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ЕНАХІТ (ENAHEAT) Прилад для Розігрівання Композиту 
 

А. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

Прочитайте цю інструкцію та збережіть. 

Обережно!: під час використання електричних інструментів важливо завжди 

дотримуватися правил техніки безпеки, щоб не допустити контакту з електричним 

струмом, поранень чи займання. 

Прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати пристрій, та дотримуйтесь її; не 

викидайте інструкції.  

1. Умови навколишнього середовища – Не виставляйте електроприлад на дощ. Не 

використовуйте електроприлади у вологих відкритих місцях. Має бути належне 

освітлення. Не використовуйте електроприладів поблизу займистих рідин чи газу. 

2. Уникайте електризування – Уникайте контактів з заземленими предметами, напр., 

телевізор, обігрівач, холодильник. 

3. Зберігайте у місцях, недоступних для дітей – Не дозволяйте третім особам торкатися 

пристрою чи шнура, не зберігайте його поблизу робочого місця. 

4. Зважайте на шнур – Не піднімайте пристрою за шнур і не тягніть за нього, коли 

виключаєте пристрій з розетки. Не допускайте, щоб шнур потрапляв під дію високої 

температури, на гострий кут чи щоб на нього потрапляло мастило.  

5. Не вставляйте пальці, ані жодні металеві інструменти в отвори. 

6. Перед тим, як включити прилад в розетку, упевніться, що вимикач стоїть в позиції 

викл.(off). 

7. Завжди перевіряйте, чи пристрій не пошкоджено – Перед використанням уважно 

перевірте, чи він у робочому стані і як працюють запобіжники, а також, у разі потреби, чи 

є пошкоджені деталі. Ремонт запобіжників чи пошкоджених деталей має здійснити 

Авторизований Центр Обслуговування, якщо немає інших рекомендацій. 

8. Заміняти інструменти мають кваліфіковані фахівці – Цей електричний пристрій 

відповідає чинним правилам техніки безпеки. Ремонт електроприладів потрібно 

здійснювати лише в авторизованих центрах обслуговування. 

9. Зона небезпеки – Зона в радіусі принаймні 0,5 м навколо пристрою вважається зоною 

небезпеки, адже в цій зоні працює персонал. 

10. Поломка – Вимкніть пристрій вимикачем і витягніть штепсель з розетки. 

 

Б. ОПИС 

Розігрівач для шприців ЕнаХіт (EnaHeat) Ref. CHC3 складається з барабана з отворами 

різного розміру для шприців різних розмірів, бази та електронного регулятора, а також 

має вимикач, контрольну лампочку, регулятор температури і шнур живлення. 

 

РОЗМІРИ   Висота: 115 мм 

    Ширина: 100 мм 

    Довжина: 125 мм 

    Маса:  900 г 

 

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА: +10°С–+40°С 

 

ЖИВЛЕННЯ: 

Під’єднання до вихідної напруги через блок живлення, що додається, P2 EF SW3, 12 В = 

1000 мА 

 

Увага! 

Використовуйте лише блок живлення, що додається, виробництва компанії Еґстон (тип 



P2 EF, SW3, 12 В, 110-240 В, 50-60 Гц, 250 мА, клас ІІ) 

 

РОБОЧІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

1. Під’єднання до вихідної напруги через блок живлення, що додається 

2. Вимикач 

 : Перемістіть вимикач у цю позицію, щоби включити пристрій (загоряється 

червона лампочка) 

: Перемістіть вимикач у цю позицію, щоби виключити пристрій 

3. Регулятор температури 

 39°С: Перемістіть регулятор ТЕМПЕРАТУРИ у цю позицію для реставрацій 

 55°С: Перемістіть регулятор ТЕМПЕРАТУРИ у цю позицію для фіксацій 

 

Коли установку ввімкнено і горить контрольна лампочка, то через деякий час на дотик 

відчутно, що її поверхня починає нагріватися. Це свідчить про те, що установка працює 

правильно. 

 

Несправність: Якщо установку ввімкнуто, але лампочка не горить, перевірте з’єднання 

між джерелом живлення та блоком живлення. Якщо нічого не змінилося, то треба 

сконтактуватися з виробником. 

 

Увага! 

Користувачеві в жодному разі не можна самому ремонтувати установку чи 

використовувати інший блок живлення, крім того, що постачається в комплекті, оскільки 

це може пошкодити пристрій та створити загрозу життю чи здоров’ю користувача. 

 

В. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 

ФУНКЦІЯ 

Установка для Розігрівання Композиту дає змогу використовувати композит ідеальної 

клінічної температури для нанесення у ротовій порожнині. 

 

УПРАВЛІННЯ 

Головний вимикач: розташований на задній частині пристрою. За його допомогою 

можна включити та виключити пристрій. 

Регулятор температури: температуру можна встановити на рівні 39°С для реставрації та 

55°С для фіксації (температури, які було випробувано на матеріалі Емаль плюс ГФО 

(HFO). 

 

Увага! 

