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CORSAIR ONE SISÄLLYS
A

CORSAIR ONE -Järjestelmä

B

Virtajohto

C

Langattomat Antennit

D

Tuotedokumentaatio

CORSAIR ONE, KÄYTÖN VALMISTELU
Liitännät Edessä Ja Virtapainike
Virtapainike

A

B

USB 5 Gb/s (A-Tyyppinen) -Liitännät
3,5mm:n Kuuloke/Mikrofoni-Liitäntä

C

USB 10Gb/s (C-Tyyppinen) -Liitännät

Liitännät Takana
Tuulettimen Vapautuspainike

USB 10Gb/s (C-Tyyppinen) -Liitännät

2.5G LAN -Liitäntä
USB 10Gb/s (A-Tyyppinen) -Liitännät

USB 5Gb/s -Liitännät
7.1-Kan. HD-Audioliitännät
WiFi6/Bluetooth-Antenniliitännät

On/Off-Kytkin

D
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Vaihtovirta
3x DisplayPort / 1 HDMI -Liitännät
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LANGATTOMIEN ANTENNIEN ASENNUS

NÄPPÄIMISTÖN JA HIIREN LIITTÄMINEN

VIRTAJOHDON LIITTÄMINEN

NÄYTÖN/NÄYTTÖJEN LIITTÄMINEN

CORSAIR ONE sisältää kaksi langatonta antennia. Ruuvaa nämä laitteen takana
oleviin liittimiin.

Liitä virtajohdon toinen pää CORSAIR ONEn takaosassa sijaitsevaan liitäntään
ja toinen pää pistorasiaan. Kytke virtakytkin ON-asentoon.
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Liitä näppäimistön ja hiiren USB-johdot USB-liitäntöihin, jotka sijaitsevat
CORSAIR ONEn takaosassa.

Liitä näytöstä/näytöistä tulevat DisplayPort- ja/tai HDMI-johto/johdot
CORSAIR ONEn takaosassa sijaitseviin liitäntöihin.
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KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN (LISÄVARUSTE)

Liitä kaiuttimet kaiutinjärjestelmän mukaan CORSAIR ONEn takaosassa sijaitseviin
ääniliitäntöihin alla olevan kuvan mukaisesti.

PALVELU
Ajurien Ja Ohjelmistojen Päivittäminen
CORSAIR ONE sisältää esiasennettuina kaikki käyttöön tarvittavat ajurit ja ohjelmistot.
Ajurien ja ohjelmistojen uudet versiot ovat saatavana sivustolla:

Etukaiutin

http://www.corsair.com/downloads

Linja Sisään

CORSAIR ONEN PÄIVITTÄMINEN

Mikrofoni

Edistyneet käyttäjät voivat päivittää CORSAIR ONEn takuun mitätöitymättä. Video ja
kirjalliset ohjeet tähän ovat osoitteessa:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

UKK JA VIANETSINTÄ
K: CORSAIR ONE ei käynnisty.
V: Irrota kaikki CORSAIN ONEn johdot ja paina virtapainiketta 5 sekuntia. Liitä johdot sitten
takaisin ja yritä kytkeä virta päälle.
K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa DisplayPort-liitännän kautta.
V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös, että näytön
tuloliitäntä on oikea, ja että käyttämäsi johto on DisplayPort-sertifioitu.

VERKKOYHTEYDEN LUOMINEN (LISÄVARUSTE)

Jos haluat käyttää langattoman verkkoyhteyden sijaan langallista liitäntää, liitä
modeemin tai reitittimen Ethernet-kaapeli CORSAIR ONEn takana sijaitsevaan
LAN-liitäntään.

K: CORSAIR ONE ei näytä kuvaa HDMI-liitännän kautta, tai kuvan liike on säröinen.
V: Tarkista CORSAIR ONEn ja näytön tai näyttöjen välinen liitäntä. Varmista myös,
että näytön tuloliitäntä on oikea. Jos muu ei auta, tee liitäntä eri johdolla. Parhaan
kuvanlaadun varmistat käyttämällä HDMI-johtoa, joka on sertifioitu HDMI 2.0 -käyttöön
nopeudella 18Gb/s.
K: Diagnostic Tool -vianetsintätyökalu jumittaa.
V: Kytke kaikki järjestelmän skannaustyökalut pois päältä, virustorjuntaohjelmisto mukaan
lukien, ja avaa sitten Diagnostic Tool uudelleen.
K: Wiﬁ ja/tai Bluetooth ei/eivät toimi.
V: Varmista, että laitteen takaosassa sijaitsevat antennit on liitetty ja ruuvattu kunnolla kiinni.
Jos ne on liitetty oikein etkä edelleenkään voi käyttää Wifi ja/tai Bluetooth-yhteyttä, ota
yhteys CORSAIR-asiakastukeen.
K: Pitääkö minun liittää näppäimistö ja hiiri niihin kahteen USB-liitäntään, joissa on
näppäimistö- ja hiirikuvakkeet?
V: Ei. Voit liittää näppäimistön ja hiiren mihin tahansa USB-liitäntään.
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CORSAIR ONE -JÄRJESTELMÄN RAJOITETTU TAKUU
CORSAIR myöntää ei-siirrettävän takuun asiakkaalle, joka ostaa CORSAIR ONE -laitteistotuotteen valtuutetulta CORSAIRjälleenmyyjältä. CORSAIR takaa, ettei tuotteessa ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä määrätyn ajanjakson aikana
ostopäivästä. CORSAIR ONEn takuujakso on 2 vuotta, kuten on ilmoitettu tuotepakkauksen käyttäjädokumentaatiossa.
Jos takuujaksot ovat keskenään ristiriitaisia, pisintä ilmoitettua takuujaksoa sovelletaan.

