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Фигура 1

1) Глава.
2) Ръб.
3) Ограничител (база).
4) Канал.
5) Връх.
6) Гръб.
7) Нарези.
8) Тяло.

СПРАВОЧНИК

Настоящото ръководство е издадено, за да служи като наръчник за потребителите на ключонарязваща 
машина Compact 2000. Прочетете го внимателно; това е от основно значение, ако желаете да работите с 
машината си безопасно и ефикасно.

Консултация 
Съдържанието на настоящото ръководство е разделено на раздели, касаещи: 
- Транспорт – Глава 1; 
- Описание на машината – Глави 2, 3 и 4; 
- Правилно използване на машината – Глави 5, 6 и 7; 
- Почистване и поддръжка – Глава 8;

Технически термини 
В настоящото ръководство са използвани обичайните технически термини. 
За да улесним тези, които имат малък опит в сферата на копиране на ключове, по-долу сме 
представили илюстрация на най-често използваните термини (Фиг. 1).
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Ключонарязващата машина Compact 2000 е проектирана съгласно стандарта на европейските директиви за машини. В 
етапа на проектиране рисковете за оператора са отстранени във всички сфери: транспорт, настройка, нарязване и 
поддръжка. 
Употребата на предпазни очила по време на операциите за нарязване е задължително, като това силно се препоръчва и 
в настоящото ръководство. 
Материалите, използвани в производството на тази машина и всичките й компоненти, използвани по време на работа с 
машината, не са опасни и тяхната употреба отговаря на стандартите.

Употреба
Compact 2000 трябва да се инсталира и използва по начина, установен от производителя. 
Ако ключонарязващата машина се използва по различен начин или за цели, които са различни от тези, описани в 
ръководството, клиентът се отказва от всякакви права, които може да има срещу Ilco Orion. Освен това, неправилното 
използване на машината може да доведе до непредвидена опасност за оператора и трети лица. Небрежността на 
оператора, водеща до неправилна употреба на машината, или невъзможността на оператора да спази инструкциите в 
това ръководство не се покриват от гаранцията и в такива случаи производителят отказва всякаква отговорност. 
Следователно е от особено значение внимателно да прочетете настоящото ръководство за работа, за да  
можете да използвате Compact 2000 по най-добрия начин и да извлечете полза от нейния потенциал.

Ръководство за употреба
Ръководството с инструкции, предоставено с машината, е от основно значение за правилното й използване и за 
извършването на необходимата поддръжка. 
Следователно препоръчваме да предпазвате ръководството от щети в добре защитено място, в което да е в 
готовност за бърза консултация.

Допълнителни рискове
При правилна употреба на машината не възникват допълнителни рискове.

Защита и предохранителни мерки за оператора
Ключонарязващата машина Compact 2000 е проектирана изцяло в съответствие със стандартите. Действията, за които е 
предназначена, се извършват лесно и без риск за оператора. 
Предприемането на общи предпазни мерки (носене на очила) и спазването на инструкциите на производителя в това 
ръководство отстранява всички човешки грешки, освен ако такива грешки не се правят преднамерено. 
Ключонарязващата машина Compact 2000 е проектирана с характеристики, които я правят изцяло безопасна.
* Захранване
Ключонарязващата машина се захранва с електричество с помощта на отделен заземен контакт.
* Стартиране
Машината се включва с помощта на главен прекъсвач, който стартира ел. мотора.
* Поддръжка
Операциите за регулиране, обслужване, ремонтиране и почистване на машината са замислени по най-лесния и 
безопасен начин. Няма опасност от погрешно или опасно поставяне на частите, които могат да се свалят.
* Идентификация на машината
Ключонарязващата машина Compact 2000 има идентификационен етикет, който включва серийния номер на 
машината (Фиг. 2).

*; вижте Глава 9 – “Изхвърляне на машината” (Стр.15);

Фигура 2
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1. ТРАНСПОРТ

Ключонарязващата машина Compact 2000 се транспортира лесно и не е опасна за боравене. Машина 
трябва да се постави в опаковката си и може да се пренася от един човек.

1.1 Опаковка
Compact 2000 е опакована в картонена кутия, която е достатъчно здрава, за да се използва за 
съхранение на машината за дълги периоди от време (Фиг. 3).

Пазете сухо С тази страна нагореФигура 3 Бъдете внимателни

1.2 Транспортиране
Желателно е машината винаги да се транспортира опакована. При удар това ще предпази от нараняване 
хора, други предмети или самата машина. 

