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Ротационный лазерный прибор
– Режимы работы: точечный, сканирование, вращение и ручной прием
–  Специальная платформа обеспечивает устойчивую работу прибора.
– Управление прибором при помощи дистанционного пульта управления.
– SensoCommander 120: дальность приема лазерного приемника – до 120 м
–  Точность ± 0,2 мм / м

Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую 
брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать 
содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить 
и передать при передаче лазерного устройства.

!

Лазерное излучение! 
Избегайте попадания луча в глаза!  

Класс лазера 2 
< 1 мВт · 635 нм 

EN 60825-1:2014

– Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
– Запрещается направлять лазерный луч на людей.
–  Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и 

немедленно убрать голову из зоны луча.
–  Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов  

(лупы, микроскопа, бинокля, ...).
– Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
–  Во время работы лазерных устройств закрывать хорошо отражающие, зеркальные  

или глянцевые поверхности.
–  В местах общего пользования по возможности ограничивать ход лучей с помощью 

ограждений и перегородок и размещать предупреждающие таблички в зоне действия 
лазерного излучения.

– Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.
– Этот прибор не игрушка. Не допускать его попадания в руки детей.

Общая техника безопасности
–  Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных  

в спецификации.

Это изделие является прецизионным прибором, который требует осторожного 
обращения. Избегать толчков и встряхиваний. Хранить и перевозить в кейсе! 
Выключать все лазеры! Для очистки использовать мягкую ткань и средство для 
очистки стекла.

!
RU
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A Ручки

B Панель управления

C Вертикальный уровень Z

D Отделение для батареи

E Резьбовое соединение 5/8“

F Вращающаяся головка

G Отделение для батареи

H Резьбовое соединение 5/8“

I Горизонтальный уровень X

J Регулировочный винт B

K Горизонтальный уровень Y

L Регулировочный винт C

M Луч лазерной пайки

N Регулировочный винт A

O Скорость / Угловой диапазон

P Вкл / Выкл

Q Инфракрасное поле приема

R Светодиод

S Режим ручного приема

T Режим сканирования

U Режим вращения

Панель управления
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Панель управления SC 120

8
(винтовой

1 Выход инфракрасного сигнала

2 Поле приема лазерного луча

3 Маркерный СД SpotLite

4 ЖК-индикатор

5  Крепежный болт

6 Универсальный держатель

7 Крепежный рычаг

8 Отделение для батареи

9 Панель управления

10 Маркерные пазы по всему периметру

Полезные принадлежности (дополнительно)
SensoCommander объединяет в себе дистанционное управление и лазерный приемник.

SensoCommander 120:
(диоды также на задней стороне)

Лазерные приемники имеют 2 диапазона допусков: Диапазон точной и 
произвольной регулировки. На SensoCommander 120 диапазоны обозначаются 
светодиодами: Диапазон точной регулировки зеленый, диапазон произвольной 
регулировки оранжевый.

!

Работа с SensoCommander (дополнительно)
11 диапазон

12 Скорость / Громкость / Угловой диапазон

13  Режим портативного приемника / Переключение: 
Диапазон точной регулировки  
Диапазон произвольной регулировки 

14 Режим сканирования 

15 Режим вращения

RU



42

12

– –+ +

Установка батарей
Откройте отделение для батарей  
и установите батареи с соблюдением  
показанной полярности.  
Не перепутайте полярность.

Батареи
Если красный светодиод постоянно мигает, батарею необходимо заменить.

Подключение внешнего сетевого блока
При подключении внешнего сетевого блока внутренние батареи шунтируются. Батареи 
нельзя заряжать с помощью сетевого блока в блоке вращения. Использовать только 
соответствующий сетевой блок Laserliner.

Питающее напряжение

Работа с SensoCommander (дополнительно)
SensoCommander распознает лазерный луч на большом 
расстоянии. Двигайте SensoCommander через луч лазера 
вверх и вниз, пока не появятся средние показания. Теперь 
отметьте высоту измерения на вращательном маркерном 
пазу.
SpotLite дополнительно показывает высоту измерения.

Универсальный держатель (дополнительно):
Приемник может закрепляться универсальным держателем  
на измерительных рейках. Для этого задвинуть универсальный 
держатель на лазерный приемник и прочно привинтить  
на измерительной рейке с помощью крепежного винта.
Для снятия приемника с универсального держателя открутить 
быстрое крепление по направлению стрелок.

RU
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Стрекоза  
Z

Стрекоза 
X

Стрекоза 
Y

Обслуживание

Включить BCM:
Удерживать клавишу  “Вкл/Выкл” в течение 1 секунды, головка BCM 
начинает вращаться, режим вращения включен.

1. Режим позиционирования:
Вращающийся лазер направляет точный 
лазерный луч на очень большое расстояние. 
Чтобы добиться режима позиционирования, 
уменьшить скорость клавишей „минус“ до 
нуля .