Tuotteen Palauttaminen Korjaamista Varten
Voit pyytää takuukäsittelyä varten käsittelynumeroa (RMA) verkossa osoitteessa http://support.corsair.com. Kun CORSAIRin
tekninen tuki on vahvistanut korjauspyynnön, lähetämme sinulle käsittelynumeron (RMA) sekä palautusohjeet. Takuukäsittelyä
varten on toimitettava pätevä ostotosite (esim. kuitti, lasku, luottokorttimaksun kopio).

Takuu rajoittuu ensimmäiseen ostajaan eikä se ole siirrettävissä, ellei paikallinen lainsäädäntö toisin määrää. Tämä takuu antaa
käyttöösi määrätyt lailliset oikeudet, ja käytettävissäsi voi olla muitakin oikeuksia paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Älä palauta tuotetta ennen kuin olet saanut CORSAIRilta siihen hyväksynnän. Ilman voimassaolevaa, yksilöllistä käsittelynumeroa
palautettuja tuotteita ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin lähettäjälle tämän kustannuksella. Voit helpottaa tuotteen
vastaanottoa kirjoittamalla käsittelynumeron selkeästi pakkauksen päälle ja laittamalla mukaan kopion sähköpostiviestistä,
joka sisältää käsittelynumerovahvistuksen.

Yleisesti ottaen tämä takuu takaa, että CORSAIR ONE -laitteistotuotteesi toimii julkaistujen teknisten tietojen ja tietolomakkeen
mukaisesti siinä käyttöympäristössä, jota varten se on suunniteltu, koko takuujakson ajan.
Oikeuskeinot
CORSAIRin vastuuvelvollisuus ja käytettävissäsi olevat poissulkevat oikeuskeinot koskien CORSAIR ONE -tuotetta, joka ei
toimi julkaistujen teknisten tietojen mukaisesti, ovat CORSAIRin oman harkinnan varassa: 1) tuote korjataan tai vaihdetaan
CORSAIRin kustannuksella. Tämä takuuvelvoite edellyttää, että viallinen tuote palautetaan alkuperäiseen ostopaikkaan tai
toiseen CORSAIRin ohjeistamaan paikkaan yhdessä alkuperäisen ostotositteen kanssa. Sinun on ehkä maksettava toimitus- ja
käsittelykulut sekä mahdolliset tariffi-, tulli- ja veromaksut sekä muut vastaavat maksut. CORSAIR voi harkintansa mukaan antaa
tilalle uuden tai kunnostetun tuotteen.
Mahdolliselle korvaavalle CORSAIR ONE -tuotteelle myönnetään takuu alkuperäisen takuujakson loppuajalle tai
kolmellekymmenelle (30) vuorokaudelle sen mukaan, kumpi on pidempi, tai paikallisen lainsäädännön edellyttämällä ajanjaksolle.
Vanhentuneet Tai Myynnistä Poistuneet Tuotteet
Vanhentunut tai myynnistä poistunut tuote korvataan samalla tuotteella, jos sellainen on saatavilla. Jos CORSAIR ei pysty
korvaamaan vanhentunutta tai myynnistä poistunutta CORSAIR ONE -tuotetta samalla tuotteella, CORSAIR korvaa vanhentuneen
tai myynnistä poistuneen CORSAIR ONE -tuotteen oman harkintansa mukaan sellaisella CORSAIR ONE -tuotteella, jossa on
vastaavat toiminnot ja kapasiteetti.
Rajoitukset
Takuu ei kata ongelmia tai vaurioita, jotka aiheutuvat muun muassa seuraavista seikoista:
1. Normaalikäyttöön liittyvä kuluminen.
2. M
 ahdolliset muutokset, väärinkäyttö, vahingot, purkaminen, käyttö väärään käyttötarkoitukseen tai
valtuuttamattomat korjaukset.
3. Sarjanumeron tai ohjemerkkien poistaminen.
4. Mikä tahansa virheellinen käyttö, mukaan lukien toimitettujen ohjeiden vastainen käyttö.
5. Liitäntä vääränlaiseen jännitesyöttöön.
6. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen materiaali- tai valmistusvikaan.
Takuu ei myöskään koske CORSAIR ONE -tuoteväärennöksiä, ts. tuotteita, joiden CORSAIR on oman harkintansa mukaan
arvioinut olevan muun valmistajan kuin CORSAIRin tai sen valtuutettujen valmistuskumppaneiden valmistamia.

