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INDHOLD AF CORSAIR ONE
A

CORSAIR ONE-systemet

B

Strømkabel

C

Trådløse Antenner

D

Produktdokumentation

KONFIGURATION AF CORSAIR ONE
Stik På Forsiden Og Tænd/Sluk-Knap
Tænd/Sluk-Knap

A

B

USB 5Gbps Type-A-Porte
Headset/Mikrofon 3,5mm-Stik

C

USB 10Gbps Type-C-Port

Stik På Bagsiden
Knap Til Frigøring Af Blæser

USB 10Gbps Type-C-Port

2.5G LAN-Port
USB 10Gbps Type-A-Port

USB 5Gbps-Porte
7.1-Kanals HD-Lydstik
Stik Til WiFi6/Bluetooth-Antenne

Afbryder

D
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Stik Til Strømkabel
3 stk. DisplayPorts / 1 HDMI-Port
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MONTERING AF TRÅDLØSE ANTENNER

TILSLUTNING AF TASTATUR OG MUS

TILSLUTNING AF STRØMKABEL

TILSLUTNING AF SKÆRM(E)

CORSAIR ONE leveres med to trådløse antenner. Skru disse i stikkene bag
på enheden.

Sæt strømkablet i stikket på bagsiden af CORSAIR ONE og den anden ende i en
stikkontakt. Tryk på afbryderen.
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Sæt USB-kablerne fra tastaturet og musen i USB-stikkene på bagsiden af
CORSAIR ONE.

Slut DisplayPort- og/eller HDMI-kablet/kablerne fra din/dine skærme til det
tilhørende stik på bagsiden af CORSAIR ONE.
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TILSLUTNING AF HØJTTALERE (VALGFRIT)

Afhængigt af din højttaleropsætning skal du forbinde højttalerne til lydstikkene på
bagsiden af CORSAIR ONE baseret på nedenstående diagram.

SERVICE
Opdatering Af Drivere Og Software
CORSAIR ONE leveres med alle nødvendige drivere og software installerede på
forhånd. Nye versioner af drivere og software er tilgængelige på:

Fronthøjttaler

http://www.corsair.com/downloads

Linjeindgang

OPGRADERING AF CORSAIR ONE

Mikrofon

Avancerede brugere, som ønsker at opgradere deres CORSAIR ONE, kan gøre dette
uden at gøre garantien ugyldig. Videoer og skriftlig vejledning til dette findes på:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL / FEJLFINDING
SPM: Min CORSAIR ONE vil ikke boote.
SV:

Frakobl alle kabler fra CORSAIR ONE, og hold tænd/sluk-knappen nede i 5 sekunder.
Slut derefter alle kabler til igen, og prøv at tænde for enheden.

SPM: Min CORSAIR ONE viser ikke billeder via DisplayPort’en.
SV:

Kontrollér forbindelsen mellem CORSAIR ONE og din skærm eller skærme. Kontrollér
også, at din skærm er indstillet til den rigtige indgang, og at kablet, du bruger, er
DisplayPort-certificeret.

TILSLUTNING AF NETVÆRK (VALGFRIT)

Hvis du vil anvende en kabelbaseret forbindelse til dit netværk i stedet for en
trådløs forbindelse, skal du slutte Ethernet-kablet fra dit modem eller din router til
LAN-stikket på bagsiden af CORSAIR ONE.

SPM: Min CORSAIR ONE viser ikke billeder via HDMI, eller bevægelser i
billedet hakker.
SV:

Kontrollér forbindelsen mellem CORSAIR ONE og din skærm eller skærme. Kontrollér
også, at din skærm er indstillet til den rigtige indgang. Til slut kan du prøve at tilslutte
med et andet kabel. For at sikre et billede af den bedste kvalitet skal du bruge et
HDMI-kabel certificeret til HDMI 2.0 ved 18Gbps.

SPM: Fejlﬁ ndingsværktøjet fryser.
SV:

Stop eventuelle systemscanningsværktøjer, herunder antivirussoftware, og åbn
derefter fejlfindingsværktøjet igen.

SPM: Wi-ﬁ og/eller Bluetooth fungerer ikke.
SV:

Kontrollér, at antennerne på bagsiden af enheden er tilsluttet og skruet helt i. Hvis de
er monteret korrekt, og du fortsat ikke kan anvende wi-fi og/eller Bluetooth, skal du
kontakte CORSAIRs kundesupport.

