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>معلومات الضامن
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شك ًرا لرشاءك !CORSAIR ONE

تنقل وحدة  CORSAIR ONEأجهزة الكمبيوتر الرسيعة والهادئة والصغرية والجميلة إىل مستوى جديد كل يً ا مل تعهده من قبل .تم تصميم
خصيص ا لتقديم ألعاب  4Kو VRالحقيقية إىل سطح املكتب
 CORSAIR ONEاملزودة بأحدث التقنيات وتقنية  CORSAIRاملخصصة متا ًم ا
ً
وغرفة املعيشة واملكان املفضل.
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إعداد CORSAIR ONE
املنافذ األمامية وزر الطاقة
زر الطاقة

منفذا  USB 3.1من الجيل األول
منفذ HDMI 2.0

املنافذ الخلفية

منفذ سامعة الرأس/امليكرفون  3.5مم

زر تحرير املروحة

منفذ  USB 3.2من الجيل الثاين من نوع C

منفذ  USB 3.2من الجيل الثاين

 4منافذ  USB 3.2من الجيل األول
منفذا  USB 3.2من الجيل الثاين

منفذ إيرثنت

منفذان لهوايئ WiFi6/ Bluetooth

منافذ الصوت

مفتاح التشغيل /إيقاف التشغيل
طاقة التيار املرتدد
 3منافذ لوحدة العرض
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تركيب هوائيات الالسليك

يتم تضمني هوائيني لالسليك مع  .CORSAIR ONEاربط الهوائيني باملوصالت عىل الجزء الخلفي من الوحدة.

توصيل كابل الطاقة

قم بتوصيل كابل الطاقة يف املأخذ عىل الجزء الخلفي من  CORSAIR ONEوالطرف اآلخر يف الجدار .قم بتبديل مفتاح الطاقة إىل وضع التشغيل.
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توصيل لوحة املفاتيح واملاوس

قم بتوصيل كابالت  USBمن لوحة املفاتيح واملاوس مبنافذ  USBاملوجودة يف الجزء الخلفي من .CORSAIR ONE

توصيل الشاشة (الشاشات)

قم بتوصيل كابل (كابالت)  DisplayPortمن شاشتك (شاشاتك) مبنفذ  DisplayPortيف الجزء الخلفي من .CORSAIR ONE
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توصيل مكربات الصوت (اختياري)

بنا ًء عىل إعداد مكرب الصوت الخاص بك ،قم بتوصيل مكربات الصوت الخاصة بك مبنافذ الصوت يف الجزء الخلفي من  CORSAIR ONEاستنادًا إىل
الرسم التوضيحي أدناه.

مقبس للتسجيل الداخيل

مخرج مكرب الصوت /سامعة الرأس

مدخل امليكروفون
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توصيل الشبكة (اختياري)

إذا كنت تريد استخدام اتصال سليك بشبكتك بدالً من االتصال الالسليك ،فقم بتوصيل كابل إيرثنت من املودم أو املوجه مبنفذ الشبكة يف الجزء الخلفي
من .CORSAIR ONE

توصيل سامعة رأس الواقع االفرتايض (اختياري)

تم تصميم  CORSAIR ONEلتسهيل االتصال بأجهزة الواقع االفرتايض .قم بتوصيل كابل  HDMIمن سامعات رأس الواقع االفرتايض مبنفذ
 HDMIاألمامي أو الخلفي للوحدة ،ثم قم بتوصيل كابالت  USBمن سامعات رأس الواقع االفرتايض أو صندوق التحويل مبنفذ USB
األمامي أو الخلفي.
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الخدمة
برامج التشغيل والربامج املحدثة
تقدم وحدة  CORSAIR ONEمثبت عليها مسب ًق ا جميع برامج التشغيل والربامج الرضورية للتشغيل .تتوفر إصدارات جديدة من برامج التشغيل
والربامج عىل املوقع:
http://www.corsair.com/downloads

