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NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM. 
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Zalecenia
• Prawidłowa instalacja inteligentnego zamka drzwiowego z czytnikiem linii papilarnych EZVIZ Smart 

Fingerprint Lock (zwanego dalej „zamkiem”) zapewnia jego bezawaryjne funkcjonowanie i trwałość.
Prace związane z instalacją zamka i wykonaniem otworów zgodnie z szablonem, opisanym w dodatku, 
powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel. 

• Aby zapobiec uszkodzeniu i zniszczeniu zamka, należy tymczasowo demontować go na czas 
prowadzenia prac budowlanych w budynku.

• Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.
• Inicjowanie zamka powoduje usunięcie z niego wszystkich informacji użytkownika. Po zainstalowaniu 

i skonfigurowaniu zamka należy zapisać w nim wzorzec linii papilarnych, hasło lub kartę, zależnie 
od potrzeb.

• Niskie napięcie baterii jest sygnalizowane przez alert. W takim wypadku należy niezwłocznie wymienić 
baterię, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie jej biegunów.

• Jeżeli budynek/lokal lub zamek nie będą użytkowane przez dłuższy czas, należy zabrać 
ze sobą klucz mechaniczny (nie wolno pozostawiać go w zamkniętym budynku/lokalu). 
W takich okolicznościach należy wyjąć baterię z urządzenia, aby zapobiec przedwczesnemu 
zużyciu zamka.

• Jeżeli linie papilarne użytkownika są niewyraźne, zalecane jest zarejestrowanie wzorca linii papilarnych 
kciuka i kilku innych palców w celu zapewnienia większej skuteczności czytnika.

• W zamku można zapisać maksymalnie 50 wzorców linii papilarnych, 50 haseł i 50 kart.

Zawartość pakietu z produktem
1 Panel przedni 1 szt.
2 Panel tylny 1 szt.
3 Korpus zamka 1 szt.
4 Domowa brama sieciowa 1 szt.
5 Pręt o kwadratowym przekroju 

poprzecznym
1 szt.

6 Karta 2 szt.
7 Szablon otworów 1 szt.
8 Woreczek ze standardowymi śrubami 1 szt.
9 Woreczek ze śrubami do korpusu zamka 1 szt.
10 Woreczek z kluczami 1 szt.
11 Bateria typu AA 4 szt.
12 Informacje dotyczące przepisów 1 szt.
13 Skrócony podręcznik użytkownika 1 szt.
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Opis urządzenia

W budynkachPoza budynkami

Czytnik linii papilarnych 

Pokrywa zasobnika 
na baterie

Przycisk przesłony tulei 
zamka

Pokrętło zabezpieczenia

Klamka

Gniazdo baterii

Port 
szeregowy

Otwór 
resetowania

Klawiatura

Czytnik kart 

Przycisk dzwonka 
drzwiowego

Klamka

Złącze zasilania awaryjnego

Szczelina odblokowania mechanicznego
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Instalacja zamka drzwiowego
Zmiana konfiguracji klamki (opcjonalne)
1. Zmiana konfiguracji klamki

- Wyjmij gumową zatyczkę i odkręć śrubę ustalającą.
- Obróć klamkę o 180 stopni, podnosząc ją w górę.
- Dokręć śrubę ustalającą w przeciwległym otworze.

Śruba ustalająca

2. Potwierdzanie konfiguracji
- Panel przedni: Włóż pręt o kwadratowym przekroju poprzecznym do tulei i podnieś klamkę. Obróć tuleję 

o 90 stopni po zwolnieniu zabezpieczenia klamki.
- Panel tylny: Naciśnij przycisk przesłony tulei zamka. Włóż pręt o kwadratowym przekroju poprzecznym 

do tulei i podnieś klamkę. Obróć tuleję o 180 stopni po zwolnieniu zabezpieczenia klamki.

Panel tylnyPanel przedni

Przycisk przesłony tulei 
zamka

Bolec

Pręt 
o kwadratowym 
przekroju 
poprzecznym
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Zmiana konfiguracji zapadki (opcjonalne)

 1 2

3

Przesuń ten metalowy element 
w górę.

Obróć zapadkę o 180 stopni. Obróć 
centralny element o 90 stopni 
i dociśnij.

