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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CORSAIR ONE
A

Σύστημα CORSAIR ONE

B

Καλώδιο Τροφοδοσίας

C

Ασύρματες Κεραίες

D

Τεκμηρίωση Προϊόντος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ CORSAIR ONE
Μπροστινές Θύρες Και Κουμπί Τροφοδοσίας
Κουμπί Τροφοδοσίας

A

B

Θύρες USB 5Gbps Type-A
Θύρα Ακουστικών/Μικροφώνου 3,5mm

C

Θύρα USB 10Gbps Type-C

Πίσω θύρες

Κουμπί Αποδέσμευσης Ανεμιστήρα

Θύρα USB 10Gbps Type-C

Θύρα 2.5G LAN
Θύρα USB 10Gbps Type-A

Θύρες USB 5Gbps
Θύρες ήχου 7.1CH HD
Θύρες Κεραίας WiFi6/Bluetooth

Διακόπτης On/Off

D
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Τροφοδοσία Εναλλασσόμενου
Ρεύματος

3 DisplayPort / 1 θύρα HDMI
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

Δύο ασύρματες κεραίες περιλαμβάνονται στο CORSAIR ONE. Βιδώστε τις στους
συνδέτες στο πίσω μέρος της μονάδας.

Συνδέστε τα καλώδια USB από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις θύρες USB στο
πίσω μέρος του CORSAIR ONE.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΘΟΝΗΣ(ΩΝ)

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή στο πίσω μέρος του CORSAIR ONE
και το άλλο άκρο του στον τοίχο. Θέστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ΟΝ.
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Συνδέστε το καλώδιο(α) DisplayPort ή/και HDMI της οθόνης(ών) στην αντίστοιχη θύρα
στο πίσω μέρος του CORSAIR ONE.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΕΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Ανάλογα με τη ρύθμιση των ηχείων σας, συνδέστε τα ηχεία σας στις θύρες ήχου στο
πίσω μέρος του CORSAIR ONE με βάση το παρακάτω διάγραμμα.

Μπροστινό Ηχείο

ΣΕΡΒΙΣ
Ενημέρωση Προγραμμάτων Οδήγησης Και Λογισμικού
Στο CORSAIR ONE έχουν προεγκατασταθεί όλα τα απαραίτητα για λειτουργία
προγράμματα οδήγησης και λογισμικό. Νέες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης και
λογισμικού είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
http://www.corsair.com/downloads

Είσοδος

Μικρόφωνο

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ CORSAIR ONE

Οι προχωρημένοι χρήστες που θέλουν να αναβαθμίσουν το CORSAIR ONE τους, μπορούν να το
κάνουν χωρίς να ακυρωθεί η εγγύηση. Βίντεο και γραπτές οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ε: Το CORSAIR ONE δεν εκκινείται.
Α: Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το CORSAIR ONE και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5
δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε τα καλώδια και προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε.
Ε: Το CORSAIR ONE δεν εμφανίζει εικόνα στο DisplayPort.
Α: Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του CORSAIR ONE και της οθόνης ή των οθονών σας. Βεβαιωθείτε
ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη στη σωστή είσοδο και ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε είναι
πιστοποιημένο για DisplayPort.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ενσύρματη σύνδεση στο δίκτυό σας αντί ασύρματης
σύνδεσης, συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ ή τον δρομολογητή σας στη
θύρα LAN στο πίσω μέρος του CORSAIR ONE.

Ε: Το CORSAIR ONE δεν εμφανίζει εικόνα μέσω HDMI ή η κίνηση της εικόνας είναι
αποσπασματική.
Α: Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του CORSAIR ONE και της οθόνης ή των οθονών σας. Βεβαιωθείτε
επίσης ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη στη σωστή είσοδο. Τέλος, δοκιμάστε να συνδέσετε ένα
διαφορετικό καλώδιο. Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε καλώδιο
HDMI πιστοποιημένο για λειτουργία HDMI 2.0 στα 18Gbps.
Ε: Το Διαγνωστικό εργαλείο σταματάει να λειτουργεί.
Α: Απενεργοποιήστε όλα τα εργαλεία σάρωσης συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
προστασίας από ιούς και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το Διαγνωστικό εργαλείο.
Ε: Το Wi-Fi ή/και το Bluetooth δεν λειτουργούν.
Α: Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες στο πίσω μέρος της μονάδας έχουν συνδεθεί και βιδωθεί καλά. Εάν
έχουν συνδεθεί σωστά και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση
Wi-Fi ή/και Bluetooth, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της CORSAIR.
Ε: Πρέπει να συνδέσω το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στις 2 θύρες USB με τα εικονίδια
πληκτρολογίου και ποντικιού;
Α: Όχι. Μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας σε οποιαδήποτε θύρα USB.

