
NÁVOD K POUŽITÍ 

REGULÁTOR VÝKONU STAR 4

(typ STAR4NEW) 

Přečtěte pečlivě pokyny obsažené v tomto návodu před použitím zakoupeného 
zařízení. Výrobce Star Progettí nepřebírá žádnou zodpovědnost za škodu na majetku 

nebo úrazu osob při zanedbání těchto pokynů a instrukcí obsažených v tomto návodu 
k použití. Dodržováním těchto instrukcí zajistíte dlouhodobou životnost výrobku 

a jeho elektrickou a mechanickou spolehlivost. Uschovejte sl prosím tyto instrukce pro 
pozdější potřebu. 



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ :
Tento výrobek je v souladu se směrnicí ED2002/96/EC a 
symbol přeškrtnuté popelnice vyobrazený na výrobním štítku 
označuje, že při likvidaci zařízení musí být zařízení vyřazeno 
z domovního odpadu a musí být odevzdáno na sběrné 
místo pro elektrické a elektronické zařízení nebo předáno 
do obchodu, kde bude zakoupeno nové zařízeni. Spotřebitel 
je zodpovědný za předání spotřebiče na sběrné místo v 
přiměřeném stavu při likvidaci zařízení. Pokud tak neučiní, 
vystavuje se majetkové sankci, která je závislá na platné 
legislativě. 

UPOZORNĚNÍ: 
Nepoužívejte spotřebič pro žádný jiný účel, než je uvedeno v 
tomto návodu k použití. Jestliže používáte toto zařízení tam, 
kde jsou děti, je nezbytný dohled dospělých. Dálkové ovládání 
pro obsluhu infrazářičů nesmí být používáno bez dohledu tam, 
kde jsou děti nebo osoby se sníženými tělesnými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi, které jsou nezbytné k dodržení 
nezbytných bezpečnostních opatření. Dálkové ovládání není 
určeno pro venkovní použití. 
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REGULÁTOR STAR 4 byl speciálně navržen pro regulaci 
elektrických infrazářičů VARMA TEC. Jeho činnost je založena 
na principu fázového řízení a regulátor umožňuje měnit výkon 
prostřednictvím otočného knofiíku (obr. 2-D) v rozmezí od 
19% do 100%. Tímto způsobem je možné komfortně nastavit 
požadovanou teplotu. Maximální možný výkon, který lze 
připojit k regulátoru, je 3600W na síťové napětí 230V. 

Nikdy nepoužívejte regulátor k regulaci elektromotorů, 
transformátorů nebo osvětlení (zářivkami či úspornými 
žárovkami), kdy může dojit k poškozeni regulátoru, zkratu, 
požáru apod. 

KONSTRUKCE: 
Regulátor STAR 4 je vyrobený z práškově lakovaného 
ocelového korpusu určeného pro montáž na stěnu. V zadní 
části umístěný hliníkový chladič (obr. 1-A) kontejneru, který 
je uzemněný prostřednictvím rychlokonektoru dle platných 
předpisů. Regulátor obsahuje anti-interferenční filtr pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a 16A pojistku 
na ochranu regulátoru. 16A zásuvka (obr. 2-B) slouží pro 
připojení elektrických infrazářičů, Vypínač 0/1 (zapnuto/
vypnuto) Je umístěný na boční straně přístroje (obr. 1-E). 
Kabel se zástrčkou H05VV-F 3Xl (délka 2,75 m) Je určený pro 
připojení k síti (obr. 2-C) Označení CE zaručuje, fo přtstro] 
byl zkonstruován v souladu se směrnici EU o nízkém napětí a 
elektromagnetické kompatibilitě pro elektrická zalízenl. 

INSTALACE: 
Regulátor STAR 4 musí být instalováno kvalifikovanou osobou 
dle Vyhlášky 50/78 min. §6. vždy na zeď s protipožárním 
povrchem např. obklady nebo omítnutou stěnu. Nikdy se 
nesmí montovat v uzavřených kontejnerech nebo skříních z 
důvodu nedostatku větráni, kdy by mohlo dojít k poškození 
regulátoru.