Wsuń zapadkę do korpusu 
zamka.

Procedura instalacji

• Standardowe akcesoria dla tego produktu są przeznaczone do instalacji w drzwiach drewnianych 
o grubości 40–50 mm. W przypadku grubości drzwi przekraczającej ten zakres skontaktuj się z lokalnym 
dystrybutorem.

• Podczas instalowania panelu przedniego i tylnego należy chronić wewnętrzny przewód połączeniowy przed 
uszkodzeniem.

• Podczas instalowania panelu przedniego i tylnego należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu.

1. Wykonywanie otworów
Urządzenie jest przystosowane do instalacji w drzwiach drewnianych i metalowych drzwiach 
antywłamaniowych. Wykonaj otwory zgodnie z szablonem dostarczonym w pakiecie z produktem.

Użyj papierowego szablonu, aby 
zaznaczyć rozmiar otworów i ich 
środki.
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2. Instalacja

Dotknij , aby obejrzeć film z instrukcjami montażu.

 1   Przymocuj korpus zamka w drzwiach śrubami.

 Zamocuj korpus zamka 
i dokręć go śrubami.

 2   Włóż pręt o kwadratowym przekroju poprzecznym do panelu przedniego i zainstaluj panel 
w drzwiach w sposób przedstawiony na rysunku.

Chwyć panel przedni.
3. Dokręć bolce pozycjonujące.

2. Włóż pręt o kwadratowym 
przekroju poprzecznym.

1. Umieść bolce 
pozycjonujące.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Włóż panel przedni w odpowiedniej pozycji i przetestuj, czy zapadka i klamka działają prawidłowo.

 Włóż panel przedni 
w odpowiedniej pozycji.

 4   Przymocuj płytę montażową i podkładkę gumową na drzwiach z bolcem pozycjonującym  i dokręć 
tulejkę .

 

Wyrównaj środek otworu 
we wkładce z prętem 
o kwadratowym przekroju 
poprzecznym, a następnie 
dokręć śruby.

   5  Połącz panel przedni i tylny za pomocą przewodu.

 2

 2

 1

 1
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 6   Ustaw pokrętło zabezpieczenia pionowo i przymocuj panel tylny śrubami w sposób przedstawiony 
na rysunku.

Upewnij się, że pokrętło 
zabezpieczenia jest ustawione 
pionowo i włóż panel tylny.

 7  Włóż baterie do panelu tylnego.

Włóż baterie.

 8   Przetestuj działanie haseł, wzorca linii papilarnych i karty zbliżeniowej. Po pomyślnej ich weryfikacji 
montaż jest zakończony.

Konfiguracja zamka drzwiowego
Po instalacji należy zdjąć pokrywę zasobnika na baterie i zainstalować cztery baterie typu AA. 
Następnie można skonfigurować zamek zależnie od potrzeb.

Dotknij , aby obejrzeć film z instrukcjami konfiguracji.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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• Przed pierwszym użyciem zamka usuń z niego folię ochronną. 
• Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.

Uaktywnianie zamka
Aby uaktywnić zamek, dotknij klawiatury.
Wyświetlanie menu
Aby wyświetlić menu, wprowadź kod 3571#.
• Jeżeli zamek nie został jeszcze zainicjowany, wprowadź kod ustawienia.
• Jeżeli zamek nie został jeszcze zainicjowany, najpierw przeprowadź weryfikację przy użyciu wzorca linii 

papilarnych, hasła lub karty administratora. Następnie wprowadź kod ustawienia.

Indeks menu

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Dodaj wzorzec linii 
papilarnych

Dodawanie hasła

Dodaj kartę

Usuń kartę

Usuń hasło

Usuń wzorzec linii 
papilarnych

Wyczyść wzorce linii 
papilarnych

Wyczyść hasła

Wyczyść karty

Zainicjuj

Zwiększ głośność

Zmniejsz głośność

Wycisz

Menu jest zawsze ponownie wyświetlane po prawidłowej zmianie konfiguracji. Następnie można ponownie 
wprowadzić kod ustawienia lub nacisnąć przycisk *, aby zamknąć menu.

