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CORSAIR ONE İÇERİKLERİ
A

CORSAIR ONE Sistemi

B

Güç Kablosu

C

Kablosuz Antenler

D

Ürün Belgeleri

CORSAIR ONE KURULUMU
Ön Bağlantı Noktaları Ve Güç Düğmesi
Güç Düğmesi

A

B

USB 5Gbps Type-A Bağlantı Noktaları
Kulaklık/Mikrofon 3,5mm
Bağlantı Noktası

C

USB 10Gbps Type-C Bağlantı Noktası

Arka Bağlantı Noktaları
Fan Açma Düğmesi

USB 10Gbps Type-C Bağlantı Noktası

2.5G LAN Bağlantı Noktası
USB 10Gbps Type-A Bağlantı Noktası

USB 5Gbps Bağlantı Noktaları
7.1CH HD Ses Bağlantı Noktaları
WiFi6/Bluetooth Anten
Bağlantı Noktaları
Açma/Kapama Düğmesi

D
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AC Güç Kaynağı
3x DisplayPorts /
1 HDMI Bağlantı Noktası
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KABLOSUZ ANTENLERİN KURULUMU

KLAVYE VE FAREYİ BAĞLAMA

GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA

EKRANI(EKRANLARI) BAĞLAMA

CORSAIR ONE ürününe iki kablosuz anten dahildir. Bunları ünitenin arkasındaki
konektörlere vidalayın.

Güç kablosunu CORSAIR ONE ürününün arkasındaki yuvaya ve diğer ucunu duvara
takın. Güç düğmesini AÇIK konuma getirin.
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Klavye ve farenizdeki USB kablolarını CORSAIR ONE ürününün arkasındaki USB
bağlantı noktalarına takın.

Ekranlarınızdaki DisplayPort ve/veya HDMI kablolarını CORSAIR ONE ürününün
arkasındaki ilgili bağlantı noktasına bağlayın.
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HOPARLÖRLERİ BAĞLAMA (İSTEĞE BAĞLI)

Hoparlör kurulumunuza bağlı olarak, hoparlörlerinizi aşağıdaki şemaya göre
CORSAIR ONE ürününün arkasındaki ses bağlantı noktalarına bağlayın.

SERVİS
Sürücüleri Ve Yazılımı Güncelleme
CORSAIR ONE, işletim için gerekli tüm sürücüler ve yazılımlar önceden kurulmuş
olarak gelir. Sürücülerin ve yazılımların yeni sürümlerini şu adreste bulabilirsiniz:

Ön Hoparlör

http://www.corsair.com/downloads

Hat Girişi

CORSAIR ONE YÜKSELTMESİ

Mikrofon

CORSAIR ONE ürünlerini yükseltmek isteyen ileri düzey kullanıcılar, garantilerini
geçersiz kılmaksızın bunu yapabilirler. Bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında video ve
yazılı talimatlar şu adreste bulunabilir:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

SSS / SORUN GİDERME
S: CORSAIR ONE ürünüm başlatılamıyor.
C: CORSAIR ONE cihazından tüm kabloları çıkarın ve güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
Ardından kabloları yeniden bağlayın ve açmayı deneyin.
S: CORSAIR ONE ürünüm DisplayPort üzerinden resim görüntülemiyor.
C: CORSAIR ONE ile ekranınız veya ekranlarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Ayrıca
ekranınızın doğru girişe takıldığından ve kullandığınız kablonun DisplayPort sertifikalı
olduğundan emin olun.

AĞA BAĞLANMA (İSTEĞE BAĞLI)

Kablosuz bağlantı yerine ağınızla kablolu bir bağlantı kullanacaksanız,
modeminizden veya yönlendiricinizden gelen Ethernet kablosunu CORSAIR ONE
ürününün arkasındaki LAN bağlantı noktasına bağlayın.

S: CORSAIR ONE ürünüm HDMI üzerinden resim görüntülemiyor veya görüntüdeki
hareket kesik kesik geliyor.
C: CORSAIR ONE ile ekranınız veya ekranlarınız arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Ayrıca
ekranınızın doğru girişe takıldığından emin olun. Son olarak farklı bir kabloyla bağlanmayı
deneyin. En iyi kalitede görüntü elde etmek için 18Gbps’de HDMI 2.0 çalışması için
sertifikalı bir HDMI kablosu kullanın.
S: Tanılama Aracı kilitleniyor.
C: Anti virüs yazılımı dahil olmak üzere tüm sistem tarama araçlarını kapatın ve ardından
Tanılama Aracını tekrar açın.
S: Wi-Fi ve/veya Bluetooth çalışmıyor.
C: Ünitenin arkasındaki antenlerin bağlı ve tamamen vidalanmış olduğundan emin
olun. Doğru şekilde bağlandıysa ve yine de Wi-Fi ve/veya Bluetooth bağlantısını
kullanamıyorsanız, CORSAIR müşteri hizmetlerine başvurun.
S: Klavyemi ve faremi, klavye ve fare simgeleri olan 2 USB bağlantı noktasına mı
bağlamam gerekir?
C: Hayır. Klavyenizi ve farenizi istediğiniz bir USB bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.
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CORSAIR ONE SISTEMLERI SINIRLI GARANTISI
CORSAIR, yetkili bir CORSAIR satıcısından CORSAIR ONE ürününü alan satın alıcıya, devredilemez bir garanti sağlamaktadır.
CORSAIR, ürünün satın alma tarihinden itibaren başlayan belirli bir dönem içerisinde, ürünün malzeme ve işçilik bakımından
kusursuz olacağını garanti eder. CORSAIR ONE garanti süresi, ürün paketindeki kullanıcı belgelerinizde belirtildiği gibi 2 yıldır.
Belirtilen garanti sürelerinin farklılık gösterdiği durumda, en uzun garanti süresi uygulanacaktır.

