
ENA HEAT
COMPOSITE HEATING CONDITIONER

OHŘÍVAČKA KOMPOZIT
CHC3

Prohlášení o shodě
Viz str. 4 návodu výrobce

ČÁST 1
VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Blahopřejeme

Zakoupili jste výrobek nejvyšší kvality. Výrobek je mistrovským dílem, při jehož výrobě bylo úzkostlivě 
prováděno testování a kontrola.
Od 80. let minulého století společnost Micerium S.p.A. představuje inovativní výrobky a získává 
prestižní ocenění v dentálním průmyslu. Zárukou neustálého zvyšování kvality při dosahování 
požadavků klientů je obdržení nejprestižnějšího certifikátu kvality v roce 1998. Certifikát systému 
kvality zajišťuje plnou kontrolu nejen nad kvalitou výrobku po celý jeho výrobní proces od jeho 
navržení po finální výrobek, ale zajišťuje také zákazníkovi servis na vysoké úrovni.
Dovolte nám poděkovat za to, že jste si tento výrobek zakoupili a věříme, že přístroj Vám bude věrným 
pomocníkem při Vaši práci.

1.2. Popis výrobku a informace

Název: ENA HEAT COMPOSITE HEATING CONDITIONER
OHŘÍVAČKA KOMPOZIT

Model: CHC3
(CHC3 – s EC adaptérem, CHC3-GB – s UK adaptérem, CHC3-US – s US adaptérem)

Rok výroby: 2009
Výrobce: Micerium S.p.A.

Via G. Marconi 83
16030 Avegno (GE) – Itálie

Pro více informací kontaktujte prodejní oddělení společnosti Micerium:
- Tel: + 39 0185 78 87 880 – otevřeno 7 dní v týdnu
- Fax: +39 0185 78 87 970
- E-mail: micerium@micerium.it

1.3. Slovník pojmů

V manuálu najdete následující symboly:

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ – upozorňuje na nutnou opatrnost při manipulaci s výrobkem. V případě 
nedodržení postupů může zapřičinit vážné poničení jeho funkčnosti a bezpečnosti.

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA – upozorňuje na nutnou opatrnost při manipulaci 
s výrobkem. Nedodržení postupů může zapřičinit vážná zranění.

1.4. Všeobecné bezpečnostní směrnice
„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
Zacházejte s přístrojem po pozorném seznámení s návodem pro použití, bezpečnostními pokyny a 
ostatními poskytnutými informacemi. Přístroj používejte pouze k účelu, k němuž byl sestrojen. 

Nedodržení návodu může zapřičinit elektrický zkrat, oheň a/nebo vážná zranění

Uchovejte následující informace!

mailto:micerium@micerium.it


UŽIVATEL:
1. Tento přístroj je určen pouze pro profesionální použití ve zdravotnictví.
2. Používat smí vždy jen jedna profesionálně vyškolená a náležitě poučená obsluha. Přístroj 

může být nebezpečný pokud je používán nevyškolenou obsluhou.
3. Před použitím si, prosím, přečtěte pozorně celý návod. Seznamte se, prosím, s fukcemi, 

použitím a potencionálními riziky.

POUŽITÍ:
Ena Heat ohřívačka kompozit umožňuje používání kompozitních hmot za ideální klinické teploty 
během jejich aplikace do orálních kavit a v laboratoři. Může být také použita pro zahřívání 
hypochloridu nebo anestetika. Jakékoliv další použití je zakázáno.

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ:
1. Nepoužívat ve vlhkém nebo venkovním prostředí.
2. Udržujte pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Neuklizený pracovní stůl a přítmí jsou 

nebezpečné.
3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušnin (hořlavých tekutin, plynů a výparů). Nebezpečí 

zkratu –  může zapálit výpary nebo kouř. 
4. Děti bez dozoru a neoprávněné osoby se nesmí zdržovat v blízkosti přístroje a pracovního 

prostředí. Nejen, že nejsou adekvátně vyškoleni a seznámeni s přístrojem, ale nepozornost 
obsluhy může při té příležitosti zapřičinit vážná zranění.