Dodawanie wzorca linii papilarnych / hasła / karty

Dodaj wzorzec linii papilarnych

• Numer jest wyświetlany na klawiaturze zawsze po dotknięciu czytnika linii papilarnych.
• Należy zapamiętać numer wzorca linii papilarnych, który będzie wymagany w przypadku usuwania wzorca.
• Nie można ponownie dodać wzorca linii papilarnych z tym samym numerem.
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 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 11#, 
aby dodać wzorzec linii papilarnych. 

 2   Dotknij czytnika linii papilarnych. 
Dotknij ponownie po odtworzeniu monitu 
głosowego i powtórz te czynności pięciokrotnie, 
aby potwierdzić. Numer wzorca linii papilarnych 
będzie migać na klawiaturze po zakończeniu tej 
operacji.

Rejestrowanie wzorców linii papilarnych
Podczas rejestrowania wzorców linii papilarnych należy zapewnić maksymalną powierzchnię styku linii 
papilarnych z czytnikiem (zob. rysunek), aby zapewnić większą skuteczność weryfikacji.

Dodawanie hasła

• Należy zapamiętać numer hasła, który będzie wymagany w przypadku usuwania hasła.
• Nie można ponownie dodać hasła z tym samym numerem.

 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 12#, 
aby dodać hasło. 

 2   Wprowadź hasło (6–10 cyfry), a następnie 
naciśnij przycisk #. Następnie ponownie 
wprowadź hasło i naciśnij przycisk #, 
aby potwierdzić. Numer hasła będzie migać 
na klawiaturze po zakończeniu tej operacji.

Dodaj kartę

• Należy zapamiętać numer karty, który będzie wymagany w przypadku usuwania karty.
• Nie można ponownie dodać karty z tym samym numerem.
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 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 13#, 
aby dodać kartę. 

 2   Przesuń kartę na czytniku. Numer karty będzie 
migać na klawiaturze po zakończeniu tej 
operacji.

Usuwanie wzorca linii papilarnych / hasła / karty
Usuń wzorzec linii papilarnych

 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 21#, 
aby usunąć wzorzec linii papilarnych.

 2   Wprowadź numer wzorca linii papilarnych, 
a następnie naciśnij przycisk #.

 3   Gdy numer wzorca linii papilarnych zacznie 
migać, naciśnij przycisk #. 

Nie można usunąć bieżącego zweryfikowanego wzorca linii papilarnych.
Jeżeli na przykład zostanie zweryfikowany wzorzec linii papilarnych o numerze 1, nie można go usunąć.

Usuń hasło
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Nie można usunąć bieżącego zweryfikowanego hasła.
Jeżeli na przykład zostanie zweryfikowane hasło o numerze 1, nie można go usunąć.

 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 22#, 
aby usunąć hasło.

 2   Wprowadź numer hasła, a następnie naciśnij 
przycisk #.

 3   Gdy numer hasła zacznie migać, naciśnij 
przycisk #. 

Usuń kartę

Nie można usunąć bieżącej zweryfikowanej karty.
Jeżeli na przykład zostanie zweryfikowana karta o numerze 1, nie można jej usunąć.

 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 23#, 
aby usunąć kartę. 

 2   Wprowadź numer karty, a następnie naciśnij 
przycisk #. 

 3   Gdy numer karty zacznie migać, naciśnij 
przycisk #. 
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Czyszczenie wzorców linii papilarnych / haseł / kart

Nie można wyczyścić ustawień dla bieżącej zweryfikowanej metody.
Jeżeli na przykład zostanie zweryfikowany wzorzec linii papilarnych, nie można wyczyść wzorców linii 
papilarnych.

 1  Wyświetl menu, a następnie, 
wprowadź kod 31#, aby wyczyścić wzorce 
linii papilarnych, 
wprowadź kod 32#, aby wyczyścić hasła,
wprowadź kod 33#, aby wyczyścić karty.

 2  Naciśnij przycisk #, aby potwierdzić. 

Zainicjuj

 1   Wyświetl menu i wprowadź kod 3570#, 
aby zainicjować urządzenie. 

 2  Naciśnij przycisk #, aby potwierdzić. 

Regulacja głośności
Wyświetl menu i wprowadź kod 41#, aby zwiększyć głośność.

wprowadź kod 42#, aby zmniejszyć głośność,
wprowadź kod 43#, aby wyciszyć.

