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Anvisning
• Monteringen av det smarta fingeravtryckslåset EZVIZ (hädanefter kallat ”låset”) påverkar dess normala 

användning och livslängd. Det är rekommenderat att låta en låssmed montera och borra hål för låset 
enligt den bifogade borrmallen. 

• Det är rekommenderat att avlägsna låset vid målning och underhåll av ditt hus, och montera tillbaka det 
när arbetet är klart för att undvika skador på låset och förkorta dess livslängd.

• Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.
• När initialiseringen är slutförd är låset rensat på all användarinformation. När låset har monterats och 

konfigurerats, kan du lägga till fingeravtryck, dörrkoder och kort efter behov.
• När batterispänningen efter en längre tids användning blir låg, varnar larmet för låg spänning. Byt 

batterierna i lämplig tid och var uppmärksam på plus- och minuspolerna.
• Om du lämnar hemmet eller inte använder låset under en längre tid, bör du ta med dig den mekaniska 

nyckeln och inte lämna den inomhus. Du bör ta ur batteriet för att garantera låsets livslängd.
• Användare med plana eller tunna fingeravtryck, rekommenderas att använda tummen vid registrering 

av fingeravtryck för att öka chansen att lyckas, samt att registrera mer än ett fingeravtryck för samma 
användare.

• Låset har plats för upp till 50 fingeravtryck, 50 dörrkoder och 50 kort.

Innehåll i förpackningen
1 Frontpanel × 1
2 Baksida × 1
3 Låshus × 1
4 Gateway för hemmet × 1
5 Fyrkantspinne × 1
6 Kort × 2
7 Hålmall × 1
8 Påse med standardskruvar × 1
9 Påse med skruv för låshus × 1
10 Nyckelpåse × 1
11 AA-batteri × 4
12 Föreskrifter × 1
13 Snabbstartsguide × 1
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Översikt

InomhusUtomhus

Fingeravtrycksläsare 

Batterilucka

Knapp föratt förhindra 
tjuvtittande

Låsvred

Trycke

Batterifack

Serieport

Hål för 
Å T E R S T Ä L - 
LNING

Knappsats

Avkänningsområde för 
kort 
Knapp för dörrklocka

Handtag

Gränssnitt för nödströmsförsörjning

Mekaniskt nyckelhål
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Montera låset
Ändra handtagets riktning (valfritt)
1. Ändra tryckets riktning

- Ta av gummit och skruva ur vändningsskruven med en skruvmejsel.
- Vrid trycket 180 grader uppåt.
- Skruva i vändningsskruven i skruvhålet på den motsatta sidan.

Vändningsskruv

2. Bekräfta kopplingens riktning
- Frontpanel: Sätt i fyrkantspinnen i hylsan och lyft upp trycket. Vrid hylsan 90 grader om trycket inte är 

aktivt.
- Baksida: Slå på knappen för att förhindra tjuvtittande. Sätt i fyrkantspinnen i hylsan och lyft upp trycket. 

Vrid hylsan 180 grader om trycket inte är aktivt.

BaksidaFrontpanel

Knapp föratt förhindra 
tjuvtittandeElastisk 

cylinderpinne
Fyrkantspinne
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Vända låskolven (valfritt)

1. Ändra tryckets riktning
- Ta av gummit och skruva ur vändningsskruven med en skruvmejsel.
- Vrid trycket 180 grader uppåt.
- Skruva i vändningsskruven i skruvhålet på den motsatta sidan.

Vändningsskruv

2. Bekräfta kopplingens riktning
- Frontpanel: Sätt i fyrkantspinnen i hylsan och lyft upp trycket. Vrid hylsan 90 grader om trycket inte är 

aktivt.
- Baksida: Slå på knappen för att förhindra tjuvtittande. Sätt i fyrkantspinnen i hylsan och lyft upp trycket. 

Vrid hylsan 180 grader om trycket inte är aktivt.

Monteringssteg

• Standardtillbehören för montering av produkten är avsedd för 40-50 mm trädörrar. Om dörren är tjockare, bör 
du kontakta din lokala återförsäljare.

• Kläm inte den interna anslutningskabeln när du fäster kåporna på fram- och baksidan.
• Var försiktig så att du inte skadar fram- och baksidans kåpor när du monterar dem.

