 
menambahkan kata sandi. 

 2   Masukkan kata sandi (6 hingga 10 digit) dan 
tekan #. Kemudian masukkan kata sandi dan 
tekan # lagi untuk mengkonfirmasi. Nomor kata 
sandi akan berkedip di papan tombol setelah 
selesai.

Menambahkan Kartu

• Harap ingat nomor kartu, nomor ini diperlukan jika Anda ingin menghapus kartu.
• Kartu yang sudah ditambahkan tidak bisa ditambahkan lagi.
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 1   Setelah masuk ke menu, tekan 13# untuk 
menambahkan kartu. 

 2   Gesek kartu. Nomor kartu akan berkedip di 
papan tombol setelah selesai.

Menghapus Sidik Jari/Kata Sandi/Kartu
Menghapus Sidik Jari

Sidik jari yang terverifikasi saat ini tidak dapat dihapus.
Misalnya, jika Anda memverifikasi dengan sidik jari 1, maka sidik jari 1 tidak dapat dihapus.

 1   Setelah masuk ke menu, tekan 21# untuk 
menghapus sidik jari.

 2  Masukkan nomor sidik jari dan tekan #.

 3   Nomor sidik jari berkedip lalu tekan #. 

Menghapus Kata Sandi

Kata sandi yang terverifikasi saat ini tidak dapat dihapus.
Misalnya, jika Anda memverifikasi dengan kata sandi 1, maka kata sandi 1 tidak dapat dihapus.
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 1   Setelah masuk ke menu, tekan 22# untuk 
menghapus kata sandi.

 2  Masukkan nomor kata sandi dan tekan #.

 3   Nomor kata sandi berkedip dan kemudian 
tekan #. 

Menghapus Kartu

Nomor kartu yang terverifikasi saat ini tidak dapat dihapus.
Misalnya, jika Anda memverifikasi dengan kartu 1, maka kartu 1 tidak dapat dihapus.

 1   Setelah masuk ke menu, tekan 23# untuk 
menghapus kartu. 

 2  Masukkan nomor kartu dan tekan #. 

 3  Nomor kartu berkedip dan kemudian tekan 
#. 
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Mengosongkan Sidik Jari/Kata Sandi/Kartu

Metode yang terverifikasi saat ini tidak dapat dikosongkan.
Misalnya, jika Anda memverifikasi dengan sidik jari, maka sidik jari tidak dapat dikosongkan.

 1  Setelah masuk menu, 
tekan 31# untuk mengosongkan sidik jari, 
tekan 32# untuk mengosongkan kata 
sandi,
tekan 33# untuk mengosongkan kartu.

 2  Tekan # untuk mengkonfirmasi. 

Inisialisasi

 1   Setelah masuk ke menu, tekan 3570# 
untuk menginisialisasi. 

 2  Tekan # untuk mengkonfirmasi. 

Pengaturan Volume

Setelah masuk ke menu, tekan 41# untuk memilih Volume Tinggi,
tekan 42# untuk memilih Volume Rendah,
tekan 43# untuk memilih Senyap.

Hanya suara tombol dan suara verifikasi yang dapat diatur senyap.
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Penggunaan Kunci
Harap ketuk            untuk menonton video manajemen.

Membuka kunci
Membuka Kunci Normal

Membuka Kunci dengan Sidik 
Jari

Membuka Kunci dengan Kata 
Sandi

Membuka Kunci dengan Kunci 
Mekanis

Membuka Kunci dengan Kartu

• Saat membuka pintu dengan kunci mekanis, putar kunci dan tekan gagangnya.
• Sentuh area papan tombol untuk mengaktifkan kunci sebelum membuka pintu dengan kata sandi.
• Demi keamanan privasi Anda, ubah kata sandi dan bersihkan area papan tombol dari jejak yang 

tertinggal secara teratur.