Można wyciszyć tylko dźwięk naciśnięcia klawiszy i potwierdzenia weryfikacji.
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Obsługa zamka drzwiowego
Naciśnij przycisk [button], aby obejrzeć film na temat zarządzania.

Odblokowywanie
Odblokowywanie w trybie zwykłym

Odblokowywanie przy użyciu 
wzorca linii papilarnych

Odblokowywanie hasłem

Odblokowywanie 
 kluczem

Odblokowywanie kartą

• Aby otworzyć drzwi kluczem mechanicznym, obróć klucz i naciśnij klamkę.
• Przed otwarciem drzwi hasłem dotknij klawiatury, aby uaktywnić zamek.
• Aby chronić prywatność, należy regularnie zmieniać hasło i czyścić panel sterowania.

Maskowanie hasła
Zamek inteligentny umożliwia maskowanie hasła. Maskowanie hasła zapewnia lepszą ochronę i zapobiega 
podejrzeniu hasła przez osoby nieupoważnione.
Podczas wprowadzania hasła można wprowadzić dowolne cyfry oprócz właściwego hasła. Długość maks.: 
20 cyfr (dowolne maskowane cyfry + właściwe hasło). 
Na przykład wprowadzenie oprócz właściwego hasła 123456 również maskowanych cyfr xxx123456xxx 
i potwierdzenie tego ciągu przyciskiem # spowoduje odblokowanie drzwi. 

Inne procedury
Zasilanie awaryjne
Gdy baterie zostaną rozładowane, podłącz baterię przenośną lub telefon z wyjściem OTG do złącza 
micro USB, aby naładować baterię zamka, a następnie odblokować zamek. 

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

Instalowanie baterii
1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterie, umieść w nim cztery baterie typu AA i załóż pokrywę.

2. Uwaga: zainstalowanie nieodpowiednich baterii może spowodować wybuch.
• Jeżeli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy wyjąć je z urządzenia.
• Nie wolno używać równocześnie nowych i starymi baterii.
• Nie wolno odwrotnie podłączać biegunów (+/–) baterii.
• Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Alarmy
1. Alarm sabotażu

Nieautoryzowany demontaż zamka powoduje włączenie alarmu trwającego około minuty.

2. Alarm blokady systemu
Pięć kolejnych zakończonych niepowodzeniem prób weryfikacji przy użyciu wzorca linii papilarnych, 
hasła lub karty powoduje zablokowanie systemu na trzy minuty. 

3. Alarm niskiego napięcia
Gdy napięcie baterii jest niskie, monit głosowy przypomina o konieczności wymiany baterii.

Przywracanie ustawień fabrycznych
1. Zdejmij pokrywę komory baterii na panelu tylnym i wyjmij baterie.
2. Naciśnij przycisk resetowania przedmiotem z wąskim zakończeniem i przytrzymaj go przez pięć sekund, 

i zainstaluj baterie w urządzeniu w tym czasie.
3. Gdy zostanie odtworzony monit głosowy, zwolnij przycisk resetowania i naciśnij przycisk #, 

aby potwierdzić. 

Pobieranie aplikacji EZVIZ 

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane). 
2. Wyszukaj „EZVIZ” w sklepie internetowym App Store lub Google PlayTM, aby pobrać i zainstalować 

aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

Aplikacja EZVIZ

Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest 
aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w sklepie z aplikacjami.
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Dodawanie zamka do aplikacji EZVIZ
Aby dodać zamek i bramę do aplikacji EZVIZ, wykonaj następujące czynności:

Wybór odpowiedniej lokalizacji bramy

• Brama sieciowa powinna być podłączona.
• Aby zapewnić stabilne połączenie bramy z urządzeniami, należy umieścić ją w centrum grupy urządzeń, 

tak aby odległość bramy od routera nie przekraczała sześciu metrów.
• Metalowe przeszkody i ściany nie powinny znajdować się między bramą a urządzeniami i routerem.
• Nie wolno umieszczać bramy i detektora na routerze.