1.3 Разопаковане
За да извадите машината от опаковката:
1) Срежете и отстранете ремъците.
2) Отворете кутията, без да я повреждате, тъй като може да се използва отново (например за 
съхранение, транспорт, изпращане до производителя за ремонт или обслужване).
3) Проверете съдържанието на кутията, която трябва да включва следното:

1 бр. Compact 2000 ключонарязваща машина; 
1 комплект документи, включително: ръководство за работа, списък с резервни части и гаранция; 
1 комплект аксесоари;

4) Извадете ключонарязващата машина от защитната обвивка.

1.4 Боравене с машината
След като разопаковате Compact 2000 я поставете директно върху работната маса.
Това действие може да се извърши от един човек като машината се държи за основата, а не за някоя друга част.



COMPACT 2000 

4

A - Лост.
B - Калибриращи палци.
C - Опипвач.
C1- Застопоряващ винт на опивача.
D - Ел. мотор.
E - Главен прекъсвач.
F - Режещ инструмент.
F1 - Защитен капак на режещия инструмент.
G - Шейна.
G1- Дръжка на шейната.
H - Менгемета.
H1- Дръжки за затягане на менгеметата.
S - Предупредителна лампа.

G1
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F1

F

C D

A

B

C1

H
G

S

H1 H

Ръководство за употреба

2. РАБОТНИ ЧАСТИ 

Фигура 4
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3. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА

Compact 2000 е професионална ключонарязваща машина за обикновени секретни, автомобилни 
секретни и кръстати ключове. Основните части на машината са описани по-долу.

- Главен прекъсвач
Прекъсвачът на ел.мотора (Е) се намира от дясната страна на машината под мотора. (Фиг. 4, стр. 4). 
Внимание: предупредителната лампа (S) показва дали машината е в работен режим.

- Ел. мотор и трансмисия
Compact 2000 е с директна предавка. Моторът задвижва режещия инструмент (F), който е защитен от 
прозрачен предпазен капак (F1).

- Шейна
Шейната (G) e с: хоризонтално движение, с монтирани към нея менгемета (H), контролирана от лостовете (A) и 
(G1).

- Режеща секция
Режещата секция съдържа реалните работещи части на ключонарязващата машина Compact 2000, които 
действат заедно, за да нарязват и завършват ключове, „прочетени” от оригинала. Работещите части са описани 
по-долу:

- Режещ инструмент 
Режещият инструмент (F) е частта от Compact 2000, която се използва за нарязване на заготовки след 
прочитането на нарезите на оригиналния ключ от опипвача . Режещият инструмент е от HSS стомана  и е 
покрит с прозрачен пластмасов капак (F1), който осигурява защита за оператора.

- Опивач
Опипвачът (C) се използва за “прочитане” нарезите на оригиналния ключ. Осигурява настройката на 
дълбочина на нарязване на заготовките.

- Менгемета
Менгеметата (Н) са двупозиционни (Фиг. 9, стр. 10). Това позволява ключовете да бъдат захванати по два 
начина.

- Затягане на менгеметата
Анатомичните ръкохватки позволяват перфектно захващане на ключовете в менгеметата с много 
слабо натоварване. 

- Калибриращи палци
Машината е снабдена с два калибриращи палеца, които осигуряват правилното захващане на оригиналния 
ключ и заготовката.

3.1 Безопасност

- Защита на електромотора
Внимание: моторът на фрезата е защитен срещу прегряване с устройство, което автоматично го спира, 
при достигане на опасно висока температура.

Това състояние може да се получи, когато двигателят на машината е оставен да работи продължително, 
при висока околна температура или при тежки работни условия. Ако двигателят на фрезата прегрее, той
се изключва автоматично. В такива случаи процедирайте по следния начин:
1) Изключете главния прекъсвач (Е).
2) Оставете мотора да се охлади поне за 2 часа, след което можете да използвате машината отново, 
по нормалния начин.

- Стартиране
Главният прекъсвач (Е) има функция за безопасност, която предотвратява ненавременно стартиране, когато 
напрежението се възстанови след спонтанно спиране на тока.
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3.2 Технически данни
Електрически характеристики: 230V, 50Hz, 190 W, 1,5A. 
Ел.мотор: едноскоростен, монофазен 
Фреза: HSS фреза.
Менгемета: Високо прецизни, реверсивни, двупозиционни. 
Макс. дължина на нарезите: 45 мм. 
Размери: Ширина: 470 мм, Дъжина: 350 мм, Височина: 260 мм. 
Шум при нарязване: 
Lp (A) = max. 88 dB (A) - (стоманени ключове).
Lp (A) = max. 84 dB (A) - (месингови ключове). 
Тегло: 19 кг.