Kata Sandi Acak
Kunci pintar menerapkan fungsi sandi acak. Kata sandi acak meningkatkan keamanan dan mencegah kata 
sandi diintip.
Saat memasukkan kata sandi, Anda dapat memasukkan nomor acak di antara kata sandi yang benar. 
Panjang maks.: 20 digit (sandi acak + sandi yang benar). 
Contoh: sandi yang benar adalah 123456, Anda dapat memasukkan xxx123456xxx dan diakhiri dengan "#" 
untuk mengkonfirmasi, dan pintunya akan terbuka. 

Pengoperasian dan Pengelolaan
Catu Daya Darurat
Saat baterai kehabisan daya, sambungkan antarmuka catu daya darurat USB mikro kunci dengan bank 
daya (atau ponsel yang mendukung OTG) untuk mengisi daya kunci melalui jalur pengisian USB mikro, 
kemudian buka kunci pintu. 

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

Memasang Baterai
1. Memasang baterai: lepas penutup baterai, pasang baterai berukuran 4*AA di dudukan baterai, dan 

kencangkan penutup baterai.

2. Catatan: pasang baterai yang benar untuk menghindari ledakan.
• Jika tidak menggunakan baterai untuk waktu yang lama, lepaskan baterai dari dudukannya.
• Jangan mencampur baterai baru dengan yang lama.
• Jangan menempatkan baterai dengan kutub (+) dan (-) terbalik.
• Buang baterai bekas sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan setempat.

Alarm
1. Alarm Kerusakan

Setelah dibongkar dengan paksa, kunci akan mengeluarkan alarm yang berlangsung sekitar satu menit.

2. Alarm Sistem Terkunci
Verifikasi dengan sidik jari, kata sandi atau kartu yang salah sebanyak 5 kali berturut-turut akan 
menyebabkan sistem terkunci selama 3 menit. 

3. Alarm Tegangan Rendah
Saat tegangan baterai rendah, pesan suara akan mengingatkan Anda untuk mengganti baterai.

Mengembalikan ke Pengaturan Pabrik
1. Lepaskan penutup baterai dari panel belakang dan keluarkan baterai.
2. Tekan tombol atur ulang selama 5 detik dengan benda menyerupai jarum, sementara itu pasang kembali 

baterai di dudukan baterai.
3. Lepaskan tombol atur ulang dan tekan "#" untuk mengkonfirmasi setelah pesan suara. 

Dapatkan Apl EZVIZ 

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan). 
2. Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari “EZVIZ” di App Store atau Google PlayTM.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.

Apl EZVIZ
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Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari 
pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari "EZVIZ".

Tambahkan Kunci ke EZVIZ
Tambahkan kunci dan gateway ke EZVIZ dengan langkah-langkah berikut:

Pilih Lokasi yang Tepat untuk Gateway
• Gateway perlu untuk dihubungkan ke listrik.
• Pastikan koneksi antara gateway dan sub-perangkat stabil, tempatkan gateway di tengah sub-perangkat, 

dan jarak antara gateway dan router harus ≤6 meter.
• Tidak boleh ada penghalang logam dan dinding di antara gateway dan sub-perangkat, dan antara gateway dan 

router.
• Jangan menempatkan gateway atau detektor di atas router.

Hubungkan Gateway ke Catu Daya
Hubungkan gateway ke sumber listrik. Saat menyalakan gateway untuk yang pertama kali, cincin indikator 
LED akan berubah dari oranye pekat menjadi putih berkedip cepat, yang artinya gateway telah memasuki 
mode konfigurasi jaringan.

Adaptor Daya

Outlet

Hubungkan Gateway ke Jaringan
• Disarankan untuk menggunakan jaringan berkabel. Anda harus menghubungkan gateway ke port LAN 

router dengan kabel jaringan (dibeli terpisah) seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Router

• Anda juga dapat menggunakan jaringan nirkabel. Pindai kode QR di bagian bawah gateway dengan 
aplikasi EZVIZ lalu hubungkan gateway ke Wi-Fi dengan mengikuti panduan pada layar.