Ürününüzün Onarım Için İade Edilmesi
Ürün iade talebinizi çevrimiçi olarak http://support.corsair.com adresinden gönderebilirsiniz. CORSAIR ONE ürününüzün onarım
onayı alındıktan sonra, CORSAIR Teknik Destek tarafından size bir Ürün İade Numarası (ürün iade numarası ve iade talimatları)
vereceğiz. İade işlemleri için geçerli bir satın alma belgesi gereklidir (yani makbuz, fatura, kredi kartı ekstresinin kopyası).

Geçerli olan yerel kanun tarafından yasaklanan durumlar haricinde, bu garanti başlangıçta satın alan kişiyle sınırlıdır ve
devredilemez. İşbu garanti; tarafınıza belirli kanuni haklar sunmaktadır, buna ek olarak yerel kanunlar dolayısıyla değişiklik
gösteren ilave haklarınız da bulunabilir.

Önceden CORSAIR onayı olmadan ürününüzü iade etmeyin. Geçerli, benzersiz bir iade numarası olmadan iade edilen ürünler
reddedilecek ve bundan kaynaklanan tüm ücretler gönderene ait olmak üzere gönderene iade edilecektir. Teslim sırasında sorun
yaşamamak için iade numaranızı açıkça paketin dışına yazın ve pakete iade onay e-postanızın bir kopyasını ekleyin.

İşbu garanti genel itibariyle; CORSAIR ONE ürününüzün garanti süresi boyunca, veri sayfasında belirtildiği üzere, yayımlanmış
teknik özellikler ile uyum içerisinde ve amaçlanan ortamlarda kullanılacağı anlamına gelir.
Çözüm Yolları
Yayımlanan teknik özelliklere uygun şekilde çalışmayan bir CORSAIR ONE ürünü için CORSAIR’in tüm yükümlüğü ve sizin
münhasır çözüm yolunuz CORSAIR’in takdirindedir: 1) ürünün onarımı veya değiştirilmesi CORSAIR tarafından gerçekleştirilir.
Bu garanti zorunluluğunun yerine getirilmesi, donanımın başlangıçta satın alınan yere veya CORSAIR tarafından yönlendirilen
bir başka yere, orijinal satış makbuzu ile birlikte iade edilmesi koşuluna bağlıdır. Geçerli olan tarifeler, harçlar, vergiler veya diğer
ücretlere ek olarak kargo ve taşıma bedellerini de karşılamanız gerekebilir. CORSAIR, kendi takdirince, yeni veya yenilenmiş bir
ürün sağlayabilir.
Yenilenen herhangi bir CORSAIR ONE ürünü, orijinal garantinin kalan süresi veya otuz (30) günlük süre (hangisi daha uzunsa) veya
yerel mevzuat gereği belirtilen süre boyunca garanti altına alınır.
Eski Veya Üretimi Biten Ürünler
Eski veya üretimi biten bir ürün, mümkün olduğu koşullarda aynı ürün ile değiştirilir. CORSAIR’in eski veya üretimi biten
CORSAIR ONE ürününüzü aynı ürünle değiştirmesinin mümkün olmadığı durumlarda, CORSAIR tümüyle kendi takdirince eski veya
üretimi biten CORSAIR ONE ürününü benzer işlev ve kapasiteye sahip bir başka CORSAIR ONE ürünüyle değiştirecektir.
İstisnalar
İşbu garanti, aşağıda yer alan sorunları veya bu sorunlardan doğan hasarları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kapsamamaktadır:
1. Normal kullanıma bağlı olarak oluşan yıpranma ve aşınma.
2. Herhangi bir değişiklik, kötüye kullanım, kaza, sökme, yanlış uygulama veya yetkisiz onarım.
3. Seri numarasının veya yasal etiketlerin çıkarılması.
4. Sağlanan ürün talimatlarına uygun olmayan kullanımlar da dahil olmak üzere, herhangi bir hatalı kullanım.
5. Uygun olmayan bir gerilim kaynağına bağlama.
6. Ürünün malzeme ve işçilik kusuru ile ilişkili olmayan her tür diğer sebep.
Ayrıca sahte CORSAIR ONE ürünleri de garanti kapsamının dışındadır; bunlar CORSAIR veya onun yetkili üretici ortaklarından biri
tarafından üretilmeyen yalnızca CORSAIR’in takdirince belirlenen ürünlerdir.