5. Nenechte návštěvníky sahat na přístroj, zamezíte tím vážným poraněním.
6. Nebezpečná zóna – oblast vzdálená nejméně 0,5 m v okolí přístroje, neboť toto je oblast, kde 

personál převážně pracuje.

BEZPEČNOST ELEKTR. ZDROJŮ:
1. Vyvarujte se kontaktu s uzeměnými předměty jako lednička, tepelné el. zdroje apod.
2. Nepoužívejte žádné adaptéry.
3. Nevystavujte dešti nebo vlhkému prostředí. Voda/vlhkost může navýšit riziko zkratu.
4. Nepoužívejte el. přívodní šňůru k jiným účelům (stěhování nebo přemisťování nábytku, 

těžkých břemen apod.). Necukejte šňůrou při násilném vyndavání ze zásuvky. Zamezte 
kontaktu přívodní el. šňůry s elektr. přístroji, teplem, oleji, ostrými hranami nebo pohyblivými 
předměty.

5. Okamžitě vyměňte elektr. adaptér je-li šňůra poničená či zničená. Poničená el. šňůra může 
zapřičinit zkrat.

6. Zapojte přístroj do zásuvky, která má požadovaná specifika. Neodpovídající napětí v zásuvce 
může zapřičinit zkrat nebo požár.

7. Používejte pouze dodávaný elelektr. adaptér. Nesprávný adaptér může poničit přístroj a 
zapřičinit zkrat.

8. Při nehodě vypněte přístroj a vytáhněte el. přívodní šňůru ze zásuvky.

POUŽITÍ A PÉČE:
1. Nezasouvejte kovové nástroje nebo nelijte tekutiny do přístroje.
2. Nepoužívejte přístroj, pokud zapínací knoflík nefunguje. Jakákoliv kontrola nad přístrojem 

může být zdraví nebezpečná. 
3. Vypojte přístroj ze zásuvky před jakýmkoliv zásahem, údržbou, při úklidu apod. Takováto 

preventivní opatření zemezí náhodnému zapnutí přístroje.
4. Vždy před použitím zkontrolujte přístroj, není-li poničený pro bezpečný provoz.  Poničené části 

přístroje musí být opraveny nebo vyměněny autorizovaným servisem pokud není uvedeno 
jinak. Mnoho nehod může být zapřičiněno nedostatečnou údržbou částí přístroje. 

5. Upadne-li přístroj na zem, nechte jeho funkčnost odborně prověřit a testovat v autorizovaném 
servisu.

6. Pouze kvalifikovaný servis může vyměňovat součásti přístroje. Přístroj je konstruován ve 
shodě s platnými bezpečnostími předpisy. Opravu elektrických částí smí provádět pouze 
autorizovaný servis.

7. Kotrolujte pravidelně přístroj, jeho přípojné šňůry a zástrčku. Vyměňte adaptér, je-li poničený.



ÚDRŽBA:
1. Servis přístroje musí být prováděn pouze kvalifikovaným servisem autorizovaným firmou 

Micerium S.p.A. Servis prováděný nekvalifikovanou osobou není dovolen a může být příčinou 
zranění. 

2. Při opravě přístroje se smí používat pouze originální součásti. Postupujte podle sekce Údržby 
v návodu. Použití neadekvátních a neoriginálních součástek může zapřičinit zkrat a zranění. 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:

Přístroj je vyroben z hliníku a umělohmotných částí. Při dezinfekci a čištění je doporučeno přístroj 
vypnout z adaptéru. Jemně očistěte hadříkem navlhčeném v lihu (nepoužívejte aceton a jiné agresivní 
preparáty). Kompletně osušte suchým hadříkem včetně otvorů pro stříkačky a karpule.

