
Поздравляем с приобретением детектора-отражателя CONDTROL / CONDTROL 
Green.
Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по 
эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью 
Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно 
прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование 
обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание 
и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с 
применением оригинальных запасных частей.
- Не используйте прибор во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся 
материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и 
вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте 
пораженный участок водой с мылом. В случае попадания  в глаза, промойте их 
чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Детектор-отражатель CONDTROL / CONDTROL Green предназначен для 
увеличения диапазона работы лазерных нивелиров. Отражатель имеет 2 рабочие 
поверхности, что делает работу удобнее, как внутри помещения, так и на улице. С 
помощью этого аксессуара, можно снимать показания по шкале мишени, которая 
расположена на поверхности отражателя с тыльной стороны или по светодиодной 
индикации на фронтальной стороне. В верхнюю часть отражателя встроен 
магнит, что позволяет закрепить его на потолочном профиле или вертикальной 
конструкции для быстрой и удобной настройки уровня.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

1 – Пузырьковый уровень
2 – Световой индикатор 
3 – Фотоприемник
4 – Магниты
5 – Мишень

Руководство пользователя

ДЕТЕКТОР-ОТРАЖАТЕЛЬ

RU CONDTROL/CONDTROL Green

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Детектор – отражатель – 1 шт.
Крепление на нивелирную рейку – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность +1мм/10м 

Рабочая частота 5…10кГц 

Волновой диапазон 600-680нм (детектор–отражатель CONDTROL)
500-540нм (детектор–отражатель CONDTROL Green)

Рабочая температура -100C ...+500C

Элементы питания 2х1.5В ААА

Время работы элементов 
питания около 30 часов

Габаритные размеры 100×62×18 мм

Вес 120 г

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Используйте отвертку, чтобы ослабить винт крышки батарейного отсека, и 
снимите ее.
Установите элементы питания, соблюдая полярность. 
Установите крышку батарейного отсека обратно и используйте отвертку, чтобы 
затянуть винт.
Используйте только щелочные батареи, оба элемента питания должны быть 
одной марки, с одинаковым уровнем заряда. 

РАБОТА С ПРИБОРОМ
При ярком освещении, когда лазерный луч плохо видно, используйте режим 
работы с детектором-отражателем. 
Включите детектор-отражатель нажатием кнопки              . 
Для включения/выключения звукового сигнала нажмите кнопку                 .

Поднесите детектор-отражатель к предполагаемому месту нахождения лазерной 
линии. При попадании лазерного луча на фотоприемник  детектор издает звуковой 
сигнал, и загорается один из крайних световых индикаторов, указывающих 
направление перемещения детектора для улавливания лазерной линии. 
Передвигайте приемник до тех пор, пока не услышите продолжительный звуковой 
сигнал и не загорится центральный световой индикатор. 
Проконтролируйте выравнивание корпуса детектора по пузырьковому уровню и 
сделайте отметку на поверхности или запомните результат высоты, если детектор 
установлен на нивелирной рейке.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Внимание! Прибор является точным устройством и требует бережного 
обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы 
прибора:
- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте 
попадания внутрь прибора влаги, пыли, посторонних предметов.
- В случае попадания воды в прибор в первую удалите элементы питания, затем 
обратитесь в сервисный центр. 
- Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях 
повышенной влажности.
- Не храните прибор в холодных помещениях с температурой ниже -10°С. После 
хранения в условиях низких температур и переноса в теплое помещение, прибор 
нагревается, в результате чего внутри прибора может конденсироваться влага и 
повредить микросхемы.
- Избегайте прямого попадания  солнечных  лучей на прибор,  а  также  длительного  
пребывания  на солнце и в условиях высоких температур.
- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой смоченной 
в мыльном растворе. Запрещено использовать очищающие растворители и 
абразивные материалы.
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Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из 
элементов питания и порче прибора:
-  Вынимайте элементы питания из прибора, если он не используется в течение 
длительного времени.
- Не оставляйте в приборе разряженные элементы питания.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и 
вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте 
пораженный участок водой с мылом. В случае попадания  в глаза, промойте их 
чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ
Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковку должны быть 
утилизированы согласно действующим законам вашей страны. 
Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте 
их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на 
рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:
Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!
Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное 
право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться 
отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. 
Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть 
утилизированы согласно Директиве 2006/66/ЕС.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 
прибора - 36 месяцев.
Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам 
при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в 
настоящем руководстве по эксплуатации.
Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, являющиеся заводским 
браком или возникшие в результате заводского брака.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате 
интенсивной эксплуатации и естественного износа, нарушений правил 
эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантия  
также не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в 
ремонт.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru. 

