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Cechy 

 Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 ZigBee/SmartRoom. 

 Inteligentny Dzwonek powiadamia użytkownika o odwiedzinach. 

 Kamera noktowizyjna zapewnia dobrą jakość obrazu także w warunkach słabego oświetlenia, 

ponadto pozwala na sprawdzenie z poziomu aplikacji obrazu otoczenia drzwi oraz rozmawiać z 

gośćmi. Po rozmowie można zdalnie odblokować zamek. 

 Gdy ktoś przebywa lub kręci się pod drzwiami dłużej niż czas wstępny (30s), kamera rozpocznie 

nagrywanie (10s) i wyświetli komunikat ostrzegawczy w aplikacji na urządzeniu mobilnym. 

 Scenariusz „Poza domem” uruchamiany jednym przyciskiem przy klamce. 

 Szklana dotykowa klawiatura, zintegrowana z czytnikiem NFC. 

 Wielu użytkowników i różne uprawnienia kont (terminarz ważności hasła). 

 Odblokowanie hasłem, odciskiem palca, za pomocą NFC, zdalne z poziomu aplikacji oraz awaryjnie 

kluczem. 

 Obsługa powiązań. 
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Opis urządzenia /zawartość opakowania/ 
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Opis rysunku złożeniowego: 

1. Szyld przedni (1szt.) 

2. Tulejka łącząca krótka Ø8 (1szt.) 

3. Krzywka łącząca zamka (1szt.) 

4. Tulejka łącząca długa Ø6 (2szt.) 

5. Korpus zamka (1szt.) 

6. Śruby mocowania zamka (4szt.) 

7. Trzpień kwadratowy klamki (1szt.) 

8. Trzpień kwadratowy gałki blokady (1szt.) 

9. Sprężyna trzpienia blokady (1szt.) 

10. Płytka łącząca (1szt.) 

11. Śruba z łbem stożkowym (2szt.) 

12. Szyld tylny (1szt.) 

13. Śruba z łbem płaskim (2szt.) 

14. Baterie AA (8szt. do zakupienia oddzielnie) 

15. Pokrywa baterii (1szt.) 

16. Pokrywa łba śruby (1szt.) 

17. Tulejka łącząca długa Ø8 (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 

Karta gwarancyjna 1 

Klucz 3 

Karta Magnetyczna 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 do wewnątrz – wślizg języka skierowany na zewnątrz, konfiguracja 

szyldu na drzwi prawe. 

 

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

szyldu na drzwi prawe. 
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c) Drzwi lewe otwierane do wewnątrz – wślizg języka skierowany na zewnątrz, konfiguracja szyldu 

na drzwi lewe. 

 

 

d) Drzwi lewe otwierane na zewnątrz – wślizg języka skierowany do wewnątrz, konfiguracja szyldu 

na drzwi lewe. 

 

  

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. Dostosowanie zamka 

a) Zmiana kierunku zamykania zamka – odwrócenie języka 

Odkręć śrubkę odwracania języka śrubokrętem z końcówką Philips. 

 

Obróć gniazdo krzywki płaskim śrubokrętem, aby wysunąć trzpień. Wyciągnij język z korpusu zamka i 

obróć go jak na poniższym rysunku i wepchnij z powrotem w korpus zamka i przykręć śrubę odwracania 

języka. 
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Obróć gniazdo krzywki płaskim śrubokrętem, aby wciągnąć trzpień w korpus zamka. 

 

b) Zmiana kierunku zamykania zamka – dostosowanie sprzęgła 

Odkręć śrubę regulacji sprzęgła śrubokrętem z końcówką Philips.
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Wyjmij i zamień miejscami wewnętrzne i zewnętrzne wrzeciono klamki. Sprawdź czy wewnętrzne 

wrzeciono klamki jest na właściwym miejscu i we właściwym położeniu (kropka nad kropką). Jeśli tak, 

wkręć śrubkę regulacji sprzęgła. 

 

c) Zmiana kierunku zamykania zamka – dostosowanie klamki 

Odkręć śrubę zmiany kierunku klamki śrubokrętem Philips. Obróć klamkę o 180° jak na poniższym 

rysunku. Dokręć śrubkę zmiany kierunku klamki. Złap za klamkę i wykonaj kilka ruchów, żeby sprawdzić 

czy działa poprawnie i ma normalny zakres ruchów. 

 

Uwagi: 

Czujnik otwarcia drzwi może działać nieprawidłowo jeżeli zostanie zamontowana listwa inna niż załączona 

do zestawu. 

Nie ciągnij za kable USB zamka, może to prowadzić do jego uszkodzenia. 
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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. 
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c) Włóż korpus zamka w drzwi i przymocuj śrubami. 

 

d) Włóż końcówkę płaskiego śrubokręta w gniazdo krzywki i obróć, żeby sprawdzić czy zamek 

pracuje płynnie. 
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4. Instalacja szyldu przedniego 

a) Zamontuj tulejki łączące, krzywkę oraz trzpień kwadratowy klamki i zamontuj na drzwiach 

zwracając uwagę na delikatne prowadzenie przewodów. 

 

b) Zamontuj elementy przedniego szyldu i połącz przewód danych przedniego szyldu i zamka. 

