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Koduvalve Pluss
valveseadmestiku 
kasutusjuhend

Koduvalve Pluss valveseadmestiku 
kasutusjuhend

1.  Valvesüsteemi kasutamise üldinfo
Koduvalve Pluss valveseadmestiku juhtimiseks on mitu võimalust. Üks sõrmistik on
Koduvalve Pluss keskseadmesse sisse ehitatud. Lisaks esipaneelil olevale sõrmistikule
saab süsteemi juhtida eraldiseisva sõrmistiku, kaugjuhtimispuldi, mobiilirakenduse või
veebiliidese abil.

1.1. Süsteemi juhtimine sõrmistikuga

Keskseadmel asuva sõrmistikuga saab süsteemi valvestada ja valvest maha võtta, navigee-
rida keskseadme menüüs ja juhtida liidestatud elektrilisi seadmeid.

LCD-ekraan

Valvestamise 
nupud

Numbriklahvid

Liidestatud 
elektriliste seadmete
juhtimise nupud

Süsteemi
oleku
indikaatorid

Menüüs 
navigeerimise 
nupud
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Valvestamise nupud võimaldavad süsteemi valvestada ühe nupuvajutusega ilma kasu-
tajakoodi sisestamata. Olemas on kolm valverežiimi: täisvalve (kõik andurid), osaline 
valve (näiteks 1. korrus) ja perimeetri valve (kõik sissepääsud). Erinevate valverežii-
mide seadistusi saab muuta G4Si tehnik või tehnilise toe spetsialist kaughalduse teel
(tel 651 1911).

Liidestatud elektriliste seadmete juhtimise nuppudega saab juhtida erinevat tehnikat nagu 
küttesüsteem, valgustus või värav. Seadme sisse lülitamiseks tuleb vajutada nuppu     ja 
seejärel sisestada seadme number (30-31). Seadme välja lülitamiseks tuleb vajutada 
nuppu        ja seejärel sisestada seadme number (30-31). Vajutades mõlemat seadmete 
juhtimise nuppu samaaegselt, lülitub sisse SOS paanikahäire.

Keskseadmes asuvad süsteemi oleku indikaatorid annavad põhiteavet süsteemi oleku 
kohta, nt valve sees või väljas, häire ja toitekatkestuse olukorrad.

OK LED-i olek  Tähendus

Väljas   Nii vahelduvvoolu kui ka aku toide on väljas. 

Roheline   Süsteemi toiteolek on OK ja süsteemi vead puuduvad.

Roheline vilgub  Avatud ala. Kontrollige, et aknad ja uksed oleksid kinni 
   ja andurid ei tuvastaks kaitstud alal mingit liikumist. 

Kollane   Süsteemi viga.

Kollane vilgub (aeglaselt) Juhtpaneeli aku või saatjate patareid on tühjad.

Kollane vilgub (kiiresti) Elektritoide puudub.

Kollane vilgub (aeg-ajalt) Süsteemi viga lisaks elektrikatkestusele / tühjale akule.

  
   LED-i olek  Tähendus

Väljas   Valve on välja lülitatud.

Roheline   Valve on sisse lülitatud.

Vilkuv punane  On toimunud häire. Häire tähis kaob järgmisel korral, 
   kui süsteemi valve sisse lülitate, või kui vaatate
   juhtumite logist vastavat juhtumit. Pärast vaikset 
   paanikahäiret häire tähist ei kuvata. 

Kui süsteem tuvastab veaolukorra, kuvatakse ekraanil tähis „System Trouble” (süsteemi 
viga). Probleemi tuvastamiseks liikuge vigade loendis, vajutades klahvi ▼. Vigade loendis 
liikumine vaigistab ka süsteemi veatoonid (kui need on süsteemi seadistamisel aktivee-
ritud). Kui veaolukord kõrvaldatakse, eemaldatakse see süsteemi vigade loendist.

Keskseadme LCD-ekraanil kuvatakse järgnevat infot.

Olek    Tähendus

DISARMED (valve väljas)  Valve on välja lülitatud.

FULL ARMED (täisvalve)  

PART ARMED (osaline valve) Süsteem on kuvatud valvemeetodiga valve all.

