Technical Reference - Q&A

TSD-QA89 (2011/11)

1. Q: Jak odblokowa funkcj 3D na komputerze ASRock Vision 3D lub ION3D?
A: Monitory/TV/oprogramowanie mog si nieco ró ni opcjami konfiguracyjnymi.

Prosz zapozna si z przyk adow konfiguracj :
3D TV: Samsung UA46C7000WM 46”
Oprogramowanie wideo: Power DVD10 v10.0.2025.52
Materia wideo: Step UP 3D Blu-ray
1. Prosz pod

aj wedle kolejnych kroków instrukcji.

A. Zainstaluj sterowniki SCD przed kolejnym krokiem.
B. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, kliknij Panel Sterowania Nvidia.
C. Przejd do zak adki “Skonfiguruj Stereoskopowy obraz 3D” i zaznacz opcj “W cz stereoskopowy obraz 3D”.

D. Je eli jest to pierwsze uaktywnienie funkcji obrazu 3D, oprogramowanie mo e pokierowa Ci przez Kreator
Ustawie . Wykonaj opisane operacje.
E. Po uko czeniu Kreatora Ustawie , przejd prosz do zak adki Wy wietlacz -> Zmie rozdzielczo
odpowiednie parametry wy wietlania.
W naszym przypadku jest to HD, 3D: 1080p oraz cz stotliwo

od wie ania 24 Hz.

by ustawi

F. Kliknij Zastosuj w celu zaakceptowania ustawie .
2. Pod

aj wedle instrukcji by skonfigurowa oprogramowanie Power DVD 10.

A. Kliknij w ikon “3D” na panelu program Power DVD 10 by skonfigurowa ustawienia 3D.
B. Wybierz odpowiedni monitor/TV. Jak pokazuje obraz poni ej, wybrali my opcj “120 Hz Time-sequential 3D
LCD”.

* Uwaga: Prosz pami ta , e monitor/TV/materia wideo mog mie ró ne konfiguracje; prosimy zapozna si z
instrukcjami obs ugi urz dze .
C. Mo esz odtwarza materia w 3D.
2. Q: Jak skonfigurowa d wi k (DTS 5.1, Dolby 5.1, DTS HD Master i Dolby True HD) poprzez z cze HDMI lub SPDIF?
A: Wymagania:
System operacyjny Windows 7, Vista SP2 lub pó niejsze.
Odbiornik/dekoder: np. Wzmacniacz Onkyo TX-SR608:
Oprogramowanie: np. PowerDVD 10 v10.0.2025.52 lub inne.
Instalacja:
1. Prosz zainstalowa wszystkie sterowniki z p yty CD/DVD oraz sprawdzi , czy w menad erze urz dze nie ma
adnych b dów (znaczki “!” lub “?”).
2. Wejd w Panel Sterowania -> D wi k
Je eli chcesz korzysta z d wi ku poprzez gniazdo HDMI, wybierz HDMI.
Je eli chcesz korzysta z d wi ku poprzez gniazdo SPDIF, wybierz Wyj cie optyczne.

*Ró ne p yty g ówne/chipsety mog ró ni si oznaczeniami widocznymi powy ej.
3. Wejd w ustawienia d wi ku w u ywanej aplikacji.
W oprogramowaniu Power DVD 10 wygl da to tak, jak na obrazku poni ej.

4. Wybierz dekoder/amplituner dla cyfrowego wyj cia audio.
5. Wybierz odpowiedni format zawarto ci/ ród a.

6. Mo esz odtwarza materia audio/wideo.
3. Q: Jak rozwi za problem dziwnej pracy myszki lub klawiatury w BIOS-ie?
A: Prosimy o aktualizacj BIOS-u do najnowszej wersji z dzia u Download.
Odno nik do dzia u Download: http://www.asrock.com/support/download.pl.asp

4. Q: Jak zainstalowa sterowniki SATA RAID w przypadku p yty gównej z chipsetem X79?
A: Krok 1:
http://download.asrock.com/drivers/Intel/SATA/Floppy_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v3.0.0.2003).zip
Krok 2:
Prosz rozpakowa sterowniki SATA RAID, które pobra

w kroku 1 oraz umie

je na przeno nym dysku flash

(pendrive).
Krok 3:
Prosz kliknij “Load Driver/Zainstaluj sterownik” podczas instalacji systemu Windows.

Krok 4:
Kliknij “Browse/Przegl daj”.

Krok 5:
Wybierz folderz rozpakowanego archiwum:
RSTe_f6_iaStorA_2008R2_32 – dla 32-bitowego systemu operacyjnego
RSTe_f6_iaStorA_2008R2_64 - dla 62-bitowego systemu operacyjnego

Krok 6:
Wybierz sterownik SATA RAID dla “Intel® C600 Series…” jak prezentuje obrazek poni ej i kliknij przycisk Dalej, by
przej

do kolejnego kroku w instalacji system.