Podłączenie bramy do zasilania
Podłącz bramę sieciową. Gdy brama jest uruchamiana pierwszy raz, pomarańczowy wskaźnik jest 
włączony, a następnie biały wskaźnik zaczyna migać szybko, sygnalizując przełączenie bramy do trybu 
konfigurowania sieci.

Zasilacz

Gniazdo sieci 
elektrycznej

Podłączenie bramy do sieci
• Zalecane jest korzystanie z sieci przewodowej. Podłącz bramę sieciową do złącza LAN routera przewodem 

sieciowym (zakupionym oddzielnie) w sposób przedstawiony na rysunku.

Router

• Można też użyć sieci bezprzewodowej. Zeskanuj kod QR, znajdujący się na podstawie bramy, przy użyciu 
aplikacji EZVIZ, a następnie połącz bramę z siecią Wi-Fi zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli połączenie Wi-Fi nie powiedzie się lub konieczne jest połączenie bramy z inną siecią Wi-Fi, należy najpierw 
przełączyć bramę do trybu offline. Naciśnij przycisk funkcyjny i przytrzymaj go przed ponad cztery sekundy 
do chwili, gdy zostanie odtworzony monit głosowy, a następnie połącz bramę z siecią Wi-Fi zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Dodanie bramy do aplikacji EZVIZ
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Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji 
zainstalowanej w telefonie.

1. Zaloguj się do swojego konta przy użyciu aplikacji EZVIZ i naciśnij ikonę dodawania urządzenia, 
aby wyświetlić okno skanowania kodu QR.

2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na podstawie bramy.

Scan QR Code

3.  Dodaj bramę zgodnie z instrukcjami kreatora w aplikacji.

Dodawanie zamka do aplikacji EZVIZ
1. Wróć na ekran główny aplikacji EZVIZ i naciśnij ikonę dodawania urządzenia, aby wyświetlić okno 

skanowania kodu QR.

2. Zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu pokrywy baterii.
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Scan QR Code

3. Używając szpilki, naciśnij przycisk Otwór resetowania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aż zostanie 
wyemitowany komunikat głosowy. Kiedy numer 5 na klawiaturze zacznie migać, można dodać zamek do 
bramy.

Naciśnij przycisk *, aby zamknąć tryb dodawania.

4. Wybierz bramę, dodaj zamek do bramy zgodnie z instrukcjami kreatora w aplikacji.

Konserwacja
Konserwacja codzienna

• Należy chronić zamek przed kontaktem z substancjami powodującymi korozję, aby zapobiec 
uszkodzeniu i zmatowieniu jego powłoki.

• Klamka jest najważniejszym elementem zamka, dlatego nie wolno na niej wieszać żadnych 
przedmiotów, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie zamka.

• Deformacja drzwi powoduje zwiększenie tarcia między zapadką a płytą oporową i uniemożliwia pełne 
wysunięcie zapadki. W takich okolicznościach konieczne jest dostosowanie położenia płyty oporowej.

• Po dłuższym czasie użytkowania czytnika linii papilarnych jego powierzchnia może być 
zanieczyszczona lub wilgotna. Należy przetrzeć ten element ostrożnie miękką, suchą ściereczką. 

• Baterie należy wymieniać niezwłocznie po zasygnalizowaniu niskiego napięcia baterii, aby umożliwić 
prawidłowe funkcjonowanie zamka. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
ułożenie ich biegunów.

• Należy chronić klucz mechaniczny.
• Nie wolno dopuścić do zarysowania twardymi, ostrymi przedmiotami czytnika linii papilarnych 

i powierzchni klawiatury.
• Podczas odczytu linii papilarnych należy docisnąć palec poziomo na czytniku.
• Należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi sprawdzenie zamka, jeżeli występuje w nim nadmierne 

tarcie lub nie jest on prawidłowo blokowany.
• Należy smarować obrotowe elementy zamka, aby zapewnić ich prawidłowe, wieloletnie funkcjonowanie.
• Zalecane jest przeprowadzanie przeglądu zamka co sześć miesięcy lub co rok i sprawdzanie, czy śruby 

nie są poluzowane.
• Regularne (co rok lub sześć miesięcy) umieszczanie niewielkiej ilości proszku grafitowego w bębnie 

zamka gwarantuje prawidłowe wkładanie i wyjmowanie klucza. Nie wolno jednak umieszczać w zamku 
smaru, który może przywierać do sprężyny bębna zapadkowego.
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Często zadawane pytania

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Nie można otworzyć 
drzwi przy użyciu wzorca 
linii papilarnych, hasła 
lub karty.