6 – Кнопка включения/выключения
7 – Кнопка включения/выключения
      звукового сигнала
8 – Резьба под штатив 1/4’’
9 – Крышка батарейного отсека



Gratulujemy zakupu detektora z zielonym odbłyśnikiem CONDTROL/CONDTROL.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać zalecenia 
bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga! Niniejsza instrukcja użytkowania stanowi integralną część urządzenia. Prosimy 
o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z produktem. 
Przekazując urządzenie, należy pamiętać o dołączeniu do niego niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać produktu do niewłaściwych celów.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób 
nieupoważnionych.
- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie. Prace konserwacyjne 
i naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel 
serwisowy i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku wybuchowym w pobliżu materiałów 
łatwopalnych.
- Nie należy podgrzewać baterii, aby uniknąć ryzyka wybuchu i rozlania elektrolitu. Jeśli 
na skórę dostanie się płyn, należy natychmiast przepłukać dotknięte miejsce wodą i 
mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą wodą przez 10 minut, a 
następnie zgłosić się do lekarza.

PRZEZNACZENIE NARZĘDZIA

Detektor-оdbłyśnik CONDTROL/CONDTROL Green przeznaczony jest do zwiększenia 
zasięgu działania poziomic laserowych. Odbłyśnik posiada 2 powierzchnie robocze, 
dzięki czemu praca jest wygodniejsza zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
Dzięki temu akcesorium można dokonywać odczytów na skali tarczy, która znajduje 
się na powierzchni odbłyśnika z tyłu lub wskaźnika LED z przodu. W górnej części 
odbłyśnika wbudowany jest magnes, który można przymocować do profila sufitowego 
lub pionowej struktury w celu szybkiej i łatwej regulacji poziomicy.

ZEWNĘTRZNY WYGLĄD NARZĘDZIA

1 – Poziomica bąbelkowa
2 – Wskaźnik świetlny
3 – Fotoodbiornik
4 – Мagnesy
5 – Obiekt

Instrukcja obsługi 

DETEKTOR-ОDBŁYŚNIK

PL CONDTROL/CONDTROL Green

WYPOSAŻENIE
Detektor – оdbłyśnik – 1 pz.
Montaż na szynie poziomującej – 1 pz.
Instrukcja obsługi – 1 pz.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Błąd +1mm/10m

Częstotliwość robocza 5…10kHz

Zakres fali 600-680nm (detektor-odbłyśnik CONDTROL)
500-540nm (detektor–оdbłyśnik CONDTROL Green)

Temperatura robocza -100C ...+500C

Elementy zasilania 2х1.5V ААА

Czas pracy elementów 
zasilania оkoło 30 godzin

Wymiary gabarytowe 100×62×18 mm

Ciężar 120 g

MONTAŹ/ZMIANA ELEMENTÓW ZASILANIA
Za pomocą wkrętaka poluzować śrubę na pokrywie baterii i zdjąć ją.
Baterie należy instalować zgodnie z biegunowością.
Założyć z powrotem pokrywę baterii i dokręcić śrubę za pomocą śrubokręta.
Używać tylko baterii alkalicznych, obie baterie powinny być tej samej klasy, o tym 
samym poziomie naładowania.

РRACA Z NARZĘDZIEM
W jasnym świetle, gdy wiązka lasera jest słabo widoczna, należy wykorzystać tryb pracy 
z detektorem-odbłyśnikiem.
Włączyć detektor-odbłyśnik poprzez naciśnięcie przycisku              .

W celu włączenia/wyłączenia sygnału dźwiękowego nacisnąć przycisk                  .

Doprowadzić detektor-odbłyśnik do planowanego położenia linii laserowej. Gdy wiązka 
laserowa trafi d fotoodbiornika, detektor emituje sygnał dźwiękowy i zapala się jeden 
z końcowych wskaźników świetlnych, wskazując kierunek ruchu detektora w celu 
uchwycenia linii laserowej.
Przesunąć odbiornik, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zaświeci się centralny 
wskaźnik świetlny.
Sprawdzić wyrównanie korpusu detektora z poziomicą bąbelkową i wykonaj oznaczenie 
na powierzchni lub zapamiętaj wynik, jeśli detektor jest zamontowany na listwie 
poziomu.

