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CONȚINUTUL PACHETULUI CORSAIR ONE
A

Sistemul CORSAIR ONE

B

Cablu De Alimentare

C

Antene Wireless

D

Manual De Instrucțiuni

INSTALAREA CORSAIR ONE
Porturi Anterioare Și Buton De Pornire
Buton De Pornire

A

B

2 Porturi USB 3.2 Gen 1
Port HDMI 2.0

Port De 3,5mm Pentru Căști/Microfon

C

Porturi Posterioare
Buton Eliberare Ventilator

Port USB 3.2 Gen 2 Tip C

Port USB 3.2 Gen 2

4 Porturi USB 3.2 Gen 1
2 Porturi USB 3.2 Gen 2

Port Ethernet

Porturi Pentru Antene WiFi6/Bluetooth

Porturi Audio

Întrerupător Pornit/Oprit
Alimentare La Rețea

D
3 Porturi DisplayPort
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INSTALAREA ANTENELOR WIRELESS

CONECTAREA TASTATURII ȘI MOUSE-ULUI

CONECTAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

CONECTAREA MONITORULUI (MONITOARELOR)

Două antene wireless sunt incluse în pachetul CORSAIR ONE. Înșurubați-le în
conectoarele de pe spatele unității.

Introduceți cablul de alimentare în priza de pe spatele CORSAIR ONE și
celălalt capăt în priza de perete. Comutați întrerupătorul pe poziția ON (Pornit).
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Cuplați cablurile USB de la tastatură și mouse la porturile USB de pe spatele
CORSAIR ONE.

Cuplați cablul (cablurile) DisplayPort de la monitor (monitoare) la portul DisplayPort
de pe spatele CORSAIR ONE.
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CONECTAREA DIFUZOARELOR (OPȚIONAL)

În funcție de configurația difuzoarelor, conectați-le la porturile audio de pe spatele
CORSAIR ONE pe baza diagramei de mai jos.

CONECTAREA REȚELEI (OPȚIONAL)

Dacă dosiți să folosiți o conexiune pe cablu la rețea în locul celei wireless, cuplați
cablul Ethernet de la modem sau router la portul de rețea de pe spatele
CORSAIR ONE.

Intrare Linie

Ieșire Difuzoare/Căști

Intrare Microfon

CONECTAREA OCHELARILOR VR (OPȚIONAL)

CORSAIR ONE este conceput pentru o cuplare ușoară la echipamentele VR.
Cuplați cablul HDMI de la ochelarii VR la portul HDMI anterior al unității, apoi
cuplați cablul (cablurile) USB de la ochelarii VR sau de la breakout box la porturile
USB anterioare sau posterioare.
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SERVICE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE/DEPANARE

Drivere Și Software Actualizate

Î: CORSAIR ONE nu pornește.

CORSAIR ONE vine preinstalat cu întreg necesarul de drivere și software pentru
funcționare. Versiunile noi de drivere și software sunt disponibile la:
http://www.corsair.com/downloads

R: D ecuplați toate cablurile de la CORSAIR ONE și țineți apăsat butonul de pornire timp de 5
secunde. Recuplați apoi toate cablurile și încercați să-l porniți.
Î: CORSAIR ONE nu afișează imaginea primită prin DisplayPort.
R: Verificați conexiunea dintre CORSAIR ONE și monitor sau monitoare. Verificați și
dacă monitorul este setat pe tipul corect de intrare și dacă folosiți un cablu
DisplayPort certificat.

UPGRADE CORSAIR ONE

Utilizatorii avansați care doresc să efectueze un upgrade la CORSAIR ONE pot să o
facă fără să anuleze garanția. Instrucțiuni video și scrise se pot găsi la:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

