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Gigabitti on suljettuna 1.-5.7.2019 lomasta johtuen ja matkan suuntautuessa ulkomaille, puhelimeen ei voida 
vastailla ja tiketteihin vastailu voi olla rajallista riippuen kohteen internetyhteyksistä. 
 
Kuluttaja-asiakkaat / laitehuollot / kotikäynnit 

• Jimms Turku (www.jimms.fi) (eivät toteuta kotikäyntejä) 

• IT Asema (www.itasema.fi) 
 
Yritysasiakkaat / laitehuollot ja tekninen tuki / yrityskäynnit 

• Datataito Turku (www.datataito.fi) 

• DataGroup (www.datagroup.fi) 

• TietoAreena (www.tietoareena.fi)  
 
Yrityksiin on myös toimitettu Gigabitin dokumentaatioita palvelimista yms. joiden avulla ulkopuolinen yritys pääsee 
kiinni järjestelmiin. 
 
Verkkokaupat / konsultointi kotisivu-asioissa 
 

• Antero Riihimäki / Riihimäki Yhtiöt Oy (www.riihimaki-yhtiot.fi) 
 
Tulostustarvikkeet 
 

• Tulostustarvikkeita esim. Brotherin laitteeseen saat loman aikana Jimmsiltä (www.jimms.fi). 
 
Matkapuhelimet 
 
Matkapuhelimissa ole aina yhteydessä paikkaan, josta olet laitteen ostanut, esim. oman operaattorisi 
myymälään, jos olet ostanut puhelimen operaattorin kautta. 
 

Takuunalaisten laitteiden huollot 
 
Tässä lista eri valmistajien tukipalveluista, joiden laitteita Gigabitti on toimittanut asiakkailleen. 
Tarvittaessa nämä tiedot löytyvät myös osoitteesta 
https://gigabitti.fi/yhteystiedot/takuuhuollot/ 
 
ACER (tietokoneet, kannettavat, näytöt) 

• Puh. (09) 876 3574, normaali puheluveloitus. 

• Avoinna arkisin klo 09:00 – 17:00. Puhelintuki on ilmainen koko takuuajan ja se koskee esiannettua 

• käyttöjärjestelmää ja laitteistoa. 
 
APPLE 

• Applen tuotteet Turussa huoltaa Varimport (www.varimport.fi) tai 1Store 
(https://www.1store.fi/b2c_fi/myymalat/) 

• Applen oma tekninen tuki 0800 963 72 (http://www.apple.com/fi/contact/) 
 
BROTHER (tulostimet) 

• Soita ongelmatilanteessa Brother tulostinhuoltoon 09 875 92 288 tai vaihtoehtoisesti ota 
yhteyttäsähköpostitse tuki@brother.fi 

 
DELL (tietokoneet, kannettavat, näytöt) 

• Dell ProSupport (Puh. 020 753 35 66, arkisin 8-16 suomeksi ja 24h englanniksi) 

• Tarvitset Dell ProSupportiin soittaessa koneen kyljessä/pohjassa olevan Service Tag tunnuksen (lyhyt 

• kirjaimia ja numeroita sisältävä teksti) 

http://www.jimms.fi/
http://www.itasema.fi/
http://www.datataito.fi/
http://www.datagroup.fi/
http://www.tietoareena.fi/
http://www.riihimaki-yhtiot.fi/
http://www.jimms.fi/
https://gigabitti.fi/yhteystiedot/takuuhuollot/
https://www.1store.fi/b2c_fi/myymalat/
http://www.apple.com/fi/contact/
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Hewlett-Packard (HP) 

• Kotitaloudet, aloita tukipyynnön täyttö osoitteessa http://support.hp.com/fi-fi/contact-hp 

• Yritystuki puh. 0981 710 031 tai http://www8.hp.com/fi/fi/contact-hp/business-support.html 
 
LENOVO (tietokoneet, kannettavat, näytöt) 

• Puh. 09 459 6710 tai pchelp@fi.ibm.com 

• Selvitä laitteesta kaksi numerosarjaa ennen yhteydenottoa huoltoon: 
o Tyyppinumero/model name (yleensä laitteen pohjassa oleva tarra) 
o Sarjanumero 

 
SAMSUNG (tietokoneet, puhelimet, tabletit) 

• Kannettavan takuuaika 24 kk. Takuu sisältää mukana tulleet lisätarvikkeet. Ota yhteyttä www.infocare.fi  
puh: 010 310 8100 tai Samsungin tukeen, puh: 030 - 6227 515 

• LCD-näyttö takuuaika 24 kk tai 36 kk. Takuu sisältää mukana tulleet lisätarvikkeet, takuuaika määräytyy 
mallin mukaan. Lisätiedon saamiseksi ota yhteyttä Samsungin tukeen, puh: 030 - 6227 515. 

 
ZYXEL (kytkimet ja verkkotuotteet) 

• ZyXEL-tuotteilla on maksuton käyttöönottotuki, joka on voimassa kolme kuukautta ostopäivästä. 

• Käyttöönottojakson jälkeen puhelintuki on maksullinen. 

• Maksuton tuki palvelee numerossa (09) 4780 8411 (pvm/mpm). 

• Maksullinen tuki palvelee numerossa 0600 1 5511(0,95 € /min + pvm/mpm). 
 
Verkko-ongelmat 
 

• Jos kohtaat työssä tai kotona verkko-ongelman, esim. laajakaista ei toimi. Ensimmäiseksi on hyvä kokeilla 
sammuttaa laajakaistan modeemi tai mobiilireititin ja käynnistää se uudelleen sekä odottaa hetken aikaa. 
Yleensä yhteyden pitäisi palautua muutamassa minuutissa, mutta jos vika ei korjaannu, ole yhteydessä 
operaattoriin. Joskus laajakaista- tai matkapuhelinyhteyksissä voi olla häiriöitä/huoltokatkoja, joista johtuen 
laajakaista ei toimi. 

 

• Tarvittaessa voit käynnistää myös langattoman reitittimen tai kytkimet uudelleen, jos niitä on lisätty 
laajakaistan modeemin jälkeen. 

 
Viihde-pakettien digiboksien ongelmat 
 
Jos viihdepaketin digiboksin kautta ei tule kuvaa televisioon. Varmista ensin seuraavat: 

• käynnistä laajakaistan modeemi uudelleen ja tarkista, että esim. oma tietokone pääsee internettiin sen 
kautta 

• irroita virtajohto digiboksista ja kytke se takaisin, odota hetki, jotta laite käynnistyy uudelleen ja tämän 
jälkeen käynnistä se normaalisti esim. kaukosäätimestä  

• tarkista, että televisiossa on valittuna oikea tulo, esim. HDMI1 tai HDMI2 (kaukosäätimessä yleensä 
nappien input tai source takana). Yleensä uudet digiboksit kytketään HDMI-tuloon televisiossa. 

• Jos vika ei korjaannu, ole yhteydessä oman operaattorisi tukipalveluun 

http://support.hp.com/fi-fi/contact-hp
http://www8.hp.com/fi/fi/contact-hp/business-support.html
http://www.infocare.fi/