SPM: Skal jeg slutte mit tastatur og min mus til de 2 USB-stik med ikoner for tastatur
og mus?
SV:
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Nej. Du kan slutte tastaturet og musen til ethvert USB-stik.

7

BEGRÆNSET GARANTI FOR CORSAIR ONE-SYSTEMER
CORSAIR giver en ikke-overdragelig garanti til køberen af CORSAIR ONE-produkter købt hos en autoriseret CORSAIR-forhandler.
CORSAIR garanterer, at produktet vil være fri for mangler med hensyn til materialer og håndværksmæssig udførelse i en angivet
periode, der starter på købsdatoen. Garantiperioden for CORSAIR ONE er 2 år som identificeret i din brugerdokumentation og på
produktets emballage. Hvis disse garantiperioder er forskellige, vil den længste garantiperiode, der er angivet, være gældende.

Returnering Af Produktet Til Reparation
Du kan sende din RMA-anmodning online på http://support.corsair.com. Ved reparationsgodkendelse af din CORSAIR ONE af
CORSAIRs tekniske support giver vi dig et RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) samt en returneringsvejledning. Der
kræves et gyldigt købsbevis for RMA-behandling (f.eks. en kvittering, faktura eller en kopi af kreditkortudtog).

Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lokal lovgivning, er denne garanti begrænset til den oprindelige køber og kan
ikke overdrages. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have yderligere rettigheder, som kan variere i
henhold til den lokale lovgivning.

Undlad at returnere produktet uden forudgående godkendelse af CORSAIR. Et produkt, der returneres uden et gyldigt, entydigt
RMA-nummer, vil blive afvist og returneret til afsenderen for dennes regning. For at undgå problemer på modtagelsestidspunktet
bedes du tydeligt angive dir RMA-nummer på pakkens yderside og vedlægge en kopi af din RMA-bekræftelses-e-mail i pakken.

Generelt betyder denne garanti, at dit CORSAIR ONE-produkt vil fungere i henhold til offentliggjorte tekniske specifikationer, som
angivet i databladet, og i det driftsmiljø, som det var beregnet til, i garantiperiodens længde.
Retsmidler
Hele CORSAIRs erstatningsansvar og dit eneste retsmiddel for et CORSAIR ONE-produkt, der ikke fungerer i overensstemmelse
med de offentliggjorte tekniske specifikationer, er efter CORSAIRs skøn: 1) Reparation eller udskiftning af produktet
på CORSAIRs regning. Denne garantiforpligtelse er betinget af, at hardwaren returneres til det oprindelige købssted,
eller et andet sted anvist af CORSAIR, vedlagt den originale salgskvittering. Du skal muligvis betale forsendelses- og
administrationsomkostninger samt eventuelle relevante toldafgifter, skatter eller andre gebyrer. CORSAIR kan, efter eget skøn,
levere et nyt eller renoveret produkt.
Ethvert udskiftet CORSAIR ONE vil have en garanti, der dækker den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller
30 (tredive) dage, hvad end der er størst, eller i den periode, der kræves i henhold til lokal lovgivning.
Forældede Eller Udfasede Produkter
Et forældet eller udfaset produkt vil blive udskiftet med det samme produkt, hvis det er tilgængeligt. Såfremt CORSAIR ikke
er i stand til at udskifte dit forældede eller udfasede CORSAIR ONE-produkt med samme produkt, vil CORSAIR udskifte det
forældede eller udfasede CORSAIR ONE-produkt, efter eget skøn, med et CORSAIR ONE-produkt med tilsvarende funktion
og kapacitet.
Undtagelser
Denne garanti omfatter ikke problemer eller skader, der stammer fra, men ikke begrænset til, et eller flere af følgende forhold:
1. Slitage forbundet med normal brug.
2. Enhver form for modificering, misbrug, uheld, adskillelse, forkert anvendelse eller uautoriseret reparation.
3. Fjernelse af serienummer eller lovmæssige mærkater.
4. Enhver form for forkert brug, herunder brug, der ikke er i overensstemmelse med den medfølgende produktvejledning.
5. Tilslutning til en forkert spænding.
6. Enhver anden årsag, der ikke er relateret til en produktmangel i materialer eller den håndværksmæssige udførelse.

