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CORSAIR ONE–INNEHÅLL
A

CORSAIR ONE-Systemet

B

Strömkabel

C

Wi-Fi-Antenner

D

Produktdokumentation

KONFIGURERA CORSAIR ONE
Portar På Framsidan Och Strömknapp
Strömknapp

A

B

USB 5Gbps Typ-A-Portar
Port Till Headset/3,5mm Mikrofon

C

USB 10Gbps Typ-C-Port

Portar På Baksidan
Fläktöppningsknapp

USB 10Gbps Typ-C-Port

2,5 G LAN-Port
USB 10 Gbps Typ-A-Port

USB 5Gbps-Portar
7,1CH HD-Ljudportar
WiFi6-/Bluetooth-Antennportar

På/Av-Knapp

D
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Nätström
3x DisplayPorts / 1 HDMI-Port
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INSTALLERA WI-FI-ANTENNERNA

ANSLUTA TANGENTBORDET OCH MUSEN

ANSLUTA STRÖMKABELN

ANSLUTA EN SKÄRM/SKÄRMAR

Två Wi-Fi-antenner medföljer CORSAIR ONE. Skruva fast dem på kontakterna på
enhetens baksida.

Anslut strömkabeln till uttaget på baksidan av CORSAIR ONE och
den andra änden i väggen. Tryck på strömknappen. Den ska vara i på-läge.
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Sätt i tangentbordets och musens USB-kablar i USB-portarna på baksidan av
CORSAIR ONE.

Anslut DisplayPort- och/eller HDMI-kablarna från skärmen/skärmarna till
motsvarande port på baksidan av CORSAIR ONE.
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ANSLUTA HÖGTALARE (TILLVAL)

Anslut högtalarna till ljudportarna på baksidan av CORSAIR ONE enligt diagrammet
nedan och efter hur dina högtalare är uppställda.

SERVICE
Uppdatera Drivrutiner Och Programvara
CORSAIR ONE levereras med alla drivrutiner och all programvara som behövs för att
fungera förinstallerade. Nya versioner av drivrutiner och programvara finns på:

Fronthögtalare

http://www.corsair.com/downloads

Linjeingång

UPPGRADERA CORSAIR ONE

Mikrofon

Avancerade användare som vill uppgradera sin CORSAIR ONE kan göra det utan att
häva garantin. En video och skriftliga anvisningar om hur man gör det finns här:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

VANLIGA FRÅGOR / FELSÖKNING
Fråga: Min CORSAIR ONE startar inte.
Svar:

Dra ur alla kablar från CORSAIR ONE och håll inne strömknappen i fem sekunder.
Sätt sedan i kablarna igenom och försöka starta den.

Fråga: Det visas ingen bild via DisplayPort på min CORSAIR ONE.
Svar:

Kontrollera anslutningen mellan CORSAIR ONE och skärmen eller skärmarna.
Se också till att skärmen är i rätt ingång och att kabeln du använder är
DisplayPort-certifierad.

ANSLUTA EN NÄTVERKSKABEL (TILLVAL)

Anslut Ethernet-kabeln på baksidan av modemet eller routern till LAN-porten på
baksidan av CORSAIR ONE om du tänker ansluta till nätverket med en kabel i
stället för trådlöst.

Fråga: Det visas ingen bild via HDMI på min CORSAIR ONE, eller så är rörelserna i
bilden hackiga.
Svar:

Kontrollera anslutningen mellan CORSAIR ONE och skärmen eller skärmarna.
Se också till att skärmen är i rätt ingång. Försök sedan att ansluta med en annan
kabel. Använd en HDMI-kabel som är godkänd för HDMI 2.0-drift på 18Gbit/s.

Fråga: Diagnostikverktyget hänger sig.
Svar:

Stäng av alla antivirusprogram och andra systemskanningsverktyg. Öppna sedan
diagnostikverktyget igen.

Fråga: Wi-Fi och/eller Bluetooth fungerar inte.
Svar:

Se till att antennerna på baksidan av enheten är anslutna och helt fastskruvade.
Kontakta CORSAIR:s kundsupport om du inte kan ansluta till Wi-Fi och/eller
Bluetooth trots att de sitter fast ordentligt.