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
Nenořte žádné součásti přístroje do tekutin, nelejte tekutiny do otvorů pro stříkačky a karpule. Nelze 
sterilizovat v autoklávu. Nikdy nestříkejte dezinfekční prostředek přímo na přístroj.

Pro doplňkové bezpečnostní návody čtěte pozorně jakékoliv dodatečné informace dodávané 
k přístroji.

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
Čtěte všechny bezpečnostní nálepky na přístroji! 
Seznamte se se všemi funkcemi přístroje před jeho použitím

1.5. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento manuál uvádí doporučené použití přístroje a jeho údržbu. Návod je součástí přístroje, proto jej 
uchovávejte dostupný veškeré obsluze. Při ztrátě nebo poničení návodu kontaktujte výrobce nebo 
prodejce. Starý poničený návod vyhoďte. Máte-li dotazy, které nejsou specifikované v návodu, obraťte 
se na výrobce. Rozhodnete-li se prodat přístroj třetí osobě, poskytněte kupujícímu kontakt na výrobce, 
firmu Micerium S.p.A., aby mohla být obsluha kupujícího náležitě proškolena. Nebude-li tento kontakt 
poskytnut, výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti související s nesprávným použitím a zacházením. 

ČÁST 2
SPECIFIKACE OHŘÍVAČKY

2.1. Úvod:

Použití ohřívačky CHC3 je dovoleno pouze vyškolenému personálu.
Přístroj musí být připojen k el. energii (napětí 100-240VAC 50/60Hz, 500mA) za použití adaptéru 
12Vdc 1000mA 12W Třídy II (CHC3 s EC adaptérem, CHC3-GB s UK adaptérem, CHC3-US s US 
adaptérem).
„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
Používejte pouze dodávaný adaptér: GM-120100 (CVE) typ P2 EF, SW3, 12W, 100-240V∼, 50-60 
Hz, 500 mA, třída II)

2.2. Technický popis přístroje:

Ohřívačka CHC3 se skládá s cylindrického těla se dvěma odlišnými typy otvorů (pro stříkačky, ampule 
a karpule), dále pak s ovládáním zapojení ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto), led kontrolkou, přepínačem 
teplot a přívodem el. energie.

2.3. Technické specifikace:

Příkon: Napětí: 12Vdc stabilizované
Proud: 1A
Příkon: 12W



Pracovní teplota: T pokojová › -20°C (-4°F) 

Nastavitelná teplota: T1: +39°C (102°F) +/-1%
T2: +55°C (131°F) +/-1%

Doba zahřívání: T1: +39°C (102°F) ∼ 16 minut
- při +20°C (68°F) T pokoje T2: +55°C (131°F) ∼ 55 minut

T1 ⇒ T2 ∼ 30 minut

Signály: LED svítí: zeleně: zapnuto
LED T1 a T2: blikající žlutě: nahřívání

svítíci žlutě: zvolená teplota dosažena
červená: alarm

Alarm: a. T ‹ +60°C (140°F)
(LED svítí červeně) b. T › -20°C  (-4°F)

c. tepelný senzor nefunguje nebo přerušeno spojení
d. nárůst teploty menší než 1°C (33,3°F) za 200 sekund

Aktivní ochrana: softwarová

Pasivní ochrana: rychlá pojistka 2A
86°C (186,8°F) thermo pojistka

Rozměry (mm): 115x110x125 (výška, šířka, hloubka)

Váha (g): 750 (včetně el.zdroje)

ČÁST 3
NÁVOD K POUŽITÍ

3.1. Pužití:
Ohřívačka Ena Heat CHC3 slouží pro ohřívání kompozit (stříkačky a karpule) na klinicky ideální 
teplotu pro aplikace do orálních kavit a pro použití v laboratořích. První teplota (T1: 39°C = 102,2°F) je 
optimální pro zahřívání kompozit při dostavbách a pro zahřívání anestetik a hypochloridu. Druhá 
teplota (T2: 55°C = 131°F) je vhodná pro zahřívání kompozit pro cementování.

