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CORSAIR ONE-KOMPONENTER
A

CORSAIR ONE-Systemet

B

Strømledning

C

Trådløsantenner

D

Brukerhåndbok

GJØRE CORSAIR ONE KLAR TIL BRUK
Kontakter Foran Og Strømknapp
Strømknapp

A

B

2 Førstegenerasjons USB 3.2-Kontakter
HDMI 2.0-Kontakt

3,5mm Kontakt For Hodesett/Mikrofon

C

Kontakter Bak
Knapp For Å Løsne Vifte

Andregenerasjons USB 3.2-Kontakt Av Type C

Andregenerasjons USB 3.2-Kontakt

4 Førstegenerasjons USB 3.2-Kontakter
2 Andregenerasjons USB 3.2-Kontakter

Ethernet-Kontakt

Kontakter For Wi-Fi 6/Bluetooth-Antenne

Lydkontakter

På-Og-Av-Knapp
Kontakt For Vekselstrøm

D
3 DisplayPort-Kontakter
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MONTERING AV TRÅDLØSANTENNER

TILKOBLING AV TASTATUR OG MUS

TILKOBLING AV STRØMLEDNING

TILKOBLING AV SKJERM(ER)

To trådløsantenner følger med CORSAIR ONE. Skru disse i kontaktene på
kabinettets bakside.

Sett den ene enden av strømledningen i kontakten på baksiden av CORSAIR ONEkabinettet og den andre enden i en stikkontakt. Slå strømbryteren på (ON).
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Sett USB-kablene fra tastaturet og musen i USB-kontaktene på baksiden av
CORSAIR ONE-kabinettet.

Sett DisplayPort-kabelen/kablene fra skjermen(e) i DisplayPort-kontakten(e) på
baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.
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TILKOBLING AV HØYTTALERE (VALGFRITT)

Følg veiledningen for høyttaleroppsettet ditt i diagrammet under, og koble
høyttalerne til lydkontaktene på CORSAIR ONE-kabinettet.

TILKOBLING AV NETTVERK (VALGFRITT)

Hvis du skal bruke kabel i stedet for en trådløs tilkobling når du kobler til nettet,
setter du Ethernet-kabelen fra modemet eller ruteren i nettverkskontakten på
baksiden av CORSAIR ONE-kabinettet.

Linje Inn

Høyttaler/Hodetelefon Ut

Mikrofoninngang

TILKOBLING AV VR-HODESETT (VALGFRITT)

Med CORSAIR ONE er det enkelt å koble til VR-maskinvare. Sett HDMI-kabelen
fra VR-hodesettet i HDMI-kontakten på forsiden av kabinettet, og koble deretter
USB-kabelen/kablene fra VR-hodesettet eller skjøteboksen til USB-kontaktene
foran eller bak.
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VEDLIKEHOLD

VANLIGE SPØRSMÅL/FEILSØKING

Oppdatering Av Drivere Og Programvare

Spørsmål: CORSAIR ONE starter ikke.

Alt av drivere og programvare du trenger for å bruke CORSAIR ONE, er allerede
installert. Du finner nye versjoner av drivere og programvare her:
http://www.corsair.com/downloads

Svar: 	Trekk ut alle kabler fra CORSIAR ONE, og hold strømknappen inne i 5 sekunder.
Sett deretter i kablene og prøv å skru på strømmen igjen.
Spørsmål: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til med DisplayPort.
Svar: 	Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk
også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal, og at kabelen du bruker, er
DisplayPort-sertifisert.

OPPGRADERING AV CORSAIR ONE

Kunnskapsrike brukere som vil oppgradere CORSAIR ONE, kan gjøre dette uten å
bryte garantibestemmelsene. Du finner videoveiledning og skriftlige instruksjoner for
dette her:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

