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Cechy 

 Użytkownik otrzymuje informację na urządzenie mobilne kiedy Urządzenie jest sparowane z 

Dzwonkiem do drzwi; 

 Funkcja antysabotażowa spowoduje wysłanie informacji do użytkownika kiedy urządzenie zostanie 

zdjęte z jego podstawy; 

 Dyskretna i kompaktowa obudowa wpasuje się w każde otoczenie. 

Opis urządzenia /zawartość opakowania/ 

 

 

Instalacja 

1. Otwórz pokrywę baterii, włóż baterię CR2450 i zamknij pokrywę. 
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Wskazówki:  

- do urządzenia należy skompletować Inteligentny Dzwonek do drzwi; 

- jeśli jest konieczne zamontować dzwonek na drzwiach, należy użyć dołączonej do zestawu 

dwustronnej piankowej taśmy klejącej 3M i umieścić na drzwiach w odpowiednim miejscu. 

2. Montaż na ścianie lub drzwiach na dwa sposoby: 

Sposób 1: Montaż za pomocą dołączonej dwustronnej piankowej taśmy klejącej 3M na ścianie lub 

drzwiach poprzez przyklejenie taśmy najpierw jedną stroną do urządzenia, a następnie drugą stroną do 

ściany lub drzwi w pożądanym miejscu. Należy się upewnić, że powierzchnia ściany lub drzwi jest 

czysta i sucha. 

 

Sposób 2: Montaż za pomocą wkrętów (ewentualnie z kołkami rozporowymi) do drzwi drewnianych 

poprzez przyłożenie podstawy urządzenia do drzwi w pożądanym miejscu i przykręcenie 

drewnowkrętami lub montaż do ściany poprzez przyłożenie podstawy urządzenia do ściany zaznaczenie 

i wywiercenie otworów pod kołki rozporowe, włożenie kołków i przykręcenie podstawy wkrętami. 

 

Uwaga: przed zamknięciem pokryw skonfiguruj urządzenie. 
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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 

Wciśnij [Przycisk]  i szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka systemowa] miga 

na zielono sygnalizując gotowość włączenia się do sieci. Po poprawnym włączeniu do sieci 

[Kontrolka systemu] włączy się na 2s i zgaśnie. 

 
2. Ustanawianie powiązań 

Wciśnij i przytrzymaj [Przycisk] urządzenia i równocześnie wciśnij szybko 3 razy co max. 1s 

[Klawisz wielofunkcyjny] aby ustawić urządzenie w tryb powiązywania, a następnie w ciągu 20s 

należy wcisnąć szybko 3 razy [Klawisz wielofunkcyjny] dzwonka do drzwi. Po poprawnym 

powiązaniu [Kontrolka systemowa] dzwonka do drzwi i przycisku dzwonka do drzwi zamigają 3 
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razy jednocześnie. Jeśli powiązanie zakończy się niepowodzeniem [Kontrolki systemu] zamigają 6 

razy. 

3. Usuwanie powiązań 

Usuwanie powiązań odbywa się według tej samej procedury co ustanawianie powiązań. 

4. Opuszczanie sieci 

Wciśnij i przytrzymaj [Przycisk] i jednocześnie szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 8 razy co 

max. 1s żeby opuścić sieć ZigBee. [Kontrolka systemu] zamiga 4 razy, a urządzenie powróci do 

ustawień fabrycznych. 

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); 

- wyjmij i włóż ponownie baterię aby wyszukać lub dołączyć się do sieci. 

Obsługa 

Zaloguj się do aplikacji Wulian SmartHome i przejdź do zakładki „Urządzenie” na stronie głównej. Włącz 

lub wyłącz ochronę przez aplikację Wulian SmartHome. Użytkownicy mogą otrzymywać informacje 

alarmowe gdy wystąpi niebezpieczeństwo. 

Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Przycisk Dzwonka do Drzwi 

Model WL-ZOEWBPW-D-02 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Typ anteny Antena PCB 

Zasilanie Bateria 3V DC 

Pobór prądu w trybie czuwania ≤0,5μA 

Rodzaj baterii CR 2450, 1szt. 

Stopień ognioodporności UL94 V-2 

Wymiary 92 x 54 x 20mm, 63 x 37 x 15,5mm 

Materiał i kolor PC + ABS, Biały 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Wilgotność pracy ≤95%RH (bez kondensacji) 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Metoda instalacji Ścienna lub przenośna 

Masa netto 50g 

 

Uwagi 

 Zainstaluj baterię przed użyciem urządzenia; 

 Używaj tylko baterii, o których mówi niniejsza instrukcja; 

 Dozwolone czyszczenie powierzchni produktu przy wykorzystaniu suchej ścierki. Niedozwolone jest 

stosowanie agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników; 

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

komponentów wewnętrznych; 

 Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów; 
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 Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora. 
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