Jika koneksi Wi-Fi gagal, atau Anda ingin menghubungkan gateway ke Wi-Fi lain, Anda harus membuat gateway 
offline terlebih dahulu. Tekan dan tahan tombol fungsi selama lebih dari 4 detik hingga Anda mendengar perintah 
suara lalu hubungkan gateway ke Wi-Fi dengan mengikuti panduan pada layar.
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Tambahkan Gateway ke EZVIZ

Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal 
pada ponsel Anda yang akan berlaku.

1. Masuk ke akun Anda melalui aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan 
antarmuka pemindaian kode QR.

2. Pindai kode QR di bagian bawah gateway.

Scan QR Code

3.  Tambahkan gateway ke Wi-Fi dengan mengikuti panduan pada aplikasi.
Tambahkan Kunci ke EZVIZ
1. Kembali ke halaman beranda di aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan 

antarmuka pemindaian kode QR.

2. Pindai kode QR di bagian belakang penutup baterai.

Scan QR Code

3. Ketuk dan tahan lubang ATUR ULANG selama 3 detik dengan pin hingga Anda mendengar suara. Ketika 
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angka 5 di papan tombol berkedip, Anda dapat menambahkan kunci ke gateway.

Tekan * untuk keluar dari mode penambahan.

4. Pilih gateway Anda, lalu tambahkan kunci ke gateway dengan mengikuti wizard di aplikasi.

Pemeliharaan
Perawatan Harian
• Jauhkan kunci dari paparan bahan korosif untuk menghindari kerusakan kunci dan permukaan 

halusnya.
• Sebagai bagian penting dari kunci, jangan menggantung benda apa pun pada pegangan tuas karena 

fleksibilitas pegangan tuas secara langsung dapat memengaruhi penggunaan kunci.
• Jika pintu berubah bentuk, gesekan baut pengait kunci gabungan yang masuk ke pelat kotak meningkat 

sehingga baut tidak dapat memanjang sepenuhnya. Pada kondisi ini, diperlukan penyesuaian posisi 
pelat.

• Setelah menggunakan pembaca sidik jari dalam waktu lama, permukaannya mungkin 
kotor atau basah. Seka perlahan dengan kain lembut dan kering. 

• Segera ganti baterai ketika tegangan baterai lemah untuk memastikan kunci dapat digunakan secara 
normal. Perhatikan kutub positif dan negatif baterai saat menggantinya.

• Simpan kunci mekanis dengan baik.
• Jangan gores permukaan pembaca sidik jari dan papan tombol dengan benda yang keras dan tajam.
• Saat memindai sidik jari, tekan jari Anda pada pembaca sidik jari secara horizontal.
• Minta tenaga profesional untuk memeriksa kunci jika kunci tidak fleksibel atau tidak dapat ditahan pada 

posisi yang benar.
• Beri pelumas di bagian kunci yang berputar agar tetap berputar dengan mulus, dan untuk 

memperpanjang masa pakai.
• Dianjurkan untuk memeriksa kunci setiap enam bulan atau satu tahun, dan periksa apakah sekrup tetap 

longgar atau tidak.
• Oleskan sedikit bubuk grafit atau bubuk pensil ke dalam lubang silinder kunci untuk memastikan kunci 

dapat dimasukkan dan dikeluarkan dengan lancar secara teratur (setiap satu tahun atau enam bulan sekali). 
Namun, jangan mengoleskan minyak semir untuk melumasi agar tidak menempel pada pegas pin.

FAQ

Masalah Penyebab Solusi
Pintu tidak dapat 
terbuka meskipun 
verifikasi dengan 
sidik jari, kata sandi 
dan kartu berhasil.

Masalah pemasangan kunci. Minta tenaga profesional untuk 
memeriksa kunci.

Saat verifikasi dengan sidik jari atau 
kata sandi, pegangan tuas tidak 
kembali ke posisinya.

Kembalikan pegangan tuas ke 
posisinya, lalu masukkan kembali kata 
sandi atau sidik jari.

