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СПРАВОЧНИК

Настоящото ръководство е издадено, за да служи като наръчник за потребителите на
ключонарязващи машини от серията REKORD 2000. Прочетете го внимателно; това е от основно
значение, ако желаете да работите с машината си безопасно от ефикасно.

Консултация
Съдържанието на настоящото ръководство е разделено на раздели, касаещи:
- Транспорт и употреба . .............................................................................................. Глава 1
- Описание на машината и защитни устройства ................................................... Глави 2-3-4-5
- Правилна употреба на машината ............................................................................. Глави 5-6
- Поддръжка . ................................................................................................................ Глава 7

Технически термини
В настоящото ръководство са използвани обичайните технически термини. За тези, които имат
малък опит в работата с ключове, на илюстрацията по-долу са описани различните части на ключа:

Фигура 1

1) Глава

2) Ръб 
3) Ограничител

4) Канал

5) Връх

6) Гръб

7) Нарези

2

1

5

7

3

6

4
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ОБЩИ ИНСТУКЦИИ

REKORD 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. 
Останалите рискове са отстранени с помощта на защитни устройства за оператора.
Използваните защитни устройства са предназначени да предотвратяват допълнителни и рискове и не
могат да бъдат игнорирани, освен ако не бъдат умишлено блокирани. Те не нарушават видимостта в
работната зона.
Специален залепващ се етикет е поставен върху машината, за да предупреждава оператора да носи
очила по време на операциите по нарязване, което се препоръчва и в ръководството.
Материалите, използвани за произвеждането на тази машина, и всичките й компоненти, използвани по
време на работата на машината, не са опасни и тяхната употреба отговаря на стандартите.

Употреба
The REKORD 2000 трябва да бъде инсталирана и използвана 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
Silca. Освен това неправилното използване на машината може да доведе до непредвидена
опасност за оператора и трети лица.
Небрежността при използването на машината или неспазването на инструкциите в това ръководство
от страна на оператора не се покриват от гаранцията и производителят отказва всякаква отговорност
в такива случаи.
Следователно е от особено значение внимателно да прочетете настоящото ръководство за
работа, за да можете да използвате REKORD 2000 по най-добрия начин и да извлечете полза от
нейния потенциал.

Допълнителни рискове

От употреба на машината не възникват допълнителни рискове.

Защита и предохранителни мерки за оператора
REKORD 2000 е проектирана изцяло в съответствие със стандартите. Действията, за които е
предназначена, се извършват лесно и без риск за оператора.
TПредприемането 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.
REKORD 2000 е проектирана с характеристики, които я правят изцяло безопасна

• Захранване
Ключонарязващата машина се захранва с електричество чрез защитно устройство (стандартно при
230V машини и по поръчка при други напрежения). Главният контакт трябва да е заземен

• Стартиране
Машината се включва:

- чрез бутона върху защитното устройство;

- чрез превключвател за стартиране на двигателя, намиращ се в
лявата страна

• 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 REKORD 2000 има идентификационен етикет, който включва серийния
номер на машината (фигура 2).

Фигура  2

(*) вижте Глава 9– Изхвърляне на машината,  page 22.

По часовниковата стрелка: 
- вид на машината;
- сериен номер;
- разход на ток;
- разход на мощност;
- работна честота;
- година на производство;
- маркер СЕ;
- работно напрежение;
- адрес на производителя
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1 ТРАНСПОРТ

Ключонарязващата машина REKORD 2000 се транспортира лесно и не е опасна за боравене.
Опакованата машина може да се носи от един човек.

1.1 Опаковка

REKORD 2000 е опакована в здрава картонена кутия, размерите на която са показани на фиг. 3,
достатъчно здрава, за да се използва за съхраняване на машината за дълги периоди.
Вътре в кутията машината е поставена в две обвивки от разширен полимер. Обвивките и
картонената кутия гарантират безопасно транспортиране и защитават машината и всичките й
части.

Фигура  3

1.2 Транспорт

За да се избегне повреждането на REKORD 2000, машината трябва да се транспортира в опаковката
си. Това ще предотврати повреждането на машината или нараняването на хора от внезапно
премествания или грубо боравене.

