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OBSAH ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE
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Systém Zařízení CORSAIR ONE
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Napájecí Kabel

C

Bezdrátové Antény

D

Dokumentace K Výrobku

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE
Přední Porty A Tlačítko Napájení
Tlačítko Napájení

A

B

Porty USB Typ A, 5Gb/s
Port Pro Náhlavní Soupravu/
Mikrofon 3,5mm

C

Port USB Typ C, 10Gb/s

Zadní Porty
Tlačítko Uvolnění Větráku

Port USB Typ C, 10Gb/s

Port LAN 2.5G
Port USB Typ A, 10Gb/s

Porty USB 5Gb/s
Zvukové Porty 7.1CH HD
Porty Pro WiFi6 / Anténu Bluetooth

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

D
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Střídavé Napájení
3× DisplayPort / 1× Port HDMI
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INSTALACE BEZDRÁTOVÝCH ANTÉN

PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE A MYŠI

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO KABELU

PŘIPOJENÍ MONITORU (MONITORŮ)

Součástí balení zařízení CORSAIR ONE jsou dvě bezdrátové antény. Zašroubujte je
do konektorů na zadní straně jednotky.t

Připojte jeden konec napájecího kabelu za zásuvky na zadní straně zařízení
CORSAIR ONE a druhý konec do zdi. Přepněte vypínač do polohy ZAPNUTO.
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Zapojte kabely USB z klávesnice a myši do portů USB na zadní straně zařízení
CORSAIR ONE.

Zapojte kabely DisplayPort a/nebo HDMI z monitoru (monitorů) do odpovídajícího
portu na zadní straně zařízení CORSAIR ONE.
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PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ (VOLITELNÉ)

V závislosti na nastavení reproduktorů zapojte podle níže uvedeného schématu
reproduktory do zvukových portů na zadní straně zařízení CORSAIR ONE.

SERVIS
Aktualizace Ovladačů A Softwaru
CORSAIR ONE má z výroby předinstalovány všechny nezbytné ovladače a software.
Nové verze ovladačů a softwaru jsou k dispozici na:

Přední Reproduktor

http://www.corsair.com/downloads

Line-In

AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ CORSAIR ONE

Mikrofon

Pokročilí uživatelé, kteří chtějí upgradovat zařízení CORSAIR ONE, tak mohou učinit,
aniž by tím zneplatnili záruku. Video a písemné pokyny s postupem jsou k dispozici na:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

ČASTO KLADENÉ DOTAZY / ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
OTÁZKA: CORSAIR ONE se nespouští.
ODPOVĚĎ: Odpojte od zařízení CORSAIR ONE všechny kabely a stiskněte tlačítko napájení
po dobu alespoň 5 sekund. Poté kabely znovu zapojte a zkuste zařízení
znovu zapnout.
OTÁZKA: Na zařízení CORSAIR ONE nedochází k přenosu obrazu přes DisplayPort.
ODPOVĚĎ: Zkontrolujte připojení mezi zařízením CORSAIR ONE a monitorem (monitory).
Zkontrolujte také, zda je váš displej na správném vstupu a zda má používaný
kabel certifikaci DisplayPort.

PŘIPOJENÍ K SÍTI (VOLITELNÉ)

Pokud hodláte používat kabelové připojení k síti místo bezdrátového, zapojte do portu
LAN na zadní straně zařízení CORSAIR ONE kabel z modemu nebo směrovače.