6

7

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ CORSAIR ONE
Η CORSAIR παρέχει μια μη μεταβιβάσιμη εγγύηση προς τον αγοραστή του προϊόντος CORSAIR ONE, το οποίο αγοράζεται από
εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της CORSAIR. Η CORSAIR εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ατέλειες σε υλικά και εργασία
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς. Η περίοδος εγγύησης για το προϊόν CORSAIR ONE είναι
2 έτη, όπως αναφέρεται στην τεκμηρίωση χρήστη, στη συσκευασία προϊόντος. Σε περίπτωση διαφοράς οποιασδήποτε από αυτές τις
περιόδους εγγύησης, ισχύει η εκτενέστερη.

Επιστροφή Του Προϊόντος Για Επισκευή
Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα RMA ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση http://support.corsair.com. Όταν εξουσιοδοτηθεί η επισκευή του
CORSAIR ONE σας από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης CORSAIR, θα σας δώσουμε έναν Αριθμό εξουσιοδότησης επιστρεφόμενου
εμπορεύματος (αριθμό RMA), καθώς και οδηγίες επιστροφής. Απαιτείται έγκυρη απόδειξη αγοράς για την επεξεργασία RMA (δηλαδή
απόδειξη, τιμολόγιο, αντίγραφο κινήσεων πιστωτικής κάρτας).

Εκτός των περιπτώσεων που απαγορεύεται βάσει της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας, η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στον αρχικό
αγοραστή και είναι μη μεταβιβάσιμη. Η παρούσα εγγύηση σάς προσφέρει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ ενδέχεται να ισχύουν
και πρόσθετα δικαιώματα, τα οποία ποικίλλουν βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

Μην επιστρέψετε το προϊόν χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CORSAIR. Οποιοδήποτε προϊόν παρέχεται χωρίς έγκυρο, μοναδικό
αριθμό RMA δεν θα γίνεται δεκτό και θα επιστρέφεται στον αποστολέα, με δικά του έξοδα. Για την αποφυγή προβλημάτων κατά
την παραλαβή, αναγράψτε ξεκάθαρα τον αριθμό RMA στο εξωτερικό της συσκευασίας και συμπεριλάβετε αντίγραφο του e-mail
επιβεβαίωσης RMA στο εσωτερικό της.

Γενικά, βάσει της παρούσας εγγύησης, το προϊόν CORSAIR ONE θα λειτουργεί σύμφωνα με τις δημοσιευμένες τεχνικές προδιαγραφές,
όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του και στο περιβάλλον λειτουργίας για το οποίο προορίζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης.
Αποκαταστάσεις
Η πλήρης ευθύνη της CORSAIR και η αποκλειστική αποκατάστασή σας για οποιοδήποτε προϊόν CORSAIR ONE, το οποίο δεν
λειτουργεί σύμφωνα με τις δημοσιευμένες τεχνικές προδιαγραφές του, παρέχονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της CORSAIR:
1) επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, με δαπάνες της CORSAIR. Η παρούσα υποχρέωση εγγύησης παρέχεται υπό τον
όρο επιστροφής του υλικού στο αρχικό σημείο αγοράς ή άλλο σημείο που θα υπαγορευτεί από την CORSAIR, με συνημμένη την
πρωτότυπη απόδειξη πώλησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλετε χρεώσεις αποστολής και επεξεργασίας, καθώς και τυχόν
ισχύοντα δασμολόγια, δασμούς, φόρους ή άλλες χρεώσεις. Η CORSAIR μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να παράσχει νέο ή
αποκαταστημένο προϊόν.
Οποιοδήποτε προϊόν αντικατάστασης CORSAIR ONE θα καλύπτεται από εγγύηση για το υπόλοιπο διάστημα της αρχικής περιόδου
εγγύησης ή για τριάντα (30) ημέρες, όποιο εκ των δύο έχει μεγαλύτερη διάρκεια ή για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται βάσει της
τοπικής νομοθεσίας.
Παρωχημένα Ή Εκτός Κυκλοφορίας Προϊόντα
Ένα παρωχημένο ή εκτός κυκλοφορίας προϊόν αντικαθίσταται από το ίδιο προϊόν, όπου είναι διαθέσιμο. Εάν η CORSAIR αδυνατεί να
αντικαταστήσει το παρωχημένο ή εκτός κυκλοφορίας προϊόν CORSAIR ONE με ίδιο προϊόν, θα το αντικαθιστά, κατά τη διακριτική της
ευχέρεια, με προϊόν CORSAIR ONE που διαθέτει παρόμοια λειτουργία και δυνατότητες.
Εξαιρέσεις
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα ή βλάβες που προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα παρακάτω, ενδεικτικά:
1. Φθορά που σχετίζεται με την κανονική χρήση.
2. Τυχόν τροποποίηση, κατάχρηση, ατύχημα, αποσυναρμολόγηση, εσφαλμένη εφαρμογή ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
3. Αφαίρεση σειριακού αριθμού ή κανονιστικών ετικετών.
4. Τυχόν ανάρμοστη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρήσης σε ασυμφωνία με τυχόν παρεχόμενες οδηγίες προϊόντος.
5. Σύνδεση σε ανάρμοστη παροχή τάσης.
6. Οποιαδήποτε άλλη αιτία, η οποία δεν σχετίζεται με ατέλεια του προϊόντος σε υλικά ή εργασία.
Από την παρούσα εγγύηση εξαιρούνται επίσης πλαστά προϊόντα CORSAIR ONE, δηλαδή προϊόντα που η CORSAIR θεωρεί, κατά
τη διακριτική της ευχέρεια, ότι δεν κατασκευάστηκαν από την ίδια ή οποιονδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων συνεργαζόμενων
κατασκευαστών της.

