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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom. 

 Odblokowanie hasłem, odciskiem palca (palec suchy i mokry), za pomocą NFC (opcja, tylko 

niektóre modele), zdalne z poziomu aplikacji oraz awaryjnie kluczem (wkładka klasy C). 

 Obsługa przez wielu użytkowników i różne uprawnienia kont (np.: kiedy i ile razy może). 

 Możliwość stosowania dwustopniowej ochrony np.: hasło i odcisk palca. 

 Obsługa powiązań. 

 Scenariusz „Poza domem” uruchamiany jednym przyciskiem przy klamce. 

  

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  

Opis 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  

 

  

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  

Opis rysunku złożeniowego: 

1. Szyld przedni (1szt.) 

2. Tulejka łącząca (2szt.) 

3. Przewód połączeniowy przedniego i tylnego szyldu (1szt.) 

4. Trzpień kwadratowy klamki (1szt.) 

5. Śruba mocowania zamka (4szt.) 

6. Korpus zamka (1szt.) 

7. Sprężyna trzpienia kwadratowego klamki(1szt.) 

8. Trzpień kwadratowy blokady 5x5 (1szt.) 

9. Szyld tylny (1szt.) 

10. Dolna śruba mocująca (1szt.) 

11. Przykrywka dolnej śruby mocującej (1szt.) 

12. Górna śruba mocująca (1szt.) 

13. Baterie AA (8szt. – do zakupienia oddzielnie) 

14. Pokrywa baterii (1szt.) 

Zawartość opakowania: 

Nazwa Ilość 

Szyld przedni 1 

Szyld tylny 1 

Korpus zamka 1 

Pakiet akcesoriów 1 

Instrukcja obsługi 1 

Szablon do wykonania otworów 1 

Ołówek 1 

Karta gwarancyjna 1 

Klucz 3 

Listwa na ościeżnicę 1 

Plastikowa osłona w ościeżnicę 1 
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Instalacja 

1. Instalacja dostosowana do kierunku otwierania drzwi według poniższych rysunków. 

a) Drzwi prawe otwierane na zewnątrz – wślizg języka skierowany do wewnątrz, konfiguracja 

szyldu na drzwi prawe. 

 

b) Drzwi prawe otwierane do wewnątrz – wślizg języka skierowany na zewnątrz, konfiguracja 

szyldu na drzwi prawe. 

 

c) Drzwi lewe otwierane do wewnątrz - wślizg języka skierowany na zewnątrz, konfiguracja szyldu 

na drzwi lewe. 
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d) Drzwi lewe otwierane do wewnątrz - wślizg języka skierowany do wewnatrz, konfiguracja 

szyldu na drzwi lewe. 
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2. Dostosowanie zamka 

a) Zmiana kierunku zamykania zamka – odwrócenie języka 

 

Unieś do góry blokadę obrotu języka i przytrzymaj. 

 

Obróć język o 180°. 

 

Wepchnij język do zamka i puść blokadę obrotu 

języka. 
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b) Zmiana kierunku klamki – lewa/prawa. 

 

Odkręć śrubkę mocującą klamkę używając 

wkrętaka typu Philips. 

 

Obróć klamkę o 180° jak na rysunku i zamocuj za 

pomocą śrubki wspomnianej wyżej. 

 

Poruszaj klamką w górę i w dół czy jest 

zamocowana pewnie i czy posiada normalny zakres 

ruchów. 
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3. Przygotowanie drzwi i instalacja zamka 

a) Należy ustalić pozycję zamka w drzwiach, wysokość około 100-120cm i głębokość 6cm – 

zaznaczyć ustalone położenie jak na rysunku poniżej. Następnie przyłożyć szablon do 

wywiercenia otworów w drzwiach i zaznaczyć pozycje wszystkich otworów ołówkiem. 

 

b) Wywiercić w zaznaczonych punktach otwory i sprawdzić ich poprawne położenie oraz średnicę. 

 

c) Włóż korpus zamka w drzwi i przymocuj śrubami. 
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4. Instalacja szyldu przedniego 

a) Zamontuj tulejki łączące, podłącz przewód łączący przedni i tylny szyld oraz trzpień kwadratowy 

klamki. 
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b) Zamontuj przedni szyld i sprawdź czy jest dobrze dopasowany. 

 

5. Instalacja szyldu tylnego 

a) Zamontuj trzpień kwadratowy blokady zamka (trzpień powinien wchodzić w korpus zamka 

około 1-2cm) i podłącz przewód połączeniowy.  
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b) Zamontuj tylny szyld i przykręć śrubami mocującymi. 

