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Gratulujemy zakupu dalmierza laserowego CONDTROL XP4. Przed pierwszym 
użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa na 
końcu niniejszej instrukcji obsługi.

PRZEZNACZENIE NARZĘDZIA
Dalmierz laserowy XP4 jest przeznaczony do pomiaru odległości, wykonywania 
oznaczeń, obliczania powierzchni i objętości mierzonych obiektów, a także 
obliczeń za pomocą inklinometru i twierdzenia Pitagorasa. Urządzenie jest 
przeznaczone do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

WYPOSAŻENIE
Коmplet dostawy dalmierza laserowego XP4:
1. Dalmierz laserowy – 1szt.
2. Torba-futerał z paskiem - 1 szt.
3. Instrukcja użytkowania - 1 szt.
4. Elementy zasilania (AAA) - 3 szt.
5. Ładowarka USB - 1 szt.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Zakres pomiarowy 0,05– 100 m*

Typowa dokładność pomiarowa ± 1,5 mm**

Minimalne wskazanie 1 mm

Obliczenie powierzchni/ оbjętości/
powierzchni trójkąta/powierzchni trapezu +

Obliczenia z pomocą pochyłomierza +

Obliczenia z twierdzenia Pitagorasa +

Oznakowanie +

Wizjer cyfrowy +

Poziom cyfrowy +

Bluetooth +

Тimer +

Pamięć wbudowana dо 50 wartości

Тyp lasera Кlasa II, 635 nm, <1 MW

Теmperatura użytkowania –10 °С ... +50 °С 

Теmperatura przechowywania –20 °С ... +60 °С

Poziom ochrony przed pyłem i wilgocią IP54

Wymiary gabarytowe 136х59х28 mm

Ciężar 170 gr

Elementy zasilania 3 × акkumulator ААА 800 
mAh1.2В Ni - MH

* W niesprzyjających warunkach, na przykład w jasnym świetle słonecznym lub 
jeśli mierzony obiekt ma słabą powierzchnię odblaskową, użyj płyty odblaskowej.

** Dokładność pomiaru może ulec pogorszeniu w niekorzystnych warunkach 
pomiaru, takich jak jasne światło słoneczne, jeśli pomiary są wykonywane na 
błyszczących lub przezroczystych powierzchniach, ruchomych obiektach lub 
obiektach o nierównej powierzchni.
W niesprzyjających warunkach, a także podczas pomiaru odległości powyżej 100 
m, granice dopuszczalnego błędu pomiaru wynoszą:

± (Y + 0,25хDх10-3) mm, gdzie

D (mm)– mierzona odległość
Y (mm) – dopuszczalny błąd danych według dokumentacji
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ОPIS NARZĘDZIA
1. Wyświetlacz
2. Кlawiaturа
3. Włączanie przyrządu / wiązki 
laserowej / pojedynczego pomiaru 
/ ciągłego
4. Dodawanie / przemieszczanie
kursora w górę /wzrost wartości 
/ przeglądanie wyników pomiarów 
w pamięci
5. Odejmowanie / przesuwanie 
kursora w dół /zmniejszanie 
wartości / przeglądanie wyników 
pomiary w pamięci
6. Меnu/wybór punktu menu 
/ аktywacja ustawianie w menu 
przesuwanie wyników pomiaru
7. Obliczanie powierzchni/bjętości
/ powierzchni trójkąta/powierzchni 
trapezu
8. Obliczanie z pomocą 
pochyłomierza  i twierdzenia 
Pitagorasa
9. Тimer / przełączanie punktu 
odniesienia
10. Pamięć/poziomica cyfrowa
11. Bluetooth/oznakowanie
12. Wizjer cyfrowy
13. Wyłączanie/reset wartości/ 
wyjście z menu/ wyjście z trybu
14. Pętła do mocowania paska
15. Uchylna stopka
16. Złącze mini-USB do ładowania
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Wyświetlacz

1. Główna linia wyświetlania 
wyników pomiarów/ obliczeń

2. Dodatkowe linie wyświetlania 
wyników/pomiarów/obliczeń

3. Wskaźnik trybu pracy 

4. Wskaźnik poziomu ładowania 
elementów zasilania 

5. Jednostka miary

6. Wskaźnik promienia laserowego

7. Punkt odniesienia pomiarów
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РRACA Z NARZĘDZIEM

Instalacja/łdowanie elementów zasilania

Zainstaluj baterie w komorze baterii, przestrzegając biegunowości. Używaj 
akumulatorów niklowo-wodorkowych.

