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A CORSAIR ONE DOBOZÁNAK TARTALMA
A

CORSAIR ONE Rendszer

B

Tápkábel

C

Vezeték Nélküli Antennák

D

Használati Útmutató

A CORSAIR ONE BEÁLLÍTÁSA
Első Portok És A Főkapcsoló Gomb
Főkapcsoló Gomb

A

B

2 db 1. Generációs USB 3.2 Port
HDMI 2.0 Port

Fejhallgató/Mikrofon
3,5mm-Es Csatlakozója

C

Hátsó Portok
Ventilátorkiengedő Gomb

C Típusú 2. Generációs USB 3.2 Port

2. Generációs USB 3.2 Port

4 db 1. Generációs USB 3.2 Port
2 db 2. Generációs USB 3.2 Port

Ethernet-Port

WiFi6/Bluetooth-Antenna Csatlakozói

Hangportok

Be-/Kikapcsoló
Váltóáramú Tápellátás

D
3 db DisplayPort-Csatlakozó
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A VEZETÉK NÉLKÜLI ANTENNÁK FELSZERELÉSE

BILLENTYŰZET ÉS EGÉR CSATLAKOZTATÁSA

A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

MONITOR(OK) CSATLAKOZTATÁSA

A CORSAIR ONE tartozéka két vezeték nélküli antenna. Ezeket csavarozza a
készülék hátulján található csatlakozókra.

Dugja a tápkábelt a CORSAIR ONE hátulján lévő aljzatba,
a másik végét pedig a fali aljzatba. Kapcsolja a tápkapcsolót BE helyzetbe.
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Dugja be a billentyűzet és az egér USB-kábeleit az USB-portokba
a CORSAIR ONE hátulján.

Csatlakoztassa a monitor(ok) DisplayPort-kábeleit a CORSAIR ONE hátulján
található DisplayPortba.
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HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

A hangszórókonfigurációtól függően csatlakoztassa a hangszórókat a
CORSAIR ONE hátulján található hangportokba az alábbi ábra alapján.

HÁLÓZAT CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

Ha a hálózathoz vezetékes kapcsolattal csatlakozik vezeték nélküli kapcsolat
helyett, akkor a modemtől vagy a routertől jövő Ethernet-kábelt a CORSAIR ONE
hátulján található hálózati porthoz csatlakoztassa.

Vonali Bemenet

Hangszóró-/Fejhallgató-Kimenet

Mikrofonbemenet

VR-HEADSET CSATLAKOZTATÁSA (OPCIONÁLIS)

A CORSAIR ONE kialakítása megkönnyíti a VR-hardverek csatlakoztatását.
A VR-headset HDMI-kábelét csatlakoztassa a készülék első HDMI-portjához,
majd csatlakoztassa a VR-headset vagy a breakout box USB-kábelét az első
vagy hátsó USB-portokhoz.
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SZOLGÁLTATÁS

GYAKORI KÉRDÉSEK/HIBAELHÁRÍTÁS

Frissített Illesztőprogramok És Szoftverek

Kérdés: A CORSAIR ONE nem indul el.

A CORSAIR ONE-ra előre telepítve van minden szükséges illesztőprogram és szoftver.
Az illesztőprogramok és a szoftverek legfrissebb verziói itt érhetőek el:

Válasz: 	Húzza ki az összes kábelt a CORSAIR ONE-ból, és tartsa lenyomva a főkapcsolót 5
másodpercig. Ezután csatlakoztassa ismét a kábeleket, és próbálja meg
újra bekapcsolni.

http://www.corsair.com/downloads
Kérdés: A CORSAIR ONE nem jelenít meg képet a DisplayPorton keresztül.
Válasz: 	Ellenőrizze a CORSAIR ONE és a monitor(ok) közötti csatlakozást. Győződjön
meg arról is, hogy a monitor a megfelelő bemeneten van, és hogy a használt kábel
rendelkezik DisplayPort-tanúsítvánnyal.

