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iConnect Two Way juhtmevabade liikumis-, suitsu- gaasi- ja 

magnetandurite patareide vahetus 

Enne tööde alustamist teavitage G4S juhtimiskeskust telefonil 1911 või 6511911 

võimalikust tekkivast valehäirest. 

Seoses Two way valveseadmete kondensaatorite eripäraga võib pärast uute patareide 

paigaldamist kohapeal siiski jääda näitama patarei riket. Sellisel juhul soovitame 

patareid andurist uuesti eemaldada 5 minutit oodata ja uuesti patareid tagasi 

paigaldada.  

Kui vahetama asute, siis võib kõikidest soovitud anduritest patareid välja võtta 

korraga ja 5 minuti mööduses hakata uusi patareisid paigaldama. 

 

EL4714 2WAY juhtmevaba juhtimispult 

Toitepinge 3V Liitium patarei 

 

 

EL4601DZ 2WAY juhtmevaba magnetkontakt: 

Toitepinge 3.6V ½ AA Liitium patarei 

       

Anduri avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Anduri avamiseks tuleb suruda kruvikeerajaga õrnalt joonisel näidatud kohale, avage andur, 

eemaldage vana patarei  ja asendage vana patarei uuega jälgides polaarsusi. Valesti 

paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4801 2WAY juhtmevaba magnetkontakt-universaalne saatja 

Toitepinge  CR123A Liitium patarei 

 

 

 

EL4703 2WAY juhtmevaba suitsuandur: 

Toitepinge 2 x CR123A Liitium patareid 

    

Anduri aluselt eemaldamine: 

Eemaldage suitsuandur kinnitusaluselt, keerates seda vastupäeva. 

Anduri avamine: 

Anduri avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Kui andur on laest alla võetud, avage patareiluuk ja eemaldage patareid ja asetage uued 

patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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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 keskuse paneelil oma kasutajakoodi 

või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha, rakendunud häire peab jõudma G4S 

juhtimiskeskusesse.  

 

EL5803 2WAY juhtmevaba suitsu- ja temperatuuriandur: 

Toitepinge 2 x CR123A Liitium patareid 

  

Anduri aluselt eemaldamine: 

Eemaldage suitsuandur kinnitusaluselt, keerates seda vastupäeva. 

Anduri avamine: 

Anduri avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Kui andur on laest alla võetud, avage patareiluuk ja eemaldage patareid ja asetage uued 

patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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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 keskuse paneelil oma kasutajakoodi 

või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha, rakendunud häire peab jõudma G4S 

juhtimiskeskusesse. 

 

EL4755 2WAY juhtmevaba liikumisandur videokaameraga ja EL4755PI 2WAY 

juhtmevaba loomakindel liikumisandur videokaameraga: 

Toitepinge 2 x 3.6V AA Liitium patareid 

      

Anduri avamiseks keerake pooleldi lahti anduri allosas asuv kruvi ja avage anduri korpus. 

Anduri avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Eemaldage vanad patareid asetage uued patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti 

paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4745PI 2WAY juhtmevaba loomakindel liikumisandur: 

Toitepinge 2 x 3.6V ½ AA Liitium patareid 

   

Patareide vahetamiseks eemaldage andur aluselt lükates ülesse poole, juhul kui andur on 

alusele kinnitatud kruviga, tuleb esmalt keerata lahti anduri all osas kinnitusel olev kruvi. 

Anduri seinakinnituselt maha võtmisel ja  avamisel rakendunud häiret saate vaigistada 

valides keskuse paneelil oma kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Aavage anduri tagaküljel olev patareipesa, eemaldage vana patarei ja asendage vana 

patarei uuega jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 

 

 

             

Lisaks on anduril olemas üks lisapatarei koht. Lisapatarei vahetuseks tuleb andur 

täielikult avada. 