1. Borrhål
Produkten är lämplig för trädörrar och inbrottsskyddade metalldörrar. Borra hål enligt den medföljande 
borrmallen.

Använd installationspappersmall för 
att markera storleken på hålen och 
mittpunkterna�
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2. Montering

Tryck på  för att visa installationsvideon.

 1   Skruva fast låshuset i dörrpanelen.

 Installera låshuset och 
dra åt skruvarna�

 2   Sätt i fyrkantspinnen i framsidan och montera framsdan på dörren enligt vad som visas nedan.

Ta upp framsidan�
3� Dra åt positioneringsstiften�

2� Sätt i fyrkantspinne�

1� Placera 
positioneringsstiften�

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Sätt i framsidan i rätt läge och testa att funktionen hos låskolv och handtag är normal.

 Sätt i framsidan i korrekt 
läge�

 4   Fäst fästplattan och gummiskyddet på dörren med  positioneringsstiftet och  dra åt hylsan.

 

Rikta in mitten av 
hålet i fodret med 
fyrkantspinnen och dra 
åt skruvarna�

   5  Anslut fram- och baksidorna med kabeln.

 2

 2

 1

 1
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 6   Skruva fast baksidan med låsvredet i upprätt läge, enligt vad som visas nedan.

Se till att låsvredet är i upprätt 
läge, och sätt i baksidan�

 7  Sätt i batterierna i baksidan.

Sätt i batterierna�

 8   Testa dina lösenord, fingeravtryck och proximitetskort varefter installationen är slutförd.

Ställa in låset
När monteringen är slutförd, avlägsnar du batteriluckan och sätter i 4 x AA-batterier. Du kan sedan ställa in 
låset efter behov.

Tryck på  för att visa inställningvideon.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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• Dra av skyddsfilmen från låset före den första användningen. 
• Observera att desinfektionsmedel kan orsaka skador på låshuset.

Aktivera låset
Vidrör området vid knappsatsen för att aktivera låset.

Öppna meny
Tryck in 3571# för att öppna menyn.
• I grundinställningsläge, anger du snabbkoden för inställningen.
• I icke-initialläge, bekräfta först med administratörens fingeravtryck, lösenord eller kort. Ange sedan kortkod 

för inställningar.
Menyregister

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Meny

Lägga till fingeravtryck

Lägga till dörrkod

Lägga till kort

Radera kort

Radera dörrkod

Radera fingeravtryck

Rensa fingeravtryck

Rensa dörrkod

Rensa kort

Initialisera

Hög volym

Låg volym

Tysta

Efter varje slutförd inställning återkommer du till menyn. Där kan du ange en snabbkod igen för ytterligare en 
inställning eller trycka på * för att avsluta.

Lägga till fingeravtryck/dörrkod/kort
Lägga till fingeravtryck

• Antalet gånger visas på knappsatsen varje gång du vidrör fingeravtrycksläsaren.
• Kom ihåg fingeravtryckets nummer, då detta krävs om du vill radera fingeravtrycket.
• Ett redan tillagt fingeravtryck kan inte läggas till igen.
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 1   Tryck 11# när du har öppnat menyn, för att 
lägga till ett fingeravtryck. 

 2   Vidrör fingeravtrycksläsaren. Vidrör den igen 
efter röstmeddelandet och upprepa åtgärden fem 
gånger för att bekräfta. Fingeravtryckets nummer 
blinkar på knappsatsen när det är klart.

Insamling av fingeravtryck
Vid insamling av fingeravtryck, bör du placera ditt finger så att fingeravtryckets kontaktyta maximeras enligt 
vad som visas nedan, för att förbättra verifieringsgraden för fingeravtryck.

Lägga till dörrkod

• Kom ihåg dörrkodens nummer, då detta krävs om du vill radera dörrkoden.
• En redan tillagd dörrkod kan inte läggas till igen.

 1   Tryck 12# när du har öppnat menyn för att 
lägga till en dörrkod. 

 2   Ange dörrkoden (6 till 10 siffror) och 
tryck #. Ange sedan dörrkoden och tryck 
på # igen för att bekräfta. Dörrkodens 
nummer blinkar på knappsatsen när det 
är klart.

Lägga till kort
• Kom ihåg kortets nummer, då detta krävs om du vill radera kortet.
• Ett redan tillagt kort kan inte läggas till igen.