A CORSAIR ONE FRISSÍTÉSE

A tapasztalt felhasználók a garancia elvesztése nélkül frissíthetik a CORSAIR ONE-t.
Az erre vonatkozó videós és írott utasítások itt találhatóak:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

Kérdés: A CORSAIR ONE nem jelenít meg képet a HDMI-n keresztül, vagy a kép
mozgása darabos.
Válasz: 	Ellenőrizze a CORSAIR ONE és a monitor(ok) közötti csatlakozást. Győződjön meg
arról is, hogy a monitor a megfelelő bemeneten van. Végezetül pedig próbáljon
másik kábelt használni. A legjobb képminőség biztosítása érdekében használjon
olyan HDMI-kábelt, ami tanúsítva van HDMI 2.0-ás működésre 18Gbps sebességgel.
Kérdés: A diagnosztikai eszköz lefagy.
Válasz: 	Kapcsoljon ki minden rendszerfigyelő eszközt, a víruskeresőket is beleértve,
majd nyissa meg újra a diagnosztikai eszközt.
Kérdés: A Wi-Fi és/vagy a Bluetooth nem működik.
Válasz: 	Győződjön meg róla, hogy a készülék hátulján lévő antennák csatlakoztatva vannak,
és teljesen be vannak csavarva. Ha megfelelően csatlakoznak, de mégsem képes
Wi-Fi- vagy Bluetooth-kapcsolatot használni, akkor lépjen kapcsolatba a CORSAIR
ügyfélszolgálatával.
Kérdés: A billentyűzetet és az egeret kötelező a billentyűzet és egér ikonnal jelölt 2
USB-porthoz csatlakoztatnom?
Válasz: Nem. A billentyűzetet és az egeret bármelyik USB-porthoz csatlakoztathatja.
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A CORSAIR ONE Rendszerek Korlátozott Jótállása
A meghatalmazott CORSAIR viszonteladótól vásárolt CORSAIR ONE termékre a CORSAIR vállalat át nem ruházható jótállást
vállal, amit a vevővel érvényesíthet. A CORSAIR a termék vásárlásától kezdődően megadott időtartamra jótállást vállal arra,
hogy a termék kivitelezési és anyaghibáktól mentes. A CORSAIR ONE-ra vonatkozó jótállási időszak 2 év, a felhasználói
dokumentációja, illetve a termék csomagolása szerint. Amennyiben a jótállási időszakok a megjelölt helyeken egymástól
különböznek, a meghatározott leghosszabb időtartam érvényes.

A Termék Visszaküldése Javítás Céljából
Termékvisszaküldési engedélyt online igényelhet, itt: http://support.corsair.com. Ha a CORSAIR műszaki támogatása
jóváhagyja CORSAIR ONE terméke javítását, akkor megkapja tőlünk a termékvisszaküldési engedélyszámot (RMA), valamint a
visszaküldésre vonatkozó utasításokat. Az RMA-feldolgozáshoz a vásárlás érvényes igazolása szükséges (azaz bizonylat, számla
vagy a hitelkártya-kivonat másolata).

Kivéve ott, ahol az alkalmazandó helyi törvények tiltják, a jótállás az eredeti vevőre korlátozódik, és nem ruházható át.
Ez a jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, valamint további jogai is lehetnek, amelyek a helyi jogszabályoktól
függően változnak.

A CORSAIR előzetes engedélye nélkül ne küldje vissza a terméket. Érvényes, egyedi RMA-számmal nem rendelkező termékeket
nem veszünk át, hanem a feladó költségére visszaküldjük. Hogy ne legyenek problémák a csomag átvételével, írja rá olvashatóan
az RMA-számot a csomag külsejére, és a csomag tartalmazza az RMA-megerősítő e-mail egy példányát is.