 

c) Dopasuj tylny szyld sprawdzając czy klamka i gałka blokady pracują i mają normalny zakres 

ruchów oraz czy język zamka i trzpień blokady pracują płynnie. 
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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 

1. Metody odblokowania 

 Odblokowanie hasłem: dotknij zamka w polu wpisywania hasła, aby wzbudzić klawiaturę, 

wpisz swoje hasło i wciśnij „#” aby potwierdzić, poprawne hasło odblokuje zamek. 

 Odblokowanie odciskiem palca: dociśnij palec do czytnika, jeśli odcisk palca jest zgodny ze 

wzorem odcisku palca, zamek zostanie odblokowany. 

 Odblokowanie NFC (opcja, tylko niektóre modele): przyłóż swój telefon z funkcją NFC w 

okolice czytnika NFC, po weryfikacji tożsamości zamek zostanie odblokowany. 

 Odblokowanie za pomocą telefonu: wpisz hasło do swojej aplikacji SmartHome, a zamek 

zostanie odblokowany. 

Uwaga: po przywróceniu ustawień fabrycznych, zamek wymaga od użytkownika zalogowania się jako 

administrator w trybie administratora. 

2. Ustawienia MENU 

Wejdź w „Ustawienia Administratora”: dotknij zamka w polu wpisywania hasła, aby wzbudzić klawiaturę, 

wciśnij szybko „*” 2 razy, wprowadź odcisk palca lub hasło administratora, żeby wejść w „Menu” (wciśnij 

„#”, żeby potwierdzić po wprowadzeniu hasła). 

Przy pierwszym logowaniu jako administrator, system wymaga podania nazwy (6 znaków) i danych 

uwierzytelniających administratora (hasło, odcisk palca). 
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3. Ustawienia użytkownika 

Zamek emituje podpowiedzi głosowe w języku angielskim. Menu urządzenia również jest w języku 

angielskim. Nawigacja w Menu odbywa się za pomocą numerycznych przycisków na klawiaturze oraz 

symboli „#” – zatwierdź lub „*” – wstecz. 

a) Dodawanie użytkowników 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Sposób dodawania Zwykłego Użytkownika jest taki sam jak dodawania Użytkownika Administratora. Hasło 

powinno mieć długość 6 cyfr. Nazwa użytkownika powinna mieć długość maksymalnie 5 liter. Ustawienie 

Użytkownika Tymczasowego: sprawdź listę Użytkowników Tymczasowych. Karta magnetyczna dostępna 

tylko w wybranych  wersjach. 

b) Usuwanie użytkowników 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Opcja „Usuń wszystko” oznacza usuń konto Użytkownika, a w tym hasło, odcisk palca i kartę magnetyczną. 
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c) Edytuj użytkowników 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

4. Ustawienia bezpieczeństwa 

a) Tryb „Zawsze otwarte” 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

W trybie „Zawsze otwarte” użytkownik może otworzyć drzwi z zewnątrz tylko naciskając klamkę, bez 

żadnego uwierzytelniania. Użytkownik może wyłączyć funkcję „Zawsze otwarte” poprzez wpisanie hasła, 

wczytanie odcisku palca lub przyłożenie karty magnetycznej. 
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b) Podwójne uwierzytelnienie 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Kiedy Podwójne Uwierzytelnienie zostanie włączone, Użytkownik musi wybrać dowolne dwie metody 

uwierzytelnienia w zakresie jednego konta (np. hasło i odcisk palca lub odcisk palca i NFC lub hasło i 

NFC). 

c) Uwierzytelnienie Dwoma Użytkownikami 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Kiedy Uwierzytelnienie dwoma użytkownikami jest włączone, odblokowanie zamka następuje po 

poprawnym uwierzytelnieniu dwóch użytkowników jeden po drugim (po poprawnym uwierzytelnieniu 

jednego użytkownika, drugi użytkownik ma 10s na wykonanie poprawnego uwierzytelnienia). 
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5. Ustawienia systemu 

a) Ustawienia czasu 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Kiedy zamek połączony jest z Bramą, ustawienia godziny są automatycznie synchronizowane z 

ustawieniami Bramy. 

b) Ustawienia SmartHome 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówki: 

Zamek, po włączeniu do sieci ZigBee, w połączeniu z całym Systemem Inteligentnego Domu Wulian może 

być sterowany zdalnie z urządzenia mobilnego z poziomu aplikacji. Przed włączeniem urządzenia do sieci 

ZigBee upewnij się, że Brama jest w trybie dodawania urządzeń do sieci ZigBee. Jeśli włączenie się nie 

powiedzie, wyjdź do głównego Menu i spróbuj ponownie. 

