Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2013/03)

1. P: Jak wk ada si procesor do p yt g ównych z socketem LGA 1155?
O: S dwa ró ne rodzaje os onek socketu. Sprawd , który z nich wyst puje u Ciebie, a nast pnie post puj zgodnie z
poni szymi instrukcjami:
Typ A: Os onka umieszczona na wierzchu socketu.
Krok 1. Otwórz gniazdo procesora bez zdejmowania os onki: Naci nij d wigni socketu, odchyl j delikatnie w bok,
a nast pnie podnie . Przez ca y czas nie usuwaj os onki socketu.

Krok 2. W

procesor LGA 1155: Upewnij si , e procesor jest dobrze obrócony – zlokalizuj Pin1 i dwa wci cia, a

nast pnie delikatnie umie

procesor w gnie dzie socketu.

Krok 3. Zamknij socket: Naci nij d wigni zamykania i zaprzyj j o mocowanie. Os onka zabezpieczaj ca
samoczynnie usunie si z pokrywy socketu.

Type B: Os onka umieszczona wewn trz socketu.
Krok 1. Otwórz gniazdo procesora bez zdejmowania os onki: Naci nij d wigni socketu, odchyl j delikatnie w bok,
a nast pnie podnie .

Krok 2. Usu os onk zabezpieczaj

: Umie

swój palec wskazuj cy na górnej kraw dzi os onki. U yj kciuka do

usuni cia os ony poprzez odchylenie do góry wystaj cego elementu.

NIGDY nie usuwaj os onki socketu tak jak na powy szym obrazku (po prawej). Nieprawid owe usuwanie mo e
spowodowa uszkodzenie pinów w sockecie!
Krok 3. W

procesor LGA 1155: Upewnij si , e procesor jest dobrze obrócony – zlokalizuj Pin1 i dwa wci cia, a

nast pnie delikatnie umie

procesor w gnie dzie socketu.

Krok 4. Zamknij socket: Naci nij d wigni zamykania i zaprzyj j o mocowanie.

2. P: Nie mog kopiowa plików przez port USB 3.0 obs ugiwany przez ASMedia, gdy korzystam z XFast USB pod
systemem Windows 8. Jak rozwi za ten problem?
O: Je li chcesz korzysta z XFast USB na ASMedia USB 3.0, odinstaluj prosz sterowniki ASMedia i skorzystaj ze
sterowników wbudowanych w system Windows 8.
3. P: Gdy chcia em zaktualizowa Lucid Virtu MVP, okaza o si , e s dwie wersje Lucid Virtu MVP na oficjalnej stronie:
Virtu MVP i Virtu MVP R2.0. Któr wersj Virtu MVP powinienem zainstalowa ?
O: Prosz mie na uwadze, e Virtu MVP2.0 mog odp atnie naby tylko u ytkownicy sklepu online Lucid.
Prosz zaktualizowa Virtu MVP pierwszej generacji.
http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml.