на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

Изменение позиции

Вертикальное нивелирование
Установить BCM вертикально на его 
ручки или закрепить BCM на штативе. 
Теперь нивелировать только уровень (Z) 
регулировочным винтом (C).

Горизонтальное нивелирование
Начать нивелирование уровня (X) вращением 
регулировочных винтов (A) и (B).

Вращать регулировочный винт (C) для 
нивелирования уровня (Y).

При необходимости повторить весь 
процесс.!

Уровни всегда просматривать по 
вертикали, чтобы избежать ошибки 
считывания.!

RU



44

z
x

y

3. Режим вращения:
Вращаемый на 360° лазерный луч с частотой 
вращения до 120 об/мин.

Включение режима

на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

Изменение скорости

на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

Включение режима

на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

4. Режим ручного приёма:
Оптимальное качество приема с помощью  
постоянно высокой частоты вращения  
(максимальная скорость = 550 об/мин).

2. Режим сканирования:
Можно настроить отрезок интенсивного света 
различной ширины и позиции.

Включение режима

на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

с помощью SensoCommander

Изменение угла сканирования
на вращающемся лазере

с помощью SensoCommander

на вращающемся лазере

Изменение позиции

Указание для всех режимов: Красный светодиод загорается, если достигнуто 
окончание диапазона (напр., максимальная частота вращения, большой угол 
сканирования и т.д.).!

RU
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Подготовка проверки калибрования
Вы можете контролировать калибрование лазера. Установить прибор посередине 
между 2 стенами, которые удалены друг от друга, как минимум, на 5 м.
Нивелировать прибор и включить его. Для оптимальной проверки использовать 
штатив. 
1. Отметить на стене точку A1. (использовать режим позиционирования)
2.  Повернуть прибор на 180° и отметить точку A2. 

Теперь между точками A1 и A2 Вы имеете горизонтальную ссылку.

Проверка калибрования
3.  Установить прибор как можно ближе к стене на высоте отмеченной точки A1, 

направить прибор на ось X.

Отметить регулировочный винт A или B в качестве опорного винта. Направлять 
прибор только с другими регулировочными винтами.!

4.  Повернуть прибор на 180°, направить прибор на ось X и отметить точку A3.  
Разница между точками A2 и A3 является отклонением оси X.

5. Повторить шаги 3. и 4. для проверки оси Y или Z.

RU
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Калибровочные винты

Выполнение калибрования
6.  После выполнения шагов 1. - 4. и тем самым определения точек A2 (опорная точка) 

и A3 (отклонение) с помощью соответствующих регулировочных винтов перенести 
точку A3 для перекрытия точкой A2. Во время этого процесса воздушный пузырь 
уровня выходит из своего центрального положения сбоку.

7.  Снять защитные колпачки сбоку уровней. Калибровать 
уровень открытыми калибровочными винтами (использовать 
прилагаемый ключ с внутренним шестигранником SW 2,5) 
Калибрование завершено, если воздушный пузырь уровня 
снова отцентрирован.

8. Повторить эти шаги для остальных осей.

Новая юстировка требуется, если на оси X, Y или Z точки A2 и A3 расположены 
на расстоянии более 0,2 мм на каждые м друг от друга. Обратиться к Вашему 
дилеру или в сервисный отдел фирмы UMAREX-LASERLINER или выполнить 
калибрование самостоятельно с помощью нижеуказанной инструкции.

!

RU

Технические характеристики  
(Подлежит техническим изменениямбез предварительного извещения. 01.17)

Точность ± 0,2 мм / м

Класс лазеров 2 / < 1 мВт

Длина волны лазера 635 нм

Точность разделителя луча 20”

Опорный луч вертикальный

Горизонтальные плоскости наклон регулируется вручную

Частота вращения
0 ... 120 об/мин регулируемая, 
550 об/мин для приемника

Срок службы батареи 40 ч (4 x 1,5 В AA)

Длительный режим работы соединительное гнездо для внешнего питания

Рабочая температура / 
Температура хранения

0°C ... 50°C / -10°C ... 70°C

Вес 0,8 кг
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Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы,  
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический  
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов  
и утилизации в разобранном виде в соответствии с  
европейской директивой о бывших в употреблении  
электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные 
инструкции см. по адресу: www.laserliner.com/info

RU

SensoCommander 120 
Источник питания 2 x тип AAA 

Срок службы батареи ок. 70 ч

Диапазон приема лазера макс. 120 м

Рабочая температура -10°C ... +50°C

Температура хранения -10°C ... +70°C
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Ротаційний лазер 
–  Режими лазера: точковий, віяловий, обертовий та використання ручного приймача
– Спеціальна платформа з цинкового лиття забезпечує тривалу стабільність. 
– Усіма функціями можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування.
– SensoCommander 120: із радіусом дії до 120 м
–  Точність ± 0,2 мм / м

Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові 
вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей 
документ зберігати та докладати до лазерного пристрою, віддаючи в інші руки.!

Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати погляд на промінь!

Лазер класу 2 · < 1 мВт · 635 нм
EN 60825-1:2014

–  Увага: Не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
– Не наводити лазерний промінь на людей.
–  Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно 

відвести голову від променя.
–  Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через 

будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).
–  Під час використання приладу лазерній промінь не повинен знаходитися  

на рівні очей (1,40 - 1,90 м).
–  Поверхні, які добре відбивають світло, дзеркальні або блискучі поверхні повинні 

затулятися під час експлуатації лазерних пристроїв.
–  Під час проведення робіт поблизу автомобільних доріг загального користування на  

шляху проходження лазерного променя бажано встановити огорожі та переносні щити,  
а зону дії лазерного променя позначити попереджувальними знаками.

–  Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію лазерного 
пристрою.

– Цей прилад не є іграшкою, зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Загальні вказівки по безпеці
–  Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах 

заявлених технічних характеристик.

Цей виріб є прецизійним інструментом, з ним потрібно поводитися обережно. 
Запобігати поштовхам і вібраціям. Зберігання та транспортування у кейсі! 
Вимкнути усі лазери. Для чищення використовувати м’яку серветку і засіб для 
чищення скла.

!
UK
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A Ручки

B  Панель керування

C  Вертикальний рівень Z

D  Відсік для батарей

E  Різьбове гніздо 5/8“

F  Обертова головка

G  Відсік для батарей

E  Різьбове гніздо 5/8“

I  Горизонтальний рівень X

J  Регулювальний ґвинт B

K  Горизонтальний рівень Y

L  Регулювальний ґвинт C

M  Промінь лазерного паяння

N  Регулювальний ґвинт A

O  Швидкість / Кутовий діапазон

P  Вмикання / Вимикання

Q  Інфрачервоне поле прийому

R  Світлодіод

S  Режим ручного прийому

T  Режим сканування

U  Режим обертання

Панель керування

UK
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Панель керування SC 120

8
(ґвинтовий

1  Вихід інфрачервоного сигналу
2  Поле прийому лазерного променя
3  Маркерний СД SpotLite
4  РК-індикатор
5  Кріпильний ґвинт
6 Універсальний тримач
7 Кріпильний важіль
8 Відсік для батарей 
9 Панель керування
10  Маркерні пази по всьому периметру

Полезные принадлежности
SensoCommander поєднує блок дистанційного керування та лазерний приймач.

SensoCommander 120:
(діоди також позаду)

Лазерний приймач має 2 діапазони допуску: діапазон точного та довільного 
регулювання. На SensoCommander 120 діапазони відзначаються світлодіодами: 
Діапазон точного регулювання зелений, діапазон довільного регулювання 
помаранчевий. 

!

Робота з SensoCommander (додатково)
11 Позиція

12 Швидкість / гучність / кутовий діапазон

13  Режим портативного приймача / перемикання: 
Діапазон точного регулювання  
Діапазон довільного регулювання 

14 Режим сканування

15 Режим обертання

UK
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Закладення батарейок
Відкрити відсік для батарейок і вкласти  
батарейки згідно з символами. Слідкувати  
за полярністю.

Батареї
Якщо червоний світлодіод постійно мигає, батареї необхідно замінити.

Підключення зовнішнього мережевого блока
При підключенні зовнішнього мережевого блока внутрішні батареї шунтуються. 
Батареї не можна заряджати за допомогою мережевого блока у блоці обертання. 
Використовувати тільки відповідний мережевий блок Laserliner.

Живлення

Робота з SensoCommander (додатково)
SensoCommander може розпізнавати лазерний промінь на 
великій відстані. Рухайте SensoCommander через лазерний 
промінь вгору та вниз, доки не з‘являться середні показники. 
Тепер необхідно відзначити висоту вимірювання на 
обертовому маркерному пазу.
SpotLite показує додатково висоту вимірювання.

Універсальний тримач (додатково):
Приймач може кріпитися за допомогою універсального тримача 
на вимірювальних рейках. Для цього засунути універсальний 
тримач на лазерний приймач і міцно приґвинтити на вимірювальній 
рейці за допомогою кріпильного ґвинта. Для зняття приймача з 
універсального тримача відкрутити швидке кріплення за напрямом 
стрілок.

UK
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Обслуговування

Вмикання BCM:
Утримувати клавішу  “Вмк./Вимк.” протягом 1 секунди, головка BCM 
починає обертатися, режим обертання включений

1. Режим позиціонування:
Обертовий лазер направляє точний лазерний 
промінь на дуже велику відстань. Щоб 
добитися режиму позиціонування, зменшити 
швидкість клавішею „мінус“ до нуля .

