Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2013/09)

1. P: Kiedy odtwarzam muzyk lub filmy przez Media Player w systemie Windows 8 32/64 bit, program niespodziewanie
zatrzymuje si i wy wietla wiadomo

o b dzie za ka dym razem, gdy pod czam s uchawki do frontowego panelu. Co

powinienem zrobi ?
O: Prosz jeszcze raz otworzy program Media Player oraz uruchomi plik ponownie, by cie ka d wi kowa by a
odtwarzana przez urz dzenie pod czone do frontowego panelu audio.
2. P: Moje urz dzenie z interfejsem eSATA nie mo e by wykryte przez kontroler ASMedia SATA3 na p ycie g ównej z
chipsetem Z87. Jak powinienem rozwi za ten problem?
O: Prosz odinstalowa sterowniki ASMedia SATA3 oraz zainstalowa sterownik ASMedia SATA3 w wersji 1.4.1 lub
pó niejszej z odno nika poni ej.
http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3(v1.4.1).zip
3. P: Nie mog zainstalowa sterowników do zintegrowanego uk adu graficznego w procesorze CPU E3-1265L v3 z p yty
z do czonymi sterownikami. Który sterownik powinienem zainstalowa dla procesora CPU E3-1265l v3?
O: Zintegrowany uk ad graficzny w procesorze E3-1265L to GT1, który jest inny ni w pozosta ych procesorach
Haswell. Prosz pobra sterownik v15.31.18.0.3272 z odno nika poni ej i zainstalowa go do ww. procesora.
Windows 7/8 32-bit:
http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA(v15.31.18.0.3272).zip
Windows 7/8 64-bit:
http://download.asrock.com/drivers/special/VGA(v15.33.22.3621GT1_64bit).zip

4. P: Kiedy pod cz 4-pinowy kabel zasilaj cy do przedniego panelu Wi-SD, nie mog wy czy komputera. Co
powinienem zrobi ?
O: Przedni panel Wi-SD powinien pracowa prawid owo bez dodatkowego, 4-pinowego ród a zasilania. Sprawd na
poni szej instrukcji, czy przedni panel zosta zainstalowany prawid owo.

5. P: Czytnik kart w przednim panelu Wi-SD nie wykrywa kart SD. Co powinienem zrobi , by by y one wykrywane?
O: Prosz zaktualizowa firmware czytnika kart SD wg instrukcji znajduj cych si w poni szym dokumencie.
http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware(v8).pdf

6. P: Po zainstalowaniu wszystkich sterowników do p yty g ównej Z87 OC Formula w systemie Windows 7 64 bit na dysku
sformatowanym w trybie GPT nie mog zamkn
O: Prosz wej

systemu operacyjnego. Co powinienem zrobi ?

do trybu awaryjnego systemu Windows, odinstalowa sterowniki Etron USB 3.0 oraz zainstalowa ich

najnowsz wersj . Odno nik do sterownika Etron USB 3.0 x64 znajduje si tutaj:
http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64(0.5.649.2).zip