 1   Tryck 13# när du har öppnat menyn för att 
lägga till ett kort. 

 2   Håll upp kortet framför läsaren. Kortets nummer 
blinkar på knappsatsen när det är klart.
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Radera fingeravtryck/dörrkod/kort

Radera fingeravtryck

Det fingeravtryck som används för den aktuella verifieringen går inte att radera.
Om du exempelvis verifierar dig med fingeravtryck 1, så går det inte att radera fingeravtryck 1.

 1   Tryck 21# när du har öppnat menyn för att 
radera ett fingeravtryck.

 2  Ange fingeravtryckets nummer och tryck på #.

 3   Fingeravtryckets nummer blinkar, tryck då 
på #. 

Radera dörrkod
Den dörrkod som används för den aktuella verifieringen går inte att radera.
Om du exempelvis verifierar dig med dörrkod 1 så går det inte att radera dörrkod 1.
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 1   Tryck 22# när du har öppnat menyn för att 
radera en dörrkod.

 2  Ange dörrkodens nummer och tryck på #.

 3   Dörrkodens nummer blinkar, tryck då på #. 

Radera kort

Det kort som används för den aktuella verifieringen går inte att radera.
Om du exempelvis verifierar dig med kort 1 så går det inte att radera kort 1.

 1   Tryck 23# när du har öppnat menyn för att 
radera ett kort. 

 2  Ange kortets nummer och tryck på #. 

 3  Kortets nummer blinkar, tryck då på #. 



12

Rensa fingeravtryck/dörrkod/kort

Det metod som används för den aktuella verifieringen går inte att radera.
Om du exempelvis verifierar dig med ett fingeravtryck, så går det inte att rensa fingeravtrycken.

 1  När du har öppnat menyn, 
trycker du på 31# för att rensa 
fingeravtrycken, 
trycker du på 32# för att rensa dörrkoderna,
trycker du på 33# för att rensa korten.

 2  Tryck på # för att bekräfta. 

Initialisera

 1   Tryck 3570# när du har öppnat menyn för 
att initialisera. 

 2  Tryck på # för att bekräfta. 

Volymkontroll

Tryck 41# när du har öppnat menyn, för att välja hög volym
Tryck 42# för att välja låg volym
Tryck 43# för att välja tysta.

Det är bara knapparnas ljud och verifieringsljudet som går att tysta.
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Använda låset
Tryck på            för att titta på hanteringsvideon.

Låsa upp
Normal upplåsning

Upplåsning med fingeravtryck Upplåsning med dörrkod

Upplåsning med nyckel Upplåsning med kort

• Vid öppning av dörren med mekanisk nyckel, vrider du på nyckeln och trycker ner trycket.
• Vidrör området för knappsatsen för att aktivera låset innan du försöker öppna dörren med dörrkoden.
• Med hänsyn till säkerheten för din sekretess rekommenderas det att byta lösenorden och rengöra 

knappsatsområdet regelbundet om det finns kvarvarande märken.

Förvrängd dörrkod
Det smarta låset har en funktion för förvrängd dörrkod. En förvrängd dörrkod ökar säkerheten och undviker 
att någon tjuvtittar på dörrkoden.
När du anger dörrkoden kan du ange ett antal slumpmässiga siffror som någonstans innehåller den korrekta 
dörrkoden. Max. längd: 20 siffror (förvrängd dörrkod + korrekt dörrkod). 
Om den rätta dörrkoden, exempelvis är 123456, så kan du ange xxx123456xxx och avsluta med ”#” 
för att bekräfta, så låses dörren upp. 

Användning och administration
Nödströmsförsörjning
Om batterierna tar slut, kan du ansluta en powerbank (eller en telefon med stöd för OTG) till låsets micro-
USB gränssnitt för nödströmsförsörjning, för att ladda låset via micro-USB laddningskabeln och sedan låsa 
upp dörren. 

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

Montera batterier
1. Montera batterier: avlägsna batteriluckan, sätt i 4 x AA-batterier i batterihållaren och dra åt batteriluckan.

2. Obs! Montera rätt typ av batterier för att undvika en explosion.
• Avlägsna batterierna ur batterihållaren om låset inte ska användas under en längre tid.
• Blanda inte nya batterier med gamla batterier.
• Placera inte batterierna med (+) och (-) på fel plats.
• Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala miljöskyddslagar.

