
VALVESÜSTEEMI KASUTAJA

MEELESPEA



Alati on meeldiv tulla koju teadmisega, et kõik on täpselt 
samas seisukorras kui lahkudes. Ega asjata öelda, et

Sinu kodu on Sinu kindlus. Olles valinud G4S Koduvalve, oled 
teinud suure sammu, kaitsmaks oma kodu nii sissetungide

kui ka paljude teiste ohtude eest.

Pea meeles, et ainult korras valvesüsteemi kasutades saab 
Koduvalve teenus hoida ära sissemurdmisi ja

teisi potentsiaalseid ohte. Järgmistel lehekülgedel anname nõu, 
mis moodi valvesüsteemi korrektselt kasutada ja mida on 

oluline kodu valvesse seadmisel silmas pidada. 
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Millal valvet kasutada
Valvesta oma kodu alati, kui lähed kodust välja. Kuid valvesüsteemi saad kasutada ka 
siis, kui oled kodus. Selleks on valvesüsteemidel osalise valvestamise funktsioon. 
Pane kodus olles uksed-aknad ning ruumid, kus Sa ise või Sinu pereliikmed 
parasjagu ei viibi, valve alla. Ära unusta ruume, mida keegi ei kasuta,
valvesse seada ka ööseks. 
Valve alla tasub kodu panna ka siis, kui lähed koeraga korraks jalutama. Suur hulk 
sissemurdmisi pannakse toime just päevasel ajal, kuna vargad eeldavad, et kedagi 
pole kodus. 
Lisaandurid soovitame panna ka akendele, mida hoiad tihtipeale tuulutusasendis ja 
mille kaudu on osaval vargal eriti lihtne sisse murda.

Hädaolukorras
Kas teadsid, et Sinu koju võidakse sisse murda ka siis, kui Sa kodus oled?! Häda-
olukorrast teatamiseks on valvesüsteemidel ka paanikahäire edastamise võimalus.

Lemmikloomad
Kui oled perre võtnud kassi või koera, kes päeval kodus vabalt ringi liigub, on 
kindlasti vajalik vahetada tavalised liikumisandurid loomakindlate liikumisandurite 
vastu. Tavaline liikumisandur �kseeriks looma liikumise ja edastaks keskseadmesse 
signaali, mis põhjustaks valehäire. Kui Sinu koer on eriti suurt kasvu, saad kasutada 
ka ukse ja akna magnetandurite ning klaasipurunemisanduri põhist lahendust.

Remont
Kasuta valvesüsteemi ka ehitus- ja renoveerimistööde tegemise korral. Kui liikumis-
andur jääb seina värvimisele või tapeedi vahetamisele ette, saate selle ajutiselt 
eemaldada. Kindlasti tuleb sellisest tegevusest ette teavitada G4Si juhtimiskeskust, 
sest anduri lahtiühendamine tekitab häire. Valvesüsteemi saab programmeerida ka                        
selliselt, et need ruumid, mida remondimehed kasutama ei pea, on valve all. 

1. VALVESÜSTEEMI KASUTAMINE
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Uus sisekujundus
Kui soetad uut mööblit või muudad olemasoleva asukohta, siis veendu, et ükski
uus ega olemasolev mööbliese või mõni muu sisekujunduselement ei hakkaks 
häirima andurite tööd. Kui nii juhtub, saad kutsuda tehniku, kes andurid 
sobivamasse kohta ümber tõstab. 

Koodid
Soovitame teha kõikidele valvesüsteemi kasutajatele oma kood ja vahetada neid 
regulaarselt, kord poole aasta jooksul. Valvesüsteemi programmeerimiseks vajalik 
peakasutaja kood hoia vaid enda teada. Koodi sisestades veendu, et seda ei näe 
kõrvalised isikud. Kui see siiski juhtub, muuda koodi otsekohe.

Valve abihoonetele
Kasuta valvesüsteemi kindlasti ka abihoones, garaažis, keldriboksis ja panipaikades. 