PERIMETER ARMED 
(piiritletud valve) 

FULL ARMING (täisvalve) 

PART ARMING 
(osalise valve sisselülitamine) 

PERIMETER ARMING 
(piiritletud valve sisselülitamine) 

ZONES IN ALARM  Aladele on sisse tungitud.

TAMPER ALARM   Süsteemi on rikutud.

SYSTEM NOT READY  Süsteem ei ole valve sisselülitamiseks valmis;   
    kontrollige, et kõik uksed ja aknad oleksid kinni.

KEYPAD LOCKED  

SYSTEM TROUBLE  On tuvastatud veaolukord, vajutage 
    täpsemate üksikasjade nägemiseks klahvi ▼.

Süsteem on valve sisselülitamise töötlemise 
olekus (kuvatakse väljumise viivitusajal).

Kasutajakoodi sisestamisel tehti viis nurjunud 
katset, klahvistik on 30 minutit lukus. Selle 
sõnumi kuvamisel on süsteemi valvet siiski puldi, 
mobiilirakenduse või veebiliidese abil võimalik 
sisse/välja lülitada. Valve sisselülitamine klahvis-
tiku abil on võimalik, kui on lubatud ühe nupuga 
valve sisselülitamine.
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Valve välja 
lülitamine

Täisvalve 
aktiveerimine

Valvesüsteemi 
staatus

Osalise valve 
aktiveerimine

Perimeetri 
valve 
aktiveerimine

Valvestamine

Kaameraga 
liikumisandurid

Andurid

BGM väljundite 
juhtimine

Koduautomaatika 
juhtimine

Valvesüsteemi 
kasutamise ajalugu

Ühendatud 
videokaamera

Teavitused

1.3. Süsteemi juhtimine mobiilirakendusega „iRisco“

1.2. Süsteemi juhtimine puldiga

Rakendusest on olemas iOS ja Android versioon. Rakendus on tasuta saadaval Apple App 
Store´ist ja Google Playst. Rakendus töötab 18 erinevas keeles (valikus näiteks inglise, vene ja 
soome keel). Eesti keelt valikus ei ole. Rakendus kohandub sellesse keelde, mida kasutab telefoni 
operatsioonisüsteem. Vaikimisi keel on inglise keel. Mobiilirakenduse seadistamise juhendi leiab 
peatükist 7. 
Mobiilirakendusega saab vaadata valve staatust, valvesüsteemi valvestada ja valvest maha võtta, 
kaameraga liikumisandurite pilte tellida ja vaadata, koduautomaatikat juhtida, alarmide ajalugu 
vaadata, e-posti teavitusi tellida.

Koduvalve Pluss neljanupulise kaugjuhtimispildi abil on võimalik valvesüsteemi valvestada
ja valvest maha võtta ning lülitada sisse SOS paanikahäire.

Täisvalve aktiveerimine Valve välja lülitamine

Perimeetri valve
aktiveerimine

Osalise valve
aktiveerimine

Vajutades puldil samaaegselt kahte alumist nuppu (perimeetri ja osalise valve aktiveerimine),
lülitub sisse SOS paanikahäire.
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1.4. Süsteemi juhtimine Koduvalve Pluss veebiliidese abil

Koduvalve Pluss veebiliidese kasutamiseks tuleb siseneda G4Si e-teenindusse ja vajutada avale-
hel üleval paremas nurgas olevat „Koduvalve  Pluss“ nuppu. 

Seejärel tuleb sisestada mobiilirakenduse/veebiliidese kasutaja-
nimi, parool ja valveseadme kasutajakood ning vajutada nuppu 
„Logi sisse“. Peakasutaja kasutajanimeks on kliendi esmase kon-
taktisiku e-posti aadress, vaikimisi parooliks „Tere1911“ ja vaiki-
misi kasutajakoodiks on „1234“. 

Pärast valveseadmestiku paigaldust on tungiv soovitus vaikimisi 
parool ja kasutajakood ära muuta. Kasutajate haldusest ja paroo-
lide muutmisest on pikemalt juttu peatükis 5.