Spørsmål: Det er ikke bilde når CORSAIR ONE kobles til via HDMI, eller bildet hakker.
Svar: 	Sjekk tilkoblingen mellom CORSAIR ONE og skjermen eller skjermene. Sjekk
også at skjermen er satt til å vise riktig innsignal. Hvis det ikke hjelper, bør du
prøve å bruke en annen kabel. For å sikre best mulig bildekvalitet bør du bruke en
HDMI-kabel sertifisert for bruk med HDMI 2.0 ved 18Gbps.
Spørsmål: Diagnoseverktøyet henger.
Svar: 	Skru av verktøy for systemskanning, inkludert virusbeskyttelse, og åpne
diagnoseverktøyet igjen.
Spørsmål: Trådløstilkoblingen og/eller Bluetooth fungerer ikke.
Svar: 	Sjekk at antennene på baksiden av enheten er satt på og skrudd til skikkelig. Hvis
de er festet godt, og du likevel ikke er i stand til å bruke trådløse nettverk eller
Bluetooth, ber vi deg kontakte CORSAIRs kundestøtte.
Spørsmål: E r jeg nødt til å koble tastaturet og musen til USB-kontaktene merket med
tastatur og mus?
Svar:
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Nei. Tastaturet og musen kan kobles til alle USB-kontaktene.
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Begrenset Garanti For CORSAIR ONE-Systemet
CORSAIR gir en ikke-overførbar garanti til kjøperen av et CORSAIR ONE-produkt som er kjøpt hos en autorisert CORSAIRforhandler. CORSAIR garanterer at produktet er fri for materialfeil og fabrikasjonsfeil i en gitt periode som starter på kjøpsdatoen.
Garantiperioden for CORSAIR ONE er 2 år, som oppgitt i brukerdokumentasjonen og på produktemballasjen. I tilfeller der disse
garantiperiodene ikke samsvarer, er det den lengste garantiperioden som gjelder.

Sende Produktet Tilbake For Reparasjon
Du kan sende en returforespørsel (RMA) på http://support.corsair.com. Når CORSAIRs tekniske team autoriserer reparasjon av
CORSAIR ONE-produktet ditt, sender vi deg et returnummer (RMA#) samt instruksjoner for forsendelse. For å kunne behandle en
returforespørsel trenger vi et gyldig kjøpsbevis (f.eks. kvittering, faktura, kopi av kontoutskrift).

Bortsett fra der det ikke er tillat i henhold til lokal lovgivning, er denne garantien begrenset til den opprinnelige kjøperen, og den er
ikke-overførbar. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og det kan hende du har ytterligere rettigheter i henhold
til lokal lovgivning.

Ikke send produktet tilbake uten å ha fått dette godkjent av CORSAIR. Produkter som sendes uten et gyldig og unikt RMA#, tas
ikke imot, men returneres til avsenderen på avsenderens regning. For å unngå problemer når vi mottar produktet, ber vi deg skrive
RMA# tydelig på utsiden av emballasjen og legge ved en kopi av RMA-bekreftelsen du mottok per e-post, i forsendelsen.

Denne garantien innebærer at CORSAIR ONE-produktet skal fungere i henhold til publiserte tekniske spesifikasjoner, som angitt i
databladet, og i driftsmiljøet det er beregnet for, under hele garantiperioden.
Beføyelser
CORSAIRs ansvar og din eneste beføyelse for et CORSAIR ONE-produkt som ikke fungerer i henhold til publiserte tekniske
spesifikasjoner, er, etter CORSAIRs eget skjønn: 1) å få produktet reparert eller erstattet på CORSAIRs bekostning. Denne
garantiforpliktelsen forutsetter at maskinvaren returneres til det opprinnelige kjøpsstedet eller et annet sted oppgitt av CORSAIR,
med opprinnelige salgskvitteringer vedlagt. Det kan hende du må betale for fraktkostnadene samt eventuelle skatter eller avgifter.
CORSAIR kan, etter eget skjønn, gi deg tilbake et nytt eller overhalt produkt.
En erstattet CORSAIR ONE dekkes av garanti i det som er lengst: resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30)
dager, eller i den tiden som kreves av lokale lover.
Foreldede Eller Utgåtte Produkter
Et foreldet eller utgått produkt erstattes av et tilsvarende produkt, om tilgjengelig. Hvis CORSAIR ikke kan erstatte en foreldet
eller utgått CORSAIR ONE med et tilsvarende produkt, erstatter CORSAIR det foreldede eller utgåtte CORSAIR ONE-produktet,
etter eget skjønn, med et CORSAIR ONE-produkt med lignende funksjoner og kapasitet.
Begrensninger
Denne garantien dekker ikke problemer eller skade som følger av, men er ikke begrenset til, noe av det følgende:
1. Slitasje i forbindelse med normal bruk.
2. Modifisering, misbruk, uhell, feilmontering, feil bruk eller uautoriserte reparasjoner.
3. Fjerning av serienummer eller kontrolletiketter.
4. Feilaktig bruk, inkludert bruk som ikke er i henhold til de medfølgende produktinstruksjonene.
5. Tilkobling til feil spenningsnivå.
6. Eventuelle andre tilfeller som ikke gjelder materialfeil og fabrikasjonsfeil.
Denne garantien gjelder ikke for forfalskede CORSAIR ONE-produkter. Det vil si produkter som CORSAIR, etter eget skjønn,
anser for å ikke være produsert av CORSAIR eller noen av dennes autoriserte produksjonspartnere.