Za provozních podmínek je hliníkový chladič v zadní části 
regulátoru (obr. 1) horký a přímé připevnění regulátoru na 
hořlavé podklady by mohlo způsobit požár.

Pokud je nutné, aby byl regulátor STAR 4 namontovaný na 
dřevěném podkladu, laminu nebo stěnách z podobných 
materiálů, musí být vytvořena odvětracl mezera nejméně 10 
mm mezi touto stěnou a zadní stranou regulátoru. V těchto 
případech Je nutné použit distanční podložky (dodávána 
součást regulátoru STAR 4) mezi zařízením a montážní 
plochou. Před montáží zkontrolujte uzemnění napájecí 
elektrické sítě (TN-C+S). 

PROVOZ: 
1. Ujistěte se, že vypínač je v poloze O (VYPNUTO)· (obr. 1-E). 

2. Připojte zástrčku regulátoru do uzemněné zásuvky. 

3.  Připojte infrazářič pomocí elektrické zástrčky do zásuvky 
regulátoru (obr. 2-B) 

4.  Regulujte výkon infrazářiče pomocí potenciometru (obr. 
2-D) od minimálního do maximálního výkonu - od 19% do 
100%. 



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 
•  Regulátor STAR 4 používejte pouze pro regulaci elektrických 

infrazářičů VARMA TEC. Nepoužívejte infrazářiče s výkonem 
vyšším 3600 W. 

•  Nepřipojujte regulátor STAR 4 k elektrické síti před montáží. 

•  Regulátor STAR 4 připevněte na stěnu pomocí vhodných 
šroubů a hmoždinek. 

•  Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo kabely pro připojení 
regulátoru k síti, použijte kabel a zástrčku, která je součástí 
regulátoru. 

•  Zkontrolujte, zda napětí uvedené na identifikačním štítku 
regulátoru odpovídá síťovému napětí. 

•  Regulátor STAR 4 musí být vždy připojen k uzemněným 
zásuvkám (síť TN-C+S). Nezakrývejte ani neblokujte tělo 
regulátoru různými předměty. 

•  Nepoužívejte regulátor v koupelnách nebo v bezprostřední 
blízkosti van, sprchovacích kabin a koutů apod. 

•  Nepoužívejte regulátor ve vlhkých a mokrých prostorách 
nebo prostorách s výskytem hořlavých prachů, výparů, 
hořlavých látek (autoopravny, garáže apod.) 

•  Uchovávejte pečlivě mimo dosah dětí! 

•  Nepoužívejte regulátor, pokud je přívodní kabel poškozen. 
Výměna napájecího kabelu musí být prováděny pouze 
výrobcem nebo specializovaným pracovníkem (vyhláška 
50/78 Sb. min. § 6). 

•  Regulátor byl navržen pouze a výhradně pro vnitřní prostory. 
Regulátor musí být instalován na suchém místě. 

•  Regulátor je nutno pravidelně kontrolovat. 

•  Pro průmyslové instalace musí být dodržovány platné 
předpisy pro prevenci úrazů a bezpečnost práce v ČR. 

ÚDRŽBA: 
Regulátor STAR 4 pravidelně otírejte antistatickou utěrkou, 
jinak nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Nepoužívejte 
kapaliny pro čištění a žádné ostré předměty (šroubováky, 
pilníky, nože, apod.). 

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH: 
Nefunguje regulátor STAR 4? 

1. Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zastrčena. 

2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu. 