Larm
1. Sabotagelarm

Om låset demonteras med våld, kommer låset att larma i en minut.

2. Larm för låst system
En felaktig verifiering med fingeravtryck, dörrkod eller kort, fem gånger i rad medför att låset är spärrat i 
tre minuter. 

3. Larm för lågt batteri
När batterispänningen är låg, kommer ett röstmeddelande att tala om att batterierna behöver bytas.

Återställning av fabriksinställningar
1. Avlägsna batteriluckan på baksidan och ta ur batterierna.
2. Tryck på återställningsknappen med ett nålliknande föremål i fem sekunder, medan du sätter tillbaka 

batterierna i hållaren.
3. Släpp återställningsknappen och tryck på ”#” för att bekräfta när du hört röstmeddelandena. 

Hämta appen EZVIZ 

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas). 
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter ”EZVIZ” på App Store eller Google PlayTM.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

Appen EZVIZ

Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en 
uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.
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Lägg till lås i EZVIZ
Lägg till lås och gateway i EZVIZ genom följande steg:

Välj lämplig placering för gateway

• Din gateway måste anslutas.
• För att garantera att anslutningen mellan din gateway och de underordnade enheterna är stabil, bör du 

placera din gateway i mitten av de underordnade enheterna, och avståndet mellan din gateway och routern 
bör vara ≤ sex meter.

• Det får inte finnas några metallhinder eller väggar mellan din gateway och de underordnade enheterna, 
eller mellan gatewayen och routern.

• Placera inte gatewayen eller detektorn ovanpå routern.

Anslut gateway till strömkälla
Anslut din gateway. När du startar din gateway för första gången, kommer ringen för lysdiodindikering 
att växla från att lysa orange till att snabbt blinka vitt, som innebär att din gateway har gått in i läget för 
nätverkskonfiguration.

Strömadapter

Eluttag

Anslut gateway till nätverk
• Ett kabelanslutet nätverk rekommenderas. Du måste ansluta din gateway till routerns LAN-port med en 

nätverkskabel (köpes separat) enligt vad som visas på bilden nedan.
Router

• Du kan även använda ett trådlöst nätverk. Skanna QR-koden under din gateway med appen EZVIZ, och 
anslut sedan din gateway till WiFi-nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om WiFi-anslutningen misslyckas, eller om du vill ansluta din gateway till ett annat WiFi-nätverk, måste du först se till att 
din gateway är offline. Tryck på och håll funktionsknappen intryckt i mer än fyra sekunder, tills du hör ett röstmeddelande. 
Anslut sedan din gateway till WiFi-nätverket genom att följa anvisningarna på skärmen.

Lägg till gateway i EZVIZ

Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som 
har installerats på telefonen är den som gäller.
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1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, så visas gränssnittet 
för skanning av QR-kod.

2. Skanna QR-koden på gatewayens undersida.

Scan QR Code

3.  Lägg till din gateway genom att följa guiden i appen.

Lägg till lås i EZVIZ
1. Återgå till hemsidan i EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, så visas gränssnittet för 

skanning av QR-kod.

2. Skanna QR-koden på baksidan av batteriluckan.

Scan QR Code
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3. Tryck och håll Hål för ÅTERSTÄLLNING med ett stift i 3 sekunder tills du hör ett röstmeddelande. När 
siffran 5 på knappsatsen blinkar kan låset läggas till i gatewayen.

Tryck på * för att avsluta inställningsgränssnittet.

4. Välj din gateway, lägg till låset i gatewayen genom att följa guiden i appen.

Underhåll
Dagligt underhåll

• Låt inte låset komma i kontakt med frätande material då detta kan skada låset och påverka dess glans.
• Häng inga föremål på trycket då detta kan påverka låsets funktion, eftersom trycket är en viktig del av 

låset.
• Om dörren slår sig, ökas friktionen där den kombinerade låskolven går in i slutblecket, vilket kan medföra 

att kolven inte skjuts ut ordentligt. Om detta skulle inträffa, bör du justera slutbleckets placering.
• Efter en längre tids användning av fingeravtrycksläsaren, kan dess yta vara fläckig och/eller blöt. Torka 

försiktigt av den med en mjuk och torr trasa. 
• För att garantera normal användning av låset, bör batterierna bytas omedelbart när batterispänningen är 