1.3 Разопаковане

За да извадите машината от опаковката:

1) срежете ремъците с ножици и ги махнете;

2) махнете скобите;

3) отворете кутията, без да я повреждате, тъй като може да се използва отново (например за връщане 
или изпращане до производителя за ремонт или обслужване);

4) проверете съдържанието на кутията, която трябва да включва следното: 
- 1 REKORD 2000 2000 ключонарязваща машина, опакована в защитни обвивки; 
- 1 комплект документи, включително: ръководство за работа, списък с резервни части и гаранция; 
- 1 съд за събиране на стружки; 
- 1 поставка за инструменти; 
- 1 свързващ кабел; 
- 1 захранващо устройство (стандартно за 230V и по поръчка за друго напрежение);
- 1 дръжка за носещото устройство на менгеметата.

5) извадете машината от защитната обвивка.

1.4 Боравене с машината
Когато разопаковате машината, поставете я директно на работната маса. Това действие може да се
извърши от един човек като машината трябва да се хване за основата, а не за някоя друга част.

510

55040
0

Обвивки
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2 РАБОТНИ ЧАСТИ

Фигура  4
A - дръжка на носещото устройство 
B - лост за освобождаване на носещото устройство 
C - съд за събиране на стружки 
C1 - поставка за инструменти 
D - лост за придвижване на носещото устройство 
E - менгемета 
F - стяги на менгеметата 
G - настройка на центроващи палци 
H - центровъщи палци 
I - проследяващ палец - опипвач 
J - блокиращ винт на проследяващия палец 
K - уред за настройка на проследяващия палец 
L - режещ инструмент - фреза
M - капак на режещия инструмент 
N - капак на ел.мотора 
O - прекъсвач за стартиране на ел.мотора 
P - четка 
P1 - капак на четката 
Q - винт (шестограм) за захващане на капака 
R - носещо устройство на менгеметата 
S - ел.мотор 
T - ремък 
U - предпазители 
V - захранващ цокъл 
X - защитно устройство (стандартно при 230V машини и по поръчка при други напрежения)
X1 - главен защитен превкъсвач 
X2 - предупредителна лампа 
X3 - щепсел

X1
X

X2
X3

N

S J P P1 T M

L

H

F

E

R

A

BCC1
D

G

O

Q

I

K

V
U
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3 ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА

REKORD 2000 е професионална ключонарязваща машина за плоски ключове, използвани с
цилиндър, автомобилни ключалки и кръстовидни ключове. Основните части на машината са
описани по-долу:

Защитно устройство
Устройство, свързано с източник на захранване с диференциален превключвател; включването на
машината става с натискане на превключвателя (Х1).
Предупредителната лампа (Х2) светва, за да покаже, че щепселът (Х3) е под напрежение
ВНИМАНИЕ: Switch (X1) is electromagnetic, in the event of a power failure it goes out
automatically. When electricity is restored it must be reset manually to power the machine again by
means of the plug (X3).

Превключвател за стартиране на двигателя
Превключвателят за стартиране на двигателя (О) се намира в лявата страна на машината.
Внимание: превключвателят свети, когато по машината протича електричество.

Двигател и трансмисия
Двигателят има ремъчна трансмисия. Трансмисията се намира в лявата страна на двигателя и
активира четката (P) и режещия инструмент (L). Тези компоненти са защитени от три капака: 
- капак на четката (Р1);
- капак на режещия инструмент (М); 
- капак на двигателя (N);

Носещо устройство на менгемето
Носещото устройство (R), състоящо се от две скоби, е монтирано към носещото устройство за
хоризонтално движение, контролирано от лост (D), и е снабдено с дръжка (А), под която се намира
бутона за освобождаване на носещото устройство (В). Преместването на носещото устройство чрез
предавки позволява прецизни движения, което улеснява всички операции по нарязване.
Носещото устройство е изцяло защитено от специален панел, предназначен да предотвратява
събирането на прах и стружки от работния процес.
Машината е проектирана с рампа, по която стружките могат да падат в специалната поставка (С),
поставена под носещото устройство, която може да се разглобява за лесно изпразване и
почистване.

Режеща секция
Режещата секция съдържа работещите части на машината, които действат заедно при
нарязването и довършването на ключове, „прочетени” от оригиналите.
Работните части са описани по-долу.

• Четка
Четката (Р) се използва за отстраняване на неравности от нарезите и е направена от неабразивен
материал.