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA
Uwaga! Urządzenie jest urządzeniem precyzyjnym i wymaga starannej obsługi. 
Przestrzeganie następujących zaleceń przedłuży żywotność urządzenia:
- Chronić urządzenie przed wstrząsami, upadkami, silnymi wibracjami, wilgocią, kurzem 
i ciałami obcymi wewnątrz urządzenia.
- W przypadku gdyby do urządzenia dostała się woda, należy najpierw wyjąć baterie, a 
następnie skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie przechowywać i nie używać produktu przez dłuższy czas w warunkach wysokiej 
wilgotności.
- Nie przechowywać narzędzie w chłodnych pomieszczeniach o temperaturze poniżej 
-10°С. Po przechowywaniu w warunkach niskich temperatur i przeniesienia do ciepłego 
pomieszczenia, narzędzie nagrzewa się, w wyniku czego wewnątrz narzędzia będzie 
zbierać się wilgoć i uszkadzać mikroukłady.
- Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia urządzenia oraz długiego przebywania 
na słońcu i wysokich temperaturach.
- Urządzenie powinno być czyszczone miękką, wilgotną ściereczką nasączoną wodą z 
mydłem. Nie należy używać rozpuszczalników czyszczących ani materiałów ściernych.
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Nieprzestrzeganie poniższych zasad może prowadzić do wycieku elektrolitu z baterii 
i uszkodzenia urządzenia:
- Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
- Nie należy pozostawiać rozładowanych baterii w urządzeniu.
- Nie należy dopuszczać do nagrzewania się baterii, aby uniknąć ryzyka wybuchu 
i rozlania elektrolitu. Jeśli na skórę dostanie się płyn, należy natychmiast przepłukać 
dotknięte miejsce wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami przepłukać je czystą 
wodą przez 10 minut, a następnie zgłosić się do lekarza.

UTYLIZACJA
Przeterminowane narzędzia, akcesoria i opakowanie powinny być przekazane do 
recyklingu odpadów. Prosimy o przesłanie urządzenia na następujący adres w celu 
dokonania właściwego recyklingu:

CONDTROL GmbH 
Wasserburger Strasse 9 
84427 Sankt Wolfgang 
Germany 

Nie wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych !
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, zużyte narzędzia pomiarowe i ich części 
składowe muszą być zbierane oddzielnie i poddawane przyjaznemu dla środowiska 
recyklingowi odpadów.

GWARANCJA
Wszystkie urządzenia firmy CONDTROL GmbH poddawane są kontroli poprodukcyjnej  i 
podlegają następującym warunkom gwarancji. Prawo kupującego do roszczeń z tytułu 
wad oraz ogólne przepisy obowiązującego prawa nie wygasają.
1) CONDTROL GmbH zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad urządzenia, 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, które stanowią wadę materiałową lub 
wykonawczą w pełnej objętości i na własny koszt.
3) Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zużycia lub niewłaściwego użytkowania, 
wadliwego działania urządzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, 
nieterminowej konserwacji i serwisu oraz niewystarczającej staranności, użycia 
nieoryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Zmiany w konstrukcji urządzenia 
zwalniają sprzedawcę z odpowiedzialności za prace gwarancyjne. Gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, które nie utrudniają normalnej pracy urządzenia.
4) CONDTROL GmbH zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o wymianie lub naprawie 
urządzenia. 
5) Inne roszczenia, nie wymienione powyżej, nie są objęte gwarancją. 
6) Po wykonaniu prac gwarancyjnych przez CONDTROL GmbH okres gwarancji nie jest 
odnawiany ani przedłużany.
7) CONDTROL GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku lub niedogodności 
związane z wadą urządzenia, kosztami wypożyczenia sprzętu alternatywnego na okres 
naprawy.  
Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do prawa niemieckiego z wyjątkiem postanowień 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
(CISG):

W przypadku gwarancji prosimy o odesłanie urządzenia do sprzedawcy detalicznego lub 
przesłanie go z opisem wady na adres:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany  

6 – Przycisk włączania/wyłączania
7 – Przycisk włączania/wyłączania
      sygnału dźwiękowego
8 – Gwint pod statyw 1/4’’
9 – Pokrywa komory baterii