Ez a jótállás általánosságban azt jelenti, hogy az Ön által vásárolt CORSAIR ONE termék a jótállási időszak ideje alatt az
adatlapján meghatározott műszaki adatoknak megfelelően üzemel abban az üzemi környezetben, amelyre tervezték.
Jogorvoslat
Bármely, a közzétett műszaki adatok alapján nem működő CORSAIR ONE termék esetén a CORSAIR teljes felelősségének és az
Ön kizárólagos jogorvoslatának érvényesítéséről a CORSAIR saját belátása szerint dönt: 1) a CORSAIR költségén megjavítja vagy
kicseréli a terméket. A jótállási kötelezettség feltétele, hogy a hardvereszközt a vásárlás eredeti helyszínére, vagy a CORSAIR
utasítása szerint egy másik helyre küldik vissza, az eredeti, vásárlást igazoló bizonylatot is mellékelve. Előfordulhat, hogy
szállítási és kezelési költséget, valamint bármely egyéb vonatkozó vámot, illetéket, adót vagy más díjat kell fizetnie. A CORSAIR
saját belátása szerint új vagy helyreállított terméket biztosíthat.
A kicserélt CORSAIR ONE termékre vonatkozó jótállás az eredeti jótállási időszakból fennmaradó időtartam vagy harminc (30)
nap, amelyik hosszabb, vagy a helyi törvények által meghatározott időtartam.
Elavult Vagy Megszűnt Termékek
Az elavult vagy megszűnt termékért csereként adott termék ugyanaz a termék, ha elérhető. Ha a CORSAIR nem tudja az elavult
vagy megszűnt CORSAIR ONE terméket ugyanolyan termékre kicserélni, akkor a CORSAIR az elavult vagy megszűnt
CORSAIR ONE terméket saját belátása szerint egy hasonló működésű és teljesítményű CORSAIR ONE termékre cseréli ki.
Kizárások
A jelen jótállás nem terjed ki az alábbiakból adódó problémákra és meghibásodásokra (korlátozás nélkül):
1. Az átlagos használatból eredő kopás és elhasználódás.
2. Bármilyen módosítás, rongálás, baleset, szétszerelés, helytelen alkalmazás vagy nem engedélyezett javítás.
3. A sorozatszám vagy az előírt címkék eltávolítása.
4. B ármilyen helytelen üzemeltetés, beleértve a termékre vonatkozó mellékelt utasítások bármelyikének nem
megfelelő használatot.
5. Nem megfelelő hálózati feszültségellátásra való csatlakoztatás.
6. Bármilyen más ok, ami nem vezethető vissza a termék anyag- vagy kivitelezési hibájára.
A jótállásból ki vannak zárva továbbá a hamisított CORSAIR ONE termékek; azaz azok a termékek, amelyekről a CORSAIR saját
belátása szerint megállapítja, hogy azokat nem a CORSAIR vagy meghatalmazott gyártópartnereinek egyike gyártotta.