låg. Var uppmärksam på batteriernas plus- och minuspoler vid byte.
• Förvara den mekaniska nyckeln på rätt sätt.
• Fingeravtrycksläsaren och knappsatsens yta får inte repas med hårda, vassa föremål.
• Vid insamling av fingeravtryck bör du placera ditt finger horisontellt mot läsaren.
• Be en låssmed kontrollera låset om det inte är flexibelt, eller inte sitter kvar i rätt läge.
• Smörj låsets rörliga delar så att de löper smidigt, för att förlänga livslängden.
• Det är rekommenderat att kontrollera låset var sjätte månad eller en gång om året, och kontrollera så att 

inga skruvar har lossnat.
• Applicera regelbundet en liten mängd grafitpulver eller blyertspulver i låscylindern för att se till att nyckeln 

är lätt att sätta i och ta ur (ett år eller sex månader). Använd dock inget smörjmedel då detta kan få stiften 
i låscylindern att fastna.

Vanliga frågor och svar

Problem Orsak Lösning

Det går inte att öppna 
dörren med fingeravtryck, 
dörrkod eller kort.

Det finns problem med låsets 
montering. Be en låssmed att kontrollera låset.

Vid verifiering av fingeravtryck 
och dörrkod, återgår trycket 
inte till sin position.

För tillbaka trycket till sin position 
och ange sedan fingeravtrycket eller 
dörrkoden igen.

Det går inte öppna dörren 
med den mekaniska 
nyckeln.

Fel mekanisk nyckel. Använd rätt mekanisk nyckel. 

Låscylindern är skadad.
Be en låssmed kontrollera låset och byta 
ut skadade delar efter att ha öppnat 
dörren med andra metoder.

Låshuset är skadat.

Det går inte att sätta i hela 
nyckeln.
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Problem Orsak Lösning

Vid upplåsning med 
fingeravtryck går det inte 
att öppna dörren.

Fingeravtrycket är inte giltigt. Lås upp dörren med ett giltigt 
fingeravtryck, en dörrkod eller en 
mekanisk nyckel.Fingeravtrycket har raderats.

Stor avvikelse från det giltiga 
fingeravtrycket.

Verifiera fingeravtrycket igen, placera 
fingret horisontellt för att undvika 
avvikelser, eller lås upp dörren med en 
dörrkod eller en mekanisk nyckel.

Fingeravtrycket är skadat.

Lägg till fingeravtrycket igen (det är 
rekommenderat att registrera mer än ett 
fingeravtryck för samma användare), eller 
lås upp dörren med en dörrkod eller en 
mekanisk nyckel.

Fingrarna är för torra, för blöta 
eller för smutsiga.

Verifiera fingeravtrycket igen när 
fingrarna är i normalt skick.

Vid upplåsning med 
fingeravtryck går det inte 
att öppna dörren.

Fingeravtrycket deformeras 
för att fingret trycks för hårt 
mot läsaren vid insamling av 
fingeravtrycket. Verifiera fingeravtrycket på ett korrekt 

sätt.Fingeravtrycket vidrör inte 
fingeravtrycksläsaren helt på 
grund av fingret trycks för löst 
mot fingeravtrycksläsaren.

Verifieringen av ett 
fingeravtryck, en dörrkod 
eller ett kort slutförs, men 
motorn fungerar inte och 
dörren går inte att öppna.

Anslutningskabeln har 
lossnat. Be en låssmed att kontrollera låset, och 

byta ut de skadade delarna.
Motorfel.

Knappsatsen reagerar 
inte.

Batterierna är slut eller så har 
de monterats på ett felaktigt 
sätt.

Lås upp låset med den externa 
strömförsörjningen eller den mekaniska 
nyckeln, och kontrollera batterierna.

Anslutningskabeln mellan 
framsidans låshus och 
baksidan har lossnat.

Be en låssmed att kontrollera låset efter 
att ha öppnat det med den mekaniska 
nyckeln.

Knappsatsen är skadad.

Inget svar från 
fingeravtrycksläsaren.

Fingeravtrycksläsaren är 
skadad.

Be en låssmed kontrollera låset och byta 
ut skadade delar efter att ha öppnat 
dörren med andra metoder.

Låset förblir upplåst, 
och går inte att använda 
normalt.

Delar i kopplingen är trasiga. Be en låssmed att kontrollera låset.