Valmistele Laite Lähettämistä Varten Seuraavasti
Varmuuskopioi kaikki tiedot ja poista laitteesta kaikki luottamukselliset, yksityiset ja henkilökohtaiset tiedot ennen sen
lähettämistä korjattavaksi. Poista mahdolliset lisälaitteet tai siirrettävät tallennusvälineet, kuten muistitikut, cd-levyt jne.
CORSAIR ei ole vastuussa minkään luottamuksellisten, yksityisten tai henkilökohtaisten tietojen häviämisestä, hävinneistä tai
korruptoituneista tiedoista tai vaurioituneista tai hävinneistä siirrettävistä tallennusvälineistä.
Jos järjestelmäsi on suojattu salasanalla, poista salasanasuojaus käytöstä ennen laitteen lähettämistä.
Korjausprosessin yhteydessä palautetaan kaikkien järjestelmän sisältämien ohjelmistojen alkuperäiset asetukset. CORSAIR ei
ole vastuussa CORSAIRille korjattavaksi lähetettyyn järjestelmään jätetyille tiedoille aiheutuvista vahingoista, eikä CORSAIR ole
vastuussa minkään ohjelmien tai tietojen palauttamisesta tai uudelleenasennuksesta.
CORSAIR ONE, Takuukäsittelyn Palautusosoitteet
Meillä on useita takuukorjauspaikkoja ympäri maailman. CORSAIR ONE -käsittelynumerovahvistuksessa ilmoitetaan osoite,
johon sinun tulee lähettää palautettava tuote. Tämä on sinulle määritetty palautuspaikka eikä sitä tule muuttaa ilman CORSAIRilta
etukäteen saatua lupaa. Mitään vahvistamattomaan paikkaan lähetettyjä paketteja ei oteta vastaan, ja ne lähetetään takaisin
lähettäjälle tämän kustannuksella.
CORSAIR ONE -Palautuslähetykset
CORSAIR postittaa sinulle maksutta lähetyspaketin, jossa on palautuslähetystarra. Pakkausmateriaali sisältää laatikon,
suojausmateriaalin ja polyeteenipussin. Myös tarkat pakkausohjeet annetaan. CORSAIRin logistiikkakumppani kuljettaa
paketin maksutta luotasi korjaamoon ja takaisin sinulle. Kaikki pakkaukset, joissa havaitaan ulkoisia vaurioita tai merkkejä
niistä, arvioidaan korjausprosessin aikana. CORSAIR ei ole vastuussa palautettavien tuotteiden korjaamoon kuljetuksen aikana
tapahtuneista vaurioista, mikäli laitetta ei ole asianmukaisesti pakattu.
CORSAIR ONEn Takuujaksot
CORSAIR ONE -laitteella on 2 vuoden laitteistotakuu.
CORSAIR myöntää tarkastetuille ja kunnostetuille CORSAIR ONE -tuotteille 1 vuoden laitteistotakuun.

Vastuunrajoituslauseke
CORSAIR EI OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA, MUUN MUASSA TUOTTOJEN, LIIKEVAIHDON TAI DATAN (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA)
MENETYKSISTÄ TAI TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA, JOTKA VOIVAT AIHEUTUA TUOTTEEN NIMENOMAISEN TAI
HILJAISEN TAKUUN RIKKOMISESTA, VAIKKA CORSAIRIA OLISI ETUKÄTEEN VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
SYNTYMISMAHDOLLISUUDESTA. Jotkut paikalliset lait eivät salli vastuun rajoittamista tai rajaamista erityisten, epäsuorien,
satunnaisten tai välillisten vahinkojen yhteydessä, joten tämä rajoitus tai rajaus ei ehkä ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.
Oletettujen Takuiden Rajaaminen
ELLEI SOVELLETTAVA LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, KAIKKI TÄTÄ LAITTEISTOTUOTETTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI
EHDOT KOSKIEN KAUPPAKELPOISUUTTA TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, RAJATAAN
NIMENOMAISESTI POIS. Jotkin paikalliset lait eivät salli hiljaisten takuiden kestoa koskevia rajoituksia, joten tämä rajoitus ei ehkä
ole voimassa omalla lainkäyttöalueellasi.
Tietojen Palauttaminen
Jos tietoja häviää CORSAIR ONE -tuotetta käytettäessä, CORSAIR ei ole vastuussa mahdollisesti menettämiesi tietojen
varmuuskopioinnista eikä palauttamisesta.
Muiden Takuiden Poissulkeminen
Yhdelläkään CORSAIR-työntekijällä, jälleenmyyjällä tai muulla toimijalla ei ole valtuuksia tehdä mitään muutoksia, laajennuksia tai
lisäyksiä tähän takuuseen.
Takuuvaatimuksen Tekeminen
Ennen kuin lähetät takuuvaatimuksen, ota yhteyttä tekniseen tukeemme ja vieraile osoitteessa http://support.corsair.com sekä
tutustu teknisen tuen asiakastukiosioon.
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