• Режещ инструмент
Режещият инструмент (L) е частта, използвана за нарязване на ключове - бланки. Режещият
инструмент е направен от HSS супер здрава стомана и е защитен от специален капак (М), за да се
гарантира безопасното му действие.

• Проследяващ палец - Опипвач
Проследяващият палец (I), използван за четене на профила на ключовете, които ще се копират, се
намира в лявата страна на основата на машината. Оразмереният пръстен (К) позволява
регулирането на дълбочината.

• Менгемета
Менгеметата (Е) имат четири страни, които се въртят, за да може ключът да бъде идеално
закрепен по гръб или в профил (фиг. 13-В).

• Стяги на менгеметата
Менгеметата се блокират чрез две анатомични копчета (F), които гарантират идеален захват на
ключа само с лек натиск на блокиране.

• Палци за калибриране
Скобите имат два палеца (H), с които се регулира подравняването на ключа.



REKORD 2000 

9 Silca S.p.A. Всички права запазени 1998

3.1 Технически данни

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 230V - 50Hz     190W     1,5A         
- 230V - 60Hz     190W     1,5A        -
110V - 60Hz     250W     3,5A

РЕЖЕЩ ИНСТРУМЕНТ: HSS високо скоростно закалена стомана

МОТОР: едноскоростен, еднофазен 
- 230V - 50Hz; 1350 rpm 0,18 Kw  
- 230V - 60Hz; 1350 rpm 0,18 Kw  - 
110V - 60Hz; 1680 rpm 0,18 Kw

ДВИЖЕНИЯ: с предавка по носещо устройство с прав ток

МЕНГЕМЕТА: въртящо четири позиционно с висока прецизност

ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО: (стандартно при 230V машини и по поръчка при други
напрежения)

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА НАРЕЗИТЕ: 45 мм

РАЗМЕРИ: Ш – 375 мм, Д – 440 мм, В – 300 мм

ШУМ ПРИ РЯЗАНЕ: :Lp (A) = 85.4 dB (A)

ПОТЕНЦИАЛЕН ШУМ: Lw (A) = 98.2 dB (A)

ТЕГЛО: 16.5 кг
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3.2 Електрическа верига

Ключонарязващата машина REKORD 2000 е снабдена с еднофазен едноскоростен двигател:

- 230 V, 1350 оборота/мин, разход от приблизително 0.18 kW, поглъщане 1,5 А;
- 110 V, 1680 оборота/мин, разход от приблизително 0.18 kW, поглъщане 3,5 А;

Основните части на електрическата верига на REKORD 2000 са описани по-долу:
1. Цокъл на защитното устройство
2. Главен защитен превключвател
3. Предупредителна лампа
4. Клема
5. Вход на машината
6. Бързи предпазители 4 А за версия 230 V и 8 А за версия 110 V
7. Превключвател с лампа
8. Двигател: 230 V a.c., 50 Hz / 230 V a.c., 60 Hz / 110 V a.c. , 60 Hz
9. Кондензатор 8 μ F
10. Щепсел на лампата

11
0V

23
0V

Machine socket

3

brown

light blue
yellow-green

brown

light blue

OUT
IN

4

1

2

5 6

7

8

9

10

Защитно устройство
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4 ПРЕДОСТАВЕНИ АКСЕСОАРИ

За да се гарантира безпроблемната работа с REKORD 2000, препоръчително е винаги да имате
резервни части подръка. Препоръчително е винаги да имате: инструменти, режещи инструменти,
четки, ремъци и малки резервни части.
REKORD 2000 е снабдена с пълна гама аксесоари.
Аксесоарите, предоставени от Silca, са всичко, което ви е необходимо за извършването на
операциите, за които е предназначена машината.

Фигура  5

C1

code D401224ZZ
стоманен щифт ø 1,20,

2 бр.

code D401225ZZ
стоманен щифт ø 1,70,

2 бр.

code D412507BA
стоманена

пластина, 2 бр

5х20 предпазителя (2 бр.)
4 А бърз за 230 V
code D301185ZZ

4 А бърз за 110 V
code D310668ZZ

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

code D300222ZZ
2,5 mm шестоъгълен ключ

code D300223ZZ
3 mm шестоъгълен ключ

code D300783ZZ
19 mm гаечен ключ

code D300308ZZ
10 mm гаечен ключ

code D400754BA
щифт за освобождаване

на режещия инструмент 

code D401561BA
пластина за 

регулиране, 2 бр.

code D300224ZZ
4 mm шестоъгълен ключ

code D300225ZZ
5 mm шестоъгълен ключ

8
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5 ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА

Ключонарязващата машина REKORD 2000 може да се инсталира от купувача и не изисква
никакви специални умения. 
Все пак операторът трябва да извърши няколко проверки и подготовки за употреба.