ترقية CORSAIR ONE
ميكن للمستخدمني املتقدمني الذين يرغبون يف ترقية  CORSAIR ONEالقيام بذلك دون إلغاء الضامن .ميكن االطالع عىل مقاطع الفيديو والتعليامت
املكتوبة حول كيفية القيام بذلك عىل املوقع:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade
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األسئلة املتكررة/استكشاف األخطاء وإصالحها
س CORSAIR ONE :ال تبدأ التشغيل.
ج :افصل جميع الكابالت عن وحدة  CORSIAR ONEواضغط مع االستمرار عىل زر الطاقة ملدة  5ثوانٍ  .ثم أعد توصيل الكابالت وحاول
تشغيل الوحدة.
س :ال تعرض  CORSAIR ONEصورة عرب .DisplayPort
ج	:تحقق من التوصيل بني  CORSAIR ONEوشاشتك أو الشاشة (الشاشات) .تأكد أيضً ا من أن شاشة العرض عىل املدخل الصحيح وأن الكابل الذي
تستخدمه معتمد من .DisplayPort
س	:ال تعرض  CORSAIR ONEصورة عرب  ،HDMIأو أن الحركة يف الصورة متقطعة.
ج	:تحقق من التوصيل بني  CORSAIR ONEوشاشتك أو الشاشة (الشاشات) .تأكد أيضً ا من أن شاشة العرض عىل املدخل الصحيح .وأخ ًريا ،جرب
التوصيل بكابل مختلف .لضامن أفضل جودة للصورة ،استخدم كابل  HDMIمعتمد لتشغيل  HDMI 2.0برسعة  18جيجابت يف الثانية.
س :توقف أداة التشخيص.
ج	:أوقف تشغيل أي أدوات لفحص النظام ،مبا يف ذلك برنامج مكافحة الفريوسات ،ثم افتح أداة التشخيص مرة أخرى.
س :ال تعمل شبكة  Wi-Fiو/أو .Bluetooth
ج	:تأكد من أن الهوائيات املوجودة يف الجزء الخلفي من الوحدة متصلة ومربوطة بإحكام .إذا كانت متصلة بشكل صحيح وما تزال غري قادر عىل استخدام
اتصال  Wi-Fiو/أو  ،Bluetoothفاتصل بدعم عمالء .CORSAIR
س	:هل يجب أن أوصل لوحة املفاتيح واملاوس يف منفذي  USBمرسوم عليهام أيقونات لوحة املفاتيح واملاوس؟
ج :ال .ميكنك توصيل لوحة املفاتيح واملاوس بأي منافذ .USB
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الضامن املحدود ألنظمة CORSAIR ONE