Lisaseadmed
Valvesüsteemi on võimalik lisada mitmeid lisaturvalisust tagavaid seadmeid. Näiteks 
suitsuandur, vingugaasiandur, veelekkeid või ruumides järsku temperatuurimuutust 
avastav andur, sisesireen, mis muudab vargal tegutsemise ebamugavaks. Kõik need 
andurid saab ühendada G4Si juhtimiskeskusega, mis tähendab, et anduri häire 
korral teavitatakse Sind sellest otsekohe.

Hea mõte – kaugjuhtimispult
Mugav lahendus nii lastele kui ka vanematele inimestele, 
kelles tekitab valvesüsteemi koodi kasutamine raskusi, on 
kaugjuhtimispult. See võimaldab valvesüsteemi aktiveerida 
ja deaktiveerida ühe nupulevajutusega. Selle puldi
vahendusel on võimalik ka paanikateate edastamine.
Puldi võid tellida kas või igale pereliikmele.
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Kui jääd hätta …
siis helista G4Si ja tehniline tugi annab telefonil 651 1911 nõu valveseadmete 
tehnilistes küsimustes. Tehniline tugi vastab klientide küsimustele tööpäeviti.
Nõu annavad pikaajalise tehnilise töö kogemusega spetsialistid.

Näiteks saad tehnilise toe spetsialistidelt abi järgnevates küsimustes:

• Sõrmistik piiksub ebatavaliselt või põleb rikketuli
• On vaja koodi vahetada või lisada
• Soovid konsultatsiooni valveseadmete täiendamisel või uuendamisel
• On tekkinud kahtlus, et valvesüsteem ei ole töökorras
• Soovid testida valvesüsteemi korrasolekut
• Soovid tellida tehnikut valvesüsteemi korrasoleku kontrolliks
• Ei saa süsteemi valvesse panna või valvest maha võtta
• Sõrmistik on tumm
• Sõrmistik ei anna enam märku, kui sisened
• Sõrmistik annab helisignaali, kui liikuda andurite vaateväljas
• Soovid muuta viiteaja pikkust või lisada mõnele teisele sissepääsule/tsoonile   
   sisenemise viidet
• On valehäired teadmata põhjusel
• Objektil tekkinud häire või mõni teine signaal ei edastunud juhtimiskeskusesse       
   ja/või mobiiltelefonile
• Tahad teada, kuidas vahetada seadmetes akut või andurite patareisid iseseisvalt
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Sama oluline kui valvesüsteemi kasutamine on 
selle regulaarne hooldus.
Hooldamata süsteem võib pärssida
sissetungi kiiret avastamist ning see välistab ka 
Koduvalvele turvagarantii laienemise.

Mis juhtub, kui ma valvesüsteemi ei hoolda?
Ilmselt oled kokku puutunud nn põhjuseta häiretega, mis tekitavad ebamugavust nii 
Sinu perele, naabritele kui ka lähedastele. G4Si kogemus näitab, et tavaliselt on 
häiretel siiski kindel põhjus olemas. Tihtipeale on selleks rikkis või hooldamata 
valveseadmed. G4Si juhtimiskeskuse andmetel on põhjuseta häirete osakaal 15% 
kõikidest häiretest. Nende vähendamine aitab nii kliendil kui ka G4Sil säästa aega ja 
raha. Ja mis kõige tähtsam – G4Si patrullekipaaž jõuab reaalse sissemurdmise või 
paanikahäire korral kiirelt kohale, sest kõige suuremaks ohuks valvesüsteemi rikke 
korral võib olla juhus, et reaalse sissemurdmise korral valvesüsteem lihtsalt ei 
rakendu. Valvesüsteemi regulaarne hooldus aitab eelpool välja toodud murekohti 
ennetada.

