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CONTEÚDO DO CORSAIR ONE
A

Sistema CORSAIR ONE

B

Cabo De Alimentação

C

Antenas Sem Fios

D

Documentação Do Produto

CONFIGURAR O CORSAIR ONE
Portas Frontais E Botão De Alimentação
Botão de alimentação

A

B

Portas USB Do Tipo A De 5Gbps
Porta Para Headset/Microfone De 3,5mm

C

Porta USB Do Tipo C De 10Gbps

Portas Traseiras
Botão Da Ventoinha

Porta USB Do Tipo C De 10Gbps

Porta LAN 2.5G
Porta USB Do Tipo A De 10Gbps

Portas USB De 5Gbps
Portas De Áudio HD Com 7.1 Canais
Portas De Antena Wi-Fi6/Bluetooth

Interruptor De Alimentação

D
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Alimentação CA
3x DisplayPorts / 1 Porta HDMI

3

INSTALAR AS ANTENAS SEM FIOS

LIGAR O TECLADO E O RATO

LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

LIGAR O(S) MONITOR(ES)

O CORSAIR ONE inclui duas antenas sem fios. Aparafuse-as aos conectores na
parte traseira da unidade.

Ligue o cabo de alimentação ao recetáculo na parte traseira do CORSAIR ONE e a outra
extremidade à tomada de parede. Ligue o interruptor de alimentação na posição LIGADA.
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Ligue os cabos USB do seu teclado e rato às portas USB na parte traseira
do CORSAIR ONE.

Ligue o(s) cabo(s) DisplayPort e/ou HDMI do(s) seu(s) monitor(es) à porta
correspondente na parte traseira do CORSAIR ONE.
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LIGAR OS ALTIFALANTES (OPCIONAL)

Dependendo da configuração do altifalante, ligue os seus altifalantes às portas de
áudio na parte traseira do CORSAIR ONE, com base no diagrama abaixo.

Altifalante Frontal

ASSISTÊNCIA
Atualizar O Software E Os Controladores
O CORSAIR ONE é fornecido com o software e todos os controladores necessários
pré-instalados para o devido funcionamento. Estão disponíveis novas versões de
software e controladores em:
http://www.corsair.com/downloads

Entrada De Linha

Microfone

ATUALIZAR O CORSAIR ONE

Os utilizadores avançados que pretendam atualizar o seu CORSAIR ONE podem fazêlo sem perder a respetiva garantia. Encontram-se instruções em vídeo e por escrito
sobre como fazê-lo em:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

PERGUNTAS FREQUENTES / RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
P: O meu CORSAIR ONE não inicia.
R: Desligue todos os cabos do CORSAIR ONE e mantenha premido o botão de alimentação
durante cinco segundos. Em seguida, volte a ligar os cabos e tente novamente.
P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através da DisplayPort.
R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se
igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta e que o cabo utilizado é
certificado para DisplayPort.

LIGAR A REDE (OPCIONAL)

Se utilizar uma ligação com fios à sua rede em vez de uma ligação sem fios,
ligue o cabo Ethernet do seu modem ou router à porta LAN na parte traseira do
CORSAIR ONE.

P: O meu CORSAIR ONE não apresenta imagem através de HDMI ou o movimento da
imagem é instável.
R: Verifique a ligação entre o CORSAIR ONE e o seu monitor ou monitor(es). Certifique-se
igualmente de que o seu ecrã está ligado na entrada correta. Por fim, tente ligar com
um cabo diferente. Para garantir a melhor qualidade de imagem, utilize um cabo HDMI
certificado para o funcionamento HDMI 2.0 a 18Gbps.
P: A ferramenta de diagnóstico bloqueia.
R: Desligue todas as ferramentas de análise do sistema, incluindo software antivírus e, em
seguida, abra a ferramenta de diagnóstico novamente.
P: O Wi-Fi e/ou Bluetooth não está/estão a funcionar.
R: Certifique-se de que as antenas na parte traseira da unidade estão ligadas e bem
aparafusadas. Se estiverem corretamente encaixadas e ainda não conseguir utilizar a
conectividade Wi-Fi e/ou Bluetooth, contacte o atendimento ao cliente da CORSAIR.
P: Devo ligar o teclado e rato nas 2 portas USB com os respetivos ícones de teclado
e rato?
R: Não. Pode ligar o seu teclado e rato a qualquer porta USB.
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GARANTIA LIMITADA DOS SISTEMAS CORSAIR ONE
A CORSAIR concede uma garantia não transmissível ao comprador do produto CORSAIR ONE adquirido junto de um revendedor
CORSAIR autorizado. A CORSAIR garante que o produto estará isento de defeitos de material e de fabrico durante um período
especificado com início na data de compra. O período de garantia do CORSAIR ONE é de 2 anos, conforme identificado na
documentação do utilizador na embalagem do produto. Caso algum destes períodos de garantia difira, aplica-se o período de
garantia mais longo especificado.