Ülevaade – süsteemi staatus, viimased 
alarmid ja pildid, isoleeritud andurid.
Valvesüsteem – süsteemi valvestamine ja 
valvest maha võtmine
Kaamerad – kaameraga liikumisandurite 
juhtimine
Andurid – süsteemiga ühendatud andurite 
staatused

Juhtimine – koduautomaatika juhtimine 
süsteemi PGM-väljundite abil
Sündmuste logi – häire ja sündmuste aja-
loo vaatamine
Kasutajad – kasutajate haldus
Seaded – süsteemi seadete muutmine
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2.3. Mobiilirakendusega

2.4. Veebiliidesest

2. Valvesüsteemi valvestamine

Valve sisselülitamiseks vajutage mobiilirakenduses vastavat val-
vestamise nuppu. Valvestades süsteemi mobiilirakenduse abil 
viivitusaeg ei rakendu ja süsteem läheb koheselt valvesse.

Valige veebiliidese menüüst „Valvesüsteem“ ja sealt VALVESTATUD (valvesse pannakse kogu 
süsteem) või OSAVALVE.

Olemas on kolm valverežiimi: täielik, osaline ja piiritletud valve. Need režiimid lubavad
Teil oma süsteemi erinevatele olukordadele vastavalt valve alla panna. Erinevate valverežiimide
seadistusi saab muuta G4Si tehnik või tehnilise toe spetsialist kaughalduse
teel (tel 651 1911).

Enne valve sisselülitamist kontrollige, et kõik uksed ja aknad oleksid kinni ning süsteem
oleks valve sisselülitamiseks valmis.

Avanevas aknas täpsustage valvestamise režiimi ja vajutage 
nuppu „Valvesta“. Valvestades süsteemi veebiliidese abil, viivi-
tusaeg ei rakendu ja süsteem läheb kohe valvesse.

2.1. Sõrmistikuga

2.2. Puldiga

Vajutage ühte kolmest valve sisselülitamise klahvist. Ekraanil hakkab jooksma väljumise
lõpuni jäänud aeg. Väljumise viivitusaja lõppedes on süsteem valve all.

Valve sisselülitamiseks vajutage puldil vastavat valvestamise nuppu. Sõrmistiku ekraanil
hakkab jooksma väljumise lõpuni jäänud aeg. Väljumise viivitusaja lõppedes on süsteem
valve all.

Osaline valve võimaldab
panna valve alla teatud
osa hoonest, jäädes
ise teise piirkonda. 

Täisvalve aktiveerib kogu
süsteemi. Seda valvemeetodit 
kasutatakse hoonest lahkumi-
sel, kui ruumid jäävad tühjaks.

Perimeetri valve võimaldab val-
vesse panna hoone sissepääsud 
(aknad ja uksed), nii et saate ise 
kaitstud alas vabalt liikuda.
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3.3. Mobiilirakendusega

3.1. Sõrmistikuga

3.2. Puldiga

Vajutage valve väljalülitamise nuppu „Unset“ ning seejärel 
sisestage PIN-kood (vt p 5.1)

Sisestage kasutajakood (vt p 5.1)

Vajutage valve väljalülitamise nuppu

Ruumidesse sisenemisel hakkab sõrmistiku ekraanil jooksma viivitusaeg. Häire käivitumise
vältimiseks on vaja süsteem valvest maha võtta viivitusaja jooksul.

88

Enne valve sisselülitamist kontrollige, et kõik uksed ja aknad oleksid kinni ning süsteem 
oleks valve sisselülitamiseks valmis.

2.1. Sõrmistikuga 
Vajutage ühte kolmest valve sisselülitamise klahvist. Ekraanil hakkab jooksma väljumise
lõpuni jäänud aeg. Väljumise viivitusaja lõppedes on süsteem valve all.

 

2.2. Puldiga
Valve sisselülitamiseks vajutage puldil vastavat valvestamise nuppu. Sõrmistiku ekraanil
hakkab jooksma väljumise lõpuni jäänud aeg. Väljumise viivitusaja lõppedes on süsteem 
valve all.

2.3. Mobiilirakendusega
Valve sisselülitamiseks vajutage mobiilirakenduses vastavat
valvestamise nuppu. Valvestades süsteemi mobiilirakenduse
abil viivitusaeg ei rakendu ja süsteem läheb kohe valvesse.

2.4. E-teenindusest
Valve sisselülitamiseks valige soovitud valvestamise režiim, vajutades vastavat nuppu või
kasutades rippmenüüd. Valvestades süsteemi veebiliidese abil, viivitusaeg ei rakendu ja
süsteem läheb kohe valvesse.