توفر  CORSAIRضامنًا غري قابل للتحويل إىل مشرتي منتج  CORSAIR ONEالذي تم رشاؤه من بائع معتمد من  .CORSAIRتضمن  CORSAIRأن املنتج سيكون خال ًي ا من العيوب يف املواد
والتصنيع لفرتة محددة تبدأ من تاريخ ال رشاء .تصل مدة ضامن  CORSAIR ONEإىل سنتني ،كام هو محدد يف وثائق املستخدم الخاصة بك ،عىل حزمة املنتج .يف حالة اختالف أي من فرتات الضامن هذه ،سيتم
تطبيق أطول فرتة ضامن محددة.
باستثناء الحاالت التي يحظرها القانون املحيل املعمول به ،يقترص هذا الضامن عىل املشرتي األصيل وغري قابل للتحويل .يوفر لك هذا الضامن حقوقًا قانونية محددة ،وقد يكون لديك حقوق إضافية تختلف عن تلك
الحقوق مبوجب القوانني املحلية.
بشكل عام ،يعني هذا الضامن أن منتج  CORSAIR ONEسيعمل وف ًق ا للمواصفات الفنية املنشورة ،كام هو محدد يف ورقة البيانات الخاصة به ،ويف بيئة التشغيل التي تم تصميمها من أجله طوال فرتة الضامن.
اإلصالحات
تخضع مسؤولية  CORSAIRالكاملة واإلصالح الحرصي ملنتج  CORSAIR ONEالذي ال يعمل وف ًق ا ملواصفاته الفنية املنشورة لتقدير رشكة  )CORSAIR: 1إلصالح أو استبدال املنتج عىل نفقة
 .CORSAIRيكون التزام الضامن هذا مرشوطًا باألجهزة التي يتم إرجاعها إىل مكان ال رشاء األصيل أو أي مكان آخر وف ًق ا لتوجيهات  ،CORSAIRمع إرفاق إيصال البيع األصيل .قد يُ طلب منك دفع رسوم الشحن
واملناولة ،وكذلك أي رسوم جمركية أو رسوم أو رضائب أو رسوم أخرى سارية .يجوز لرشكة  ،CORSAIRحسب تقديرها ،تقديم منتج جديد أو منتج مجدد.
سيتم ضامن أي وحدة  CORSAIR ONEتم استبدالها خالل الفرتة املتبقية من فرتة الضامن األصلية أو ثالثني ( )30يو ًم ا ،أيهام أطول ،أو للفرتة الزمنية التي يتطلبها القانون املحيل.
املنتجات القدمية أو التي توقف إنتاجها
سيتم استبدال املنتج القديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس املنتج إذا كان متا ًح ا .إذا كانت  CORSAIRغري قادرة عىل استبدال منتج  CORSAIR ONEالقديم أو الذي توقف إنتاجه بنفس املنتج ،فسوف
تستبدل  CORSAIRمنتج  CORSAIR ONEالقديم أو الذي توقف إنتاجه ،وف ًق ا لتقديرها الخاص ،مبنتج  CORSAIR ONEله نفس الوظيفة والقدرة.
االستثناءات
ا يغطي هذا الضامن املشاكل أو األرضار ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،الناتجة عن أي مام ييل:
 .1التآكل أو البيل املرتبط باالستخدام العادي.
 .2أي تعديل أو سوء استخدام أو حادث أو تفكيك أو سوء تطبيق أو إصالح غري مرصح به.
 .3إزالة الرقم التسلسيل أو امللصقات التنظيمية.
 .4أي تشغيل غري صحيح ،مبا يف ذلك أي استخدام ال يتوافق مع أي تعليامت للمنتج املورد.
 .5التوصيل بإي إمداد جهد غري مالئم.
 .6أي سبب آخر ال يتعلق بخلل املنتج يف املواد أو التصنيع.
.أيضً ا ،مستثنى من هذا الضامن منتجات  CORSAIR ONEاملقلدة؛ أي املنتجات التي تحدد  CORSAIRوف ًق ا لتقديرها الخاص ،أن رشكة  CORSAIRمل تصنعها أو أي من رشكاء التصنيع املرصح لهم
من .CORSAIR
تحديد املسؤولية
ال تتحمل  CORSAIRاملسؤولية عن أي أرضار خاصة أو عرضية أو غري مبارشة أو تبعية ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،خسارة األرباح أو اإليرادات أو البيانات (سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة) أو خسارة تجارية لخرق
أي ضامن رصيح أو ضمني بشأن منتجك حتى إذا كان قد تم إبالغ  CORSAIRقبل احتامل حدوث هذه األرضار .ال تسمح بعض القوانني املحلية باستثناء أو تحديد األرضار الخاصة أو غري املبارشة أو العرضية أو
التبعية ،لذلك قد ال ينطبق هذا التحديد أو االستبعاد يف نطاق سلطتك القضائية.
استبعاد الضامنات الضمنية
باستثناء ما يحظره القانون املعمول به ،ال يجوز أن يستمر أي ضامن ضمني أو رشط للتسويق أو املالءمة لغرض معني عىل منتجات األجهزة الثابتة بشكل رصيح .ال تسمح بعض القوانني املحلية بفرض قيود عىل مدة
الضامن ،لذلك قد ال يتم تطبيق هذا التحديد يف نطاق سلتطك القائية.