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
Ohřívačka smí být používána k zahřívání takových kompozitních hmot, u kterých je vhodná pracovní 
teplota 39°C/55°C (102,2°F/131°F) jako je Enamel Plus HFO a Enamel Plus HRi. Prosíme konzultujte 
s výrobci ostatních kompozitních hmot.

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
Jakékoliv jiné použití než popsané zde v návodu není dovoleno. Nepoužívejte přístroj s žádným jiným 
materiálem, než pro který byl vyroben.

3.2. Kontrolky:

Obrázek 1: Ena Heat (detail čelního pohledu)

1. Led T1 pro teplotu 39°C (102,2°F) – blikající žlutě = nahřívání, svítící žlutě = požadovaná 
teplota byla dosažena, červená = alarm

2. Led T2 pro teplotu 55°C (131°F) – blikající žlutě = nahřívání, svítící žlutě = požadovaná 
teplota byla dosažena, červená = alarm

3. Led VYPNUTA – při zapnutí přístroje se rozsvítí zeleně



Obrázek 2: Ena Heat (detail zadního pohledu)
1. Spínač ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto)
2. T1/T2 výběr teplot
3. Přívod energie

3.3. Návod na použití:

1. Připojte adaptér k ohřívačce a dále připojte do sítě el. energie 110-240V
2. Zapnětě spínač ON/OFF (zelená led kontrolka se rozsvítí). Pokud je přístroj zapojen led pro 

ON/OFF svítí, povrch ohřívačky se brzy zahřeje.

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
Je-li přístroj vypnut, avšak Led kontrolka nezhasla, zkontrolujte správnost propojení v zásuvce. Pokud 
problém přetrvává kontaktujte výrobce.

3. Nastavte požadovanou teplotu: 55°C (131°F) pro cementování a 39°C (102,2°F) pro 
kompozitní dostavby, anestetika nebo hypochlorid. Příslušná kontrolka se rozbliká žlutě. 
Vyčkejte nahřátí: kontrola začne svítit trvale žlutě.

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
T1: (odpovídající 39°C = 102,2°F)
Pro nahřívání kompozitních hmot při dostavbách, pro nahřívání anestetik a hypochloridu.
T2: (odpovídající 55°C = 131°F)
Pro nahřívání kompozitních hmot při cementování.

„CAUTION“ – VAROVÁNÍ
V tabulce u bodu 2.3 jsou míněny doby zahřívání při pokojové teplotě 20°C (68°F). Nižší pokojová 
teplota navýší uvedené doby.

4. Zasuňte stříkačky, ampule a karpule do příslušných otvorů alespoň 10 minut před použitím 
(20 minut při cementování).

5. Po ukončení rekonstrukce, vyjměte stříkačky nebo karpule z přístroje. Přístroj může zůstat 
zapnutý po celý den. Při práci s materiálem zahřátým na 55°C (131°F) zasuňte pouze 
požadovanou barvu stříkačky/karpule.

ČÁST 4
PÉČE O ZÁKAZNÍKA A ZÁRUKA

4.1. Péče o zákazníka:
Kontrola funkčnosti a bezpečnosti je prováděna pomocí mikrořadiče pro zajištění adekvátní funkce 
nahřívání a udržení teploty. Během zahřívání je monitorován sloupec nárůstu teploty, aby byl alespoň 
1°C (33,8°F) za 200 sekund. Pokud se tak neděje nebo pokud bylo přerušeno napájení, rozvítí se 
červené LED světlo alarmu. Přístroj se sám vypne (softwarová ochrana). Pro zresetování kontrolky 
alarmu, je nutné opět zapnout spínačem ON/OFF.

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
Přetrvává-li problém, kontaktujte servis.