Täisvalve aktiveerib kogu 
süsteemi. Seda valvemeetodit 
kasutatakse hoonest lahkumisel, 
kui ruumid jäävad tühjaks.

Osaline valve võimaldab 
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osa hoonest, jäädes 
ise teise piirkonda.

Perimeetri valve võimaldab 
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(aknad ja uksed), nii et saate ise 
kaitstud alas vabalt liikuda.

3. Valvesüsteemi valvest maha võtmine

Ruumidesse sisenemisel hakkab sõrmistiku ekraanil jooksma viivitusaeg. Häire käivitumise
vältimiseks on vaja süsteem valvest maha võtta viivitusaja jooksul.

 

3.1. Sõrmistikuga
Sisestage kasutajakood (vt p 5.1)

3.2. Puldiga
Vajutage valve väljalülitamise nuppu

3.3. Mobiilirakendusega

Vajutage valve väljalülitamise nuppu ning
seejärel sisestage kasutajakood (vt p 5.1)
 
3.4. E-teenindusest
Sisestage kasutajakood (vt p 6.1) ja seejärel vajutage nuppu „Valvest maha“.

 

3.3. Mobiilirakendusega
Vajutage valve väljalülitamise nuppu „Unset“ ning seejärel 
sisestage PIN-kood (vt p 5.1)
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3.4. Veebiliidesest
Valige menüüst „Valvesüsteem“ ja vajutage nuppu „Valvest maas“. 

Avanevasse aknasse sisestage kasutajakood (vt 
p 6.1) ja seejärel vajutage nuppu „Valvest maha“.

3. Valvesüsteemi valvest maha võtmine
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4. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine
Häire ja sündmuste ajaloost näeb infot kõikide tegevuste kohta, mis valvesüsteem on
registreerinud (valvestamised, valvest maha võtmised, häired, rikked). Kui logi on täis,
kustutatakse vanemad sündmused automaatselt ja asendatakse uutega.

  

4.1. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine keskseadmest 
Keskseadmest saab häirete ja sündmuste ajalugu vaadata ainult süsteemi peakasutaja 
(vt p 5). 

Ajaloo vaatamiseks valida peamenüüst „Event log“ ning seejärel „View Log“, misjärel 
kuvatakse kõige hilisem sündmus. Sündmuste vahel liikumiseks kasutada nooleklahve. 
Konkreetse häire kohta täiendava info saamiseks (asukoht, sündmuse täpne aeg jne) 
vajutada nuppu       .

4.2. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine mobiilirakendusest
Vajutada menüüribal asuvale nupule „History“.

4.3. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine G4Si e-teenindusest
Vajutada ülemises menüüs olevale nupule „Ajalugu“.

5. Kasutajate haldus ning paroolide muutmine

Nii valveseadme kui ka mobiilirakenduse/veebiilidese kasutajate haldus toimub G4Si 
e-teeninduse kaudu. Peakasutaja loob alati G4S ja peakasutaja saab seejärel luua alam-
kasutajaid. Peakasutaja kasutajanimeks on kliendi peamise kontaktisiku e-posti aadress 
ja vaikimisi parooliks „Tere1911“. Valveseadme vaikimisi peakoodiks  on „1234“ . Pärast 
valveseadmestiku paigaldust on tungiv soovitus vaikimisi parool ja peakood ära muuta.
 

5.1. Valveseadme kasutajate haldus ja kasutajakoodide muutmine

Valveseadme kasutajakoodi muutmiseks valida „Seadistused“ menüüst „Valveseadme 
kasutajad ja paroolid“ ning seejärel soovitud kasutaja real „Muuda“. Avanevas vaates 
sisestada kehtiv kasutajakood  ning kaks korda uus kood. Kasutajakood peab olema nelja-
kohaline ja koosnema numbritest.
Uue valveseadme kasutaja lisamiseks valige „Seadistused“ menüüst „Valveseadme 
kasutajad ja koodid“ ning seejärel vajutage nuppu „Lisa uus kasutaja“. Avanevas aknas 
sisestage uue kasutaja nimi, määrake kasutaja tüüp (soovitav on valida „Kontrollitud“, 
sest „Mitte-kontrollitud“ kasutaja tegevustest valve logisse märkeid ei jää), sisestage 
kaks korda uue kasutaja kood  (kasutajakood  peab olema neljakohaline ja koosnema 
numbritest), peakasutaja kood ning seejärel vajutage nuppu „Uuenda“.

