
 

 

Õpetus │ Paradox juhtmevabade liikumis- , magnet ja suitsuandurite patareide vahetus 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

Paradox juhtmevabade liikumis- ja magnetandurite patareide 

vahetus 

Enne tööde alustamist teavitage kindlasti G4S juhtimiskeskust telefonil 1911 või 6511911 

võimalikust tekkivast valehäirest. 

Paradox PMD1P analoog juhtmevaba liikumisandur   

Toitepinge 3x  "AA" patareid 

 

 

Paradox PMD2P digitaalne juhtmevaba liikumisandur  

Toitepinge 3x "AAA" patareid 

  

 

 

 

Paradox PMD75 digitaalne loomakindel juhtmevaba liikumisandur  

Toitepinge 3x "AAA" patareid 
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Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

 

 

PMD85 digitaalne loomakindel juhtmevaba liikumisandur välitingimustesse 

Toitepinge 3x "AA" patareid 

 

 

Paradox NVR780 digitaalne juhtmevaba loomakindel kahepoolne kardin-liikumisandur 

välitingimustesse 

Toitepinge 3x "AAA" patareid 

 

 



 

 

Õpetus │ Paradox juhtmevabade liikumis- , magnet ja suitsuandurite patareide vahetus 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

Paradox DCT10 pinnapealne juhtmevaba magnetkontakt 

Toitepinge 3x "AAA" patareid 

 

 

 

Paradox DCT2 pinnapealne juhtmevaba mini magnetkontakt 

Toitepinge 1x 3V lithium patarei (DL2450) 

  

 

Paradox DCTXP2 pinnapealne juhtmevaba magnetkontakt 

Toitepinge 2x "AAA" patareid 

 

 



 

 

Õpetus │ Paradox juhtmevabade liikumis- , magnet ja suitsuandurite patareide vahetus 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

Paradox WS588P juhtmevaba suitsuandur 

Toitepinge 1x 9VDC patarei 

 

 

Veendumaks kas andur jäi töökorda tuleb vajutada anduril asuvat test nuppu, hoides seda all 

3 sekundit. 

Testnupust rakendunud häiret saab vaigistada valides sõrmistikul oma kasutajakoodi, 

rakendunud häire peab jõudma G4S juhtimiskeskusesse. 

 

Paradox SD738 juhtmevaba suitsuandur 

Toitepinge 1x 9VDC patarei 

 

 

 



 

 

Õpetus │ Paradox juhtmevabade liikumis- , magnet ja suitsuandurite patareide vahetus 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

Veendumaks kas andur jäi töökorda tuleb vajutada anduril asuvat test nuppu, hoides seda all 

3 sekundit. 

Testnupust rakendunud häiret saab vaigistada valides sõrmistikul oma kasutajakoodi, 

rakendunud häire peab jõudma G4S juhtimiskeskusesse. 

 

Paradox WC588P juhtmevaba CO andur 

Toitepinge 1x 9VDC patarei 

  

  

 

Veendumaks kas andur jäi töökorda tuleb vajutada anduril asuvat test nuppu, hoides seda all 

3 sekundit. 

Testnupust rakendunud häiret saab vaigistada valides sõrmistikul oma kasutajakoodi, 

rakendunud häire peab jõudma G4S juhtimiskeskusesse. 

 

Paradox WH588P juhtmevaba temperatuuri andur 

Toitepinge 1x 9VDC patarei 
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Veendumaks kas andur jäi töökorda tuleb vajutada anduril asuvat test nuppu, hoides seda all 

3 sekundit. 

Testnupust rakendunud häiret saab vaigistada valides sõrmistikul oma kasutajakoodi, 

rakendunud häire peab jõudma G4S juhtimiskeskusesse. 

 

Paradox SD360 juhtmevaba suitsuandur 

Toitepinge 1 x CR123A patarei 

 

  

 

 



 

 

Õpetus │ Paradox juhtmevabade liikumis- , magnet ja suitsuandurite patareide vahetus 

Lisainfo: G4S tehniline tugi,  E-R kella 8-17.30 tel 1911 või 6511911 

Veendumaks kas andur jäi töökorda tuleb vajutada anduril asuvat test nuppu, hoides seda all 

3 sekundit. 

Testnupust rakendunud häiret saab vaigistada valides sõrmistikul oma kasutajakoodi, 

rakendunud häire peab jõudma G4S juhtimiskeskusesse. 

 

Pärast patareide vahetamist ja andurite sulgemist oleks soovitatav testida, kas objekti 

on võimalik valvesse panna.  

 

NB! Ärge visake kasutatud patareid olmejäätmete sekka! Vanad patareid tuleb viia kasutatud 

patareide kogumiskasti. 

Tööde lõppemisest tuleb teavitada G4S juhtimiskeskust telefonil 1911 või 6511911. 

 