5.1 Проверка за повреди

REKORD 2000 е здрава и компактна машина и по принцип няма да се повреди, ако
транспортирането, разопаковането и инсталирането са извършени съгласно инструкциите в
това ръководство. Въпреки това е препоръчително да извършите проверка на машината за
нанесени щети.

5.2 Екологични условия

За да се гарантира, че ключонарязващата машина REKORD 2000 ще се използва по
найдобрия начин, е важно да имате предвид няколко параметъра: 
- трябва да се избягват влажни и лошо проветрявани места;
- идеалните условия за машината са: 

- температура между 0 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 (16,5 кг). За по-лесна работа инсталирайте машината на разстояние от поне 200 мм от
всички страни (фиг. 6). 
Машината трябва да е идеално балансирана на четирите си крачета. Вибрирането се
избягва, когато машината е правилно поставена в хоризонталната равнина.

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

Фигура  6

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

- защитно устройство (стандартно при 230V машини и по поръчка при други напрежения);

- превключвател за стартиране на двигателя (О), намиращ се в лявата страна на машината; свети, за 
да покаже, че по машината тече ток;

- лост за придвижване на носещото устройство (D);
- дръжка на носещото устройство (А)
-  лост за освобождаване на носещото устройство (В)
- копче за регулиране (G).

Фигура  7

5.5 Отделни части

Отделно опакованите части трябва да се инсталират към ключонарязващата машина
REKORD 2000 от купувача по следния начин:

Свързващ кабел
Свържете защитното устройство (Х) (стандартно при 230V машини и по поръчка при други напрежения)
към ключонарязващата машина и захранващия кабел, след което свържете свободния край на
захранващия кабел към активния край на захранващия кабел към захранването (фиг. 8).

Фигура 8

X

A

BD

G
O

захранващ
кабел

щепсел

X
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Контейнер за стружки
Поставете контейнер (С) в специалното място (фиг. 9).

Фигура 9

Дръжка на носещото устройство
Завийте дръжката (А) към носещото устройство (фиг. 10).

Фигура 10

5.6 Премахване на блоковете

Свалете пластмасовите блокове между носещото устройство и тялото на машината (фиг. 9).

5.7 Свързване към електрическата мрежа

За безопасност на оператора и машината е важно да се гарантира, че машината е свързана
към правилното напрежение с помощта на заземен диференциален превключвател.

C

A
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6 НАСТРОЙКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

6.1 Проверки и настройки

Режещият инструмент на REKORD 2000 е частта, използвана за нарязване на ключове –
бланки, и трябва да се проверява периодично и да се сменя, ако е необходимо.

При всяка смяна на режещия инструмент и по време на периодичните операционни тестове
проверявайте калибрирането.

6.2 Калибриране

REKORD 2000 изисква два вида калибриране: осово и дълбочинно.

Осово калибриране:
Осовото калибриране е регулиране на разстоянието между ограничителя и нарезите (фиг. 11).
Осовата настройка за REKORD 2000 е фиксирана и се прави при сглобяването в нашите
работилници.

Фигура 11

Дълбочинно калибриране:
Дълбочинното калибриране е регулиране на дълбочината на рязане (фиг. 11-А).
Процедирайте по следния начин:

1) Изключете машината като извадите захранващия кабел от контакта.

2) Поставете ключовете за регулиране (предоставени) върху скобите (фиг 12-В).

3) Проверете дали ключовете за регулиране прилепват добре към скобите (фиг. 12-В).

4) Завъртете копчето за калибриране (G) към оператора, така че измерващият инструмент да се 
докосне до ключовете за регулиране (фиг. 12-В).

5) Освободете носещото устройство като натиснете лост (В).

6) Повдигнете носещото устройство към режещия инструмент.

7) Докоснете ключовете към режещия инструмент и проследяващия палец.

8) Завъртете режещия инструмент обратно на часовниковата стрелка ръчно и проверете дали 
докосва ключовете за регулиране на няколко места.