Låset står i olåst läge.
En verifiering med ett fingeravtryck, en 
dörrkod eller ett kort krävs för att avsluta 
det olåsta läget.

Låskolven går inte ut, eller 
så går den bara ut delvis 
när man lyfter på trycket.

Dörren har slagit sig så att 
låskolven inte är i linje med 
hålet i slutblecket.

Be en låssmed att kontrollera låset.
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Initiativ för användningen av videoprodukter
Tack för att du valde EZVIZ-produkter. 
Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett högteknologiskt företag blir vi alltmer medvetna om den roll som 
tekniken spelar för att förbättra företags effektivitet och livskvaliteten. Samtidigt ser vi även den potentiella 
skadan som kan uppstå från felaktig användning. Till exempel kan videoprodukter spela in riktiga, kompletta 
och tydliga bilder. Detta erbjuder ett högt värde i efterhand och bevarar fakta i realtid. Den kan dock även 
leda till intrång i tredje parts legitima rättigheter och intressen om felaktig distribution, användning och/eller 
bearbetning av videodata äger rum. EZVIZ lever efter filosofin ”Teknik kan göra gott” och kräver därför att 
varje slutanvändare av videoteknik och -produkter ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar såväl som 
etiska seder – allt i syfte att tillsammans skapa en bättre gemenskap. 
Läs följande initiativ noggrant: 

1. Alla har rimliga förväntningar på att integritet och installationen av videoprodukter inte bör stå i konflikt 
med denna rimliga förväntning. Därför ska ett varningsmeddelande presenteras på ett rimligt och effektivt 
sätt och förtydliga övervakningsområdet vid installationen av videoprodukter i offentliga områden. För icke-
offentliga områden ska en tredje parts rättigheter och intressen utvärderas vid installation av videoprodukter, 
inklusive men inte begränsat till, att endast installera videoprodukter efter att ha erhållit samtycke från 
intressenterna, och inte installera dolda videoprodukter. 

2. Syftet med videoprodukter är att spela in verkliga aktiviteter inom en viss tid och område samt under 
specifika förhållanden. Därför ska varje användare först rimligen definiera sina egna rättigheter i en sådan 
specifik omfattning, för att undvika intrång i en tredje parts bild, integritet eller andra legitima rättigheter. 

3. Under användningen av videoprodukter genereras bilddata som härrör från verkliga scener inklusive en 
stor mängd biologiska data (såsom ansiktsbilder). Data kan dessutom tillämpas eller bearbetas ytterligare. 
Videoprodukter i sig kan inte skilja gott från ont när det gäller hur man använder data baserat enbart på bilderna 
som har tagits av videoprodukterna. Resultatet av dataanvändningen beror på personuppgiftsansvariges 
praxis och syfte med användningen. Därför ska personuppgiftsansvariga inte bara följa alla tillämpliga 
lagar och förordningar och andra normativa krav, utan även respektera internationella normer, social och 
godtycklig moral, sedvänjor och andra icke-obligatoriska krav samt respektera individuell integritet, porträtt 
och andra rättigheter samt intressen. 

4. Rättigheterna, värderingarna och andra krav från olika intressenter bör alltid beaktas vid bearbetning 
av videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter. I detta avseende är produkt- och datasäkerhet 
extremt avgörande. Därför bör varje slutanvändare och personuppgiftsansvarig vidta alla rimliga och 
nödvändiga åtgärder för att garantera datasäkerhet och undvika dataläckage, felaktigt avslöjande och 
felaktig användning. Inklusive, men inte begränsat till, att konfigurera åtkomstkontroll, välja en lämplig 
nätverksmiljö (internet eller intranät) där videoprodukterna är anslutna, vilket skapar och ständigt optimerar 
nätverkssäkerheten. 

5. Videoprodukter har bidragit i stort till förbättringen av social trygghet runt om i världen och vi anser att 
dessa produkter också kommer att spela en aktiv roll i många delar av det sociala livet. Alla missbruk av 
videoprodukter som bryter mot mänskliga rättigheter eller leder till kriminell verksamhet strider mot den 
ursprungliga avsikten med teknisk innovation och produktutveckling. Därför ska varje användare upprätta 
en mekanism med utvärdering och spårning för sin produkttillämpning för att garantera att varje produkt 
används på ett korrekt och rimligt sätt och i god tro.
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