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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU CORSAIR ONE
A

Komputer CORSAIR ONE

B

Przewód Zasilający

C

Anteny Do Łączności Bezprzewodowej

D

Dokumentacja Produktu

KONFIGUROWANIE KOMPUTERA CORSAIR ONE
Porty Z Przodu I Przycisk Zasilania
Przycisk Zasilania

A

B

Porty USB 5Gb/s Type-A
Port 3,5mm Do Zestawu
Słuchawkowego/Mikrofonu

C

Porty USB 10Gb/s Type-C

Porty Z Tyłu
Przycisk Zwalniający Wentylator

Port USB 10Gb/s Type-C

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

Porty USB 5 Gb/s
Porty HD Audio 7.1
Porty Anteny Wi-Fi 6/Bluetooth

Włącznik Zasilania

D
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Zasilanie Prądem Przemiennym
3 Porty DisplayPort / 1 Port HDMI
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INSTALOWANIE ANTEN DO ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

PODŁĄCZANIE KLAWIATURY I MYSZY

PODŁĄCZANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

PODŁĄCZANIE MONITORÓW

W zestawie komputera CORSAIR ONE są dostępne dwie anteny do łączności
bezprzewodowej. Należy je przykręcić do złączy z tyłu komputera.

Podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu komputera CORSAIR ONE, a drugi jego
koniec do gniazda ściennego. Ustaw włącznik zasilania w pozycji ON (Włącz).

4

Podłącz przewody USB z klawiatury i myszy do portów USB
z tyłu komputera CORSAIR ONE.

Podłącz przewód DisplayPort i/lub HDMI z monitora do odpowiedniego
portu z tyłu komputera CORSAIR ONE.
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PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW (OPCJONALNIE)

W zależności od konfiguracji głośników podłącz je do portów audio z tyłu
komputera CORSAIR ONE na podstawie poniższego rysunku.

Głośnik Przedni

CZYNNOŚCI SERWISOWE
Aktualizacja Sterowników I Oprogramowania
Komputer CORSAIR ONE ma zainstalowane fabrycznie wszystkie niezbędne do działania
sterowniki i oprogramowanie. Nowe wersje sterowników i oprogramowania są dostępne
pod adresem:
http://www.corsair.com/downloads

Wejście Liniowe

Mikrofon

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KOMPUTERA CORSAIR ONE

Zaawansowani użytkownicy, którzy chcą zmodernizować lub rozbudować komputer
CORSAIR ONE, mogą to zrobić bez unieważniania gwarancji. Instrukcje filmowe i
pisemne dotyczące tych czynności można znaleźć pod adresem:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
P: Mój CORSAIR ONE się nie uruchamia.
O: Odłącz wszystkie przewody od komputera CORSAIR ONE i przytrzymaj przycisk zasilania
przez 5 sekund. Następnie podłącz przewody ponownie i spróbuj włączyć komputer.
P: Mój CORSAIR ONE nie wyświetla obrazu za pośrednictwem gniazda DisplayPort.
O: Sprawdź połączenie między komputerem CORSAIR ONE a monitorem. Sprawdź także,
czy przewód ma certyfikat DisplayPort i jest podłączony do odpowiedniego gniazda
wejściowego w monitorze.

PODŁĄCZANIE DO SIECI (OPCJONALNIE)

Jeżeli zamierzasz używać przewodowego połączenia sieciowego, a nie
bezprzewodowego, podłącz przewód Ethernet z modemu lub routera do
portu LAN z tyłu komputera CORSAIR ONE.