Nieprawidłowa instalacja 
zamka.

Zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel.

Klamka nie jest cofana 
do położenia początkowego 
po zweryfikowaniu przy użyciu 
wzorca linii papilarnych 
lub hasła.

Ustaw klamkę w położeniu początkowym, 
a następnie ponownie wprowadź hasło 
lub odczytaj linie papilarne.

Nie można tworzyć drzwi 
kluczem mechanicznym.

Niewłaściwy klucz 
mechaniczny. Użyj właściwego klucza mechanicznego. 

Uszkodzenie bębna zamka.
Otwórz zamek przy użyciu innej 
metody, zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel i wymień 
uszkodzone części.

Uszkodzenie korpusu zamka.

Nie można całkowicie włożyć 
klucza mechanicznego.

Nie można otworzyć 
zamka przy użyciu wzorca 
linii papilarnych.

Niewłaściwy wzorzec linii 
papilarnych. Otwórz drzwi przy użyciu właściwego 

wzorca linii papilarnych, hasła lub klucza 
mechanicznego.Usunięcie wzorca linii 

papilarnych.

Nieprawidłowy odczyt wzorca 
linii papilarnych.

Odczytaj linie papilarne ponownie, 
dociskając palec poziomo na czytniku, 
aby zwiększyć dokładność odczytu, 
albo odblokuj drzwi hasłem lub kluczem 
mechanicznym.

Uszkodzenie wzorca linii 
papilarnych.

Zarejestruj wzorzec linii papilarnych 
ponownie (zalecane jest zarejestrowanie 
wzorców dla kilku palców każdego 
użytkownika) albo odblokuj drzwi hasłem 
lub kluczem mechanicznym.

Zbyt suche, wilgotne 
lub zanieczyszczone palce.

Oczyść palce i odczytaj linie papilarne 
ponownie.

Nie można otworzyć 
zamka przy użyciu wzorca 
linii papilarnych.

Nieprawidłowy odczyt 
linii papilarnych na skutek 
nadmiernego nacisku 
na czytnik. Odczytaj linie papilarne ponownie 

w prawidłowy sposób.Brak kontaktu palca 
z czytnikiem linii papilarnych 
na skutek niedostatecznego 
nacisku.

Wzorzec linii papilarnych, 
hasło lub karta są 
weryfikowane pomyślnie, 
ale silnik nie otwiera 
drzwi.

Poluzowanie przewodów.
Zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel i wymień 
uszkodzone części.Usterka silnika.
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Brak reakcji klawiatury.

Rozładowanie 
lub nieprawidłowe 
zainstalowanie baterii.

Odblokuj zamek przy użyciu zasilania 
zewnętrznego lub klucza mechanicznego 
i sprawdź baterie.

Poluzowanie przewodów 
między przednią a tylną 
częścią zamka.

Otwórz zamek kluczem mechanicznym 
i zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel.

Uszkodzenie klawiatury.

Brak reakcji czytnika linii 
papilarnych.

Uszkodzenie czytnika linii 
papilarnych.

Otwórz zamek przy użyciu innej 
metody, zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel i wymień 
uszkodzone części.

Zamek pozostaje otwarty.

Uszkodzenie elementów 
blokujących. 

Zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel.

Przełączenie zamka do trybu 
pozostawienia drzwi 
otwartych.

Wyłącz tryb pozostawienia drzwi 
otwartych, korzystając z wzorca linii 
papilarnych, hasła lub karty.

Nie można wysunąć 
zapadki, częściowo 
lub całkowicie, przy 
użyciu klamki.

Drzwi są zdeformowane, 
dlatego główna zapadka 
nie jest ustawiona zgodnie 
z otworem w płycie oporowej.