Pintu tidak bisa 
dibuka dengan 
kunci mekanis.

Kunci mekanis salah. Gunakan kunci mekanis yang benar. 
Silinder kunci rusak. Minta tenaga profesional untuk 

memeriksa kunci dan mengganti 
komponen yang rusak setelah 
membuka pintu dengan metode lain.

Badan kunci rusak.
Kunci tidak dapat dimasukkan hingga 
ke ujung.
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Saat membuka 
kunci dengan sidik 
jari, pintu tidak 
terbuka.

Sidik jari tidak valid. Buka kunci pintu dengan sidik jari, atau 
kata sandi atau kunci mekanis yang 
valid.Sidik jari telah dihapus.

Penyimpangan besar pada sidik jari 
yang valid.

Verifikasi ulang sidik jari, tekan jari 
pada pembaca secara horizontal untuk 
mengurangi penyimpangan; atau buka 
kunci pintu dengan kata sandi atau 
kunci mekanis.

Sidik jari rusak.

Tambahkan kembali sidik jari 
(disarankan untuk mendaftarkan lebih 
dari satu sidik jari untuk pengguna 
yang sama); atau buka kunci pintu 
dengan kata sandi atau kunci mekanis.

Jari terlalu kering, basah atau kotor. Verifikasi ulang sidik jari setelah jari 
berada dalam kondisi yang wajar.

Masalah Penyebab Solusi

Saat membuka kunci 
dengan sidik jari, pintu 
tidak terbuka.

Sidik jari berubah bentuk karena 
terlalu ditekan saat pemindaian 
sidik jari.

Verifikasi ulang sidik jari dengan cara 
yang benar.Sidik jari tidak sepenuhnya 

bersentuhan dengan pembaca sidik 
jari karena kurang ditekan saat 
pemindaian sidik jari.

Verifikasi dengan sidik 
jari, kata sandi dan kartu 
berhasil, tetapi motor 
tidak berfungsi, dan pintu 
tidak terbuka.

Jalur koneksi longgar. Minta tenaga profesional 
untuk memeriksa kunci, dan 
mengganti komponen yang 
rusak.

Masalah motor.

Papan tombol tidak 
merespon.

Baterai kehabisan daya atau 
kesalahan pada pemasangan 
baterai.

Buka kunci melalui catu daya eksternal 
atau kunci mekanis, dan periksa 
baterai.

Jalur koneksi antara badan kunci 
depan dan belakang mengendur.

Minta tenaga profesional untuk 
memeriksa kunci setelah membuka 
pintu dengan kunci mekanis.Papan tombol rusak.

Pembaca sidik jari tidak 
merespon. Pembaca sidik jari rusak.

Minta tenaga profesional untuk 
memeriksa kunci dan mengganti 
komponen yang rusak setelah 
membuka pintu dengan metode lain.

Kunci tetap terbuka, dan 
tidak dapat digunakan 
secara normal.

Masalah komponen pencekam. Minta tenaga profesional untuk 
memeriksa kunci.

Kunci telah memasuki mode tetap 
terbuka.

Verifikasi dengan sidik jari, kata sandi 
atau kartu untuk membatalkan mode 
tetap terbuka.

Baut utama tidak dapat 
memanjang, atau 
memanjang sebagian 
dengan mengangkat tuas 
pegangan.

Pintu berubah bentuk, sehingga 
baut utama tidak sejajar dengan 
lubang di pelat kunci.