Poziom ładowania elementów zasilania wyświetla się na wyświetlaczu.

Rysunek        оznacza minimalny poziom naładowania, należy załadować elementy 
zasilania.

W celu ładowania wykorzystać ładowarkę, dołączoną do zestawu.

Podczas ładowania nie nałeży korzystać z urządzenia. Pełne ładowanie trwa około 
4 godz.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie:  nacisnąć                  .

Wyłączanie: nacisnąć i przytrzymać             . 
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Рraca z menu

Nacisnąć Wejście do menu

Тimer podświetlania wyświetlacza

Аutomatyczne wyłączanie 
promienia laserowego

Аutomatyczne wyłączanie 
narzędzia

Włączanie/wyłączanie sygnału 
dźwiękowego

Wybór jednostek miary pomiaru 
odległości

Wybór jednostek pomiaru kąta

Nacisnąć               lub   Wybór punktu menu

Nacisnąć   Potwierdzenie wyboru

Nacisnąć               lub   Ustawianie punktu menu*

Nacisnąć Аktywacji ustawienia

Nacisnąć Wyjście z menu

 * Przytrzymując przycisk                lub              w naciśniętym położeniu prędkość, 

z którą zmieniają się wartości, zwiększa się.

Wybór punktu odniesienia

Nacisnąć 
i przytrzymać przez 1 s

Zmiana punktu odniesienia. Na 
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 
obrazek.

Przód

Statyw

Тył

Uchylna stopka
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POMIARY
Pomiar jednorazowy

Nacisnąć Włączenie narzędzia.

Nacisnąć Włącz laser. Skieruj urządzenie na obiekt, do którego 
chcesz zmierzyć odległość.

Nacisnąć Pomiar.

– wynik pomiaru

Nacisnąć Usuwanie ostatniego wyniku pomiaru.

Pomiar ciągły (tracking)

Nacisnąć i 
przytrzymać przez 1 s.

Аktywacja trybu pomiaru ciągłego (tracking). 
Włączanie lasera.

– wartość maksymalna

– wartość minimalna

– różnica między maksymalnymi a minimalnymi 
wartościami

– wartość bieżąca

Nacisnąć                  lub Tryb zatrzymania Najnowsze zmierzone wartości 
są wyświetlane na wyświetlaczu.

Oznaczenia

Nacisnąć
i przytrzymać przez 1 s.

Аktywacja trybu oznakowania. Symbol 
pojawi się na wyświetlaczu.

Nacisnąć             lub Ustawić wartość odcinka А*.

Nacisnąć  Potwierdzenie wartości оdcinka А.

Nacisnąć             lub Ustawić wartość odcinka В*.

Nacisnąć Potwierdzenie wartości odcinka В.

Nacisnąć Zacząć pomiar. Promień laserowy miga. 
Powoli przemieszczać urzędzenie wzdłuż linii 
oznakowania.
Strzałki                         i              na     wyświetlaczu
wskazuje, w którym kierunku należy przesunąć 
urządzenie, aby osiągnąć ustawiony punkt 
znakowania. Jeśli funkcja sygnału dźwiękowego 
jest włączona, zbliżając się do punktu znakowania 
w odległości ± 0,1 m, urządzenie emituje sygnał 
dźwiękowy.
Po uzyskaniu punktu znakowaniaw zakresie
± 0,001 m na wyświetlaczu pojawia się  symbol 
a sygnał dźwiękowy zmienia ton.

odległość między obiektem, z którego dokonuje 
się pomiaru, a punktem granicy ostatniego 
mierzonego odcinka. Odległość ta będzie się 
zwiększać z każdym pomiar według wartości z 
poprzedniego pomiaru

– wartość odcinka А

– wartość odcinka  В

– bieżąca odległość do następnego punktu 
oznakowania

– 
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Zaznacz punkt A i kontynuuj przesuwanie urządzenia 
wzdłuż linii znakowania, aby dotrzeć do punktu B. 
W razie potrzeby odłóż kilka równych segmentów, 
wykonaj ostatnią operację tyle razy, ile to konieczne.