Fråga: Måste jag koppla in mitt tangentbord och min mus i de två USB-portarna med
tangentbords- och mussymboler?
Svar:
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Nej. Du kan koppla in tangentbordet och musen i vilken USB-port som helst.
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BEGRÄNSAD GARANTI FÖR CORSAIR ONE-SYSTEM
CORSAIR tillhandahåller en icke-överförbar garanti till köparen av en CORSAIR ONE som köpts från en auktoriserad CORSAIRåterförsäljare. CORSAIR garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande under en viss period från och
med inköpsdatumet. Garantiperioden för CORSAIR ONE är två år, enligt vad som anges i din användardokumentation, på
produktförpackningen. Om någon av dessa garantiperioder skiljer sig åt, gäller den längsta angivna garantiperioden.
Med undantag för vad som är förbjudet enligt gällande lokal lagstiftning, är denna garanti begränsad till den ursprungliga köparen
och kan inte överföras. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter, och du kan ha ytterligare rättigheter som varierar
enligt lokal lagstiftning.
I allmänhet innebär denna garanti att din CORSAIR ONE kommer att fungera i enlighet med publicerade tekniska specifikationer,
såsom beskrivs i dess datablad, och i den användarmiljö som den var avsedd för under garantiperiodens längd.
Kompensationer
CORSAIR:s fullständiga ansvar och din exklusiva kompensation för CORSAIR ONE-produkten som inte fungerar enligt angivna
tekniska specifikationer är enligt CORSAIR:s gottfinnande: 1) att reparera eller byta ut produkten på CORSAIR:s bekostnad.
Denna garantiförpliktelse är villkorad av att maskinvaran returneras till den ursprungliga inköpsplatsen, eller annan plats enligt
CORSAIR:s anvisningar, där det ursprungliga försäljningskvittot bifogas. Du kan behöva betala kostnader för frakt och hantering,
samt eventuella tillämpliga tariffer, tullkostnader, skatter eller andra avgifter. CORSAIR kan enligt eget gottfinnande tillhandahålla
en ny eller renoverad produkt.
Alla ersatta CORSAIR ONE-enheter kommer att åtföljas av garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden, eller
trettio (30) dagar, beroende på vilken period som är längst, eller för den tidsperiod som krävs enligt lokala stadgar.
Utgångna Eller Avvecklade Produkter
En utgången eller avvecklad produkt kommer att bytas ut med samma produkt om sådan finns tillgänglig. Om CORSAIR inte kan
ersätta din utgångna eller avvecklade CORSAIR ONE-produkt med samma produkt, byter CORSAIR efter eget gottfinnande ut
den utgångna eller avvecklade CORSAIR ONE-produkten med en CORSAIR ONE-produkt som uppvisar liknande funktion
och kapacitet.
Undantag
Garantin täcker inte problem eller skador som härrör från, men inte begränsat till, något av följande:
1. Slitage i samband med normal användning.
2. Eventuella ändringar, missbruk, olyckor, demontering, felaktig användning eller obehörig reparation.
3. Borttagning av serienummer eller lagenliga etiketter.
4. Eventuell felaktig användning, inklusive användning som inte överensstämmer med några medföljande produktanvisningar.
5. Anslutning till felaktig spänningsförsörjning.
6. Andra orsaker som inte avser ett produktfel sett till material eller utförande.
Förfalskade CORSAIR ONE-produkter täcks inte heller av denna garanti; det vill säga produkter som CORSAIR, efter eget
gottfinnande, anser inte ha tillverkats av CORSAIR eller någon av dess auktoriserade tillverkningspartner.

