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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom); 

 Brama i kamera w jednym urządzeniu; 

 Jakość HD 720p lub HD 1080p, stabilny obraz; 

 Widzenie nocne w podczerwieni, optymalne do 5m; 

 Zapis lokalny, nagrywanie i odtwarzanie z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne klienta; 

 Dwukierunkowa komunikacja głosowa; 

 Wykrywanie ruchu i powiadamianie; 

 Wysoka jakość skompresowanego obrazu, odtwarzanie zdalne; 

 Pozwala na udostępnianie nagrań za pomocą dostępu do konta, w tym równoczesne odtwarzanie 

przez kilku użytkowników; 

 Elegancki i nowoczesny wygląd. 

Opis urządzenia /zawartość opakowania/ 
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Instalacja 

Urządzenie można zainstalować na dwa sposoby: 

1. Umieść urządzenie na podstawie na gładkiej i stabilnej powierzchni. 

2. Zamontuj na ścianie lub suficie: 

a) Odłącz podstawę od urządzenia, 

b) Przygotuj otwór w ścianie lub suficie pod kołek rozporowy, włóż kołek, przyłóż podstawę i 

przykręć wkrętem, 

c) Zamontuj urządzenie na podstawie. 

 

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. 
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Ustawienia sieciowe 

Uruchom  urządzenie i odczekaj 20s. 

 

Konfiguracja dla aplikacji „WulianiCam” – dodanie urządzenia i konfiguracja WiFi dla Android/iOS: 

1. Otwórz „WulianiCam” i zarejestruj konto według wskazówek aplikacji. 

2. Zaloguj się na swoje konto w „WulianiCam” (poprzez wpisanie numeru seryjnego ID urządzenia lub 

poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na tylnej ściance urządzenia, hasło do logowania to 

sześć ostatnich znaków kodu ID). 

3. Wejdź w „WulianiCam”, kliknij zakończenie powiązywania ustawień WiFi kamery i urządzenia 

według wskazówek z aplikacji. 

Konfiguracja dla aplikacji „SmartHome” – dla urządzeń Androis/iOS: 

Zaloguj się na stronę główną aplikacji „SmartHome”, wejdź w Menu „Aparat” i dodaj urządzenie wciskając 

„+”, wybierz „Smart Lookever Camera” i wpisz ID kamery (lub zeskanuj kod QR umieszczony na 

podstawie urządzenia). Kamera działa od razu po poprawnym skonfigurowaniu. 

Dodawanie urządzeń do sieci ZigBee 

1. Budowanie sieci ZigBee po raz pierwszy: wciśnij szybko klawisz SET 6 razy, głośnik w kamerze 

wyemituje komunikat w języku angielskim „Network Constructed” 

 

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  

2. Dodawanie urządzeń do sieci ZigBee: wciśnij szybko klawisz SET 4 razy, głośnik w kamerze 

wyemituje komunikat „New devices are alllowed to be added”. W tym czasie kamera może być 

używana jako brama i może dodawać urządzenia do sieci ZigBee. 

Zakończenie dodawania nowych urządzeń do sieci ZigBee: wciśnij szybko klawisz SET 3 razy, 

głośnik w kamerze wyemituje komunikat „New devices is forbidden”. 

3. Opuszczanie sieci ZigBee: wciśnij długo klawisz SET przez 5s, głośnik w kamerze wyemituje 

komunikat „Exit the network succesfully”. 
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Specyfikacja 

Nazwa produktu Inteligentna Kamera Lookever (720p lub 1080p) 

Model, materiał i kolor 

WL-ZAVMDPB-C411121-02 – 720p – PC+ABS, czarny 

WL-ZAVMDPW-C411121-04 – 720p – PC+ABS, biały 

WL-ZAVMDPU-C411121-02 – 720p – PC+ABS, niebieski 

WL-ZAVMDPW-C411121-06 – 720p – PC+ABS, biały z 

niebieskim pierścieniem silikonowym 

WL-ZAVMDPW-C411121-05 – 720p – PC+ABS, biały 

WL-ZAVMDPW-C412121-01 – 1080p – PC+ABS, biały 

Wymiary 70x70x114mm 

Materiał obudowy PC+ ABS  

Materiał soczewki Szkło optyczne 

Masa netto 140g 

Zasilanie 5V DC, 1A, zasilacz AC/DC 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Wilgotność pracy ≤95% (bez kondensacji) 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.11/b/g/n, IEEE 802.15.4 

Zasięg komunikacyjny 
IEEE 802.11/b/g/n        50m(widzialny) 

IEEE 802.15.4             500m(widzialny) 

Protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, http, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, 

RTCP, NTP, UPnP 

Rodzaj anteny Antena wewnętrzna  

Pobór mocy ≤3W 

Dostęp bezprzewodowy WiFi 

Maksymalna ilość urządzeń połączonych 

poprzez ZigBee do bramy 

Biała i czarna – 1 

Biała – 3 

Niebieska – 6 

Biała z niebieskim pierścieniem – bez ograniczeń 

Kąt obrotu Horyzontalnie: 360°, Wertykalnie: 180° (manualnie) 

Źródło podczerwieni 
10 źródeł światła (940nm) (podczerwień bez widzialnego 

światła czerwonego) 

Zasięg nocnego widzenia 5m 

Rozdzielczość 720p lub 1080p 

Zapis Karta Micro SD (max 32GB) 

Balans bieli/ kompensacja podświetlenia/ 

automatyczne dopasowanie transmisji 

video 

Tak 

Audio Dwukierunkowe 

Obracanie obrazu (dla montażu na 

suficie) 
180° 

Zapis lokalny Karta Micro SD do 32GB 

Wykrywanie ruchu/snapshot Tak 
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Uwagi 

 Instaluj z dala od przewodów sygnałowych audio-video, USB lub zasilających; 

 Umieść produkt na stabilnej i płaskiej powierzchni; 

 Używaj tylko dopasowanych akcesoriów; 

 Instaluj z dala od źródeł silnych pól elektromagnetycznych; 

 Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych na urządzenie; 

 Unikaj kontaktu kamery z substancjami oleistymi, oparami, parą, wilgocią, kurzem, itd.; 

 Nie używaj do przecierania kamery agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników; 

 Nie rozkręcaj, nie naprawiaj i nie modyfikuj produktu lub jego akcesoriów. 
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