P: Mój CORSAIR ONE nie wyświetla obrazu za pośrednictwem gniazda HDMI lub obraz
ruchu na ekranie się zacina.
O: Sprawdź połączenie między komputerem CORSAIR ONE a monitorem. Sprawdź także, czy
przewód jest podłączony do odpowiedniego gniazda wejściowego w monitorze. Spróbuj
też użyć do połączenia innego przewodu. Aby uzyskać obraz o jak najlepszej jakości,
używaj certyfikowanego przewodu HDMI 2.0 umożliwiającego transmisję danych
z szybkością 18Gb/s.
P: Narzędzie diagnostyczne się zawiesza.
O: Wyłącz wszystkie narzędzia do skanowania systemu, w tym oprogramowanie
antywirusowe, a następnie otwórz ponownie Narzędzie diagnostyczne.
P: Łączność Wi-Fi lub Bluetooth nie działa.
O: Sprawdź, czy anteny z tyłu komputera są połączone i dokładnie przykręcone. Jeżeli są
zamocowane prawidłowo, a nadal nie możesz korzystać z łączności Wi-Fi lub Bluetooth,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy CORSAIR.
P: Czy klawiaturę i mysz muszę podłączyć do 2 portów USB z ikonami klawiatury
i myszy?
O: Nie. Klawiaturę i mysz można podłączyć do dowolnych portów USB.
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OGRANICZONA GWARANCJA NA KOMPUTERY CORSAIR ONE
CORSAIR udziela niezbywalnej gwarancji nabywcy produktu CORSAIR ONE, zakupionego od sprzedawcy autoryzowanego
przez CORSAIR. CORSAIR gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w wyznaczonym
okresie rozpoczynającym się w dniu zakupu. Okres gwarancji na komputer CORSAIR ONE wynosi 2 lata i został wskazany w
dokumentacji dla użytkownika, na opakowaniu produktu. W przypadku różnic między tymi okresami gwarancyjnymi obowiązuje
najdłuższy ze wskazanych okresów gwarancyjnych.

Zwrot Produktu Do Naprawy
Prośbę o autoryzację zwrotu (RMA) można przesłać online pod adresem http://support.corsair.com. Jeżeli naprawa komputera
CORSAIR ONE zostanie autoryzowana przez dział pomocy technicznej firmy CORSAIR, udostępnimy nabywcy numer autoryzacji
zwrotu (RMA) wraz z instrukcją dokonywania zwrotu. Do rozpatrzenia wniosku o numer RMA jest wymagany ważny dowód zakupu
(tzn. paragon, faktura, kopia wyciągu z karty kredytowej).

Jeżeli nie zabraniają tego obowiązujące lokalnie przepisy, niniejsza gwarancja jest ograniczona do pierwszego nabywcy i niezbywalna.
Niniejsza gwarancja nadaje nabywcy określone prawa, a ponadto w zależności od obowiązujących przepisów mogą mu przysługiwać
prawa dodatkowe.

Nie należy zwracać produktu bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie produkty zwrócone bez ważnego,
unikatowego numeru RMA zostaną odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt. W celu uniknięcia problemów z odbiorem
należy wyraźnie napisać numer RMA na zewnętrznej stronie opakowania przesyłki, a wewnątrz dodać kopię wiadomości e-mail z
potwierdzeniem nadania numeru RMA.

Niniejsza gwarancja oznacza zasadniczo, że produkt CORSAIR ONE będzie działać w okresie gwarancji zgodnie z parametrami
opublikowanymi w jego arkuszu danych oraz w środowisku, do którego jest przeznaczony.
Środki Prawne
Jeżeli produkt CORSAIR ONE nie działa zgodnie z opublikowanymi parametrami technicznymi, to według uznania firmy CORSAIR
jej odpowiedzialność oraz jedyny środek prawny przysługujący nabywcy ograniczają się do: 1) Wymiany produktu na koszt
firmy CORSAIR. To zobowiązanie gwarancyjne jest uzależnione od zwrotu sprzętu do pierwotnego miejsca zakupu lub innego
miejsca wskazanego przez firmę CORSAIR z załączonym dowodem zakupu. Nabywca może być zobowiązany do uiszczenia opłat
za wysyłkę i manipulacyjnych, a także obowiązującego cła, podatków i innych opłat. Firma CORSAIR może według własnego
uznania dostarczyć nabywcy nowy lub zregenerowany produkt.
Każdy wymieniony komputer CORSAIR ONE będzie objęty gwarancją na dłuższy z następujących okresów: pozostałą część
początkowego okresu gwarancyjnego lub trzydzieści (30) dni bądź na okres wymagany przez lokalną ustawę.
Produkty Przestarzałe I Wycofane Z Produkcji
Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji zostanie wymieniony na taki sam produkt, jeżeli będzie on dostępny. Jeżeli firma
CORSAIR nie będzie mogła wymienić przestarzałego lub wycofanego z produkcji produktu CORSAIR ONE na taki sam produkt,
wymieni go według własnego uznania na produkt o podobnej funkcjonalności i wydajności.
Wyłączenia Gwarancji
Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód wynikających między innymi z następujących okoliczności lub z
nimi związanych:
1. Zużycie wynikające z normalnego użytkowania.
2. Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, wypadek, demontaż lub naprawa przez osoby nieupoważnione.
3. Zdejmowanie etykiety z numerem seryjnym lub oznaczeniami wymaganymi przez organy regulacyjne.
4. Nieodpowiednia eksploatacja, w tym użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją obsługi produktu.
5. Połączenie ze źródłem zasilania o nieodpowiednim napięciu.
6. Wszelkie inne przyczyny niezwiązane z wadami materiałowymi ani produkcyjnymi danego produktu.
Gwarancją nie są ponadto objęte podrabiane produkty CORSAIR ONE, czyli produkty, które według wyłącznego uznania firmy
CORSAIR nie zostały wyprodukowane przez firmę CORSAIR ani żadnego z jej autoryzowanych partnerów produkcyjnych.