استعادة البيانات
يف حالة فقدان البيانات باستخدام منتج  .CORSAIR ONEفال تتحمل  CORSAIRاملسؤولية عن النسخ االحتياطي أو اسرتداد أي بيانات قد تكون فقدت.
ال توجد ضامنات أخرى
ال يُ سمح ألي موظف أو موزع أو وكيل لرشكة  CORSAIRبإجراء أي تعديل أو متديد أو إضافة لهذا الضامن.
كيفية تقديم مطالبة ضامن
قبل إرسال مطالبة ضامن ،يُ رجى االتصال مبجموعة الدعم الفني لدينا واالنتقال إىل موقع  http://support.corsair.comومراجعة قسم الدعم للحصول عىل املساعدة الفنية.
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إرجاع منتجك لإلصالح
ميكنك إرسال طلب  RMAالخاص بك عرب اإلنرتنت عىل املوقع  .http://support.corsair.comبعد الحصول عىل ترخيص إصالح  CORSAIR ONEالخاص بك ،من خالل الدعم الفني لرشكة
 ،CORSAIRسنزودك برقم ترصيح للبضائع املرتجعة (رقم  )RMAوكذلك تعليامت اإلرجاع .يتطلب تقديم إثبات رشاء صالح من أجل معالجة ( RMAمثل اإليصال والفاتورة ونسخة من كشف حساب بطاقة
االئتامن).
ال ترجع منتجك دون موافقة مسبقة من  .CORSAIRسيتم رفض أي منتج يتم إرجاعه دون وجود رقم  RMAفريد صالح وسيعاد إىل املرسل عىل نفقة املرسل .لتجنب املشاكل يف وقت االستالم ،اكتب رقم
 RMAالخاص بك بوضوح خارج الطرد وقم بتضمني نسخة من الربيد اإللكرتوين لتأكيد  RMAالخاص بك داخل الطرد.
تحضري نظامك للشحن
قبل شحن النظام لإلصالح ،انسخ جميع البيانات احتياط يً ا وأزل جميع املعلومات الرسية وامللكية والشخصية من الوحدة .أزل أي أجهزة إضافية خارجية أو وسائط قابلة لإلزالة مثل محركات األقراص املحمولة واألقراص
املدمجة وما إىل ذلك.
ال تتحمل  CORSAIRاملسؤولية عن أي من معلوماتك الرسية أو الخاصة أو الشخصية؛ البيانات املفقودة أو التالفة؛ أو الوسائط القابلة لإلزالة التالفة أو املفقودة.
فيجى تعطيل كلمة املرور قبل شحن جهازك.
إذا كان نظامك محمي بكلمة مرورُ ،
كجزء من عملية اإلصالح ،سيتم إعادة تعيني جميع الربامج املوجودة عىل النظام إىل املواصفات األصلية .ال تتحمل  CORSAIRاملسؤولية عن الخسارة التي تكبدتها بسبب أي بيانات متبقية عىل نظامك املشحون إىل
 CORSAIRلإلصالح ،ولن تتحمل  CORSAIRمسؤولية استعادة أو إعادة تثبيت أي برامج أو بيانات.
عناوين إعادة CORSAIR ONE RMA
لدينا العديد من مواقع إصالح  RMAيف جميع أنحاء العامل .سيحدد تأكيد  CORSAIR ONE RMAالخاص بك عنوان املرسل املحدد الذي يجب عليك استخدامه عند إرسال طرد  RMAالخاصة بك.
سيكون هذا العنوان موقع اإلرجاع الثابت الخاص بك وال يجب تغيريه دون موافقة مسبقة من  .CORSAIRيجوز رفض أي طرود تم استالمها يف موقع غري مرصح به وإعادتها إىل املرسل عىل نفقة املرسل.
شحن إعادة CORSAIR ONE
سوف ترسل لك  CORSAIRطرد الشحن العائد مع ملصق الشحن العائد دون أي تكلفة .تشتمل مواد تعبئة الطرد عىل صندوق إسفنج وقاية وكيس بويل إيثيلني .يتم توفري تعليامت مفصلة لتعبئة الطرد .سيقوم
رشيك لوجستيات  CORSAIRبتوفري شحن املنتج منك إىل مركز اإلصالح وإعادته إليك دون أي تكلفة .سيتم تقييم جميع الطرود التي تصل بأي رضر خارجي وتظهر أثناء عملية اإلصالح .ال تتحمل CORSAIR
املسؤولية عن األرضار التي تحدث أثناء الشحن إىل مواقع استالم  RMAالخاصة بنا إذا كانت الوحدة غري معبأة بشكل صحيح.
فرتات ضامن CORSAIR ONE
تقدم وحدة  CORSAIR ONEمع ضامن عىل األجهزة ملدة عامني
تقدم  CORSAIRضامن عىل األجهزة ملدة سنة واحدة ملنتجات  CORSAIR ONEاملجددة املعتمدة.
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WEB: corsair.com

BLOG: corsair.com/blog

PHONE: (844) 348-8999

FORUM: forum.corsair.com

SUPPORT: support.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are
registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are
the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002131 AA

2