Minta tenaga profesional untuk 
memeriksa kunci.
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Inisiatif Penggunaan Produk Video
Terima kasih telah memilih produk EZVIZ.
Teknologi memengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebagai perusahaan teknologi tinggi, kami 
semakin sadar akan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi bisnis dan kualitas hidup. Akan tetapi, 
pada saat yang sama, kami juga memahami potensi bahaya jika teknologi tersebut digunakan secara salah. 
Sebagai contoh, produk video mempunyai kemampuan merekam gambar yang sedang terjadi secara utuh 
dan jernih. Kapabilitas ini sangat bermanfaat dalam memahami apa yang telah terjadi dan mempertahankan 
fakta yang sedang terjadi. Akan tetapi, segala keunggulan ini juga berpotensi melanggar hak-hak dan 
kepentingan hukum pihak ketiga jika distribusi, penggunaan, dan/atau pemrosesan data video dilakukan 
secara tidak benar. Dengan filosofi “Teknologi untuk Kebaikan”, EZVIZ meminta setiap pengguna akhir 
teknologi video dan produk video ini untuk selalu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, 
serta etika setempat, untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih baik.
Mohon baca inisiatif berikut secara saksama:

1. Setiap orang berhak mengharapkan privasi hingga tingkat yang wajar. Oleh karena itu, pemasangan 
produk video ini tidak boleh bertentangan dengan harapan tersebut. Untuk itu, pasang peringatan dengan 
cara yang wajar dan efektif serta sebutkan jangkauan pantau, saat Anda memasang produk video di area 
publik. Untuk area non-publik, patuhi hak dan kepentingan pihak ketiga saat Anda memasang produk video. 
Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pasang video hanya setelah izin dari pemangku kepentingan 
diperoleh dan tidak memasang produk video tembus pandang.

2. Produk video dimaksudkan untuk merekam aktivitas saat itu dalam waktu dan ruang spesifik serta 
dalam kondisi spesifik. Oleh karena itu, setiap pengguna wajib mengerti hak mereka masing-masing dalam 
lingkup spesifik tersebut, guna menghindari pelanggaran atas hak foto, privasi, atau hak-hak hukum lainnya.

3. Selama penggunaan produk video ini, data gambar video yang diperoleh dari adegan saat itu akan 
terus dibuat, termasuk data biologis dalam jumlah besar (misalnya, gambar wajah), dan data tersebut dapat 
diaplikasikan atau diproses lebih lanjut. Produk video tidak dapat membedakan baik dan buruk terkait 
bagaimana data akan digunakan hanya berdasarkan gambar yang diperolehnya. Hasil penggunaan data 
bergantung pada metode dan tujuan penggunaan oleh pengontrol data. Oleh sebab itu, pengontrol data 
tidak hanya wajib mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan normatif 
lainnya, tetapi juga wajib menghormati norma internasional, moralitas sosial, kaidah umum, serta ketentuan 
non-wajib lain. Mereka juga wajib menghormati hak atas privasi dan foto serta hak dan kepentingan lainnya.

4. Hak-hak, nilai-nilai, dan tuntutan lain dari para pemangku kepentingan wajib selalu diperhatikan 
saat Anda mengolah data video yang dihasilkan tanpa henti oleh produk video. Dalam hal ini, keamanan 
produk dan keamanan data sangat menentukan. Untuk itu, setiap pengguna akhir dan pengontrol data 
wajib mengambil semua langkah yang wajar dan perlu untuk memastikan keamanan data dan mencegah 
kebocoran data, pengungkapan data secara tidak sah, dan penyalahgunaan data, mengatur kontrol akses, 
memilih lingkungan jaringan yang sesuai (Internet atau Intranet) yang akan tersambung ke produk, dan 
menciptakan serta senantiasa mengoptimalkan keamanan jaringan.

5. Produk video telah berperan besar dalam meningkatkan keamanan masyarakat di seluruh dunia dan 
kami percaya bahwa produk-produk ini juga akan berperan aktif dalam aspek-aspek kehidupan sosial 
lainnya. Penyalahgunaan atas produk video ini dengan cara apa pun yang melanggar hak asasi manusia 
atau berujung pada tindak pidana bertentangan dengan tujuan awal inovasi teknologi dan pengembangan 
produk ini. Oleh karena itu, masing-masing pengguna wajib menyusun mekanisme evaluasi dan pelacakan 
aplikasi produk mereka guna memastikan tiap produk digunakan dengan cara yang sesuai dan wajar serta 
untuk kebaikan.
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