Dopasuj przedni szyld, złap za klamkę i poruszaj nią, aby sprawdzić płynność działania i zakres 

ruchów. Włóż i przekręć klucz, żeby sprawdzić czy język płynnie współpracuje z kluczem. 
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5. Instalacja tylnego szyldu 

a) Podłącz przewody do tylnego szyldu. Zamontuj trzpień kwadratowy gałki blokady. Kiedy gałka 

blokady jest w położeniu pionowym - język blokady jest cofnięty, kiedy gałka blokady jest w 

położeniu poziomym – język blokady jest wysunięty. 

 

b) Dopasuj przedni i tylny szyld, skręć śrubami łączącymi, złap za klamkę i poruszaj nią, aby 

sprawdzić płynność działania i zakres ruchów. Włóż i przekręć klucz, żeby sprawdzić czy język 

płynnie współpracuje z kluczem. 
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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 

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: 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 w Menu Administratora 

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). 

3. Ustawienia w Menu 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. 
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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.  

Jeśli drzwi są zamknięte podwójnym uwierzytelnieniem, możesz otworzyć je z zewnątrz wprowadzając 

hasło administratora (zwykłe hasło i hasło tymczasowe nie zadziałają). 

Ustawienie Użytkownika Tymczasowego: po wyświetleniu komunikatu „Accept Mobile Phone One-Time 

Password” (zaakceptuj jednorazowe hasło telefoniczne), wciśnij „Yes” (Tak) aby włączyć funkcje 

dodawania Użytkowników tymczasowych z poziomu aplikacji, wciśnij „No” (Nie) aby funkcję wyłączyć. 

Karta magnetyczna dostępna tylko w wybranych  wersjach. 

b) Usuwanie użytkowników 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówka:  

Razem z usunięciem konta usunięciu ulegają także dane uwierzytelniania takie jak: hasło, wzór odcisku 

palca, NFC. 
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c) Edytowanie użytkowników 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

4. Ustawienia bezpieczeństwa 

a) Tryb „Zawsze otwarte” 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wskazówka: 

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

żadnego uwierzytelniania. 
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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) Zwiększenie bezpieczeństwa 

Podpowiedzi na ekranie: 

 

Tłumaczenie: 

 

Wykrywanie wibracji: zamek może rozpoznawać pukanie do drzwi lub próby rozmontowania zamka od 

zewnątrz ze względu na poziom wibracji. Użytkownik może skalibrować czujnik wibracji do poziomu 

odpowiadającemu pukaniu do drzwi w „Menu”. 

Wykrywanie przedłużającej się obecności przed drzwiami: zamek wywoła alarm dźwiękowy kiedy ktoś 

kręci się pod drzwiami oraz włączy nagrywanie wideo na 10s jeśli taka funkcja została wcześniej włączona 

przez użytkownika z poziomu aplikacji. 
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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. 
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6. Ustawienia WiFi 

Po włączeniu zamka do sieci ZigBee, po kliknięciu w aplikacji na urządzenie po raz pierwszy, zostaniesz 

zapytany/poproszony o podłączenie kamery do WiFi. Kliknij „Tak” aby podłączyć kierując się 

wskazówkami na ekranie. Po poprawnym włączeniu możesz również włączyć kamerę do WiFi w interfejsie 

Administratora w aplikacji. Wciśnij „Połączenie sieciowe” zgodnie ze wskazówkami na ekranie, wprowadź 

nazwę użytkownika i hasło do WiFi, żeby nawiązać połączenie. 

7. Reset 

a) Przywracanie ustawień fabrycznych 

Zamek: 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 RESET (pod pokrywą baterii, za pomocą spinacza, wykałaczki lub igły) przez 10s do 

momentu wyemitowania przez zamek komunikatu „Restored to factory settings”. Zamek powróci do 

ustawień fabrycznych. 

Kamera: wciśnij i przytrzymaj Przycisk RESET (pod pokrywą baterii, za pomocą spinacza, wykałaczki lub 

igły) 3 razy, zamek wyemituje komunikat „Restored to factory settings”. Kamera 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. 
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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. 

Aplikacja zapyta czy podejrzeć kamerę, następnie czy otworzyć zamek, a otwarcie potwierdzi 

komunikatem. 

 

2. Przycisk „Poza domem” 

Wciśnięcie na zamku przycisku „Poza domem” (patrz „Opis urządzenia”) poniżej 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”) lub podłączyć baterię 9V do styków obok portu microUSB. 

 

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°.  

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  

Specyfikacja 

Nazwa Inteligentny Zamek do Drzwi (seria Retina) 

Model WL-ZLSDBMS-A110101-01 

Materiał i kolor Stop cynku i ABS, srebrny 

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% 

Jakość obrazu 720p 

Zasilanie awaryjne - podłączenie microUSB lub bateria 9V 

Zasilanie 
DC 6V, 8 baterii AA (4 baterie to zasilanie 

podstawowe, 4 baterie zasilanie dodatkowe) 

Prąd w trybie czuwania <80μA 

Temperatura pracy -10°C~+45°C 

Temperatura przechowywania -20°C~+60°C 

Wilgotność pracy <95%RH 

Metoda instalacji Mocowanie śrubami 

Wymiary opakowania 440 x 333 x 108mm 

Masa netto 3730g 

Masa brutto 6700g 

 

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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