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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom). 

 Zdalne sterowanie powiązanymi urządzeniami. 

 Włączanie lub wyłączanie scen, sterowanie oświetleniem i obsługa kombinacji. 

 Montaż naścienny podstawy, z której można urządzenie zdjąć i używać jak pilota. 

 Obudowa odporna na uderzenia i wysoką temperaturę. 

Opis urządzenia 

 

Zawartość opakowania: 
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Instalacja 

Produkt przeznaczony do instalacji naściennej za pomocą podstawy dużej (zakrywającej ewentualną puszkę 

podtynkową) lub małej bezpośrednio do ściany. 

1. Przyłóż podstawę dużą lub małą do ściany w miejscu montażu, zaznacz miejsca wywiercenia 

otworów, odsuń podstawę, wywierć otwory pod kołki rozporowe (zwracając uwagę na średnicę 

wiertła), włóż kołki rozporowe. Następnie przyłóż podstawę dużą lub małą i przykręć za pomocą 

wkrętów oraz zamontuj zaślepki. 

 

2. Zdejmij pokrywę baterii, włóż do urządzenia baterie zwracając uwagę na polaryzację, zamknij 

pokrywę baterii. 

3. Przyłóż urządzenie do zamontowanej podstawy i wsuń wypust podstawy w szczelinę - prowadnicę w 

urządzeniu aby zamontować. 

Uwaga: wykonaj procedurę włączenia do sieci przed zamontowaniem urządzenia na podstawie. 
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Pobranie aplikacji 

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome. 

 

Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App 

Store. 

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi. 

Ustawienia sieciowe 

Upewnij się, że Brama (do zakupienia oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, 

urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.  

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia 

urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci. 

1. Włączanie do sieci po raz pierwszy (automatyczne) 

Ustaw bramę w tryb dodawania urządzeń do sieci, podłącz zasilanie do urządzenia, a urządzenie 

włączy się do sieci automatycznie. W czasie poszukiwania sieci [Kontrolka systemu] urządzenia 

miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s. 

2. Opuszczanie sieci 

Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 6s, [Kontrolka LED] zamiga 4 razy, urządzenie 

opuszcza sieć ZigBee. 

Uwaga: jeśli urządzenie musi być włączone ponownie do sieci ZigBee, należy postępować według jednego 

z trzech poniższych sposobów: 

- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz; 

- szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 4 razy (wciśnięcie co max. 1s); 

- wyłącz i włącz ponownie zasilanie aby wyszukać lub dołączyć się do sieci. 

 

3. Ustanowienie powiązań 

Uwaga: Poniższe instrukcje dotyczą ustanawiania powiązań. Jeśli urządzenie będzie służyć tylko do 

przełączania scen, nie trzeba zajmować się tą częścią. 

[Przyciski działania] od 2 do 6 mogą być powiązywane z innymi urządzeniami.  

Aby powiązać przycisk z urządzeniem wciśnij i przytrzymaj [Klawisz wielofunkcyjny], następnie wciśnij 

szybko [Przycisk działania #], następnie zwolnij [Klawisz wielofunkcyjny], wtedy [Kontrolka działania] 
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zamiga 1 raz, żeby zasygnalizować gotowość do powiązania urządzenia z innym urządzeniem. Następnie w 

ciągu 20s należy wykonać procedurę powiązania na powiązywanym urządzeniu (patrz Instrukcja obsługi 

powiązywanego urządzenia). Jeśli powiązywanie powiedzie się, [Kontrolka działania] zamiga 3 razy, jeśli 

nie [Kontrolka działania] zamiga 6 razy. 

a) Powiązywanie włączników – urządzenie pozwala powiązać 5 włączników ON/OFF (włącz/wyłącz) 

pod [Przyciskami działania] od 2 do 6. Należy wykonać procedurę powiązania 1 przycisku na każdy 

wyłącznik. 

b)  Powiązywanie ściemniaczy – urządzenie pozwala powiązać 2 ściemniacze, jeden [Przycisk 

działania 2] i [Przycisk działania 3] oraz [Przycisk działania 4] i [Przycisk działania 5] jako 

odpowiednio rozjaśnianie (2 i 4) i przyciemnianie oświetlenia (3 i 5). Każdy przycisk ma wtedy 2 

funkcje, służy on do wywołania  rozjaśniania/przyciemniania lub do zatrzymania, np.: po 

poprawnym powiązaniu [Przycisku działania 2] i [Przycisku działania 3] Przełącznika Scen ze 