3.3 Електрическа схема
Ключонарязващата машина Compact 2000 има едноскоростен монофазен мотор. - 1350 об./мин., 1,5 А, 230V - 50Hz. 
Основните части на електрическата схема на Compact 2000 са описани по-долу (Фиг. 5):

1) Главен контакт с предпазители.
2) Главен защитен прекъсвач.
3) Клемно табло.
4) Предупредителна лампа.
5) Ел. мотор - 230V - 50Hz.
6) Кондензатор 8mF.

Фигура 5
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4.1 Графики

Код: D401224ZZ 

Ø 1,20 mm метален щифт 
2 броя

Код: D300224ZZ 

4 mm шестограмен ключ

Код: D401225ZZ 

Ø 1,70 метален щифт 
2 броя

Код: D300225ZZ 

5 mm шестограмен ключ

Код: DMS200080 

Метална калибрираща вложка 
2 броя

Код: DMS200340 

13/17/19 mm 

гаечен ключ

Код: D300221ZZ 

2 mm шестограмен ключ
Код: D309226ZZ (230V) 
Предпазител 5x20 3,15A 

Код: D300223ZZ 

3 mm шестограмен ключ

Употребата на защитни очила е 
задължителна!

4. ПРЕДОСТАВЕНИ АКСЕСОАРИ

За да се гарантира безпроблемна работа с Compact 2000 е препоръчително винаги да имате резервни 
части под ръка. Compact 2000 е снабдена с пълна гама аксесоари. Аксесоарите предоставени от Ilco Orion
са всички които са необходими за извършване на операциите за които е предназначена машината.
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5. ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА

Ключонарязващата машина Compact 2000 може да се инсталира от купувача и не изисква специални 
умения. Машината се доставя готова за употреба и не са необходими специални настройки. Все пак, 
операторът трябва да настрои някои неща, преди да започне работа с машината.

5.1 Проверка за повреди
Ключонарязващата машина Compact 2000 е здрава и компактна машина. Принципно няма да се 
повреди, ако транспортирането, разопаковането и инсталацията са извършени съгласно инструкциите в 
това ръководство. Все пак, винаги е препоръчително да се провери дали по машината има някакви 
повреди.

5.2 Екологични условия
За да се гарантира, че ключонарязващата машина Compact 2000 ще се използва по най-добрия начин, е 
важно да имате предвид следните параметри: 
- трябва да се избягват влажни и лошо проветриви места; 
- идеалните условия за машината са: температура между 10 и 40 градуса по Целзий; относителна 
влажност: приблизително 60%.

5.3 Позициониране 
Поставете машината на хоризонтална повърхност, която е достатъчно здрава, за да издържи теглото й 
(19 кг.). За да улесните работата и поддръжката, инсталирайте машината с допуск от поне 200 мм от 
всички страни (Фиг. 6). Проверете дали машината стои балансирано на четирите си стъпала. Вибрациите 
се избягват, когато машината е правилно поставена на хоризонтална равнина.

Внимание: Проверете дали напрежението на машината е същото като това на захранването от
електрическата мрежа, което трябва да е правилно заземено и снабдено с диференциален
прекъсвач.

5.4 Описание на работната станция
За машината е необходим само един оператор, който разполага със следните средства за управление: 

- главен прекъсвач (Е) (Фиг. 4, стр. 4) намиращ се от дясната страна на машината и 
предупредителна лампа (S) показваща дали машината е в работен режим; 
- лост за хоризонтално движение на шейната (А);
- лост за вертикално движение на шейната (G1); 
- калибриращи палци (В);

5.5 Връзка към електрическата мрежа
За безопасността на оператора и машината е важно да се гарантира, че машината е свързана към 
правилното напрежение на електрическата мрежа с помощта на заземен диференциален прекъсвач.
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Фиг. 8-А

I II III IV V VI

разстояние между нарезите

дълбочина на 
нарязване

B1 B1

6. РЕГУЛАЦИЯ И УПОТРЕБА НА МАШИНАТА

6.1 Проверка и настройка
Режещият инструмент на Compact 2000 е частта, използвана за нарязване на заготовките и трябва 
периодично да се проверява и сменя, ако е необходимо. След всяка смяна или по време на 
периодичните операционни тестове, проверявайте калибрирането.

