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5%
ALENNUS 

SEURAAVASTA 
OSTOSTA

HYÖDYNNÄ ALENNUSKOODI

Saat seuraavalla kerralla 5 % alennuksen Taitonetti.fi 
-verkkokaupasta, kun syötät kassalla seuraavan 
koodin: kiitosostoksestasi. 

Voit vinkata Taitonetin koneista myös kaverillesi ja 
jakaa tämän koodin myös hänelle!

SEURAA MEITÄ SOMESSA 

ONGELMIA TAI KYSYTTÄVÄÄ? 

Asiakaspalvelutiimimme auttaa tuotteisiin ja 
takuuseen liittyvissä kysymyksissä puhelimessa 
ja chatissa ma-pe 9.00 - 16.30.

050 491 3336
info@taitonetti.fi

MOI! 
VASTAAMME 
KYSYMYKSIISI 

CHATISSA ARKISIN 
KELLO 

9.00 - 16.30

Koodilla:
kiitosostoksestasi



HYÖDYNNÄ ETUSI! 3 KK ILMAISTA 
F-SECUREN TIETOTURVAA!

Kiitoksena haluamme antaa sinulle 3 kk maksutonta 
F-Secure Safe tietoturvaa. Voit aktivoida tuotteen 
koneen työpöydältä olevasta F-Securen kuvakkeesta. 
Asennus ei velvoita mihinkään eikä maksa Sinulle mitään.

KIITOS OSTOKSESTASI! 
KONEESI ON HETI KÄYTTÖVALMIS

VASTUULLISUUS ON TEKOJA! 

Tiesitkö, että Taitonetin asiakkaana vähennät CO2-päästöjä? Vuon-
na 2021 Taitonetti onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa välttämään 
lähes 4,3 miljoonan kilon kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. 
Lisäksi Taitonetin asiakkaat säästivät 12,5 miljoonaa kiloa kiinteitä 
luonnonvaroja ostamalla käytetyn koneen uuden sijaan. 

Kiitos sinulle, kun olet mukana vähentämässä ympäristön kuormitusta!

Taitonetin tuotteiden hiilidioksidi- ja luonnonvarasäästöt 
on laskenut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. 
 

LUOTAMME LAATUUN - ANNAMME VUODEN TAKUUN KONEILLE 

Taitonetin koneet ovat olleet yritysten leasing-käytössä ennen uudel-
leenmyyntiä. Koneet on tyhjennetty ja uudelleenasennettu. Koneet 
ovat parasta yrityslaatua ja tehty kestämään. Annamme käytetyille 
tietokoneille ja näytöille 12 kk takuun ja akuille 3 kk takuun.

Asiakkaillamme on 30 päivän palautus- ja vaihto-oikeus tilauksen 
vastaanottamisesta. Katso tarkemmat ohjeet palautukseen, vaihtoon ja 
takuuseen Taitonetti.fi - sivulta. 

 

TIETOA PÖYTÄKONEEN OSTAJALLE NÄYTÖN LIITTIMISTÄ 

Kuvissa on esimerkkejä pöytäkoneiden näyttöliittimien paikoista. Kuvat eivät välttämättä vastaa 
ostamaasi tuotetta, vaan ovat suuntaa antavia. Jos koneeseen on asennettu erillinen näytön-
ohjain, näyttö tulee liittää siihen (kts. kuva 1). Jos koneessa ei ole erillistä näytönohjainta, näyttö 
liitetään emolevyn näytönohjaimen liitäntöihin (kts. kuva 2).
 
Jos koneen liitännöistä ei löydy sopivaa liitintä näytöllesi, tarvitaan mahdollisesti adapteri koneen 
ja näytön välille. Ongelmatilanteissa voitte kysyä apua asiakaspalvelustamme esim. chatin kautta 
tai soittamalla. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät takuutodistuksesta ja tämän esitteen 
lopusta. Lisää ohjeita mm. näyttöliittimistä löydätte osoitteesta www.taitonetti.fi/ohjeet.

Tornimalli PC Tornimalli PC SFF-kotelo SFF-kotelo

Kuva 1. Koneessa näytönohjain: Kuva 2. Koneessa EI näytönohjainta:

TIETOKONEEN YHDISTÄMINEN 
LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Klikatkaa näytön oikeasta alakulmasta langattoman
   verkon symbolia       tai          
2. Valitkaa oma verkkonne 
3. Painakaa Yhdistä-nappia 
4. Kirjoittakaa verkon salasana ja painakaa OK 
 
Verkon nimi sekä salasana löytyvät yleensä reitittimessä 
olevasta tarrasta tai ohjekirjasta.

1.

2.
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