ściemniaczem, [Przycisk działania 2] działa jako wyzwolenie rozjaśniania oświetlenia, ale również 

jako stop rozjaśniania. [Przycisk działania 3] działa jako wyzwolenie przyciemniania, ale również 

jako stop przyciemniania oświetlenia. Poza tym [Przycisk działania 2] działa jako stop 

przyciemniania, a [Przycisk działania 3] jako stop rozjaśniania. Należy wykonać procedurę 

powiązania na 2 przyciskach dla jednego ściemniacza. 

c) Powiązywanie sterowników zasłon – urządzenie pozwala powiązać 1 sterownik zasłon. [Przycisk 

działania 2] służy jako wyzwolenie otwarcia zasłon, [Przycisk działania 3] służy jako STOP, 

[Przycisk działania 4] służy jako wyzwolenie zamknięcia zasłon. Należy wykonać procedurę 

powiązania na 3 przyciskach. 

d) Powiązanie Inteligentnej Żarówki RGB LED – urządzenie pozwala powiązać 1 Inteligentną Żarówkę 

RGB LED, wtedy przyciski Przełącznika scen stają się panelem kontrolnym Inteligentnej Żarówki 

RGB LED i nie mogą być wykorzystanie w przełączaniu scen lub w innych powiązaniach. Aby 

powiązać przełącznik z Inteligentną Żarówką RGB LED należy wykonać procedurę powiązania 3 

razy (po włączeniu zasilania żarówka zaświeci się na czerwono, wyłącz i włącz zasilanie ponownie, 

żarówka zaświeci się na czerwono ponownie, następnie po ponownym włączenia zasilania żarówka 

zaświeci na czerwono dwa razy wolno i zaświeci na niebiesko wolno), w międzyczasie wciśnij 

[Klawisz wielofunkcyjny] i [Przycisk działania 1], a następnie zwolnij je. Po poprawnym powiązaniu 

[Kontrolka systemu] przełącznika scen zamiga 4 razy. Żarówka zaświeci na niebiesko przez 4s, 

następnie wyłączy się i zaświeci na biało. Teraz każdy przycisk przełącznika scen wykonuje funkcje 

jak na poniższym rysunku, jeśli tak nie jest, proces powiązywania należy wykonać ponownie. 
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Uwagi: 

 Dla każdego przycisku działania można wybrać funkcję powiązania lub funkcję sceny 

(priorytetem jest funkcja powiązania). Jeśli powiązanie powiedzie się, przycisk będzie działał 

tylko w funkcji powiązania. Priorytetem w powiązywaniu jest włącznik, następnie 

ściemniacz, następnie sterownik zasłon. 

 Jeżeli występują jakieś błędne powiązania lub powiązania do wykasowania, proszę 

przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Ponowne włączenie do sieci wykasuje 

wszystkie powiązania. 

 W razie problemów z powiązywaniem urządzeń ze względu na różne urządzenia wejściowe, 

odwołaj się do instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń lub skontaktuj się z obsługą 

klienta. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Przełącznik Scen 

Model WL-ZRCPBPW-S4160-02 

Materiał i kolor PC i ABS, biały perłowy 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Typ anteny Antena pcb 

Zasilanie 3V DC 

Pobór prądu w trybie czuwania <3μA 

Bateria CR2450, 2szt 

Zasięg 100, w zależności od otoczenia 

Częstotliwość pracy 2405-2480GHz 

Wymiary 86,8x83x13mm 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Wilgotność pracy ≤95%RH (bez kondensacji) 

Stopień ognioodporności UL94 V-0 

Metoda instalacji Natynkowa 

Masa netto 75g 

 

Uwagi 

 Produkt może być zainstalowany na plastikowej puszcze instalacyjnej! Jeśli zostanie zamontowany 

na metalowej puszce, komunikacja bezprzewodowa może być pogorszona. 

 Zaleca się, żeby produkt montowany był z dala od źródeł zakłóceń takich jak: pralki, kuchenki 

mikrofalowej, lodówki, routery, itp., w przeciwnym wypadku może to pogorszyć jakość komunikacji 

i działanie urządzenia. 

 Urządzenie zaprojektowano do użytku wewnętrznego. Nie należy używać go na zewnątrz. 

 Upuszczenie urządzenia może skutkować uszkodzeniem komponentów wewnętrznych. 

 Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu 

komponentów wewnętrznych. 

 Do czyszczenia należy używać suchej ściereczki bez użycia rozpuszczalników i agresywnych 

środków czyszczących. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów. 

 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora. 
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