6.2 Калибриране
Калибрирането се извършва, когато параметрите на машината трябва да се променят и настроят. 
Compact 2000 изисква два вида калибриране: на дълбочината и на оста.

Калибриране на оста:
Калибрирането на оста е настройка на разстоянието между базата и нарезите на ключа (Фиг. 7 и фиг.8). 
Оста на Compact 2000 е калибрирана по време на асемблирането и във фабриката на Ilco Orion.

Фигура 7

Фигура 8

Калибриране на дълбочината:

Калибрирането на дълбочината е настройка на дълбочината на нарязване (Фиг. 8-А). Процедирайте по следния начин:
1) Изключете машината от захранващия кабел.
2) Поставете регулиращите вложки (осигурени в комплекта) в менгеметата (фиг. 8-А) като прорезът трябва да сочи 
към режещия инструмент и опипвача.
3) Повдигнете шейната така, че вложките да доксснат режещия инструмент и/или проследяващия палец.
4) Завъртете фрезата на ръка в обратната посока на въртене и проверете дали докосва вложката в различни места.
5) Ако е необходимо, регулирайте дълбочината на фрезата с микрометричния проследяващ палец по следния начин:

а) развийте винта (С1), блокиращ опипвача (С) (Фиг. 4, стр. 4);
б) завъртете регулатора (С2) по часовниковата стрелка, за да придвижите опипвача 
напред или обратно на часовниковата стрелка, за да го придвижите назад;

6) Повторете операцията докато регулирането е завършено. След това затегнете винта (С1).
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7. НАРЯЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ

Внимание: за пълна безопасност по време на операциите за нарязване предприемете следните 
предохранителни мерки.

- винаги работете със сухи ръце; 

- проверете дали машината е правилно заземена; 

- носете защитни очила, дори и ако машината е снабдена със защитен капак; 

- стартирайте мотора, само след като сте извършили операциите с менгеметата (затягане на  
ключовете и др.);

- дръжте ръцете си далеч от въртящият се режещ инструмент. 
- преди нарязване освободете калибриращите палци

7.1 Подготовка за нарязване
1) Завъртете менгеметата за да изберете подходящата позиция. за захващане на ключовете (Фиг. 9).

2) Развиите ръкохватките (Н1) два оборота.
3) Повдигнете долната част наменгеметата. Завъртете ги в желаната позиция.

- Страна А: за захващане “на гръб”; 
- Страна В: за захващане “на канал”;

Затягане на ключовете в менгеметата
1) Позиционирайте заготовката (дясно менгеме) и оригиналния ключ (ляво менгеме) като проверите дали:

а) ключовете са поставени добре в менгемето;
б) ограничителите на ключовете се докосват до калибриращите палци (В1) (Фиг.8, стр. 9);

2) Затегнете менгеметата като завъртите ръкохватките (Н1).

7.2 Нарязване
ВНИМАНИЕ: Освободете калибриращите палци преди да започнете нарязването.

1) Повдигнете шейната към режещия инструмент и опипвача.

2) За да копирате кллюча, движете шейната от дясно на ляво чрез страничния лост (А) (Фиг.4, стр. 4).

3) Изключете машината от главния прекъсвач (Е) (Фиг.4, стр. 4) преди да премахнете копирания ключ от 
захвата на менгемето. 

4) Премахнете оригиналния и копирания ключ от захвата на менгеметата.
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7.3 Използване на аксесоарите

Доставените аксесоари към Compact 2000 са: 

- щифтове (Фиг. 10); 
- вложки (Фиг. 11);

Използване на щифтовете
Щифтовете се използват за ключове с по-тесни профили (когато менгемето не може да осигури добър 
захват) или не се показват достатъчно за да могат да бъдат правилно нарязани (Фиг. 10). 
ВНИМАНИЕ: доставените щифтове са с два различни диаметъра: 1,20 мм и 1,7 мм. От основно 
значение е винаги да се използват еднакви щифтове за оригиналния ключ и за заготовката.

Използване на вложките
Вложките (Р) (Фиг. 11) се използват за нарязване на кръстати или ключове без ограничител (база).