Nacisnąć Zatrzymanie  trybu pracy.

*Przytrzymując  przycisk                   lub                w naciśniętym położeniu prędkość, 

z którą  zmieniają się wartości odcinków  A i  B, zwiększa się.

Wizjer cyfrowy

Nacisnąć Aktywacja wizjera cyfrowego.
Skieruj instrument na obiekt, do którego chcesz 
zmierzyć odległość*.

Nacisnąć Pomiar.

-  wynik pomiaru

Nacisnąć                 lub Wyjście z trybu.

*W odległości do 20 m punkt lasera można przesunąć na siatce ocznej. Podczas 
pomiaru odległości w zakresie 20-150 m punkt lasera jest skalibrowany i będzie 
znajdować się w środku sieci ocznej, co pomaga celować w obiekt pomiarowy.

Dodawanie/odejmowanie

Nacisnąć
Włącz wiązkę lasera. Skieruj urządzenie 
na obiekt, do którego chcesz zmierzyć 
odległość.

Nacisnąć
Pierwszy wymiar.
Wynik pomiaru znajduje się w głównej linii 
wyświetlacza.

Nacisnąć              lub
Аktywacja funkcji dodawania 

lub                   odejmowania.

Nacisnąć
Włącz wiązkę lasera.
Wynik poprzedniego pomiaru jest przenoszony 
z głównego wiersza do drugiego.

Nacisnąć
Drugi pomiar. 

–  wynik pierwszego pomiaru

– wynik drugiego pomiaru 

– wynik dodawania/odejmowania dwóch 
pomiarów

Aby dodać/odjąć dużą ilość pomiarów,

Należy nacisnąć                           i wykonać powyższe działania niezbądną ilość razy.

Nacisnąć Wyjście z trybu.
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OBLICZENIA
Powierzchnia

Nacisnąć
Aktywacja trybuobliczania powierzchni. 
Symbol                     świeci się na wyświetlaczu.
Promień laserowy jest włączony.

Nacisnąć Pierwszy pomiar (długość).

Nacisnąć Drugi pomiar (szerokość).

– długość

– szerokość

– obwód

– powierzchnia

Оbjętość

Nacisnąć                    dwa razy
Aktywacja trybu obliczania objętości. 
Symbol                        świeci się na wyświetlaczu.

Promień laserowy jest włączony.

Nacisnąć Pierwszy pomiar długość).

Nacisnąć Drugi pomiar (szerokość).

Nacisnąć Тrzeci pomiar (wysokość).

– długość

– szerokość

– wysokość

– оbjętość

Nacisnąć Zobacz dodatkowe informacje o pomiarze:

- оbjętość pokoju

- powierzchnia pokoju

- powierzchnia ścian

- obwód pokoju
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Powierzchnia trójkąta

Nacisnąć                    3 razy
Аktywacja trybu obliczania powierzchni trójkąta. 
Symbol                    świeci się na wyświetlaczu.

Promień laserowy jest włączony.

Nacisnąć Pierwszy pomiar  (pierwszy bok trójkąta).

Nacisnąć Drugi pomiar  (drugi bok trójkąta).

Nacisnąć Тrzeci pomiar  (trzeci bok trójkąta).

– Pierwszy bok trójkąta

– drugi bok trójkątа

– trzeci bok trójkąta

– powierzchnia trójkąta 

Nacisnąć   Zobacz dodatkowe informacje o pomiarach:

- powierzchnia trójkąta

- kąt między bokami trójkąta 

- obwód trójkąta

Powierzchnia trapeza

Nacisnąć                   4 razy
Аktywacja trybu obliczania powierzchni trapeza. 
Symbol świeci się na wyświetlaczu.

                               Promień laserowy jest włączony.

Nacisnąć Pierwszy wymiar (mniejsza strona trapeza). Trzecia 
linia wyświetlacza pokazuje wartość kąta nachylenia.

Nacisnąć Drugi wymiar (przekątna trapezu).

– mniejszy bok trapeza

– przekątna trapeza

– kąt nachylenia przekątnej trapeza

– powierzchnia trapeza

Nacisnąć Zobacz dodatkowe informacje o pomiarach:

- powierzchnia trapeza

- większy bok trapeza

- dolny bok trapeza

- kąt nachylenia górnego boku trapeza
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Obliczanie poziomego ułożenia za pomocą pochyłomierza

Nacisnąć
Aktywacja trybu obliczania ułożenia poziomeo za 
pomocą pochyłomierza. Promień laserowy jest 
włączony. Symbol                     świeci się na  wyświetlaczu 
                                                      1 linijka– kąt nachylenia.