Powiązanie z Dzwonkiem do Drzwi Wulian: w Menu „System Settings” wciskając „3” przejdź do Menu 

„Smart Home”, następnie wciskając „3” zostanie wywołana funkcja powiązywania, zamek wyemituje 

komunikat „bell is in binding” , następnie w ciągu 20s wciśnij szybko [Klawisz SET] na Dzwonku do Drzwi 

Wulian. Po poprawnym powiązaniu zamek wyemituje komunikat „binding succeds”. 
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c) Ustawienie języka 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

6. Reset 

a) Przywracanie ustawień fabrycznych 

Jeśli nie da się wejść w tryb administratora ze względu na zapomniane hasło lub z innych przyczyn, w 

zamku można przywrócić ustawienia fabryczne w następujący sposób: gdy zamek jest zasilony wciśnij i 

przytrzymaj Przycisk factory RESET (pod pokrywą baterii oznaczony jako SET, za pomocą spinacza, 

wykałaczki lub igły) przez 10s do momentu wyemitowania przez zamek komunikatu „Restored to factory 

settings”. Zamek powróci do ustawień fabrycznych. 

Wskazówka: po przywróceniu ustawień fabrycznych, hasło administratora to „123456”. Wszystkie dodane 

hasła, odciski palców i urządzenia NFC muszą być dodane ponownie. 

b) Reset 

Jeśli urządzenie nie odpowiada, wciśnij przycisk RESET (obok portu zasilania awaryjnego) w celu 

ponownego uruchomienia. 
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Obsługa 

1. Naciśnięcie przycisku dzwonka na zamku, gdy zamek jest w sieci ZigBee, spowoduje uruchomienie 

Dzwonka do Drzwi i wysłanie wiadomości na urządzenie mobilne, według poniższego schematu. 

 

2. Przycisk „Poza domem” 

Wciśnięcie na zamku przycisku „Poza domem” (patrz „Opis urządzenia”) powyżej klamki spowoduje 

uruchomienie (wcześniej utworzonego z poziomu aplikacji poprzez powiązania urządzeń) scenariusza pod 

nieobecność domowników. Dzięki temu można wyłączyć niektóre niepotrzebne urządzenia elektryczne i 

oświetlenie lub włączyć automatyczne funkcje jak zasłonięcie rolet/zasłon, podlewanie ogrodu, uzbroić 

czujniki ruchu, itd. 

3. Awaryjny port zasilania 

Kiedy napięcie zasilania bateryjnego spadnie poniżej 4,8V, system wyemituje komunikat „Low battery, 

replace battery” za każdym razem kiedy zostanie wzbudzony. Należy wtedy wymienić wszystkie baterie. 

Nie należy stosować razem nowych i częściowo zużytych baterii! 

Kiedy baterie wyładują się do końca, można użyć ładowarki lub przenośnego PowerBank w celu otwarcia 

drzwi. Należy się wtedy podłączyć poprzez port microUSB na dolnej ściance przedniego szyldu zamka 

(patrz „Opis urządzenia”). 

4. Awaryjne otwieranie kluczem 

Kiedy wszystkie metody otwierania nie skutkują, a nie mamy przy sobie zasilania awaryjnego, możemy 

użyć dołączonego klucza awaryjnego. Aby otworzyć zamek awaryjnie należy włożyć go w dziurkę od 

klucza na dolnej ściance przedniego szyldu zamka (patrz „Opis urządzenia”) i wykonać obrót o 90°. 
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Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Zamek do Drzwi (seria Retina) 

Model WL-W2R 

Kolor 

srebrny/złoty róż/złoty szampański/błyszcząca 

czerwona miedź/matowa czerwona 

miedź/brąz/metaliczny 

Protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom) 

Identyfikacja odcisków palców Półprzewodnikowe pojemnościowe skanowanie 

Poziom błędnych odrzuceń czytnika 

biometrycznego 

<0,1% 

Poziom błędnych akceptacji czytnika 

biometrycznego 

<0,001% 

Maksymalna ilość użytkowników 60 

Dane dla każdego użytkownika 6 odcisków palców, 1 hasło, 1 NFC 

Żywotność baterii 12 miesięcy (8 baterii AA, użycie 10 razy dziennie) 

Zasilanie awaryjne - podłączenie microUSB 

Zasilanie 
8 baterii AA (4 baterie to zasilanie podstawowe, 4 

baterie zasilanie dodatkowe) 

Prąd w trybie czuwania <40μA 

Prąd roboczy <400mA 

Temperatura pracy -20°C~+50°C 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Wilgotność pracy 15~90%RH 

Materiał szyldu Stop cynku 

Wykonanie szyldów Elektryczne  / wypalanie 

Materiał korpusu Stal nierdzewna 304 

Wykonanie korpusu Odlewanie ciśnieniowe / poszycie elektryczne 

 

Uwagi 

 Upuszczenie urządzenia może skutkować uszkodzeniem 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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