Προετοιμασία Του Συστήματος Για Αποστολή
Πριν την αποστολή του συστήματος για επισκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων σας και αφαιρέστε
κάθε εμπιστευτική, αποκλειστική και προσωπική πληροφορία από τη μονάδα. Αφαιρέστε τυχόν εξωτερικό, πρόσθετο εξοπλισμό ή
αφαιρούμενα μέσα, όπως USB, CD κ.λπ.
Η CORSAIR δεν είναι υπεύθυνη για τις εμπιστευτικές, αποκλειστικές ή προσωπικές πληροφορίες σας, απώλεια ή καταστροφή
δεδομένων ή καταστροφή ή απώλεια αφαιρούμενων μέσων.
Εάν το σύστημά σας προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, απενεργοποιήστε τον πριν την αποστολή της συσκευής.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επισκευής, θα γίνει επαναφορά του συνόλου του λογισμικού του συστήματος στις αρχικές προδιαγραφές
του. Η CORSAIR δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες που θα υποστείτε λόγω δεδομένων που απομένουν στο σύστημα που αποστέλλεται
για επισκευή στην CORSAIR. Η CORSAIR δεν είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση ή επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων.
Διευθύνσεις Επιστροφής RMA CORSAIR ONE
Διαθέτουμε πολλές τοποθεσίες Επισκευής RMA παγκοσμίως. Η επιβεβαίωση RMA CORSAIR ONE θα αναφέρει τη συγκεκριμένη
διεύθυνση επιστροφής που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στην αποστολή της συσκευασίας RMA. Αυτή θα είναι η τυπική τοποθεσία
επιστροφής και δεν πρέπει να τροποποιείται χωρίς προηγούμενη έγκριση της CORSAIR. Τυχόν συσκευασίες που λαμβάνονται σε μη
εξουσιοδοτημένη τοποθεσία ενδέχεται να μην γίνουν δεκτές και να επιστραφούν στον αποστολέα με δικά του έξοδα.
Αποστολή Επιστροφής CORSAIR ONE
Η CORSAIR θα σας στείλει δωρεάν μια συσκευασία αποστολής επιστροφής, με ετικέτα αποστολής επιστροφής. Το υλικό συσκευασίας
περιέχει ένα κουτί, προστατευτικό αφρολέξ και μια σακούλα πολυαιθυλενίου. Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες συσκευασίας. Ένας
συνεργάτης μεταφορών της CORSAIR θα παρέχει την αποστολή του προϊόντος από εσάς προς το κέντρο επισκευής και την επιστροφή
του σε εσάς, εντελώς δωρεάν. Όλες οι συσκευασίες που λαμβάνονται θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
επισκευής. Η CORSAIR δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν κατά την αποστολή στις τοποθεσίες υποδοχής RMA, σε
περίπτωση εσφαλμένης συσκευασίας της μονάδας.
Περίοδοι Εγγύησης CORSAIR ONE
Το CORSAIR ONE συνοδεύεται από εγγύηση υλικού 2 ετών.
Η CORSAIR προσφέρει εγγύηση υλικού 1 έτους για τα πιστοποιημένα, ανακατασκευασμένα προϊόντα CORSAIR ONE.

Περιορισμός Ευθύνης
Η CORSAIR ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ) Ή ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η CORSAIR
ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ορισμένες τοπικές νομοθεσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση
ή τον περιορισμό ειδικών, έμμεσων, επακόλουθων ή αποθετικών ζημιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση
ενδέχεται να μην ισχύει στη δικαιοδοσία σας.
Εξαίρεση Σιωπηρών Εγγυήσεων
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΙ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ. Ορισμένες τοπικές
νομοθεσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παραπάνω περιορισμός
ενδέχεται να μην ισχύει στη δικαιοδοσία σας.
Ανάκτηση Δεδομένων
Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων κατά τη χρήση προϊόντος CORSAIR ONE. Η CORSAIR δεν φέρει ευθύνη για την επαναφορά
αντιγράφων ασφαλείας ή την ανάκτηση τυχόν δεδομένων που ενδέχεται να χάσατε.
Απουσία Άλλων Εγγυήσεων
Κανένας υπάλληλος, πωλητής ή άλλος εκπρόσωπος της CORSAIR δεν εξουσιοδοτείται να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση,
παράταση ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.
Πώς Να Υποβάλλετε Αξίωση Εγγύησης
Προτού υποβάλλετε μια αξίωση εγγύησης, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξής μας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://support.corsair.com και ανατρέξτε στην ενότητα υποστήριξης για τεχνική βοήθεια.
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