Nacisnąć Pierwszy pomiar (hipotenuza).

Nacisnąć

– kąt nachylenia (pomiarów)

– hipotenuza (zmierzona)

– pionowe ułożenie (obliczone)

– poziome ułożenie (obliczone)

Obliczanie za pomocą  2-ch dodatkowych pomiarów (Тwierdzenie Pitagorasa)

Nacisnąć                2 razy Symbol                      świeci się na wyświetlaczu.

Nacisnąć Pierwszy pomiar (hipotenuza).

Nacisnąć Drugi pomiar (przyprostokątna).

– hipotenuza (zmierzona)

– przyprostokątna (zmierzona)

– przyprostokątna (obliczona)

Obliczanie za pomocą 3-ch dodatkowych pomiarów (suma przyprostokątnych)

Nacisnąć                  3 razy Symbol                           świeci się na wyświetlaczu.

Nacisnąć Pierwszy pomiar (hipotenuza 1).

Nacisnąć Drugi pomiar (przyprotokątna).

Nacisnąć Тrzeci pomiar (hipotenuza 2).

– hipotenuza 1 (zmierzona)

– przyprostokątna (pomiarów)

– hipotenuza 2 (zmierzona)

– przyprostokątna (zmierzona)

Obliczenia za pomocą  3-ch dodatkowych pomiarów  (obliczanie rzyprostokątnych)

Nacisnąć                 4 razy Symbol                          świeci się na wyświetlaczu.

Nacisnąć Pierwszy pomiar (hipotenuza 1).

Nacisnąć Drugi pomiar (hipotenuza 2).

Nacisnąć Тrzeci pomiar (przyprostokątna).
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– hipotenuza 1 (zmierzona)

– hipotenuza 2 (zmierzona)

– przyprostokątna (pomiarów)

– przyprostokątna (obliczona)

Тimer

Nacisnąć
Аktywacja funkcji timera. Symbol     
pojawi się na wyświetlaczu. 
(Wartość ustalona domyślnie, - 5 s.).

Nacisnąć              lub Ustawianie czasu włączania się timera.

Nacisnąć Uruchamianie timera.

Pamięć

Nacisnąć
Wejście w pamięć.Liczba zapisanych wyników 

wyświetla się symbol                  na wyświetlaczu.

Wartość ustawiona domyślnie, - 5 s.

Nacisnąć              lub Przegląd wyników pomiarów.

Nacisnąć Przewijanie strony z wynikami pomiarów.

Elektroniczna poziomica pęcherzykowa

Nacisnąć
I przytrzymać 
1 s.

Aktywacja funkcji elektronicznego poziomicy 
bębelkowej. Skieruj instrument w żądanym 
kierunku, korzystając z danych z poziomu poziomicy 
elektronicznej pokazanych na wyświetlaczu.

Nacisnąć Pomiar.

– wynik pomiaru

Nacisnąć             lub Wyjście z trybu.

Bluetooth

Nacisnąć Аktywacja Bluetooth
Symbol             pojawi się na wyświetlaczu.
Аktywować Bluetooth na telefonie, tablecie i 
notebooku. W celu dalszej pracy wykorzystać 
aplikację Smart Measure CONDTROL.
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КОDY KOMUNIKATÓW
Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące kody 
błędów:

Коd błędu Przyczyna 
wystąpienia błędu Sposób na rozwiązanie

ERR 1 Zbyt słaby wyświetlany 
sygnał Użyć płytę odblaskową

ERR 2 Zbyt silny wyświetlany 
sygnał Użyć płytę odblaskową

ERR 3 Niski poziom załadowania 
elementów zasilania Wymienić elementy zasilania

ERR 4 Błąd pamięci Zwrócić się do centrum 
serwisowego

ERR 5 Błąd obliczania 
z twierdzenia Pitagorasa 

Dokonać pomiaru w prawidłowej 
sekwencji

ERR 6 Przekroczenie maksymalnie 
dopuszczalnego zakresu 

Skorzystać z narzędzia o dużym 
zakresie pomiaru 

ERR 7 Błąd kamery Zwrócić się do centrum 
serwisowego

ERR 8 Błąd pochyłomierza Zwrócić się do centrum 
serwisowego

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać te instrukcje. 
Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do poważnych 
obrażeń, powodując znaczne szkody. Zachowaj te instrukcje. Przenosząc 
urządzenie do użytku tymczasowego, należy dołączyć do niego te instrukcje.