Andurit saab avada surudes kruvikeerajaga õrnalt anduri all osas klambrile joonisel märgitud 

viisil. Seejärel avage korpus eemaldage vana patarei ja asendage vana patarei uuega 

jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4855PI 2WAY juhtmevaba loomakindel liikumisandur videokaameraga 

Toitepinge 2 x CR123A Liitium patareid 

 

Anduri avamiseks keerake lahti anduri allosas asuv kruvi ja avage anduri korpus. Anduri 

avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma kasutajakoodi või 

võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Eemaldage vanad patareid asetage uued patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti 

paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 

 

 

 

EL5845PI 2WAY juhtmevaba loomakindel liikumisandur 

Toitepinge 2 x CR123A Liitium patareid 
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Anduri avamiseks keerake lahti anduri allosas asuv kruvi ja avage anduri korpus. Anduri 

avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma kasutajakoodi või 

võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Eemaldage vanad patareid asetage uued patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti 

paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme 

 

 

EL4800 2WAY juhtmevaba loomakindel välisliikumisandur 

Toitepinge 2 x CR123A tüüpi Liitium patareid 

 

 

Anduri avamiseks keerake pooleldi lahti anduri allosas asuv kruvi ja avage anduri korpus. 

Anduri avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Eemaldage vanad patareid asetage uued patareid andurisse jälgides polaarsusi. Valesti 

paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4727 2WAY juhtmevaba LCD klaviatuuri patareide vahetus: 

Toitepinge 4 x 1,5V 3Ah AA tüüpi Liitium patareid 

 

Patareide vahetamiseks eemaldage LCD sõrmistik seinakinnituselt lükates sõrmistikku 

ettevaatlikult ülesse poole. Soovitame seda teha kahe käega, ettevaatlikult ja ilma jõudu 

rakendamata, sõrmistik tuleb aluselt lahti kergesti ja liigset jõudu kasutades võivad puruneda 

seinakinnitusel plastmassdetailid mis on märgitud joonisel punaste ringidega. Kui 

seinakinnitus puruneb ei ole seda võimalik enam asendada.  

Sõrmistiku seinakinnituselt eemaldamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides 

keskuse paneelil oma kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

               

Aavage LCD sõrmistiku tagaküljel olev patareipesa avage andur, eemaldage vanad patareid, 

oodake 5 min ja asendage vanad patareid uutega jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud 

patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4764 2WAY juhtmevaba CO anduri patareide vahetus: 

Toitepinge 2 X CR123A Liitium patareid  

   

 

Patareide vahetamiseks eemaldage andur aluselt lükates andurit seinakinnitusel paremale 

poole. Anduri seinakinnituselt maha võtmisel ja  avamisel rakendunud häiret saate vaigistada 

valides keskuse paneelil oma kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

 

 

Aavage anduri tagaküljel olev patareipesa, eemaldage vana patarei ja asendage vana 

patarei uuega jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme. 
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EL4762 2WAY juhtmevaba gaasiandur: 

 

 

EL4762 2WAY juhtmevaba gaasiandur töötab vooluvõrku ühendatuna, anduri küljes juhe mis 

käib stepslisse ja seega anduril ei ole patareisid mis vahetamist võiksid vajada. 

 

 

EL4726T 2WAY juhtmevaba välissireeni patareide vahetus: 

Toitepinge 4 X CR123A Liitium patareid 
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Sireeni avamine: 

Sireeni avamisel rakendunud häiret saate vaigistada valides keskuse paneelil oma 

kasutajakoodi või võttes aplikatsiooni kaudu valvest maha. 

Sireeni avamiseks on vaja poolenisti lahti keerata kruvi, mis asub oranži läbipaistva osa 

keskel katte all (joonisel märgitud). Katte saab eest ära lükata sõrme abil, avaneb alla poole. 

 

Seejärel on võimalik ülesse poole lükates eemaldada sireeni korpus.  

Korpuse all on läbipaisteb kate, mis samuti avaneb ülesse poole. Läbipaistev kate võib olla 

kinnitatud ühe kruviga, mis tuleb lahti keerata. 

 

Kui läbipaistev kate on avatud eemaldage vanad patareid ja asetage uued patareid 

patareipesadesse jälgides polaarsusi. Valesti paigaldatud patarei võib rikkuda valveseadme.                      

 

 

 

Tööde lõppemisest teavitage G4S juhtimiskeskust telefonil 1911 või 6511911. 