Захващане на кръстати ключове:
1) Освободете калибриращите палци (в този случай те не се използват).
2) Поставете вложките (Р) в жлебовете на менгеметата.
3) Поставете оригиналния ключ и заготовката така, че ограничителите им да докосват вложките (Р) (Фиг. 11).
4) Затегнете оригинала и заготовката в менгеметата и премахнете вложките (Р).
5) Нарежете първата страна.
6) Повторете операцията като завъртите ключовете в същата посока и за останалите страни.
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Центроване по връх с помощта на метални вложки
Вложката (Р) се използва когато ключа е без ограничител/база (Фиг. 12). 
Процедирайте по следния начин:
1) Освободете калибриращите палци (в този случай те не се използват);
2) Поставете вложките в жлебовете на менгеметата;
3) Поставете оригиналния ключ и заготовката така, че да докосват вложките (Р);
4) Затегнете оригинала и заготовката в менгеметата и премахнете вложките (Р);
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Фигура 14
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8.2 Смяна на опипвача
За да смените опипвача, процедирайте по следния начин (Фиг. 14):
1) Спрете машината и я изключете от захранване.
2) Развиите винта (C1).
3) Развиите винта (C2) докато опипвача не се освободи напълно.
4) Поставете новия опипвач.
5) Калибрирайте машината отново като следвате процедурите, описани в настоящото ръководството 
(Глава 6, стр. 9).

8. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Внимание: при ремонти или смени на резервни части, маркировката „СЕ” се гарантира, само ако се 
използват оригиналните резервни части, предоставени от производителя.
Въпреки че ключонарязващата машина Compact 2000 не изисква специална поддръжка, препоръчително е да 
проверявате и ако е необходимо, да сменяте частите, които подлежат на износване, като: режещ инструмент или 
опипвач. Смяната става лесно и може да се извърши от оператора. 
Почистване: поддържайте шейната и менгеметата без стърготини от операциите за нарязване като ги 
почиствате със суха четка.
Внимание: не използвайте сгъстен въздух! 
Внимание: за да бъде машината добре поддържана, препоръчваме Ви да използвате защитно смазочно 
масло, например WD40 или подобно, което се прилага към полираните механични части. Това 
предотвратява окисляването на въпросните части.
Преди да започнете каквато и да е поддръжка (проверки или смени), прочетете инструкциите по-долу: 

- никога не извършвайте поддръжка или обслужване, докато машината работи; 
- винаги изключвайте машината от електрическата мрежа; 
- спазвайте всички инструкции в ръководството; 
- използвайте оригинални резервни части; 
- винаги проверявайте дали винтовете и гайките са добре затегнати.

8.1 Смяна на режещия инструмент
Внимание: изключете машината от захранване преди да предприемете действия по смяна на инструмента.
За да го смените, процедирайте по следния начин:
1) Свалете защитния капак (F1) като развиете двата винта (F2) (Фиг.13).
2) Развиите блокиращата гайка С ОБРАТНА РЕЗБА (R) на режещия инструмент (F) като я завъртите по 
часовниковата стрелка използвайки предоставеният гаечен ключ 13мм. 
Внимание: резбата е обратна.
3) Махнете гайката и режещия инструмент. Почистете вала.
4) Поставете новият режещ инструмент като проверите посоката и на въртене. Затегнете гайката с обратна 
резба (R) като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
5) Поставете защитния капак (F1) като затегнете двата винта (F2) (Фиг.13) и калибрирайте машината (Глава 6, 
стр. 9).
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8.4 Смяна на главния прекъсвач
ВНИМАНИЕ: изключете машината от захранване.

1) Развийте двата винта (Е1) и извадете прекъсвача (Фиг. 16).
2) Разкачете четирите конектора от клемите като внимавате за позициите им.
3) Свържете по същия начин четирите конектора към новия прекъсвач.

8.3 Смяна на предпазителите
ВНИМАНИЕ: изключете машината от захранване.

1) Обърнете машината така, че кутията с предпазителите да е лесно достъпна.
2) Отворете кутията с предпазителите. Тя се намира под захранващия щепсел (Фиг. 15).
3) Сложете новите предпазители (U).
4) Затворете кутията с предпазителите и свържете захранващия кабел.