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

Зміна позиції

Вертикальне нівелювання
Установити BCM вертикально на його ручки 
або закріпити BCM на штативі. Тепер 
нівелювати лише рівень (Z) регулювальним 
ґвинтом (C).

Горизонтальне нівелювання
Почати нівелювання рівня (X) обертанням 
регулювальних ґвинтів (A) та (B).

Крутити регулювальний ґвинт (C) для 
нівелювання рівня (Y).

За необхідності повторити  
весь процес.!

Рівні завжди переглядати по вертикалі, 
щоб уникнути помилки зчитування.!

UK
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3. Режим обертання:
Лазерний промінь, що обертається на 360°,  
із частотою обертання до 120 об/хв.

Вмикання режиму

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

Зміна швидкості

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

Вмикання режиму

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

4. Режим ручного приймання:
Оптимальна якість приймання за допомогою 
постійно високої частоти обертання (максимальна 
швидкість = 550 об/хв).

2. Режим позиціонування:
Можна встановити відрізок інтенсивного світла 
різної ширини та позиції.

Вмикання режиму

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

за допомогою SensoCommander

Зміна кута сканування

на обертовому лазері

за допомогою SensoCommander

на обертовому лазері

Зміна позиції

Вказівка для усіх режимів: Червоний світлодіод загоряється, якщо досягнуте 
закінчення діапазону (напр., максимальна частота обертання, великий кут 
сканування і т.і.).!
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Підготовка перевірки калібрування
Калібрування лазера можна контролювати. Встановити прилад посередині між 2 
стінами, які знаходяться одна від одної, як мінімум, на відстані 5 м. Нівелювати прилад 
та увімкнути його. Для оптимальної перевірки використовувати штатив.

1. Помітьте точку A1 на стіні. (використовувати режим позиціонування)
2.  Поверніть прилад на 180° і помітьте точку A2. 

Тепер між точками А1 і А2 встановлене горизонтальне відношення.

Перевірка калібрування
3.  Встановити прилад якнайближче до стіни на висоті відзначеної точки A1, направити 

прилад на вісь X.

Помітити регулювальний ґвинт A або B у якості опорного ґвинта.  
Направляти прилад тільки з іншими регулювальними ґвинтами.!

4.  Повернути прилад на 180°, направити прилад на вісь X і помітити точку A3.  
Різниця між точками A2 і A3 є відхиленням осі X.

5. Повторити кроки 3. і 4. для перевірки осі Y або Z.
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Виконання калібрування
6.  Після виконання кроків 1. - 4. і тим самим визначення точок A2 (опорна точка) і A3 

(відхилення) за допомогою відповідних регулювальних ґвинтів перенести точку A3 
для перекриття точкою A2. Під час цього процесу повітряна булька рівня виходить зі 
свого центрального положення збоку.

7.  Зняти захисні ковпачки збоку рівнів. Калібрувати рівень 
відкритими калібрувальними ґвинтами (використовувати 
прикладений ключ із внутрішнім шестигранником SW 2,5) 
Калібрування завершене, якщо повітряна булька рівня знову 
відцентрована.

8.  Повторити ці кроки для інших осей.

Калібрувальні ґвинти

Нове калібрування потрібно, якщо на осі X, Y або Z точки A2 і A3 розташовані на 
відстані більш ніж 0,2 мм на 1 м одна від одної. Звернутися до Вашого дилера 
чи до сервісного відділу фірми UMAREX-LASERLINER або виконати калібрування 
самостійно за допомогою нижченаведеної інструкції.

!

UK

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. 01.17)

Точність ± 0,2 мм / м

Клас лазера 2 / < 1 мВт

Довжина хвиль лазера 635 нм

Точність роздільника променя 20”

Опорний промінь вертикальний

Горизонтальні площини нахил регулюється вручну

Частота обертання 0 ... 120 об/хв регульована, 
550 об/хв для приймача

Термін служби батареї 40 год (4 x 1,5 В AA)

Тривалий режим роботи з'єднувальне гніздо для зовнішнього живлення

Робоча температура та 
температура зберігання 0°C ... 50°C / -10°C ... 70°C

Вага 0,8 кг
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Нормативні вимоги ЄС й утилізація 
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо 
вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і 
електронних приладів, що відслужили свій термін, цей  
виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо  
від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація  
на сайті: www.laserliner.com/info

UK

SensoCommander 120 (додатково)
Живлення 2 x тип AAA

Термін служби батареї близько 70 год

Діапазон приймання лазера макс. 120 м

Робоча температура -10°C ... +50°C

Температура зберігання -10°C ... +70°C
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7SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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