Sisteminizi Sevkıyat Için Hazırlama
Sistemi onarım için göndermeden önce, tüm verileri yedekleyin ve tüm gizli, özel ve kişisel bilgileri üniteden kaldırın. Harici eklenti
ekipmanlarını veya flaş diskler, CD’ler vb. gibi çıkarılabilir ortamları çıkarın.
CORSAIR; gizli, özel veya kişisel bilgilerinizin ya da kayıp veya bozuk verilerin, hasar gören veya kaybolan çıkarılabilir ortamların
hiçbirinden sorumlu değildir.
Sisteminiz şifre korumalıysa, lütfen cihazınızı göndermeden önce şifreyi devre dışı bırakın.
Onarım işleminin bir parçası olarak, sistemdeki tüm yazılımlar orijinal özelliklerine sıfırlanacaktır. CORSAIR, onarım için kendisine
gönderilen sisteminizde kalan herhangi bir veri nedeniyle yaşadığınız kayıplardan sorumlu değildir ve CORSAIR, herhangi bir
programın veya verilerin kurtarılmasından veya geri yüklenmesinden sorumlu olmayacaktır.
CORSAIR ONE Ürün İade Adresleri
Dünya çapında birden fazla Ürün İade Onarım noktamız bulunmaktadır. CORSAIR ONE ürün iade onayınız, ürün iade paketinizi
gönderirken kullanmanız gereken belirli iade adresini belirtir. Bu, sizin standart iade noktanız olacak ve CORSAIR’in önceden
onayı olmadan değiştirilmeyecektir. Yetkili olmayan bir nokta tarafından teslim alınan tüm paketler reddedilecek ve bundan
kaynaklanan tüm ücretler gönderene ait olmak üzere gönderene iade edilecektir.
CORSAIR ONE İade Sevkıyatı
Ücretsiz olarak, CORSAIR size bir iade nakliye etiketi içeren bir iade nakliye paketi gönderecektir. Ambalaj malzemesi bir kutu,
koruyucu köpük ve bir polietilen torba içerir. Ayrıntılı ambalaj talimatları sağlanır. Bir CORSAIR lojistik ortağı, ürünün sizden onarım
merkezine ve oradan da size geri gönderilmesini ücretsiz olarak sağlayacaktır. Herhangi bir belirgin hasar görünümüyle gelen tüm
paketler onarım işlemi sırasında değerlendirilecektir. CORSAIR, ünite uygun şekilde paketlenmediği takdirde ürün iadesi teslim
alma noktalarımıza gönderim sırasında oluşan hasardan sorumlu değildir.
CORSAIR ONE Garanti Süreleri
CORSAIR ONE, 2 yıllık bir donanım garantisi ile teslim edilir.
CORSAIR ONE, sertifikalı yenilenmiş CORSAIR ONE ürünleri için 1 yıllık bir donanım garantisi ile teslim edilir.

Yükümlülüğün Sınırlandırılması
CORSAIR; DAHA ÖNCESİNDE CORSAIR’E BU GİBİ HASARLARIN İHTİMALİ BULUNMASI SEBEBİYLE DANIŞILMIŞ OLSA DAHİ,
HERHANGİ BİR ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN HASARDAN, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KAYDIYLA KÂR, GELİR VEYA VERİ KAYBINDAN (DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI) VEYA ÜRÜNÜNÜZDEKİ HERHANGİ BİR AÇIK
VEYA ZIMNİ GARANTİNİN İHLALİ SEBEBİYLE OLUŞAN TİCARİ KAYIPLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı yerel
kanunlarda, özel, dolaylı, tesadüfi veya netice kabilinden doğan hasarların hariç bırakılmasına veya sınırlandırılmasına izin
verilmemektedir, bu sebeple söz konusu sınırlandırma veya hariç bırakma ülkenizdeki yargı sisteminde uygulanmayabilir.
Zımni Garantilerin Hariç Tutulması
GEÇERLİ KANUN TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE, BU DONANIM ÜRÜNÜ İÇİN HER TÜR ZIMNİ GARANTİ YA DA
TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK KOŞULU AÇIK BİÇİMDE REDDEDİLMEKTEDİR Bazı yerel kanunlarda,
zımni garantinin ne kadar süre boyunca süreceğine dair sınırlamalara izin verilmemektedir, bu sebeple söz konusu sınırlandırma
ülkenizdeki yargı sisteminde uygulanmayabilir.
Veri Kurtarma
CORSAIR ONE ürünü kullanımı nedeniyle yaşanan veri kaybı durumunda. CORSAIR, kaybettiğiniz herhangi bir veriyi yedekleme
veya kurtarma konusunda sorumlu değildir.
Başka Bir Garanti Bulunmamaktadır
Hiçbir CORSAIR çalışanı, bayisi veya temsilcisi; işbu garanti üzerinde değişiklik yapma, süresini uzatma veya ekleme yapma
yetkisine sahip değildir.
Nasıl Garanti Talebinde Bulunulur
Bir garanti talebinde bulunmadan önce, lütfen teknik destek grubumuzla iletişime geçin veya http://support.corsair.com
adresine girerek teknik yardım için destek bölümünü gözden geçirin.
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