9) Ако е необходимо, регулирайте дълбочината на нареза с микрометричния проследяващ палец 
по следния начин:

a) разхлабете винта, придържащ проследяващия палец (J);
б) завъртете винта (К) по часовниковата стрелка за приближаване към проследяващия палец;
в) tзавъртете винта (К) обратно на часовниковата стрелка за връщане;

ВНИМАНИЕ: всяка резка на оразмерения пръстен отговаря на 0.025 мм (фиг. 12-А).

10)  Повторете тези операции, докато регулирането е завършено, след това затегнете винта на
проследяващия палец (J).

Фигура 12

6 4 8 9 0

cutting

I II III IV V VI

cutting
space

depth

A B

0,025 mm 
0,05 mm

K

G H

A B
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7 НАРЯЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ

ВНИМАНИЕ: за пълна безопасност по време на работа спазвайте следните предохранителни мерки:
- винаги работете със сухи ръце;
- проверете дали машината е добре заземена;
- носете защитни очила, дори ако машината има защитен екран над режещия инструмент;
- стартирайте двигателя (превключвател Р), само след като сте завършили операциите с 

носещото устройство (закрепване на ключове и др.);
- дръжте ръцете си далеч от режещия инструмент, когато е в движение;

7.1 Нарязване на ключове

1) Завъртете скобите, за да намерите подходящата страна за закрепване на ключа (фиг. 13-В).

2) Развийте копчето (F) с няколко оборота (фиг. 13-А).

3) Повдигнете долната част на скобите и завъртете в желаната посока:
- Страна А на скобата: за ключове, които се монтират по гръб (фиг. 13-В);
- Страна В на скобата: за ключове, които се монтират по гръб и са с нарези с дълбочина под 3.9 мм

(фиг. 13-В);
- Страни C и D на скобата: за ключове, които се нарязват от двете страни (фиг. 13-В);

Захващане на ключовете в челюстите

1) Позиционирайте оригиналния ключ (лява челюст) и ключа – бланка (дясна челюст) като внимавате:

a) ключовете да са позиционирани и закрепени по начина, описан в глава 7.1.; стр.

б) ограничителя на ключа да се опира до палците за калибриране (Н);

2) Затегнете ключа чрез ръкохватките (F)

Фигура 13

Нарязване на ключове
След като включите REKORD 2000 с помощта на превключвателя (О), машината е готова за
нарязване:

1) Придвижете носещото устройство до проследяващия палец и режещия инструмент като освободите 
лоста (В).

2) За да копирате ключ, придвижете носещото устройство настрани отдясно наляво с помощта на 
лоста (D).

3) Изключете машината с превключвателя (О), преди да извадите копирания ключ.

4) Извадете ключовете от скобите.

5) Пуснете машината с превключвателя (О) и изгладете ръбовете на ключа с помощта на четката (Р).

Фигура 14

A

B
C

D

A

B C

D

F

H
A B

бланкаоригинал
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Използване на аксесоарите
Аксесоарите, предоставени с REKORD 2000 за улесняване на нарязването на ключове, са:
- щифтове; 
- пластини;

Използване на щифтовете
Щифтовете трябва да се поставят между долния край на челюстта и гърба на ключа при
ключове с тесни тела като тяхната цел е да гарантират, че ключът се подава достатъчно, за да
бъде нарязан (фиг. 15, фиг. 15-С).
За ключове с тесни и тънки тела поставете два щифта (фиг. 15-В), вторият от които придава
здрав захват на ключа. Ако дебелината е прекалено малка, за да се гарантира добър захват в
скобите, трябва да се използва щифт (фиг. 15-А).

ВНИМАНИЕ: предоставените щифтове са с различни диаметри – 1.20 мм и 1.70 мм. Важно е да
използвате щифтове с еднакъв диаметър за блокирането на оригинала и бланката.

Фигура 15

Използване на пластините
Пластините се използват за нарязване на щифтови ключове и за опира на върха при закрепване на
ключове без ограничител (фиг. 16).

Нарязване на щифтови ключове с помощта на пластини
Всички видове щифтови ключове (90°) могат да се нарязват с REKORD 2000 с помощта на
пластините. Позиционирайте ключа:

1) Оставете измервателите в покой.

2) Поставете пластините с ръб в слота на скобите.

3) Натиснете ограничителя на ключа към пластините (фиг. 16).