3. Zkontrolujte, zda je vypínač 0/1 v pozici 1 (obr. 1-E). 

4. Zkontrolujte, zda je napájecí vedení pod napětím. 

5.  Zkontrolujte, zda je připojený elektrický infrazářič funkční, 
(infrazářič může mít nefunkční infratrubici apod.], 

6.  Používejte pouze originální zásuvky a zástrčky pro vstup a 
výstup regulátoru. 

Veškeré opravy musí být prováděny pouze výrobcem nebo 
dovozcem. Oprava, výměna kabelu, zástrčky, zásuvky může 
být provedena specializovaným technikem (vyhláška 50/78 
Sb. Min.§ 6). Výrobce neručí za vady způsobené neodborným 
zásahem do přístroje. 



Infrasystémy s.r.o., 
e-mail: info@infrasystemy.cz 

tel.: +420 702 028 937
www.infraky.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Maximální použitelný výkon: 3600 W 

Regulační rozsah: min. 19% - max. 100% 

Pracovní teplota: od 0 do +40 ° C 

Rozměry: 170 x 95 x 100 mm 

ZÁRUČNÍ LIST VAR MA TEC: 
Podmínky záruky 

Na tento výrobek je poskytována záruka za následujících 
podmínek: 

1.  Společnost Infrasystémy s.r.o. jako prodejce výrobků 
značky VARMA TEC pro českou republiku zajistí bezplatné 
odstranění vad výrobků za podmínek uvedených v 
bodech 2-5, způsobených prokazatelnou vadou materiálu 
či vzniklých při výrobě, budou-li tyto vady oznámeny 
bezprostředně po jejich zjištění v rámci uvedené záruční 
lhůty. Škody vzniklé běžným opotřebením, působením 
chemických látek či neobvyklou povahou podmínek 
životního prostřední a taktéž výměna infratrubice, jsou ze 
záruky vyjmuty. 

2.  Přístroj, u něhož budou ve smyslu tohoto záručního listu 
uplatňována práva ze záruky, musí být předán spolu s řádně 
doloženou zárukou (Daňový doklad - faktura) na daný 
konkrétní přístroj. 

     K doložení záruky slouží vyplněný záruční list řádně 
potvrzený autorizovaným prodejcem, se zřetelně 
vyznačeným datem prodeje a typem přístroje. Přístroj může 
být předán autorizovanému prodejci VARMA TEC nebo 
zaslán s popisem závady a uvedením zpětného kontaktu 
záručnímu a pozáručnímu servisnímu středisku VARMA TEC, 
společnosti Infrasystémy s.r.o.

3.  Práva ze záruky zanikají, budou-li na přístroji provedeny 
opravy nebo jiné zákroky osobami, které k tomu nejsou 
společností infrasystémy s.r.o. oprávněny. Tato práva rovněž 
zanikají v případě nedodržení návodu k použití nebo budou-
li výrobky opatřeny doplňkovými díly či příslušenstvím, které 
nejsou k tomuto výrobku určeny. 

4.  Společnost Infrasystémy s.r.o. se zavazuje, že 
prostřednictvím autorizovaného prodejce značky VARMA 
TEC seznámí zákazníka s výsledkem reklamačního řízení 
(uznání či neuznání reklamace), a to do třiceti dnů ode 
dne uplatnění reklamace zákazníkem. V případě uznané 
reklamace se infrasystémy s.r.o. zavazuje k vyřízení 
reklamace ve lhůtě nejvýše 30 dnů. Ve výjimečných 
případech, kdy je pro odstranění vady nezbytné zaslat 
přístroj jeho výrobci do Itálie, se vyřizování reklamace může 
prodloužit nejvýše o dalších 30 dnů. 

5.  Uznané záruční reklamace jsou vyřizovány bez zaúčtování 
vedlejších poplatků (poštovné a balné) při odesílání přistroje 
zpět zákazníkovi. 

6.  Další nároky, zejména práva na náhradu škody vzniklých 
mimo výrobek jsou, nestanoví-li platné právní předpisy 
české republiky jinak, vyloučeny. 

Model přístroje:  .......................................................................................

Daňový doklad -faktura č.:  ...................................................................

Záruka 24 měsíců 

Datum prodeje  ........................................................................................

Razítko a podpis prodejce:  ..................................................................