Gjøre Systemet Klart For Forsendelse
Før du sender systemet til reparasjon, må du sikkerhetskopiere alle data og slette all rettighetsbeskyttet informasjon og alle
personopplysninger fra enheten. Fjern eventuelt tilleggsutstyr og lagringsmedier o.l. som sitter løst, som minnepinner, CD-er osv.
CORSAIR er ikke ansvarlig for din konfidensielle eller rettighetsbeskyttede informasjon eller dine personopplysninger; data som
forsvinner eller blir ødelagt; eller løse lagringsmedier o.l. som forsvinner eller blir skadd.
Hvis systemet er passordbeskyttet, ber vi deg deaktivere passordbeskyttelsen før du sender det.
Som ledd i reparasjonsprosessen blir all programvare på systemet tilbakestilt til opprinnelige spesifikasjoner. CORSAIR er ikke
ansvarlig for tap som oppstår som følge av at data fremdeles ligger på et system som sendes til CORSAIR for reparasjon, og
CORSAIR er ikke ansvarlig for gjenoppretting eller reinstallasjon av data eller programvare.
RMA-returadresser for CORSAIR ONE
Vi har flere RMA-reparasjonssteder rundt i verden. RMA-bekreftelsen du mottar, viser hvilken returadresse du skal bruke når du
sender RMA-pakken med CORSAIR ONE-systemet. Dette er som standard returstedet du skal bruke, og dette skal ikke endres
uten godkjenning fra CORSAIR. Pakker som mottas ved et leveringspunkt vi ikke har godkjent, kan vi nekte å ta imot, og vi kan
returnere dem til avsenderen på avsenderens regning.
Forsendelse Av CORSAIR ONE Tilbake Til Kunden
Uten ekstra kostnad sender CORSAIR deg en returpakke med en returetikett. Pakken inneholder en eske, beskyttende
skumgummi og en pose av polyetylen. Det følger med detaljerte instruksjoner for hvordan produktet skal pakkes. En av
CORSAIRs logistikkpartnere tar seg av leveringen fra deg til reparasjonssenteret og tilbake igjen uten ekstra kostnad. Hvis
en pakke ankommer med utvendig skade, blir det gjort en vurdering av dette under reparasjonsprosessen. CORSAIR er ikke
ansvarlig for skade som har oppstått under transport til RMA-stedet dersom enheten ikke er pakket slik den skal.
Garantiperioder For CORSAIR ONE
CORSAIR ONE har 2 års maskinvaregaranti.
CORSAIR tilbyr en 1 år lang maskinvaregaranti for CORSAIR ONE-produkter som er renovert i henhold til kravene.

Ansvarsbegrensning
CORSAIR SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER
SAMT FØLGESKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV OVERSKUDD, INNTEKT ELLER DATA (ENTEN DIREKTE
ELLER INDIREKTE) ELLER KOMMERSIELT TAP FOR BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ
PRODUKTET DITT, SELV OM CORSAIR ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKT ERSTATNINGSANSVAR. Enkelte
lokale lover tillater ikke ekskludering av eller begrensninger i spesielle, indirekte eller tilfeldige skader samt følgeskader, så det er
ikke sikkert at denne begrensningen eller ekskluderingen gjelder i din jurisdiksjon.
Ekskludering Av Implisitte Garantier
BORTSETT FRA DER DET ER FORBUDT VED EN GJELDENDE LOV, ER ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET
OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FOR DETTE MASKINVAREPRODUKTET UTTRYKKELIG FRASKREVET. Enkelte lokale
lover tillater ikke begrensninger for hvor lenge en underforstått garanti skal vare, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke for
din jurisdiksjon.
Datagjenoppretting
I tilfeller der data går tapt ved bruk av et CORSAIR ONE-produkt. CORSAIR er ikke ansvarlig for sikkerhetskopiering eller
gjenoppretting av eventuelle data som kan ha gått tapt.
Ingen Andre Garantier
Ingen ansatte i CORSAIR eller forhandlere eller andre representanter er autorisert til å gjøre endringer i, forlenge eller føye til
tillegg i denne garantien.
Slik Fremmer Du Garantikrav
Før du fremmer et garantikrav, ber vi deg kontakte teknisk støtte og gå til http://support.corsair.com og lese støttedelen for
teknisk assistanse.
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