
 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
 
 
 

T263 - Stropní světlo ST702 s mikrovlnným čidlem, patice E27 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na 
to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Popis: 
 
Stropní světlo ST702 je automatické světlo rozsvěcující se 
pomocí integrovaného PIR čidla. Hlavní výhodou je snadná 
instalace, nízká spotřeba el. energie a detekce na velkou 
vzdálenost, která je nastavitelná.  
  

Specifikace: 
Vstupní napětí: 110 -130V/AC 220 -240V/AC       
Detekční úhel: 360°  
Napájecí frekvence: 50/60Hz    
 
Nastavitelné parametry:                                 
Vzdálenost detekce: 1-8m (radius), nastavitelné 
Okolní světlo: <3-2000LUX (nastavitelné) 
Doba svícení: Min. 10sec±3sec           Max. 12min±1min                                                    
 
HF systém: 5.8GHz CW radar, ISM band 
Frekvenční záření PIR čidla: <0.2mW 
Montážní výška: 2-4m 
Doporučená zátěž: Max.60W (E27)                                   
Spotřeba: cca 0.9W 
Spínací kapacita: 300W                       
Detekce rychlosti: 0.6-1.5m/s 
Životnost – 26000-45000 cyklů 
 

Funkce:  
Ø  Závislost na okolním světle:  
Může svítit ve dne i v noci, když je nastavena na pozici „slunce“ (max). Pokud je nastaveno v poloze „3“ (min), může 
svítit pouze v okolním světle méně než 3LUX. Pokud jde o vzor nastavení, podívejte se na testovací vzor. 
 

Ø  Detekční vzdálenost:  
Lze jej upravit podle místa použití. Detekční vzdálenost nízké citlivosti by mohla být pouze 1-2 m. Vysoká citlivost by 
mohla být až 16m, což se hodí pro velkou místnost. 
 
Ø  Čas svícení: 
Můžete nastavit otočným ovladačem Minimální čas svícení je 10sec±3sec. Maximální je 12min±1min. 
 

POZNÁMKA: vysokofrekvenční výstup vysokofrekvenčního senzoru je <0,2 MW 
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Montáž: (viz diagram) 
Ø  Vypněte napájení. 
Ø  Sejměte skleněný kryt otáčením proti hodinovým ručičkám 

Ø  Napájecí kabel protáhněte gumovou průchodkou a zapojte podle schématu – pozor toto může provádět pouze 
oprávněná osoba. 
Ø  Upevněte základnu světla ke zdi/stropu přiloženými hmoždinkami a šrouby a vraťte skleněný kryt na místo. 
Ø  Zapněte napájení a vyzkoušejte funkci, případně dolaďte parametry. 
  

 
Potíže a jejich řešení: 
• Zátěž nepracuje: 
1. zkontrolujte napájecí napětí. 
2. zkontrolujte, zda zátěž pracuje bez čidla. 
3. zkontrolujte, zda pracovní osvětlení odpovídá okolnímu osvětlení. 
• Malá citlivost: 
1. zkontrolujte, zda mezi čidlem a pohybujícím se objektem není překážka, která by ovlivňovala 
detekci. 
2. zkontrolujte okolní teplotu. 
3. zkontrolujte zda pohybující se objekt je v rozsahu detekce. 
4. zkontrolujte výšku umístění čidla 
5. zkontrolujte, zda směr pohybu a čidlo jsou správně orientovány. 
• Zátěž po zapnutí stále pracuje: 
1. zkontrolujte, zda v detekovaném prostoru není stále se pohybující objekt. 
2. zkontrolujte nastavení zpoždění. 
3. zkontrolujte zda napájecí napětí odpovídá předepsanému napájecímu napětí 
4. zkontrolujte, zda se teplota vzduchu v okolí čidla nemění, tj. zda není v blízkosti klimatizace 
nebo topení. 
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Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 
 
Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  

 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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