Returnera Produkten För Reparation
Du kan skicka in en RMA-begäran online på http://support.corsair.com. När din CORSAIR ONE har godkänts för reparation
skickar vi via CORSAIR:s tekniska support ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) och anvisningar om hur du
returnerar produkten till dig. Ett giltigt inköpsbevis (d.v.s. ett kvitto, en faktura eller kopia på ett kortutdrag) krävs
för RMA-behandling.
Returnera inte produkten utan ett godkännande från CORSAIR. Produkter som returneras utan ett giltigt och unikt RMA-nummer
nekas och skickas tillbaka till avsändaren på avsändarens bekostnad. Skriv RMA-numret tydligt på utsidan av paketet och lägg en
kopia av RMA-bekräftelsemejlet i paketet så undviker vi problem vid mottagandet.
Förbereda Systemet Inför Frakt
Säkerhetskopiera alla data och ta bort all konfidentiell information, all äganderättsinformation och alla personliga uppgifter från
systemet innan du skickar det för reparation. Ta bort extern tilläggsutrustning eller borttagbara medier som flashenheter
och cd-skivor.
CORSAIR ansvarar inte för din eventuella konfidentiella information eller äganderättsinformation eller dina eventuella personliga
uppgifter, förlorade eller skadade data eller skadade eller förlorade borttagbara medier.
Om systemet är lösenordsskyddat ska du avaktivera det innan du skickar enheten.
All programvara på systemet återställs till de ursprungliga specifikationerna som en del av reparationsprocessen. CORSAIR
ansvarar inte för förlust av kvarvarande data i systemet som skickats till CORSAIR för reparation, och CORSAIR ansvarar inte för
återskapande eller ominstallation av program och data.
Rma-Returadresser För CORSAIR ONE
Vi har flera RMA-reparationsställen runt om i världen. Du måste skicka RMA-paketet till den specifika returadressen som står i
RMA-bekräftelsen om CORSAIR ONE som du har fått. Det är ditt standardreturställe och bör inte ändras utan ett godkännande
från CORSAIR. Paket som tas emot på ett icke-godkänt ställe kan nekas och skickas tillbaka till avsändaren på
avsändarens bekostnad.
Returfrakt För CORSAIR ONE
CORSAIR skickar en returfraktlåda med en returfraktsedel till dig via post. Det kostar ingenting. Förpackningsmaterialet består av
en låda, skumplast och en plastpåse. Detaljerade packanvisningar medföljer. En av CORSAIR:s logistikpartner fraktar produkten
från dig till reparationsstället och tillbaka till dig utan kostnad. Alla paket som levereras med yttre skador men där produkten ser
intakt ut bedöms under reparationsprocessen. CORSAIR ansvarar inte för skador som uppstår under frakten till våra
RMA-mottagningsställen om enheten inte är packad korrekt.
Garantiperioder För CORSAIR ONE
CORSAIR ONE levereras med en tvåårig maskinvarugaranti.
CORSAIR erbjuder en ettårig maskinvarugaranti för godkända renoverade CORSAIR ONE-produkter.

Ansvarsbegränsning
CORSAIR SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INTÄKTER, OMSÄTTNING ELLER DATA (DIREKT ELLER INDIREKT) ELLER
KOMMERSIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ÅSIDOSÄTTANDE AV UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER PÅ
DIN PRODUKT, ÄVEN OM CORSAIR TIDIGARE RÅDFRÅGATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa lokala lagar tillåter inte
exkludering eller begränsning av särskilda, indirekta, oavsiktliga eller följdriktiga skador, så denna begränsning eller exkludering
kanske inte gäller i din jurisdiktion.
Exkludering Av Underförstådda Garantier
MED UNDANTAG FÖR FÖRBUD ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING KOMMER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
SÄLJVILLKOR ELLER LÄMPLIGHETER FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE AVSEENDE DENNA MASKINVARUPRODUKT UTTRYCKLIGEN
ATT AVVISAS. Viss lokal lagstiftning tillåter inte begränsningar avseende giltighetsperioden för en underförstådd garanti, så
denna begränsning kanske inte gäller i din jurisdiktion.
Återställning Av Data
I händelse av dataförlust vid användning av CORSAIR ONE-produkten är CORSAIR inte ansvarigt för att säkerhetskopiera eller
återställa data som du kan ha förlorat.
Inga Andra Garantier
Ingen anställd, återförsäljare eller annan agent hos CORSAIR har behörighet att ändra, förlänga eller göra tillägg till denna garanti.
Göra Anspråk På Garantin
Kontakta vår tekniska supportgrupp och besök http://support.corsair.com och läs supportavsnittet för teknisk hjälp innan du
skickar in ett garantianspråk.
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