OTÁZKA: Na zařízení CORSAIR ONE nedochází k přenosu obrazu HDMI nebo je pohyb
v obrazu trhaný.
ODPOVĚĎ: Zkontrolujte připojení mezi zařízením CORSAIR ONE a monitorem (monitory).
Zkontrolujte také, zda je váš displej na správném vstupu. A konečně zkuste také
propojení jiným kabelem. Pro nejlepší kvalitu obrazu používejte kabel HDMI
certifikovaný pro provoz HDMI 2.0 při 18Gbps.
OTÁZKA: Diagnostický nástroj se zasekl.
ODPOVĚĎ: Vypněte veškeré nástroje pro kontrolu systému, včetně antivirového softwaru,
a otevřete diagnostický nástroj znovu.
OTÁZKA: Wi-Fi nebo Bluetooth nefungují.
ODPOVĚĎ: Zkontrolujte, zda jsou antény na zadní straně jednotky připojeny a zda jsou
dotaženy. Pokud jsou připojeny správně a vy ani tak nemůžete používat připojení
Wi-Fi nebo Bluetooth, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti CORSAIR.
OTÁZKA: Musím zapojovat klávesnici a myš do dvou portů USB s ikonou klávesnice
a myši?
ODPOVĚĎ: Ne. Klávesnici a myš můžete zapojit do jakéhokoli portu USB.
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OMEZENÁ ZÁRUKY PRO SYSTÉMY CORSAIR ONE
Společnost CORSAIR poskytuje kupujícím nepřenosnou záruku na výrobky značky CORSAIR ONE zakoupené od autorizovaného
prodejce značky CORSAIR. Společnost CORSAIR zaručuje, že výrobek nebude po stanovenou dobu začínající datem koupě
vykazovat vady na materiálu a zpracování. Záruční doba zařízení CORSAIR ONE je 2 roky, jak je uvedeno ve vaší uživatelské
dokumentaci na balení výrobku. V případě, že se jakákoli z těchto záručních dob bude lišit, bude platit nejdelší uváděná
záruční doba.
Pokud to není příslušným místním zákonem zakázáno, je tato záruka omezena na původního kupujícího a je nepřenosná.
Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a na základě místních zákonů můžete mít k dispozici další odlišná práva.
Obecně tato záruka znamená, že váš výrobek značky CORSAIR ONE bude fungovat v souladu s uvedenými technickými
specifikacemi, jak je uvádí příslušný technický list, a v provozním prostředí, pro které byl určen, a po dobu trvání záruční doby.
Nápravná Opatření
Celková záruka společnosti CORSAIR a vaše výhradní nápravná opatření vztahující se k jakémukoli výrobku značky CORSAIR,
který nefunguje v souladu s jeho uvedenými technickými specifikacemi, se řídí vlastním uvážením společnosti CORSAIR:
1) výměna výrobku na náklady společnosti CORSAIR. Tato záruční povinnost je podmíněna tím, že hardware musí být vrácen
na původní místo koupě nebo na jiné místo požadované společností CORSAIR, a to s přiloženým originálním dokladem o koupi.
Můžete být také povinni uhradit náklady na dopravu a manipulaci a rovněž příslušné poplatky, cla, daně či jiné platby. Společnost
CORSAIR může dle svého uvážení poskytnout nový nebo repasovaný výrobek.
Na jakékoli vyměněný zařízení CORSAIR ONE se bude uplatňovat záruka v délce zbývající původní záruční doby nebo v délce
30 (třiceti) dní, podle toho, která lhůta bude delší, nebo v délce požadované místními zákony.
Zastaralé Výrobky Nebo Výrobky S Ukončenou Výrobou
Zastaralý výrobek nebo výrobek s ukončenou výrobou bude nahrazen stejným výrobkem, pokud je takový k dispozici. Pokud
není společnost CORSAIR schopna nahradit váš zastaralý výrobek CORSAIR ONE nebo výrobek CORSAIR ONE s ukončenou
výrobou stejným výrobkem, společnost CORSAIR nahradí takový zastaralý výrobek CORSAIR ONE nebo výrobek CORSAIR ONE
s ukončenou výrobou dle svého uvážení výrobkem s podobnou funkcí a kapacitou.
Výjimky
Tato záruka se nevztahuje na problémy nebo poškození vyplývající mimo jiné z následujícího:
1. Opotřebení související s běžným používáním.
2. Jakékoli úpravy, nevhodné použití, nehody, demontáž, nesprávné použití nebo neoprávněné opravy.
3. Sejmutí sériového čísla nebo štítků s údaji vyžadovanými regulačními předpisy.
4. Jakýkoli nevhodný provoz, včetně jakéhokoli použití, které není v souladu s poskytnutým návodem k výrobku.
5. Připojení nevhodného napájecího napětí.
6. Jakákoli jiná příčina, která se nevztahuje k vadě na materiálu nebo zpracování výrobku.