Kui tihti peaks valvesüsteemi hooldama?
Koduklientidel soovitame lasta valveseadmeid hooldada korra aastas.
Suvilaomanikele on aga veidi teised soovitused. Nimelt on suvekodudel üks 
spetsii�line mure: sügiseti, kui ilmad lähevad jahedamaks, leiavad erinevad putukad, 
et turvaseadmed on neile toreda väikese maja eest. See võib turvaseadmete tööd 
häirida. Teine kord tasuks suvilas seadmed üle vaadata kevadel, kui on vastupidine 
ränne – kõiksugu elukad ärkavad talvisest uinakust, lisaks tolm, mis on talvega 
kogunenud, kui maja pole kasutatud.

2. HOOLDUS
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Testi seadmeid ka ise
Soovitame Sul endal aeg-ajalt oma kodu valveseadmeid testida. 
Seadmeid tasuks kindlasti kontrollida ka enne pikemat äraolekut, et veenduda 
nende korrasolekus ning tagada, et valehäire ei rikuks näiteks planeeritud pikka 
puhkust kaugel maal. 

Süsteemi kontrollimiseks ehk selleks, et teaksid, kas signaal Sinu kodust korrektselt 
turva�rma juhtimiskeskusesse jõuab, saad ise juhtpaneelist häire teha. Näiteks 
paned valvesüsteemi valvesse, liigud ruumis ja kontrollid, kas süsteem läheb  
häiresse. Kindlasti helista ja teavita ka meie juhtimiskeskust süsteemi kontrollist 
telefoninumbril 1911. Anna teada kontrollitava objekti aadress, oma nimi ja 
salasõna. Nii ei teki valehäiret ja koos saame teada, kas süsteem toimib korrektselt.  

Väiksema tööga saad ise hakkama!
Väiksemaid töid, nagu näiteks suitsuanduri tolmust puhastamine või andurite 
patareide või akude vahetus, võid proovida ka ise teha. Selleks, et kõik lihtsamini 
sujuks, oleme valmistanud videojuhendid, millest näed detailselt, kuidas üht või teist 
tööd teostada.  Videojuhendid leiad e-teenindusest ja G4Si kodulehelt. 

Telli hooldus juba täna
Ära siis unusta, et valvesüsteemi regulaarne hooldus väljaõppinud tehniku poolt 
tagab selle töökindluse. Lisaks akude ja patareide kontrollimisele uuendab tehnik ka 
näiteks valvesüsteemi tarkvara ning kontrollib üle, kas ikka kõik signaalid korrektselt 
G4Si juhtimiskeskusesse jõuavad.  Valvesüsteemi hoolduse saad tellida läbi
e-teeninduse, täites vormi kodulehel g4s.ee/klienditeenindus/telli-tehnik või 
helistades klienditeeninduse telefonil 651 1800. 

7



Aita meil olla kiirem!
Selleks, et patrull jõuaks häire korral kohale võimalikult kiirelt, vaata palun üle, et 
Sinu kodu kirjeldus oleks korrektne. Näiteks kui oled värvinud maja teist värvi või 
mõni oluline teetähis on muutunud, saad sellest iseteeninduse kaudu meile 
hõlpsasti teada anda. Kontrolli üle kontaktisikud, kellega häire korral ühendust 
võetakse. Kas kõik nendest inimestest, kelle kunagi kontaktisikuteks lisanud oled, 
peaksid seda täna ikka olema? Kui ei, siis saad e-teeninduse kaudu ka seda infot 
muuta. Samuti vaata üle kontaktisikute andmed ja kindlasti telefoninumbrid, millele 
helistades me nendega häire korral kontakti saame. 

Mis toimub minu kodukandis?
Kasutades rakendust „Minu kodukant", saad ülevaate kodu- või äripiirkonnas 
toimunud juhtumitest ja meie turvasoovitustest ning näed lähima patrullauto 
asukohta ja veel palju muudki. 

Lisaks hoolduse tellimisele on G4Si e-teeninduses eriti lihtne 
oma G4Si poolt valvataval varal pilk peal hoida. Võid tutvuda 

teenustega, vaadata objekte, häireraporteid, kodukandi
turvalisuse infot, nõuandeid, maksta arveid, hallata kontakte

ja suhelda kliendihalduriga. 