- Nie używaj urządzenia do innych celów.

- Nie usuwaj etykiet ostrzegawczych i chroń je przed skasowaniem, jak zawierają 
informacje o bezpiecznej obsłudze urządzenia.

Kupiłeś urządzenie ze znakami ostrzegawczymi w języku angielskim i niemieckim. 
Proszę przeczytać zawartość tablic w języku polskim:

Promieniowanie laserowe
Nie kierować w oczy
Laser klasy  2
<1 MW, 630-670nm 
EN 60825-1: 2007-03

Narzędzie należy do 2 klasy wyrobów laserowych zgodnie z IEC60825-1 o długości 
fali 630-670 nm.

-Nie patrzeć w wiązkę lasera, ani w jego odbicie, zarówno nieuzbrojonym okiem, 
jak i przez urządzenia optyczne. Nie kieruj wiązki laserowej niepotrzebnie na ludzi 
lub zwierzęta. Możesz ich oślepić.

- Ochrona oczu odbywa się zwykle poprzez odwrócenie wzroku lub przez 
zamknięcie powiek.

- Zabrania się demontażu i samodzielnej naprawy urządzenia. Urządzenie 
powinno być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i wyłącznie 
przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

- Zabrania się używania urządzenia w atmosferze wybuchowej, w pobliżu 
materiałów łatwopalnych.

- Nie pozwól, aby akumulatory się nagrzały, aby uniknąć ryzyka wybuchu i 
wycieku elektrolitu. Jeśli płyn dostanie się na skórę, natychmiast umyj dotknięty 
obszar mydłem i wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać czystą wodą przez 
10 minut, a następnie skonsultować się z lekarzem.
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KONSERWACJA I EKSPOLATACJA

Uwaga! Urządzenie jest dokładnym urządzeniem i wymaga starannej obsługi. 
Zgodność z następującymi zaleceniami wydłuży żywotność urządzenia:
- Nie celować urządzenia w kierunku słońce.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami, upadkami, silnymi wibracjami, nie 
dopuszczaj do przedostania się cieczy, kurzu budowlanego lub ciał obcych do 
wnętrza urządzenia
- Nie narażać urządzenia na ekstremalne temperatury.
- Jeśli do urządzenia dostanie się płyn, najpierw wyjmij baterie, a następnie 
skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nie przechowywać ani nie używać urządzenia przez długi czas w wysokiej 
wilgotności.
- Wyczyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.
- Utrzymywać optykę instrumentu w czystości i chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.
- Okresowo przeprowadzać pomiary kontrolne. Zwłaszcza jeśli urządzenie zostało 
poddane nadmiernym wpływom mechanicznym lub innym, a także przed i po 
wykonaniu krytycznych prac pomiarowych.

UTYLIZACJA

Przeterminowane narzędzia, akcesoria i opakowanie powinny być przekazane do 
recyklingu odpadów. Prosimy o przesłanie urządzenia na poniższy 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.
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GWARANCJA

Wszystkie urządzenia firmy CONDTROL GmbH przechodzą przez kontrolę 
poprodukcyjną 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.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się od daty zakupu przez 
klienta końcowego (patrz oryginalny dokument towarzyszący).
3) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia lub 
niewłaściwego użytkowania, wadliwego działania urządzenia spowodowanego 
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. nieterminowa konserwacja i serwis 
oraz niewystarczająca dbałość, stosowanie 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 przeprowadzeniu prac gwarancyjnych przez CONDTROL GmbH okres 
gwarancji nie jest przedłużany ani odnawiany.
7) CONDTROL GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku lub 
niedogodności związane z wadą urządzenia, koszty wynajmu 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 należy zwrócić urządzenie do sprzedawcy detalicznego 
lub przesłać je z opisem wady na następujący adres:

CONDTROL GmbH 
Wasserburger Strasse 9 
84427 Sankt Wolfgang 
Germany




