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Cechy 

 Automatyczne powiadamianie na urządzenia mobilne po wywołaniu (przycisk dzwonka) lub 

wykryciu nienormalnego ruchu przed drzwiami; 

 Możliwość zdalnego sprawdzenia widoku wizjera; 

 Możliwość zdalnego otworzenia drzwi w powiązaniu z Zamkiem Wulian; 

 Opcja głosowej komunikacji dwukierunkowej; 

 Kamera 720p HD z funkcją Super Night Vision jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia; 

 Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu; 

 Funkcja odtwarzania video; 

 Komunikacja WiFi; 

 Minimalne zużycie energii elektrycznej; 

 Łatwa instalacja. 

Opis urządzenia 
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Zawartość opakowania: 

Lp. Nazwa/funkcja/ Ilość szt. 

1 Moduł przedni 1 

2 Moduł tylny 1 

3 Metalowa płytka montażowa 1 

4 Karta pamięci microSD TF 1 

5 Ładowarka 1 

6 Kabel USB 1 

7 Igła 1 

8 Instrukcja obsługi 1 

9 Pakiet instalacyjny (elementy montażowe) 1 

10 Karta gwarancyjna 1 

 

Instalacja 

1. Odklej folię z taśmy dwustronnej na module przednim, włóż rurkę urządzenia w otwór w drzwiach 

obchodząc się ostrożnie z taśmą sygnałową, przyklej moduł przedni do drzwi (dioda podczerwieni u 

góry, przycisk dzwonka do drzwi na dole). 

2. Przełóż taśmę sygnałową przez otwór w płytce montażowej i przykręć płytkę montażową wkrętami. 

3. Włóż wtyczkę taśmy sygnałowej w gniazdo w module tylnym i schowaj nadmiar taśmy w otworze w 

drzwiach. 

4. Zawieś moduł tylny na płytce montażowej i przykręć tylny moduł dołączoną śrubką. 

5. Zapnij baterię w module tylnym urządzenia. 

 

 

 

http://www.miwiurmet.pl/
file:///C:/Users/KrzysztofK/Desktop/Wulian/www.wulian.pl


 
 

 
MIWI-URMET Sp. z o.o.  91-341 Łódź; Pojezierska 90A  tel. 042 616 21 00; fax 042 616 21 13  www.miwiurmet.pl   www.wulian.pl  

 

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 

Włączenie do sieci: Utwórz konto Wulian w aplikacji (chyba, że już istnieje) i zaloguj się. Wciśnij 

„Aparat” w aplikacji i wybierz „Wulian Smart Door Guardian” i włącz go do sieci postępując 

zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. 

Przywracanie ustawień fabrycznych: przyciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez 10s; gdy zostanie 

wyemitowany komunikat „Factory Setting Restored” to znaczy, że urządzenie zostało prawidłowo 

przywrócone do ustawień fabrycznych. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Wizjer Video (720p) Wulian 

Model WL-ZSPDBMA-PI13-01 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Tryb sieci WiFi 

Zasilanie 4,2V DC, Bateria Litowa 3000mA 

Ładowanie 5V DC, 1A 

Pobór mocy w trybie czuwania 1,4mW 

Pobór prądu w trybie czuwania <333μA 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Wilgotność pracy  ≤95%RH, bez kondensacji 

Stopień ognioodporności UL94 V-2 

Masa netto 555g 

Wymiary 
Moduł przedni: Ø76 x 27mm 

Moduł tylny: 80 x 159mm 

Materiał Aluminium+ABS+PC 

Pasuje do drzwi o grubości 35-90mm 

Rozdzielczość kamery 720p 

Ogniskowa obiektywu 1,25mm 

Materiał soczewki Szkło optyczne 

Kąt widzenia kamery 83° horyzontalnie / 120° wertykalnie 

Nocne widzenie w podczerwieni TAK 

Metoda zapisu Zapis na karcie TF microSD (max 32GB) 

Wykrywanie ruchu Max 3m 

 

Uwagi 

 Nie naciskaj mocno przezroczystej pokrywy modułu przedniego i wypukłej czarnej kulki na 

przednim panelu, bo to może uszkodzić urządzenie, 

 Nie ciągnij nadmiernie taśmy sygnałowej i chroń ją przed uszkodzeniem w czasie instalacji, 

 Używaj dedykowanej ładowarki i kabla USB dołączonych do urządzenia, w przeciwnym wypadku 

urządzenie może się nie ładować lub nawet ulec uszkodzeniu, 

 Nie umieszczaj i nie instaluj urządzenia w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, wysoka 

wilgotność (deszcz), zasolenie lub kurz. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj urządzenia i jego akcesoriów. 

 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, wyślij go do serwisu dystrybutora. 
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