E-teeninduses asuvad ka G4Si tehnilise toe koostatud videojuhendid lihtsamate 
valvesüsteemi hooldustööde, nagu suitsuanduri puhastamine ja akude-patareide 
vahetus, kohta. Samuti leiad juhendid ka näiteks selle kohta, mida teha, kui Sinu 
valvesüsteemi sõrmistik kuvab veateadet.
E-teenindusse saad sisse logida lehel minu.g4s.ee.

3. G4S-i E-TEENINDUS
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Mis on valehäire?
Valehäire on olukord, kus turvafirma saab signaali, et toimunud on sissetung, või 
näiteks suitsuandur edastab tulekahjuhoiatuse, ehkki tegelikkuses põhjustas häire 
hoopis midagi muud. 

Miks valehäired tekkivad? 
Valehäiretel võib olla mitmeid põhjuseid, meie kogemuse põhjal on nendest 
enamiku põhjuseks inimlik eksimus. Siiski võib tulla ette ka rikkis seadmetest või 
loodusnähtustest põhjustatud häireid. 

Peamised valehäirete põhjused:
• Kasutajate puudulik koolitus
• Kogemata vale koodi sisestamine ja seejärel siiski veel valves
   olevale objektile sisenemine
• Lahti unustatud uksed ja aknad
• Ringi liikuvad lemmikloomad
• Kodust väljumine ja kiire uuesti sisenemine signalisatsiooni deaktiveerimata 
   (eeldades, et väljumise viiteajast piisab)
• Liikumisandurite läheduses rippuvad esemed
• Valveseadmete tühjad akud või patareid
• Rikkis seadmestik
• Elektrikatkestus
• Suitsuandurist põhjustatud valehäired (näiteks kõrbema läinud
   toidust tekkinud suits)
• Loodusnähtused (tugev tuul, äike jms)

Eelnevalt kirjeldatud sammud aitavad ära 
hoida valehäireid. Mis on valehäired ja miks 
on nende ärahoidmine nii vajalik? Nendele ja 
veel teistelegi häiretega seonduvatele
küsimustele leiad vastused siitsamast.

4. VÄLDI VALEHÄIREID
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Kuidas peaksid valehäire korral käituma?
Eksimusi ikka juhtub, kuid on tähtis meeles pidada, et valehäire korral on väga 
tähtis kohe helistada G4Si juhtimiskeskusesse numbril 1911 ja häire tühistada.
Patrullekipaaži valehäirele reageerimine on kõikide teenusepakettide korral tasuline.

Kuidas saad valehäireid vältida?
Valehäirete vähendamiseks on oluline rakendada mõningaid esmatähtsaid meetmeid:

• Õpeta süsteem kõigile kasutajatele (nt lapsed, lapsehoidjad, sugulased, külalised)            
   korralikult selgeks
• Sulge enne signalisatsiooni aktiveerimist uksed ja aknad
• Hoolda süsteemi regulaarselt (sh vaheta õigeaegselt akud ja patareid)

Mida toovad valehäired kaasa?
Lisaks kliendile võib valehäire tekitada probleeme ka turvafirmale ja üldsusele 
laiemalt. Üürgav sireen häirib suure tõenäosusega naabreid. Samal ajal võib mujal 
olla keegi, kes tõeliselt abi vajab, kuna patrull on aga valehäire peale välja sõitnud, 
ei jõua ta õigel ajal abivajajani. See on meie jaoks kõige muret tekitavam olukord, 
sest valeväljakutse tõttu pikeneb oluliselt patrulli kohalesõiduaeg tõelise häirega 
objektile. Kuid tähtis on varas tabada veel enne, kui ta jõuab sündmuskohalt 
põgeneda. G4Si jaoks on patrullekipaažide kiirus seega väga oluline prioriteet. 
Tahame tõesti anda Sulle kindlustunde, et Sinu koduga ei juhtu midagi,
ja anname oma lubaduse katteks Koduvalve täis- ja kombineeritud teenuse 
klientidele ka turvagarantii. 
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Turvagarantii kehtib Sulle, kui:
• Oled liitunud G4S Koduvalve täis- või kombineeritud teenusega
• Omad aktiivset valvelepingut (leping ei tohi olla peatatud/lõpetatud)
• Kasutad valveobjekti elamiseks
• Valveobjekt on sissemurdmise/varguse hetkel valvestatud
• Valvesüsteem on sissemurdmise/varguse hetkel töökorras