Vrácení Výrobku Na Opravu
Požadavek na opravu RMA můžete zadat online na http://support.corsair.com. Při schvalování opravy výrobku CORSAIR ONE
technickou podporou společnosti CORSAIR vám poskytneme číslo RMA a pokyny k vrácení výrobku. Pro zpracování RMA je
nutný platný doklad o koupi (tj. účtenka, faktura, kopie výpisu z platební karty).
Výrobek nevracejte bez předchozího schválení společností CORSAIR. Veškeré výrobky vrácené bez platného jedinečného
čísla RMA budou odmítnuty a vráceny odesílateli na jeho náklady. Abyste předešli problémům při příjmu, zřetelně napište
číslo RMA na balení a dovnitř vložte kopii e-mailu s potvrzením čísla RMA.
Příprava Systému Na Zaslání
Před zasláním systému na opravu si zálohujte všechna data a odstraňte z jednotky všechny důvěrné, chráněné a osobní údaje.
Odeberte veškerá přídavná zařízení nebo vyměnitelná média, např. USB flash disky, CD atd.
Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za žádné vaše důvěrné, chráněné ani osobní údaje, ztrátu ani poškození poškozených
dat ani poškození či ztrátu vyměnitelných médií.
Je-li váš systém chráněn heslem, před odesláním zařízení heslo prosím deaktivujte.
V rámci opravy bude veškerý software v systému obnoven do původního nastavení. Společnost CORSAIR nenese odpovědnost
za žádnou ztrátu, kterou utrpíte kvůli datům ponechaným v systému odeslaném společnosti CORSAIR na opravu a společnost
CORSAIR nebude povinna obnovovat ani znovu instalovat žádné programy ani data.
Adresy Pro Vrácení Zařízení CORSAIR ONE V Rámci Opravy RMA
Pro opravy RMA máme po celém světě různá centra. Konkrétní adresa pro vrácení, kterou musíte zadat při zasílání výrobky na
opravu RMA, bude uvedena v potvrzení k opravě RMA zařízení CORSAIR ONE. Tato adresa bude vaše standardní centrum pro
vracení výrobků a nelze ji bez předchozího schválení společností CORSAIR měnit. Veškeré zásilky doručené do neschváleného
centra budou odmítnuty a vráceny odesílateli na jeho náklady.
Poštovné Za Vrácení Výrobku CORSAIR ONE
Společnost CORSAIR vám zdarma zašle balení pro vracení výrobků se štítkem pro poštovné za vracený výrobek. Součástí
balení je krabice, ochranná pěna a polyetylenový sáček. Jsou poskytnuty podrobné informace o balení. Přepravu výrobku od
vás do servisního centra a zpět poskytne zdarma logistický partner společnosti CORSAIR. Všechna balení doručená s vnějším
poškozením budou během opravy posouzena. Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za škodu vzniklou při přepravě do
našich center přijímajících opravy RMA, pokud nebyla jednotka řádně zabalena.
Záruční Doba Výrobků CORSAIR ONE
Výrobky CORSAIR ONE mají 2letou záruku na hardware.
U certifikovaných repasovaných výrobků CORSAIRONE nabízí společnost CORSAIR roční záruku na hardware.

Z této záruky jsou rovněž vyloučeny padělané výrobky CORSAIR ONE, tj. výrobky, které společnost CORSAIR dle svého uvážení
označí za výrobky nevyrobené společností CORSAIR nebo jakýmkoli z jejích autorizovaných výrobních partnerů.
Omezení Odpovědnosti
SPOLEČNOST CORSAIR NEPONESE ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY,
MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, TRŽBY NEBO DAT (AŤ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ) NEBO OBCHODNÍ ZTRÁTY ZA PORUŠENÍ
JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE K VAŠEMU VÝROBKU, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST
CORSAIR NA MOŽNOST VÝSKYTU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA. Některé místní zákony neumožňují vyloučení
nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, takže toto omezení nebo vyloučení nemusí být ve vaší
jurisdikci platné.
Vyloučení Předpokládaných Záruk
POKUD TO NENÍ ZAKÁZÁNO PLATNÝM ZÁKONEM, JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA NEBO PODMÍNKA PRODEJNOSTI
ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL U TOHOTO HARDWAROVÉHO VÝROBKU JE VÝSLOVNĚ VYLOUČENA. Některé místní
zákony neumožňují omezení toho, jak dlouho může předpokládaná záruka trvat, takže toto omezení nemusí být ve vaší
jurisdikci platné.
Obnova Dat
V případě ztráty dat při používání výrobku CORSAIR ONE: Společnost CORSAIR nenese odpovědnost za zálohování nebo obnovu
dat, k jejichž ztrátě mohlo dojít.
Žádné Další Záruky
Žádný zaměstnanec, prodejce nebo jiný zástupce společnosti CORSAIR není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo
doplnění této záruky.
Jak Podat Záruční Reklamaci
Před podáním záruční reklamace kontaktujte naši technickou podporu a navštivte web http://support.corsair.com, kde si
přečtete část věnovanou podpoře a technické asistenci.
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