Î: 	CORSAIR ONE nu afișează imaginea primită prin HDMI sau mișcarea din imagine
este sacadată.
R: Verificați conexiunea dintre CORSAIR ONE și monitor sau monitoare. Verificați și dacă
monitorul este setat pe tipul corect de intrare. În final, încercați să cuplați cu un alt cablu.
Pentru a beneficia de o imagine de calitate maximă, folosiți un cablu HDMI certificat
pentru funcționare HDMI 2.0 la 18Gbps.
Î: Diagnostic Tool (Instrumentul de diagnostic) se blochează.
R: O priți toate instrumentele de scanare a sistemului, inclusiv antivirusul, apoi reporniți
Diagnostic Tool.
Î: Wi-Fi și/sau Bluetooth nu funcționează.
R: A sigurați-vă că antenele de pe spatele unității sunt cuplate și înșurubate complet. Dacă
sunt corect fixate și tot nu puteți folosi conectivitatea Wi-Fi și/sau Bluetooth, contactați
asistența pentru clienți CORSAIR.
Î: 	Trebuie să-mi cuplez tastatura și mouse-ul în cele 2 porturi USB cu pictogramele de
tastatură și mouse?
R: Nu. Vă puteți cupla tastatura și mouse-ul în orice porturi USB.
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Garanție Limitată Pentru Sistemele CORSAIR ONE
CORSAIR oferă o garanție netransferabilă cumpărătorului produsului CORSAIR ONE, achiziționat de la un revânzător CORSAIR
autorizat. CORSAIR garantează faptul că produsul nu va prezenta defecte de material și de manoperă pentru o perioadă
specificată, începând de la data achiziției. Perioada de garanție pentru CORSAIR ONE este de 2 ani, conform informațiilor din
documentația utilizatorului sau de pe ambalajul produsului. În cazul în care oricare din aceste perioade de garanție diferă, se va
aplica perioada de garanție cea mai lungă.

Returnarea Produsului Pentru Reparații
Puteți trimite o solicitare RMA (Autorizație de returnare a produsului) online la http://support.corsair.com. După autorizarea
reparației CORSAIR ONE de către Asistența Tehnică CORSAIR, vă vom trimite un Număr de autorizație de returnare a produsului
(RMA#), precum și instrucțiuni de returnare. Pentru procesarea RMA este necesară o dovadă validă de achiziționare (de ex., bon,
factură, copie după extrasul de cont aferent cardului de credit).

Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legea locală, această garanție se limitează la cumpărătorul inițial și nu
este transferabilă. Această garanție vă conferă drepturi legale specifice și puteți avea drepturi suplimentare care variază conform
legilor locale.

Nu returnați produsul fără aprobare prealabilă de la CORSAIR. Orice produs returnat fără un RMA# valid și unic va fi refuzat
și returnat expeditorului pe cheltuiala acestuia. Pentru a evita problemele la momentul primirii, scrieți clar RMA# pe exteriorul
pachetului și includeți o copie a e-mailului de confirmare a RMA în pachet.

În general, această garanție înseamnă că produsul CORSAIR ONE va funcționa în conformitate cu specificațiile tehnice publicate,
așa cum se specifică în fișa tehnică, și în mediul de funcționare pentru care a fost conceput, pe durata perioadei de garanție.
Măsuri Reparatorii
Întreaga răspundere CORSAIR și măsura dvs. reparatorie exclusivă pentru produsul CORSAIR ONE care nu funcționează în
conformitate cu specificațiile tehnice publicate este la aprecierea CORSAIR: 1) repararea sau înlocuirea produsului pe cheltuiala
CORSAIR. Această obligație de garanție este condiționată de returnarea produsului hardware la locul inițial de achiziție sau la
un alt loc, conform instrucțiunilor CORSAIR, cu bonul de vânzare inițial anexat. Este posibil să vi se ceară să achitați taxele de
expediere și manipulare precum și orice tarife, accize sau alte taxe aplicabile. La aprecierea sa, CORSAIR poate oferi un produs
nou sau recondiționat.
Orice CORSAIR ONE înlocuit va fi garantat pentru perioada de garanție inițială rămasă sau treizeci (30) de zile, oricare dintre ele
este mai mare, sau pentru perioada de timp impusă de legile locale.
Produse Învechite Sau Ieșite Din Fabricație
Un produs învechit sau ieșit din fabricație va fi înlocuit cu același produs, dacă este disponibil. În cazul în care compania
CORSAIR nu este capabilă să vă înlocuiască produsul CORSAIR ONE învechit sau ieșit din fabricație cu același produs, CORSAIR
va înlocui produsul CORSAIR ONE învechit sau ieșit din fabricație, la aprecierea sa, cu un produs CORSAIR ONE cu o funcție și
capacitate similară.
Excluderi
Această garanție nu acoperă probleme sau deteriorări rezultate din următoarele cauze, dar fără a se limita la acestea:
1. Uzura fizică asociată utilizării normale.
2. Orice modificare, utilizare necorespunzătoare, accident, dezasamblare, aplicare greșită sau reparație neautorizată.
3. Îndepărtarea numărului de serie sau a etichetelor de reglementare.
4. O rice utilizare necorespunzătoare, inclusiv orice utilizare care nu este în conformitate cu instrucțiunile furnizate
privind produsul.
5. Cuplarea la o sursă de tensiune necorespunzătoare.
6. Orice altă cauză care nu are legătură cu un defect de material sau de manoperă.
De asemenea, sunt excluse de la această garanție produsele CORSAIR ONE contrafăcute; acestea includ produsele pe care
CORSAIR, la aprecierea sa, le consideră a nu fi fost fabricate de CORSAIR sau oricare dintre partenerii săi de producție autorizați.

