Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2015/07)

1. P: Jakie adaptery DisplayPort obs uguje Beebox?
O:

Beebox obs uguje tylko adaptery DisplayPort-D-Sub. Adaptery DisplayPort-HDMI lub DisplayPort-DVI nie s

obs ugiwane.
2. P: Czy d wi k DTS Connect 5.1 Surround dzia a w systemie Windows 10?
O:

Ze wzgl du na ograniczenia systemu Microsoft Windows 10, funkcja DTS Connect 5.1 Surround nie jest

obs ugiwana. Prosz wybra wcze niejsze dystrybucje jak Windows 8, 8.1 lub 7.
3. P: Jak zainstalowa procesor na p ycie g ównej z socketem 2011/2011-3?
O: Krok 1. Otwórz pokryw procesora bez usuwania os ony: odczep d wignie po obydwu stronach socketu przez
naci ni cie ich i przesuni cie w bok.

Krok 2. Zainstaluj procesor LGA2011-3: Upewnij si , e procesor zosta prawid owo umiejscowiony dzi ki
wpustom w procesorze i wypustkach w gnie dzie procesora.

Krok 3. Zamknij i zabezpiecz socket poprzez zabezpieczenie d wigni po dwóch stronach. Os ona procesora
automatycznie zostanie wypchni ta.

4. P: Jak mam pobra oprogramowanie ASRock XFast RAM, Fast Boot, Good Night LED, Dehumidifier, Key Master, USB
Key, OC DNA na p ytach z chipsetem Z170/H170/B150?
O:

P yty g ówne z chipsetem z serii Intel 100 posiadaj program ASRock APP Shop, poprzez który mo na
pobra ww. aplikacje. Je li chcesz z nich korzysta , prosz zainstalowa oprogramowanie ASRock APP Shop
i pobra je poprzez funkcj Live Update. Poni ej znajduje si zrzut ekranu z tego oprogramowania.

5. P: Po aktualizacji sterownika Killer LAN z wersji 1.1.52.1451 do wersji 1.1.54.1506 w systemie Windows 10, nie dzia a
sie LAN. Jak to naprawi ?
O:

Aktualizacja sterownika Killer LAN z wersji 1.1.52.1451 do nowszej pod kontrol systemu Windows 10 mog a
doprowadzi do awarii. Prosz post powa wed ug poni szych regu , aby rozwi za ten problem.

Krok 1: Otwórz Menad er Urz dze i odinstaluj sterownik Killer LAN.

Krok 2: Zaznacz opcj i wci nij [OK].

Krok 3: Wyszukaj nowy sprz t.

Krok 4: Zainicjuj instalator sterownika Killer LAN 1.1.54.1506 lub nowszy i wybierz opcj [Remove]. Nast pnie
uruchom komputer ponownie.

Krok 5: Zainstaluj nowy sterownik Killer LAN i uruchom komputer ponownie.