ВНИМАНИЕ: предпазителите винаги трябва да бъдат подменяни с други от същия тип и същия 
ампераж (3,15 ампера).
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9. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА МАШИНАТА

За да изхвърлите машината, тя трябва да се приведе в неизползваемо състояние като се извършат следните 
операции:

- деактивиране на електрическото захранване; 
- отделяне на пластмасовите и металнитечасти;

Когато тези операции са изпълнени, машината може да се изхвърли съгласно текущите разпоредби в 
страната на употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Стандартите СЕ имат специални разпоредби за изхвърляне на отпадъци (**). 
- Отпадъци, произлизащи от операциите за нарязване:
Въпреки че остатъците от операциите за нарязване на ключове се класифицират като специален отпадък, те 
са включени в твърдите градски отпадъци (SUW) като метални стружки. Такива отпадъци се сортират според 
класификацията им по настоящото италианско или европейско право и се предават на съответните отдели за 
изхвърляне на отпадъци. Случаите, в които отпадъците могат да се считат за замърсени или съдържащи 
токсични/вредни вещества, достатъчни за трансформирането на отпадъците от SUW в токсични/вредни 
отпадъци, са описани в приложенията към настоящите италиански и европейски разпоредби за изхвърляне на 
отпадъци. 
- Машина за нарязване: 
Ключонарязващата машина Compact 2000 е проектирана за дългогодишна работа и също така може да се 
използва повторно. Рециклирането е препоръчителната екологична практика. 
- Опаковка:
Compact 2000 се съдържа в картонена опаковка, която може да се използва повторно, ако не е повредена. 
Когато следва да се изхвърли, тя се класифицира като твърд градски отпадък и трябва да се поставя в 
специални отделения за събиране на хартия. Защитната обвивка на машината е от полимер, класифициран 
като SUW, и следователно може да се поставя в обикновен контейнер за отпадъци.

Информация за потребителите
съгласно член 10 от Директива 2002/96/СЕ от 27.01.2003 г. във 
връзка с отпадъци от електрически и електронни уреди (RAEE)

- Символът, илюстриран по-горе, който се намира и на машината, посочва, че машината е представена на 
пазара и трябва да се включи в разделното събиране на отпадъци, когато потребителят реши да я 
изхвърли (включително всички компоненти, части и консумативи, които са вградени в продукта).

- За информация относно системата за събиране на такива уреди се обърнете към Ilco Orion или друг субект, 
регистриран в различните Национални регистри за други страни в Европейския съюз. Домакинските 
отпадъци (или от подобен произход) могат да се включат в системата за разделно събиране на градски 
отпадъци.

- При закупуването на нов уред от подобен вид, старият уред може да се върне на търговеца. Търговецът ще 
се свърже с организацията, която е отговорна за събирането на уреда.

- Подходящото разделно събиране на неизползвания уред и изпращането му за обработка, възстановяване и 
екологично изхвърляне прави възможно предотвратяването на потенциални негативни ефекти за 
околната среда и човешкото здраве и помага за рециклирането и възстановяването на използвания 
материал.

- Неупълномощеното изхвърляне на продукта от потребители включва прилагането на санкции, предвидени 
в Директивите 91/156/СЕ и 91/689/СЕ.

(**) Отпадъци са всякакви вещества или предмети, получени от човешка дейности или неутрални цикли, 
които са изхвърлени или които следва да се изхвърлят.
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10. ПОМОЩ

Ilco Orion предоставя пълно обслужване на закупилите ключонарязващата машина Compact 2000. За да се 
гарантира пълната безопасност на оператора и машината, всяка дейност, която не е посочена в 
настоящото ръководство, трябва да се извършва само от производителя или от препоръчан сервизен център 
на Ilco Orion.
На последната страница на това ръководство има списък с адреса на производителя и адреса на 
специализирания сервизен център в България.

10.1 Как да потърсите помощ
Гаранцията за Compact 2000 Ви дава право на безплатни ремонти или замени на дефектни части в рамките 
на 12 месеца от датата на покупката. Всички други услуги трябва да се уговарят със Ilco Orion или със 
специализираните сервизни центрове на Ilco Orion.
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Декларация СЕ за съответствие на машината

Ilco Orion – ул. Подгора 20 (Z.I.) 31029 
Виторио Венето (Тревизо) – (Италия) 

Телефон: 0438 9136 – Факс: 0438 913800

декларира на своя отговорност, че ключонарязващата машина, модел:

COMPACT 2000 

отговаря на изискванията на следните Европейски директиви:

Директива на Европейския съюз 98/37/СЕЕ (Машини) 

и на стандартите EN 292/1 – EN 292/2 

Директива на Европейския съюз 89/336/СЕЕ (Електромагнитно съответствие)
и на стандартите EN 55014-1:2000 + A1:2000/ EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 

Директива на Европейския съюз 73/23/CEE (Ниско напрежение) (03)
и на стандарта EN 60204 – 1 (раздели 20.2 – 20.3 – 20.4)
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Корадо Фишер: 

Виторио Венето 11.11.2005 г.
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