 5.2. Mobiilirakenduse/veebiliidese kasutajate haldus ja paroolide muutmine

Koduvalve Pluss mobiilirakenduse/veebiliidese parooli muutmiseks valige „Seadistused“
menüüst „Parooli vahetus“. Parool peab olema vähemalt kuuekohaline ja võib sisalda
nii tähti kui ka numbreid.
Koduvalve Pluss mobiilirakenduse/veebiliidese uue kasutaja lisamiseks valige „Seadistused“
menüüst „Veebilehe kasutajad ja paroolid“ ning seejärel vajutage nuppu „Lisa uus“. 
Avanevas aknas on kohustuslik sisestada uue kasutaja kasutajanimi, kaks korda uue
kasutaja parool (parool peab olema vähemalt kuuekohaline ja võib sisalda nii tähti kui
ka numbreid), peakasutaja parool, uue kasutaja perekonnanimi ning seejärel vajutage
nuppu „Lisa uus“.

Peamenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu √ ja sisestage kasutajakood.

4.2. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine mobiilirakendusest

4.3. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine veebiliidesest

Vajutada menüüribal asuvale nupule „Event History“.

Valige menüüst „Sündmuste logi“.

5. Kasutajate haldus ning paroolide muutmine

4. Häire ja sündmuste ajaloo vaatamine

Nii valveseadme kui ka mobiilirakenduse/veebiilidese kasutajate haldus toimub Koduvalve 
Pluss veebiliidese kaudu. Peakasutaja loob alati G4S ja peakasutaja saab seejärel luua alamka-
sutajaid. Peakasutaja kasutajanimeks on kliendi peamise kontaktisiku e-posti aadress ja vaikimisi 
parooliks „Tere1911“. Valveseadme vaikimisi peakoodiks on „1234“ . Pärast valveseadmestiku 
paigaldust on tungiv soovitus vaikimisi parool ja peakood ära muuta.

Häire ja sündmuste ajaloost näeb infot kõikide tegevuste kohta, mis valvesüsteem on
registreerinud (valvestamised, valvest maha võtmised, häired, rikked). Kui logi on täis,
kustutatakse vanemad sündmused automaatselt ja asendatakse uutega.
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Avanevas vaates sisestage soovitud 
uus kasutajakood ning vajutage nuppu 
„Salvesta“.  Kasutajakood peab olema 
neljakohaline ja koosnema numbritest.

Uue valveseadme kasutaja lisamiseks 
vajutage “Kasutajad” menüüs nuppu 
“Lisa uus VS kasutaja”

Avanevas aknas sisestage uue kasutaja 
nimi, määrake õiguste tase (soovitav 
on valida „Kontrollitud“, sest „Mit-
te-kontrollitud“ kasutaja tegevustest 
valvelogisse märkeid ei jää), sisestage 
uue kasutaja kasutajakood (kasuta-
jakood peab olema neljakohaline ja 
koosnema numbritest) ning seejärel 
vajutage nuppu „Salvesta“.

Valveseadme kasutajakoodi muutmi-
seks tuleb „Kasutajad“ menüüst valida 
soovitud kasutaja. 

5.1. Valveseadme kasutajate haldus ja kasutajakoodide muutmine
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Avanevas aknas sisestage „Parooli“ 
väljale uus parool ja vajutage nuppu 
„Salvesta“. Parool peab olema vähe-
malt kuuekohaline ja võib sisalda nii 
tähti kui ka numbreid.

Koduvalve Pluss mobiilirakenduse/
veebiliidese uue kasutaja lisamiseks 
vajutage „Kasutajad“ menüüs nuppu 
„Lisa uus kasutaja“.

Avanevas aknas on kohustuslik sises-
tada uue kasutaja nimi, e-posti aad-
ress (kasutajanimi), parool (parool 
peab olema vähemalt kuuekohaline ja 
võib sisalda nii tähti kui ka numbreid) 
ja kasutajakood (kasutajakood peab 
olema neljakohaline ja koosnema 
numbritest). Seejärel vajutage nuppu 
„Salvesta“.

Koduvalve Pluss mobiilirakenduse/
veebiliidese parooli muutmiseks valige 
„Kasutajad“ menüüst soovitud kasutaja. 