A Rendszer Előkészítése Szállításra
Mielőtt a rendszert javítás céljából elszállítják, minden adatról készítsen biztonsági mentést, és töröljön minden bizalmas, védett
és személyes adatot a készülékről. Távolítsa el a csatlakoztatott külső berendezéseket és a cserélhető adathordozókat, például
pendrive-okat, CD-ket stb.
A CORSAIR nem felelős a bizalmas, titkos és személyes adatokért; az elveszett vagy sérült adatokért; illetve a sérült vagy
elveszett cserélhető adathordozókért sem.
Ha a rendszer jelszóval védett, akkor az eszköz elszállítása előtt legyen szíves letiltani a jelszót.
A javítási folyamat részeként a rendszeren lévő valamennyi szoftvert visszaállítjuk az eredeti állapotába. A CORSAIR nem felelős a
CORSAIR számára javítás céljából elküldött rendszeren hagyott adatai miatt Ön által elszenvedett veszteségekért, és a CORSAIR
nem felelős programok visszaállításáért vagy újbóli telepítéséért.
Visszaküldési Címek CORSAIR ONE Rma-Hoz
Világszerte több RMA-javító helyszínnel rendelkezünk. A CORSAIR ONE RMA-megerősítésben fogja megtalálni azt a konkrét
visszaküldési címet, amelyet az RMA-csomag küldésekor kell használnia. Ez az alapértelmezett visszaküldési hely. Ne
változtasson rajta a CORSAIR előzetes engedélye nélkül. Az engedély nélküli helyekre érkező csomagokat nem vesszük át,
hanem a feladó költségére visszaküldjük.
A Visszaküldött CORSAIR ONE Szállítása
A CORSAIR postán ingyen elküld Önnek egy felcímkézett csomagot a visszaküldéshez. A csomag tartalma egy doboz,
védőszivacs és egy polietilén zacskó. Küldünk részletes útmutatót is a csomagolásról. A CORSAIR logisztikai partnere ingyen
gondoskodik a termék szállításáról Ön és a javítóközpont között, illetve vissza Önhöz. Minden külső sérülést mutató csomagot
kiértékelünk a javítási folyamat során. A CORSAIR nem felelős az RMA-fogadó telephelyeink felé történő szállítás közben
keletkezett károkért, ha azt a készülék nem megfelelő csomagolása okozta.
A CORSAIR ONE-Ra Vonatkozó Jótállási Időszakok
A CORSAIR ONE-ra 2 éves hardverjótállás vonatkozik.
A CORSAIR 1 éves hardverjótállást kínál a tanúsítvánnyal rendelkező helyreállított CORSAIR ONE termékekre.

A Felelősség Korlátozása
A CORSAIR NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES
KÁRÉRT, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A NYERESÉGEK, BEVÉTELEK VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT (AKÁR KÖZVETLEN
VAGY KÖZVETETT), VAGY KERESKEDELMI VESZTESÉGET A TERMÉKRE VONATKOZÓ BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS MEGSÉRTÉSE ESETÉN, AKKOR SEM, HA A CORSAIR KORÁBBAN ÉRTESÜLT AZ ILYEN KÁROK
LEHETŐSÉGÉRŐL. Egyes helyi jogszabályok nem engedélyezik a speciális, közvetett, véletlen vagy következményes károk
kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy az Önre érvényes joghatósági területen ez a korlátozás vagy kizárás
nem érvényes.
Vélelmezett Garancia Kizárása
KIVÉVE, HA AZT AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK TILTJÁK, A JELEN HARDVERTERMÉKRE VONATKOZÓAN BÁRMELY
VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZATAL FELTÉTELE, ILLETVE ADOTT CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA
VALÓ ALKALMASSÁG KIFEJEZETTEN KI VAN ZÁRVA. Egyes helyi jogszabályok nem engedélyezik a vélelmezett jótállás
időtartamára vonatkozó korlátozásokat, ezért előfordulhat, hogy az Önre érvényes joghatósági területen ez a korlátozás
nem érvényes.
Adatvisszaállítás
A CORSAIR ONE termék használatakor bekövetkező adatvesztés esetén. A CORSAIR nem felelős az esetlegesen elvesztett
adatokról biztonsági másolatok készítéséért vagy az adatok visszaállításáért.
Minden További Jótállás Kizárva
A CORSAIR egy alkalmazottja, forgalmazója vagy más megbízottja sem jogosult a jelen jótállásra vonatkozóan semmilyen
módosítást, bővítést vagy kiegészítést tenni.
Jótállási Igény Érvényesítése
Javasoljuk, hogy jótállási igény beküldése előtt lépjen kapcsolatba a műszaki támogató csoportunkkal, vagy látogasson el a
http://support.corsair.com webhelyre, és tekintse át a műszaki segítségnyújtásra vonatkozó támogatási részt.
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