Przygotowanie Komputera Do Wysyłki
Przed wysłaniem komputera do naprawy utwórz kopię zapasową wszystkich danych i usuń z komputera wszystkie informacje
poufne, zastrzeżone oraz osobiste. Odłącz dodatkowy sprzęt zewnętrzny i wyjmij nośniki wymienne, takie jak dyski flash, dyski
CD itp.
Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za informacje poufne, zastrzeżone lub osobiste użytkownika ani za utratę lub
uszkodzenie danych bądź nośników wymiennych.
Jeżeli komputer jest chroniony hasłem, prosimy o wyłączenie hasła przed wysłaniem urządzenia.
W ramach naprawy całe oprogramowanie systemu zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Firma CORSAIR nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikające z pozostawienia danych na komputerze wysłanym do firmy CORSAIR do naprawy, a także
nie jest zobowiązana do przywracania ani ponownej instalacji jakichkolwiek programów i danych.
Adres Zwrotny Na Potrzeby Procedury RMA Komputera CORSAIR ONE
Na całym świecie mamy wiele punktów przyjmujących zwroty RMA do naprawy. Na potwierdzeniu RMA dotyczącym komputera
CORSAIR ONE jest określony adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę ze zwrotem RMA. Jest to standardowy punkt zwrotu
dla nabywcy i nie można go zmieniać bez uprzedniego zatwierdzenia przez firmę CORSAIR. Wszelkie przesyłki odebrane w
niezatwierdzonym punkcie mogą zostać odrzucone i zwrócone nadawcy na jego koszt.
Wysyłka Zwrotu Komputera CORSAIR ONE
Firma CORSAIR prześle Ci bezpłatnie opakowanie do wysyłki zwrotu z etykietą. Opakowanie obejmuje pudełko, piankę ochronną
oraz torbę polietylenową. Otrzymasz szczegółową instrukcję pakowania. Wysyłką produktu od Ciebie do centrum napraw i
z powrotem zajmie się bezpłatnie partner logistyczny firmy CORSAIR. Wszystkie przesyłki, które nadejdą z uszkodzeniami
zewnętrznymi, zostaną zbadane podczas naprawy. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe
podczas wysyłki produktów do punktów odbioru RMA, jeżeli produkt nie został prawidłowo zapakowany.
Okresy Gwarancyjne Komputera CORSAIR ONE
Komputer CORSAIR ONE jest objęty 2-letnią gwarancją na sprzęt.
Firma CORSAIR oferuje roczną gwarancję na sprzęt w odniesieniu do certyfikowanych regenerowanych produktów CORSAIR ONE.

Ograniczenie Odpowiedzialności
FIRMA CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE
ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIĄ LUB
POŚREDNIĄ) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie szkód
specjalnych, pośrednich, przypadkowych lub wynikowych, dlatego to ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania
na obszarze prawnym użytkownika.
Wyłączenie Odpowiedzialności Z Tytułu Rękojmi
JEŻELI NIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY
NINIEJSZEGO PRODUKTU JEST WYŁĄCZONA. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na ograniczanie terminu rękojmi, dlatego
to ograniczenie może nie obowiązywać na obszarze prawnym nabywcy.
Odzyskiwanie Danych
W przypadku utraty danych podczas korzystania z produktu CORSAIR ONE. Firma CORSAIR nie ponosi odpowiedzialności za
tworzenie kopii zapasowych ani odzyskiwanie jakichkolwiek utraconych danych.
Brak Innych Gwarancji
Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony do dokonywania modyfikacji, przedłużania
ani dodawania postanowień do niniejszej gwarancji.
Zgłaszanie Roszczeń Z Tytułu Gwarancji
Przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji prosimy o kontakt z grupą pomocy technicznej oraz odwiedzenie witryny http://
support.corsair.com i zapoznanie się z sekcją pomocy technicznej.
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