Mis kuulub hüvitamisele ja mis summas?
Kõik kahjud hüvitame samaväärsena taassoetamise või taastamise väärtuses. 
Kogu väljamakstava hüvitise ülempiir on 4000 eurot, mis enamikul juhtudel on 
rohkem kui piisav. Omavastutust turvagarantiil ei ole. Seega hüvitame ka kõige 
väiksemad kulud, mis sissetungi käigus tekkida võivad. G4Si Koduvalve turvagarantii 
täpsed tingimused leiad meie kodulehelt www.g4s.ee/turvagarantii.

Seda esineb küll äärmiselt harva, kuid vahel otsustab mõni 
jultunum varas end siiski proovile panna ja tungida G4Si poolt 
valvatavale objektile. Valvesüsteemi tööle hakates jõuab ta aga 
halvimal juhul kiirkorras näpata mõne üksiku käeulatuses olnud 
eseme või põgeneb sootuks – tihti otse G4Si patrullekipaaži 

käte vahele. Sellisel juhul jääbki ainsaks kahjuks lõhutud ukselukk 
või aken. Enam ei pea Sa vargusest tekkinud varalise kahju 

pärast muretsema – suuremad kaod saavad niikuinii ära hoitud, 
järelejäänud osa korvab turvagarantii.

5. G4S KODUVALVE TURVAGARANTII
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Mida teha, kui Sinu koju on sisse murtud?
Eelkõige vaata üle, et kõigi kodus viibinud pereliikmete elu ei ole ohus ja tervis 
oleks korras. Seejärel püüa säilitada rahu ja toimi järgnevalt:

1. Teavita esimesel võimalusel juhtunust politseid ja järgi nende juhiseid. Enne 
politsei saabumist võid valveobjektile siseneda ainult suurema kahju ärahoidmiseks 
või inimese abistamiseks.
2. Kombineeritud Koduvalve teenuse puhul võid häire korral G4Si patrullekipaaži 
asemel ise valveobjekti kontrollima minna. Turvagarantii kehtib, kui teavitad 
sissemurdmise/varguse avastamisel ühe tunni jooksul G4Si juhtimiskeskust telefonil 
651 1911 ja kohale sõitnud patrullekipaaž fikseerib sissemurdmise/varguse 
toimumise.
3. Esita politseile väärteo- või kriminaalmenetluse algatamise avaldus.
4. Kui Sinu kodu on kindlustatud, informeeri kohe ka kindlustusandjat ning esita 
talle kõik kahjukäsitluseks vajalik. Kui kindlustus on kahju hüvitanud, teavita sellest 
viivitamatult ka G4Si aadressil turvagarantii@ee.g4s.com.
5. Saada 3 kuu jooksul alates sissemurdmisest/vargusest G4Sile aadressile
turvagarantii@ee.g4s.com järgmised dokumendid:

- Allkirjastatud kahjuavaldus, mille leiad meie kodulehelt www.g4s.ee/turvagarantii
- Isikut tõendava dokumendi koopia
- Politsei tõend avalduse esitamise kohta
- Tõendid juhtumi põhjuste ja tekkinud kahju suuruse kohta
- Kindlustuspoliisi koopia (kui valveobjekt on kindlustatud)

Täida G4Si kahjukäsitleja juhiseid ning vasta tema kõigile küsimustele. 
Ta püüab parimal viisil leida lahenduse kõikidele tekkinud kahjudele. 

Kui vajad abi avalduse täitmisel või lisainfot, vaata G4Si kodulehele 
www.g4s.ee/turvagarantii, helista numbril 651 1911 või saada oma küsimus 
aadressile turvagarantii@ee.g4s.com.