Devolução Do Seu Produto Para Reparação
É possível enviar o seu pedido de RMA online através de http://support.corsair.com. Após autorização de reparação do seu
CORSAIR ONE por parte do suporte técnico da CORSAIR, forneceremos um número de autorização de devolução de mercadoria
(n.º RMA), assim como as instruções de devolução. É necessária uma prova de compra válida para processar o pedido de RMA
(ou seja, recibo, fatura, cópia do extrato do cartão de crédito).

Exceto quando proibido pela legislação local aplicável, esta garantia é limitada ao comprador original e não é transmissível.
Apesar de esta garantia lhe conceder direitos legais específicos, é possível que tenha direitos adicionais que variam em função
das legislações locais.

Não devolva o seu produto sem a aprovação prévia da CORSAIR. Qualquer produto devolvido sem um nº RMA válido e exclusivo
será recusado e devolvido ao remetente às expensas do mesmo. Para evitar problemas no momento da receção, escreva
claramente o seu nº RMA na parte exterior da embalagem e inclua uma cópia do e-mail de confirmação do seu pedido de RMA
dentro da embalagem.

Em termos gerais, esta garantia significa que o seu produto CORSAIR ONE irá funcionar de acordo com as especificações
técnicas publicadas, conforme indicado na respetiva folha de dados, e no ambiente operacional ao qual se destina durante o
período de garantia.
Recursos
A responsabilidade integral da CORSAIR e o seu único recurso relativamente ao produto CORSAIR ONE que não esteja a
funcionar de acordo com as respetivas especificações técnicas publicadas é, ao critério da CORSAIR: 1) a reparação ou
substituição do produto às expensas da CORSAIR. Esta obrigação de garantia implica a devolução do produto de hardware no
local de compra original ou noutro local designado pela CORSAIR, junto com o recibo de compra original. Poderá ser solicitado
a pagar despesas de envio e manipulação, bem como outras tarifas, direitos aduaneiros, impostos ou outras taxas aplicáveis. A
CORSAIR poderá, a seu critério, fornecer um produto novo ou recondicionado.
Qualquer CORSAIR ONE substituído será garantido pelo período que restar da garantia original ou por trinta (30) dias, o que for
mais longo, ou pelo período de tempo imposto pela legislação local.
Produtos Obsoletos Ou Descontinuados
Os produtos obsoletos ou descontinuados serão substituídos pelo mesmo produto, quando disponível. Caso a CORSAIR não
tenha a possibilidade de substituir o seu produto CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado pelo mesmo produto, a CORSAIR
substituirá o produto CORSAIR ONE obsoleto ou descontinuado, a seu exclusivo critério, por um produto CORSAIR ONE com
funcionalidade e capacidade semelhantes.
Exclusões
Esta garantia não cobre problemas ou danos resultantes de, entre outros, qualquer uma das situações a seguir:
1. Desgaste associado a uma utilização normal.
2. Qualquer modificação, mau uso, acidente, desmontagem, aplicação incorreta ou reparação não autorizada.
3. Remoção do número de série ou das etiquetas regulamentares.
4. Utilização incorreta, incluindo qualquer uso que esteja em desacordo com as instruções do produto fornecidas.
5. Ligação a uma fonte de tensão inadequada.
6. Qualquer outra causa que não esteja relacionada a um defeito de material ou de fabrico do produto.
Também se exclui desta garantia quaisquer produtos CORSAIR ONE contrafeitos, ou seja, produtos que a CORSAIR, a seu
exclusivo critério, determinar que não foram fabricados pela CORSAIR ou por um dos seus parceiros associados.