Pregătirea Sistemului Pentru Expediere
Înainte de expedierea sistemului pentru reparații, securizați toate datele și îndepărtați toate informațiile confidențiale, proprietare
sau personale din unitate. Îndepărtați toate echipamentele auxiliare externe și suporturile amovibile precum unități de memorie,
CD-uri etc.
CORSAIR nu este responsabilă pentru informațiile dvs. confidențiale, proprietare sau personale; datele pierdute sau corupte;
suporturile amovibile deteriorate sau pierdute.
Dacă sistemul dvs. este protejat cu parolă, vă rugăm să dezactivați parola înainte de a expedia dispozitivul.
Ca parte a procesului de reparare, întregul software de pe sistem va fi resetat la specificațiile originale. CORSAIR nu este
responsabilă pentru pierderile suferite din cauza datelor lăsate în sistemul expediat către CORSAIR pentru reparații și, de
asemenea, CORSAIR nu va fi responsabilă pentru restaurarea sau reinstalarea de programe sau date.
Adrese Pentru Returnarea RMA a CORSAIR ONE
Avem mai multe locații pentru reparații prin RMA la nivel internațional. Confirmarea CORSAIR ONE pentru RMA va specifica
adresa de returnare exactă pe care trebuie să o folosiți când expediați pachetul RMA. Aceasta va fi locația dvs. standard de
returnare și nu trebuie schimbată fără aprobare prealabilă de la CORSAIR. Orice pachet primit la o locație neautorizată va fi
refuzat și returnat expeditorului pe cheltuiala acestuia.
Expedierea Pentru Returnare CORSAIR ONE
CORSAIR vă va trimite prin poștă un pachet de expediere pentru returnare cu o etichetă de expediere pentru returnare, gratuit.
Materialul de împachetare include o cutie, spumă protectoare și o pungă de polietilenă. Sunt furnizate și instrucțiuni detaliate
pentru împachetare. Un partener logistic CORSAIR va asigura transportul produsului de la dvs. la centrul de reparații și înapoi,
gratuit. Toate pachetele care ajung cu deteriorări externe vor fi evaluate în cadrul procesului de reparare. CORSAIR nu este
responsabilă pentru deteriorările produse în timpul transportului către locațiile de primire RMA dacă unitatea nu a fost
corect împachetată.
Perioadele De Garanție Pentru CORSAIR ONE
CORSAIR ONE vine cu o garanție de 2 ani la hardware.
CORSAIR oferă o garanție de 1 an la hardware pentru produsele CORSAIR ONE recondiționate.

Limitarea Răspunderii
CORSAIR NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU DIRECTĂ,
INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA PROFITURILOR, VENITURILOR SAU DATELOR (DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ)
SAU PIERDEREA COMERCIALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICĂREI GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE REFERITOARE LA
PRODUSUL DVS., CHIAR DACĂ CORSAIR A FOST INFORMATĂ ANTERIOR DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE.
Unele legi locale nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte, accidentale sau directe, așa că această limitare
sau excludere s-ar putea să nu se aplice în jurisdicția dvs.
Excluderea Garanțiilor Implicite
CU EXCEPȚIA INTERDICȚIILOR CONFORM LEGII ÎN VIGOARE, SE RENUNȚĂ ÎN MOD EXPLICIT LA ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ
SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACEST PRODUS HARDWARE.
Unele legi locale nu permit limitări cu privire la cât timp poate dura o garanție implicită, așa că această limitare s-ar putea să nu se
aplice în jurisdicția dvs.
Recuperarea Datelor
În cazul unei pierderi de date în timpul utilizării produsului CORSAIR ONE, CORSAIR nu este responsabilă de securizarea sau
recuperarea datelor pe care le-ați pierdut.
Fără Alte Garanții
Niciun angajat, distribuitor sau alt agent CORSAIR nu este autorizat să facă modificări, extensii sau adăugiri la această garanție.
Cum Să Faceți O Solicitare De Garanție
Înainte de a depune o solicitare de garanție, contactați grupul nostru de asistență tehnică sau vizitați http://support.corsair.com
și consultați secțiunea de asistență tehnică.
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