Klargøring Af Systemet Til Forsendelse
Før forsendelse af systemet til reparation skal du sikkerhedskopiere alle data og fjerne alle fortrolige og personlige oplysninger fra
enheden. Fjern alt eksternt tilsluttet udstyr eller aftagelige medier, som f.eks. USB-drev, CD’er osv.
CORSAIR kan ikke holdes ansvarlig for fortrolige eller personlige oplysninger, mistede eller fejlbehæftede data eller beskadigede
eller mistede aftagelige medier.
Såfremt dit system er beskytte med adgangskode, bedes du deaktivere adgangskoden, før du sender enheden.
Som en del af reparationsprocessen nulstilles al software på systemet til de oprindelige specifikationer. CORSAIR kan ikke holdes
ansvarlig for tab som følge af manglende data på dit system, der sendes til CORSAIR til reparation, og CORSAIR kan ikke holdes
ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af programmer eller data.
RMA-Returneringsadresse for CORSAIR ONE
Vi har flere RMA-reparationslokaliteter over hele verden. Din CORSAIR ONE RMA-bekræftelse vil angive den specifikke
returneringsadresse, du skal anvende ved afsendelse af dit RMA-pakke. Dette vil være din standardlokalitet for returnering og må
ikke ændres uden forudgående godkendelse fra CORSAIR. Pakker, der modtages på en ikke-godkendt lokalitet, kan blive afvist
og returneret til afsenderen for dennes regning.
CORSAIR ONE-Returforsendelse
CORSAIR vil uden omkostning for dig sende dig emballage til returforsendelse med en returmærkat. Emballeringsmaterialet
omfatter en kasse, beskyttelsesmateriale og en polyetylenpose. Der medfølger detaljerede emballeringsinstruktioner. En
CORSAIR-logistikpartner vil foretage forsendelse af produktet fra dig til reparationscentret og tilbage til dig uden omkostninger
for dig. Alle pakker, der ankommer med eksterne skader vil blive gennemgået i reparationsprocessen. CORSAIR kan ikke holdes
ansvarlig for skader, der er opstået under transport til vores RMA-lokaliteter, såfremt enheden ikke er emballeret korrekt.
Garantiperioder For CORSAIR ONE
CORSAIR ONE leveres med en 2-årig hardwaregaranti.
CORSAIR ONE tilbyder en 1-årig hardwaregaranti for certificerede renoverede CORSAIR ONE-produkter.

Også undtaget fra denne garanti er falske CORSAIR ONE-produkter; dvs. produkter, hvor CORSAIR, efter eget skøn, vurderer, at
de ikke er fremstillet af CORSAIR eller en af dennes autoriserede produktionspartnere.
Begrænsning Af Ansvar
CORSAIR KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DOKUMENTEREDE, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER OVERHOVEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, OMSÆTNING ELLER DATA
(UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERCIELLE TAB GRUNDET BRUD PÅ EN UDTRYKKELIG ELLER
UNDERFORSTÅET GARANTI PÅ DIT PRODUKT, SELVOM CORSAIR TIDLIGERE ER BLEVET ADVARET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER. Nogle lokale love tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af dokumenterede, indirekte eller hændelige
skader eller følgeskader, så denne begrænsning eller undtagelse er muligvis ikke gældende i din jurisdiktion.
Udelukkelse Af Underforståede Garantier
MED UNDTAGELSE AF, HVOR DETTE ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASIGER CORSAIR SIG
UDTRYKKELIGT ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGBARHED ELLER BRUGBARHED PÅ
DETTE HARDWAREPRODUKT. Nogle lokale love tillader ikke begrænsninger af, hvor længe en underforstået garanti kan vare,
så denne begrænsning er muligvis ikke gældende i din jurisdiktion.
Datagendannelse
I tilfælde af datatab ved brug af et CORSAIR ONE-produkt. CORSAIR kan ikke holdes ansvarlig for sikkerhedskopiering eller
gendannelse af eventuelle data, du har mistet.
Ingen Øvrige Garantier
Ingen CORSAIR-medarbejder, forhandler eller anden repræsentant har tilladelse til at foretage ændringer af, udvidelser af eller
tilføjelser til denne garanti.
Sådan Fremsættes Et Garantikrav
Inden indsendelse af et garantikrav bedes du kontakte vores tekniske supportgruppe eller gå til http://support.corsair.com og
gennemse supportafsnittet for at få teknisk hjælp.
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