4) Закрепете ключа в скобите.

5) Извадете пластините от вдлъбнатините на скобата, за да не бъдат докоснати от проследяващия 
палец или режещия инструмент.

6) Нарежете първата страна.

7) Повторете операцията като завъртите ключа в същата посока за останалите позиции.

Фигура 16

щифт

A B C
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Ограничител на върха с пластина
Пластините могат да се използват при ключове, които нямат ограничител (фиг. 16).
Процедирайте по следния начин:

1) Оставете измервателите в покой.

2) Поставете пластините с ръб в слота на скобите.

3) Опрете върха на ключа до пластината.

4) . Закрепете ключа и извадете пластината.
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8 ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ: за ремонти и смяна на части за поддръжка маркировката „СЕ” се гарантира, само ако се
използват оригинални резервни части, предоставени от производителя.
Въпреки че електронната машина за маркиране REKORD 2000 не изисква специална поддръжка,
препоръчително е да проверявате и ако е необходимо, да сменяте частите, които подлежат на
износване, като: ремък, режещ инструмент, четка, проследяващ палец. Смяната става лесно и може да
се извърши от оператора.

Почистване
Поддържайте носещото устройство и скобите без стружки от операциите по нарязване като ги

почиствате със суха четка.

ВНИМАНИЕ: не използвайте сгъстен въздух!
ВНИМАНИЕ: за да поддържате машината в добро състояние, препоръчваме ви да използвате защитно

масло, например WD40 или подобно, като го нанесете към полираните механични части. Това
предотвратява окисляването на въпросните части (скоби, насочващи устройства, носещи
устройства и др.). Не замърсявайте електронните части с масло.
Преди да започнете поддръжката, прочетете инструкциите: 

- никога не извършвайте поддръжка или обслужване при включена машина; 

- винаги изваждайте главния щепсел; 

- спазвайте всички инструкции в ръководството; 

- използвайте само оригинални резервни части; 

- винаги проверявайте дали винтовете или гайките на сменените части са добре затегнати;

8.1 Смяна на режещия инструмент
За да смените режещия инструмент, не е необходимо да сваляте капака му. За да
смените износен режещ инструмент, процедирайте по следния начин:

ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.
1) Поставете блокиращата пластина (стандартна) в отвора на вала на режещия инструмент (фиг. 17).

2) Използвайте гаечния ключ, за да развиете стопорната гайка на режещия инструмент.

ВНИМАНИЕ: резбата е лява.
3) Свалете износения режещ инструмент.

4) Внимателно почистете новия режещ инструмент и мястото му.

5) Инсталирайте новия режещ инструмент и затегнете гайката.

ВНИМАНИЕ: инструментът се върти по посока на часовниковата стрелка.
6) Извадете блокиращата пластина.

Фигура 17

блокираща
пластина

вал
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8.2 Смяна на четката
Когато четката вече не може да изглажда неравностите по ключовете, трябва да я смените

по следния начин:

ВНИМАНИЕ:извадете главния щепсел.

1) Поставете гаечния ключ върху вала на двигателя.

2) Използвайте шестоъгълния ключ, за да развиете винта, придържащ четката (фиг. 18).

3) Сменете четката и затегнете винта с шестоъгълния ключ.

4) Извадете гаечния ключ.

Фигура 18

8.3 Смяна на ремъка и регулиране на обтягането
Износените или хлабави ремъци трябва да се сменят или регулират, за да се гарантира
безопасна и правилна работа на режещия инструмент / четката.

Обтягане:
ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.

1) Свалете капака на двигателя (N).
2) Развийте четирите винта, които придържат двигателя (S) към основата (фиг. 19).

3) Натиснете двигателя надолу, докато се получи правилното обтягане на ремъка.

4) Затегнете четирите винта.

Смяна:
ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.

1) Свалете капака на ел.мотора (N).
2) Развийте четирите винта, които придържат двигателя (S) към основата (фиг. 19).

3) Повдигнете двигателя и свалете износения ремък.

4) Поставете новия ремък.

5) Натиснете двигателя надолу, докато се получи правилното обтягане на ремъка.

6) Затегнете четирите винта.