Zleć sprawdzenie zamka przez 
wykwalifikowany personel.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów 
wideo
Dziękujemy za wybór produktów EZVIZ.
Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Będąc firmą działającą w branży zaawansowanych 
technologii, jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w zwiększaniu efektywności 
biznesowej i jakości życia, ale jednocześnie potencjalnych szkód wynikających z jej niewłaściwego 
wykorzystania. Na przykład, produkty wideo potrafią rejestrować rzeczywiste, kompletne i wyraźne obrazy. 
Zapewnia to wysoką wartość retrospektywną i zachowanie faktów w czasie rzeczywistym. Może to jednak 
także prowadzić do naruszenia uzasadnionych praw i interesów osób trzecich w przypadku niewłaściwego 
rozpowszechniania, wykorzystywania i/lub przetwarzania danych wideo. Kierując się filozofią „Technologia 
dla dobra” EZVIZ wymaga, aby każdy użytkownik końcowy technologii i produktów wideo przestrzegał 
wszystkich obowiązujących praw i przepisów, a także przyjętych zasad etycznych, dążąc do wspólnego 
tworzenia lepszej społeczności.
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi inicjatywami:

1. Każdy człowiek ma uzasadnione oczekiwanie prywatności, a instalacja produktów wideo nie powinna 
być sprzeczna z tym uzasadnionym oczekiwaniem. W związku z tym, instalując produkty wideo w miejscach 
publicznych, należy w rozsądny i skuteczny sposób przekazać stosowne ostrzeżenie oraz wyjaśnić zakres 
monitorowania. W przypadku obszarów niepublicznych należy ocenić prawa i interesy stron trzecich 
podczas instalacji produktów wideo, w tym — między innymi — instalowanie produktów wideo dopiero po 
uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz nieinstalowanie produktów wideo w sposób mający na celu 
ich ukrycie.

2. Celem produktów wideo jest rejestracja rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni oraz 
w określonych warunkach. Dlatego każdy użytkownik powinien najpierw rozsądnie określić swoje prawa 
w konkretnym zakresie, aby uniknąć naruszenia wizerunków, prywatności lub innych praw osób trzecich.

3. Podczas korzystania z produktów wideo nadal będą generowane dane obrazu wideo pochodzące z 
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rzeczywistych scen, w tym duża ilość danych biologicznych (takich jak wizerunki twarzy), a dane te 
mogą być dalej stosowane lub przetwarzane. Same produkty wideo nie są w stanie odróżnić dobra od 
zła w odniesieniu do sposobu wykorzystania danych wyłącznie na podstawie obrazów przechwyconych 
przez produkty wideo. Wynik wykorzystania danych zależy od sposobu i celu ich wykorzystania przez 
administratorów danych. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz innych wymogów normatywnych, ale także 
przestrzegać norm międzynarodowych, zasad moralności społecznej, dobrych obyczajów, powszechnych 
praktyk i innych nieobowiązkowych wymogów oraz szanować prywatność, wizerunek oraz inne prawa i 
interesy jednostki. 

4. Podczas przetwarzania danych wideo, które są stale generowane przez produkty wideo, należy 
zawsze uwzględniać prawa, wartości i inne wymagania różnych zainteresowanych stron. W związku z 
tym bezpieczeństwo produktów i bezpieczeństwo danych są niezwykle istotne. Dlatego każdy użytkownik 
końcowy i administrator danych podejmie wszelkie uzasadnione i niezbędne środki w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa danych i uniknięcia ich wycieku, niewłaściwego ujawnienia i niewłaściwego wykorzystania, 
w tym między innymi: ustanowienie kontroli dostępu, wybór odpowiedniego środowiska sieciowego 
(Internet lub Intranet), do którego podłączone są produkty wideo, ustanowienie i ciągła optymalizacja 
bezpieczeństwa sieci. 

5. Produkty wideo wniosły ogromny wkład w poprawę bezpieczeństwa społecznego na całym świecie 
i wierzymy, że będą one również odgrywać aktywną rolę w wielu aspektach życia społecznego. Wszelkie 
nadużycia produktów wideo naruszające prawa człowieka lub prowadzące do działalności przestępczej 
są sprzeczne z pierwotnym zamiarem innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Dlatego każdy 
użytkownik powinien ustanowić mechanizm oceny i śledzenia stosowania swoich produktów, aby zapewnić, 
że każdy produkt jest stosowany w sposób właściwy i rozsądny oraz w dobrej wierze.
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