Alarm se může zapnout (softwarová ochrana) také v těchto případech:
a) překročení teploty nad +60°C (140°F)
b) pod +20°C (-4°F)
c) v případě nefukčnosti kontrolky teploty

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
V případě a) nebo c) musíte předat přístroj do servisu.



Další ochranná pasivní bezpečnostní opatření, která jsou nezávislá na funkci elektroniky:
a) 2A rychlá pojistka jako ochrana přepětí nebo zkratu
b) Thermo pojistka kalibrovaná na +86°C nahřívacích komor. Zabrání přehřátí přístroje 

v případě nefunkčnosti elektronické regulace a jeho event. roztavení.

„STOP WARNING“ – STOP VÝSTRAHA
V obou případech je nutné předat přístroj servisu.

4.2. Záruka:

Na konstrukci a materiál se vztahuje záruka 12 měsíců.
Přístroj byl vyroben v souladu se všemi existujícími bezpečnostními normami. Vykazuje-li přístroj 
během záruky jakékoliv výrobní závady, výrobce závady odstraní na vlastní náklady. Při reklamaci je 
nutné doložit fakturu nebo dodací list. Záruka se vztahuje na všechny poničené součásti. 
Záruka nezarnuje: osobní výdaje, náklady na technickou obsluhu, náklady na dopravu, balení atd. Na 
závady nezaviněné výrobcem se záruka nevztahuje. Záruka se druhotně nevztahuje na neoprávněné 
zacházení s přístrojem, opravy a násilné otevření přístroje. V takovém případě bude doba pro záruku 
okamžitě ukončena. V případě problémů během záruční doby je nutné kontaktovat výrobce nebo 
autorizovaný servis. Výrobce si vyhrazuje právo negarantovat výměnu celého přístroje. Jakékoliv 
součásti pro opravu musí být zaslány výrobci, který je nahradí bezvadnou součástí. Nebude-li vadná 
část vrácena výrobci, bude její cena zákazníkovi fakturována.

4.3. Servis:
Prosíme kontaktujte Micerium S.p.A.:

- Tel: + 39 0185 78 87 880 – otevřeno 7 dní v týdnu
- Fax: +39 0185 78 87 970
- E-mail: micerium@micerium.it

4.4. Nakládání s přístrojem:

Informace pro uživatele
Tento produkt je chráněn direktivou Evropské unie 2002/95/EC. 2002/96/EC a 2003/108/EC pro 
nakládání s odpady.
Vyobrazení přeškrtnutého kontejneru na odpad znamená, že je nutné výrobek při jeho vyhození 
odborně zlikvidovat. Výrobce zajišťuje likvidaci takovéhoto odpadu. Dělení odpadu a jeho příslušná 
likvidace event. recyklace použitého materiálu pomáhá udržovat čisté životní prostředí. Nedodržení 
těchto nařízení uživatelem může být příslušně zákonně sankcionováno.

Dovozce:
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8, Tel: 233552022, Fax: 233551165
e-mail: info@italdent.cz, www.italdent.cz

http://www.italdent.cz/
mailto:info@italdent.cz
mailto:micerium@micerium.it


ENA HEAT ohřívačka kompozit

UPOZORNĚNÍ

Ena Heat  ohřívačka  kompozit  umožňuje  používání  kompozitních  hmot  za  ideální 
klinické teploty během jejich aplikace do orálních kavit a v laboratoři. Může být také 
použita  pro zahřívání  hypochloridu nebo anestetika.   Jakékoliv  další  používání  je 
zakázáno.

Ohřívačka smí být používána k zahřívání takových kompozitních hmot, u kterých je 
vhodná pracovní teplota 39°C/55°C , jako je Enamel Plus HFO a Enamel Plus HRi. 
Prosíme, konzultujte s výrobci ostatních kompozitních hmot.

V žádném  případě  nevkládat  do  ohřívačky  otevřené  stříkačky  s tekutinami.  Při 
zkratování přístroje zapříčiněné zatečením tekutin nebude možné brát na reklamaci 
zřetel.
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