Preparar O Seu Sistema Para Envio
Antes de enviar o sistema para reparação, efetue uma cópia de segurança de todos os dados e remova todas as informações
pessoais, confidenciais e proprietárias da unidade. Remova todos os equipamentos adicionais externos ou suportes de dados
amovíveis, tais como pens USB, CD etc.
A CORSAIR não é responsável por nenhuma das suas informações pessoais, confidenciais ou proprietárias, por dados perdidos
ou corrompidos nem por suportes de dados amovíveis perdidos ou danificados.
Se o seu sistema estiver protegido por palavra-passe, queira desativá-la antes de enviar o seu dispositivo.
Como parte do processo de reparação, todo o software do sistema será reposto de acordo com as especificações originais. A
CORSAIR não é responsável pela perda incorrida devido a dados deixados no sistema enviado para a CORSAIR para reparação e
a CORSAIR não será responsabilizada pelo restauro ou pela reinstalação de quaisquer programas ou dados.
Endereços De Devolução Para Pedidos De RMA Do CORSAIR ONE
Possuímos diversos locais de reparação para pedidos de RMA em todo o mundo. A confirmação do seu pedido de RMA do
CORSAIR ONE irá especificar o endereço de devolução específico que deve utilizar ao enviar a sua embalagem de RMA. Este
será o seu local de devolução padrão e não deve ser alterado sem a aprovação prévia da CORSAIR. Quaisquer embalagens
recebidas num local não autorizado poderão ser recusadas e devolvidas ao remetente às expensas do mesmo.
Devolução Do CORSAIR ONE
Sem quaisquer custos, a CORSAIR irá enviar uma embalagem de devolução com uma etiqueta de devolução. O material da
embalagem inclui uma caixa, espuma de proteção e uma bolsa de polietileno. São igualmente fornecidas instruções detalhadas
de embalamento. O parceiro logístico da CORSAIR irá assegurar o envio do produto para o centro de reparação e de volta para si
sem quaisquer custos. Todas as embalagens que chegarem com quaisquer danos externos serão avaliadas durante o processo
de reparação. A CORSAIR não é responsável por danos incorridos durante o envio para os locais de receção de pedidos de
RMA, caso a unidade não esteja devidamente embalada.
Períodos De Garantia Do CORSAIR ONE
O CORSAIR ONE possui uma garantia de hardware de 2 anos.
A CORSAIR oferece uma garantia de hardware de 1 ano para produtos CORSAIR ONE recondicionados e certificados.

Limitação De Responsabilidade
A CORSAIR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES,
INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE LUCROS, RECEITAS OU DADOS (DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PREJUÍZO
COMERCIAL RESULTANTE DA VIOLAÇÃO DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA SOBRE O SEU PRODUTO,
MESMO QUE A CORSAIR TENHA SIDO PREVIAMENTE ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas legislações
locais não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequentes, pelo que esta limitação
ou exclusão poderá não ser aplicável na sua jurisdição.
Exclusão De Garantias Implícitas
EXCETO CONFORME PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, RENUNCIA-SE EXPRESSAMENTE QUALQUER CONDIÇÃO
OU GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NO QUE RESPEITA A ESTE
PRODUTO DE HARDWARE. Algumas legislações locais não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, pelo que
esta limitação poderá não ser aplicável na sua jurisdição.
Recuperação De Dados
Em caso de perda de dados no decurso da utilização do produto CORSAIR ONE. A CORSAIR não é responsável por efetuar
cópias de segurança ou recuperar quaisquer dados que possam ter sido perdidos.
Nenhuma Outra Garantia
Nenhum funcionário, comerciante ou outro agente da CORSAIR está autorizado a modificar, estender ou adicionar itens
a esta garantia.
Como Proceder A Uma Reclamação De Garantia
Antes de efetuar uma reclamação de garantia, contacte a nossa equipa de suporte técnico ou visite http://support.corsair.com
e consulte a secção de suporte para obter aconselhamento técnico.
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