Фигура 19

винт

P

фиксиращи винтове
на мотораT

S
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8.4 Смяна на проследяващия палец
За да смените проследяващия палец (I), процедирайте по следния начин (фиг. 20):

ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.
1) Свалете капака на мотора (N).
2) Развийте винт (Z).
3) Развийте винт (J).
4) Развийте проследяващия палец като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, докато се 
освободи напълно.

5) Поставете новия проследяващ палец.

6) Затегнете винт (J).
7) Затегнете винт (Z).
8) Настройте машината по начина, описан в глава 6. стр.

8.5 Регулиране на дълбочината на носещото устройство
Носещото устройство на REKORD 2000 може да се регулира, за да се защитят скобите от докосване
на проследяващия палец или режещия инструмент.

ВНИМАНИЕ: луфтът между режещия инструмент/проследяващия палец и скобите трябва да е 0.1 мм.
Ако е различен, процедирайте по следния начин:

ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.
1) Освободете носещото устройство, повдигнете срещу режещия инструмент и преместете до края на 
хода му (фиг. 21).

2) Свалете поставката за стружки (С) и дръжката на инструмента (С1).

3) Освободете гайката с гаечния ключ (фиг. 21).

4) Използвайте шестоъгълния ключ, за да завиете или развиете стопорния винт и да придвижите 
носещото устройство надалеч от или към проследяващия палец и режещия инструмент.

5) Затегнете гайката.

Фигура 21

Z 
K

J

I

гаечен ключ

шестоъкълен
ключ

0,1 mm

Фигура 20
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8.6 Смяна на предпазителите
ВНИМАНИЕ: извадете главния щепсел.

1) Извадете захранващия кабел от контакта на машината.

2) Завъртете машината надясно, за да можете да достигнете кутията с предпазителите.

3) Свалете кутията с предпазителите, намираща се под контакта на машината (фиг. 22).

4) Сменете предпазителите (фиг. 22).

5) Затворете кутията с предпазителите и свържете захранващия кабел.

ВНИМАНИЕ:
предпазителите винаги трябва да се сменят с такива от същия вид (бързи) и със същия
ампераж (4 А за 230 V и 8 A за 110 V машини).

Фигура 22 кутия с предпазители

U
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9 ИЗХВЪРЛЯНЕ И ОТПАДЪЦИ

Разпоредбите на Европейския съюз установяват специални методи за изхвърляне на отпадъци (**).

Отпадъци, произлизащи от машината
Въпреки че остатъците от операциите по нарязване на ключове се класифицират като специален
отпадък, те са включени към групата на твърдите градски отпадъци (SUW) като метални стружки.
Такъв отпадък се сортира според класификацията си по текущите италиански и европейски закони и
се предава на съответните организации за изхвърляне на отпадъци.
Случаите, в които отпадъкът може да се счита за замърсен или съдържащ токсични/вредни
вещества, достатъчни за трансформирането му от SUW в токсичен/вреден отпадък, са описани в
приложенията към текущите италиански и европейски закони за изхвърляне на отпадъци.
Рециклирането е препоръчителна екологична практика.

Опаковка
REKORD 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 е 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 Silca S.p.A. 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 даде 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.



REKORD 2000

Silca S.p.A. Всички права запазени 1998 24

10 ПОМОЩ

Silca S.p.A. предоставя пълно обслужване на закупилите ключонарязващата машина REKORD 
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 Silca S.p.A.

На задната обложка на това ръководство има списък с адреси на производителя; по-долу са 
описани адресите на специализираните сервизни центрове

10.1 Как да потърсите обслужване
Гаранцията за REKORD 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 с Silca S.p.A. или със специализираните сервизни центрове на Silca S.p.A..
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Декларация СЕ за съответствие на машината 

      

SILCA S.p.A. -    ул. Подгора 20 (Z.I.)
31029 Виторио Венето (Тревизо) – (Италия)
Телефон: 0438 9136 – Факс: 0438 913800

декларира на своя отговорност, че машината за нарязване на ключове модел 

                          REKORD  2000 

отговаря на изискванията на следните Европейски директиви:

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 98/37/CEE (Мащини) 
и на стандартите EN 292/1 – EN 292/2 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 89/336/CEE
(Електромагнитно съответствие) и на стандартите EN 55022/IEC801–2/IEC801–4      
                                                                       
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 73/23/CEE (Ниско
напрежение) | 97 | и на стандартите EN60204-1/EN60950                                                                                           

General  Manager  Basic  Production  Center 
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