Розігрівач шприців можна застосовувати лиш для композитних матеріалів, для яких 

придатні температури 39°С/55°С, напр. Емаль плюс ГФО(HFO). Щодо інших 

композитів, див. інструкції виробника. 

 

ПРОГРАМУВАННЯ: 

1. Під’єднайте трансформатор до розігрівача і вставте його в електричну розетку на 110-

240В. Включіть головний вимикач (загориться червона лампочка) за 20 хвилин до 

використання, щоб всередині встановилася ідеальна температура. 

2. Встановіть потрібну температуру за допомогою регулятора: 55°С для процедури 

фіксації та 39°С для реставрацій. 

3. Вставте шприци чи наконечники в отвори принаймні за 10 хвилин до початку 

використання матеріалу (20 хвилин у разі фіксації). 



4. Завершивши реставрацію, вийміть шприци чи наконечники з пристрою. Розігрівач 

можна залишати включеним навіть цілий день. 

 

ЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

Для чищення використовуйте невелику кількість чистячого засобу без ацетону, після чого 

протріть сухою ганчіркою. Для дезінфекції застосуйте невелику кількість хімічного 

дезинфікуючого засобу. Не залишайте дезінфікуючий засіб на поверхні довше, ніж 

рекомендовано виробником, після чого ретельно протріть сухою ганчіркою. 

Інформацію про те, які дезінфікуючі засоби можна використовувати, надають 

авторизовані дистрибутори. 

УВАГА. Не занурюйте ні пристрою, ні деталей в рідину. Не поміщайте в автоклав.  
 

Увага! 

Ніколи не розпилюйте дезінфікуючий засіб чи засіб для чищення безпосередньо на 

установку. 

 

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

На пристрій дається 1 рік гарантії, як на матеріали, з якого його виготовлено, так і на 

конструкцію. 

Цей пристрій було розроблено та виготовлено з урахуванням правил техніки безпеки. 

Якщо під час гарантійного періоду в пристрої будуть виявлені хиби чи несправності з 

вини виробника, то виробник відремонтує їх згідно з нашими стандартами. Звертаючись 

по гарантійне обслуговування, потрібно долучити доказ у вигляді фактури або 

повідомлення про доставку. Гарантія передбачає тільки заміну деталі (чи деталей), в яких 

було виявлено хиби чи несправності з вини виробника. 

Гарантія не покриває: витрати на персонал, витрати технічного персоналу, транспортні 

витрати, витрати на упаковку, тощо. Абсолютно не допускається гарантійне 

обслуговування щодо лампочок, запобіжників, скла. До того ж гарантія не поширюється 

на несправності чи інші проблеми, що виникли не з вини виробника, або деталі, що 

підлягають звичайному зношенню. 

Ця гарантія не може бути підставою для жодних претензій з метою відшкодування прямих 

чи непрямих збитків, навіть якщо причину таких збитків і можна пов’язати з приладом. 

Цю гарантію буде автоматично припинено, якщо установку було відремонтовано, змінено 

чи відкрито силою користувачем/покупцем чи будь-якою не вповноваженою третьою 

стороною. 

У разі виникнення якихось проблем під час гарантійного періоду користувач/покупець 

повинен тільки сконтактуватися з виробником чи авторизованим сервісним центром, що 

його вибрав виробник. 

У жодному разі не можна обміняти цілу установку на нову. Будь-яку деталь, яку було 

замінено під час гарантійного періоду, потрібно повернути до компанії  Micerium S.p.A., 

звідки Вам надішлють нову. Якщо користувач/покупець не надішле замінену деталь, то 

отримає на неї рахунок. 

 

Утилізація приладу 

Інформація для користувачів 

На цей прилад поширюється дія Директив Євросоюзу 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС та 

2003/108/ЕС щодо скорочення використання небезпечних речовин в електричному та 

електронному обладнанні та утилізації відходів. 

На Вашому обладнанні чи його упаковці стоїть символ „перекреслений контейнер”, який 

означає, що після закінчення періоду корисної експлуатації пристрій потрібно утилізувати 

окремо від решти відходів. 



Виробник окремо організовує процес збирання обладнання, період експлуатації якого 

закінчився, та керує ним. Якщо це устаткування Вам більше не потрібне, просимо 

сконтактуватися з виробником та дотримуватися схеми, яку він обрав для окремого 

процесу збирання обладнання, період експлуатації якого закінчився. 

Завдяки належно організованому збиранню, яке передбачає подальше відправлення 

обладнання, що вийшло з експлуатації, на переробку та екологічно чисту утилізацію, 

маємо змогу уникнути можливих негативних наслідків на середовище та здоров’я, 

заохотити до повторного використання та/або переробки. 

 

 

 

 
Виробник: МІЦЕРІУМ С.п.А.  

Віа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія  

Тел.: (+39) 01857887870  

Факс: (+39) 01857887970  

www.micerium.com  

 

Уповноважений представник та імпортер в Україні:  

Фізична особа – підприємець  Фецич Людмила Тарасівна  

Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Горської, будинок 3, кв. 9  

Тел.: +38(093) 5000550  

www.ligeya.com.ua  

E-mail: Ligeya@ukr.net  

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 05 серпня 2021р 
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