5.2. Mobiilirakenduse/veebiliidese kasutajate haldus ja paroolide muutmine
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7.1. Enne esimest sisselogimist
Mobiilirakenduse kasutamiseks tuleb esmalt sisestada Koduvalve Pluss platvormi aadress. Sel-
leks avage „iRisco“ mobiilirakendus, minge seadistuste menüüsse ja sisestage „Customised 
URL“ väljale:
https://kodu.g4s.ee:450/ELAS/WUWS/WUREQUEST.ASMX
Seejärel sisestage mobiilirakenduse/veebiliidese kasutajanimi ja parool (vt p 5.2) ning valve-
seadme kasutajakood (vt p 5.1).

7. Mobiilirakenduse „iRisco“ seadistamine

6. Keskseadmega helistamine

7.2. E-posti teavituste tellimine
Mobiilirakenduse menüüst valige „Notifications“ ja vajutage nuppu „Add Notification“. Sisesta-
ge kontakti nimi ja e-posti aadress (SMS teavituste tellimine ei ole võimalik) ning liikuge edasi 
vajutades nuppu „Next Step“. Valige, milliste sündmuste kohta soovite teavitusi saada (vaikimisi 
on valitud kõik sündmused, valiku muutmiseks vajutage nupule „Events“):

• Alarm/Panic/Fire – häired
• Set/Unset – süsteemi valvestamine/valvest maha võtmine
• Elderly care – meditsiiniline paanika
Valiku salvestamiseks vajutage nupule „Save notification“.

Koduvalve Pluss keskseadmega saab helistada G4Si juhtimiskeskusesse ning võtta
vastu kõnesid kuni kolmelt eelseadistatud numbrilt.

G4Si juhtimiskeskusesse helistamiseks tuleb keskseadme sõrmistikul hoida mõne sekundi jook-
sul all nuppu      .

Koduvalve Pluss keskseadmele helistamiseks tuleb valida keskseadme telefoninumber,
pärast kahte piiksu sisestada neljakohaline Telecontroli kood, seejärel pärast
ühte piiksu vajutage klahvi 2, misjärel võib hakata rääkima (teine pool ei pea kõnet
vastu võtma). Telecontroli koodi sisestamiseks/muutmiseks tuleb keskseadme
peamenüüs valida User Codes>User 29 Telectr>Edit Code, sisestada neljakohaline
kood ning kinnitada valik vajutades nuppu       .
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8.1. Pildi tellimine mobiilirakendusega

8.2. Pildi tellimine veebiliidesest

Mobiilirakenduse menüüst valida „Cameras“ ning avanevast nimekir-
jast kaameraga liikumisandur, millelt soovitakse pilti tellida. Avanevas 
aknas vajutada pildi tellimiseks nupule „Take picture“. Tellitud pildid 
salvestatakse G4Si serverisse ning neid on võimalik vaadata häirete 
ja sündmuste ajaloost (nupp „History“) 30 päeva jooksul alates pildi 
tellimisest. Lisaks saab pildi salvestada ka telefoni vajutades nuppu 
„Save Image“.

Kui valveseadmestik sisaldab kaameraga liikumisandurit, on sellelt võimalik mistahes hetkel
tellida pilt, et kontrollida valvatavas alas toimuvat. Pilti saab tellida mobiilirakenduse või G4Si 
e-teeninduse abil.

Koduvalve Pluss veebiliidese menüüst 
valige „Kaamerad“ ja seejärel soovitud 
kaameraga liikumisandur. Pildi tellimiseks 
vajutada nupu „Tee pilt“. 

Tellitud pildid salvestatakse G4Si serve-
risse ning neid on võimalik „Sündmuste 
logist“ vaadata 30 päeva jooksul alates 
pildi tellimisest. Tehtud pildi saab salves-
tada ka arvutisse vajutades nuppu „Laadi 
alla“.

8. Kaameraga liikumisanduri pildi tellimine

Küsimuste korral või lisainfo saamiseks pöörduge ASi G4S Eesti 
klienditeenindusse, helistades telefonil 651 1911, lühinumbril 1911
või saatke küsimus e-posti aadressil teenindus@ee.g4s.com.
Nõustame kliente tehnilistes küsimustes E-R kell 8-17.30


