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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom); 

 Dzięki zapisowi nagrań na karcie pamięci microSD, możliwość odtworzenia w każdym momencie; 

 Obsługuje WiFi; 

 Jakość nagrań HD 1080p; 

 Dwukierunkowa komunikacja audio; 

 Wykrywanie ruchu; 

 Wiadomości wysyłane na urządzenie mobilne przez aplikację; 

 Monitoruje całą dobę środowisko w którym się znajduje; 

 Aluminiowa obudowa, wielokolorowe pulsujące światło; 

 Prosty i nowoczesny wygląd urządzenia wkomponuje się w każde wnętrze. 

Opis urządzenia /zawartość opakowania/ 
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Instalacja 

Po zasileniu urządzenia [Kontrolka] miga na niebiesko, a kamera obraca się powoli.  

W celu zapisu i przeglądania nagrań video, należy zainstalować kartę microSD (do zakupienia oddzielnie) 

Class10 o pojemności od 8 do 128GB. 

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 kamery 

1. Urządzenie miga na czerwono 20s po podłączeniu do zasilania i oczekuje na połączenie. 
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2. Po ściągnięciu aplikacji otwórz ją, zarejestruj konto i zaloguj się. Przejdź do listy Bram i wybierz 

Bramę do dodania. 

3. Włącz się do sieci bezprzewodowej według wskazówek Aplikacji, a następnie zaloguj się do 

aplikacji „Wulian Smart Home”. Wybierz „Aparat” na stronie głównej, aby sprawdzić dostępność 

kamery i wybierz „Urządzenie” aby uzyskać więcej informacji w czasie rzeczywistym. 

Uwagi: 

 Hasło Bramy to 6 ostatnich znaków numeru ID urządzenia. Zaleca się zmianę domyślnego hasła 

przy pierwszym zalogowaniu; 

 Wciśnij szybko [Klawisz SYS] 8 razy aby zresetować hasło do hasła domyślnego (6 ostatnich 

znaków numeru ID urządzenia); 

 Wciśnij szybko [Klawisz SYS] 10 razy aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. 

Dodawanie urządzeń do sieci ZigBee 

1. Ustawianie Bramy w tryb dodawania urządzeń – wciśnij szybko [Klawisz SET] 4 razy a urządzenie 

wyemituje komunikat: „Please add new device to the ZigBee network”. [Kontrolka systemu] miga na 

żółto – Kamera pracuje jako Brama i można dodawać do niej urządzenia. 

Uwaga: kiedy Brama jest włączona po raz pierwszy i ustawiona w tryb dodawania urządzeń, 

wyemituje komunikat: „ZigBee network is building, please wait” i 20s później: „Please add new 

device to the ZigBee network”. 

2. Wychodzenie z trybu dodawania urządzeń – wciśnij szybko [Klawisz SET] 3 razy, urządzenie 

wyemituje komunikat: „adding device is forbidden” a [Kontrolka systemu] zgaśnie. 

3. Przywracanie ustawień fabrycznych – wciśnij szybko [Klawisz SET] 10 razy, a urządzenie opuści 

sieć ZigBee i przywróci ustawienia fabryczne. 

Obsługa 

Opis kolorów [Kontrolki systemu] 
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Specyfikacja 

Nazwa produktu Brama z Kamerą (1080p) 

Wymiary Ø70mm x 150mm 

Materiał, kolor Aluminium, PC, srebrny 

Masa netto 620g 

Stopień ognioodporności UL94 V-0 

Zasilanie 12V DC, 2A, zasilacz AC/DC 

Temperatura pracy -20°C~+60°C 

Wilgotność pracy ≤85% (bez kondensacji) 

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

Rozmiar przetwornika CMOS 1/2.7” 

Rozdzielczość Video 1920x1080 (max) 

Kąt widzenia 100° w poziomie 

Format kodowania obrazu H.264 

Night Vision Tak, IR 5m 

Kąt PTZ 360° Nielimitowany obrót 

Zapis Karta microSD, maksymalnie 128GB 

Zakres czujnika CO2 450-20000ppm 

Zakres czujnika PM2,5 0-1000μg/m3 

Zakres czujnika VOC 125-2000ppb 

Zakres czujnika temperatury -10°C~+85°C 

Zakres czujnika wilgotności 0-100%RH 

Zakres czujnika dźwięku 30-130dB 

 

Uwagi 

 Umieść urządzenie wewnątrz pomieszczenia na płaskiej powierzchni poza zasięgiem dzieci. 

 Nie używaj do czyszczenia powierzchni urządzenia rozpuszczalnika organicznego. Zaleca się 

używanie suchej szmatki. 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj urządzenia i jego akcesoriów. 

 Urządzenie ma metalową obudowę, co pomaga w odprowadzaniu ciepła. Emisja ciepła w trakcie 

pracy jest normalnym stanem urządzenia (<45°C). 
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Warunki gwarancji 

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja? 

● Uszkodzenia spowodowane działaniem produktów Wulian na zewnątrz; 

● Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym serwisem, zmianą lub modyfikacją produktów; 

● Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem po zakupie; 

● Uszkodzenia spowodowane przez działanie siły wyższej (takie jak powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie 

ziemi i nietypowe napięcie); 

● Wady spowodowane normalnym zużyciem lub w inny sposób ze względu na normalne starzenie się 

produktów Wulian. 

● Produkty inne niż Wulian (podróbki). 

● Produkty bez ważnych dokumentów zakupu i kart gwarancyjnych. 
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