
 

 

 
 
 
Informacje Techniczne – Q&A, czyli pytania i odpowiedzi  TSD-QA (2015/12) 

1. P: Pod Windows’em 10 w wersji 1511 (Threshold 2 Build 10586), p yty g ówne Z170 Extreme6 oraz Z170 Gaming K6 

mog  nie wzbudza  si  poprawnie z Trybu u pienia (S3) lub nie przechodzi  w Tryb hibernacji (S4). 

 

O: Aby rozwi za  problem, odwied  stron  pobierania ASRock i dokonaj aktualizacji BIOS’u do wersji widocznej 

poni ej lub pó niejszej. 

        Link:  http://www.asrock.com/support/download.asp 

Model Wersja BIOS 

Z170 Extreme6+ P1.80 

Z170 Extreme6 P1.80 

Z170 Gaming K6+ P1.90 

Z170 Gaming K6 P1.90 

2. P: Kiedy próbuj  u  64-bitowego systemu operacyjnego na wirtualnej maszynie VMware, system wyrzuca komunikat 

“This host supports Intel VT-X, but Intel VT-X is disabled” (“Ten gospodarz obs uguje Intel VT-X, lecz Intel VT-X jest 

wy czony/niedost pny”). 

 

O: Aby rozwi za  problem, skonfiguruj opcj  “Intel Virtualization Technology” w BIOS’ie, by w czy  VT-x. 

(BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Set “Intel Virtualization Technology” to “Enabled”) 

(BIOS -> Zaawansowane -> Konfiguracja CPU -> Ustaw “Technologia Wirtualizacji Intel” na “W czone”). 

3. P: Mój Beebox z kart  sieciow  Realtek Wireless LAN nie mo e nawi za  po czenia z moim ruterem na pa mie 

2.4GHz. 

 O: Aby rozwi za  problem, zaaktualizuj sterownik Realtek Wireless (v2023.23.1030.2015), korzystaj c z linku poni ej: 

   Link:  http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/?cat=Download 

4. P: Pod czy em mysz PS/2 do portu PS/2 na mojej p ycie g ównej z serii Intel 100, jednak mysz nie dzia a. 

O: Aby rozwi za  problem ustaw w BIOS’ie opcj  “PS/2 Y-cable” na “Auto”. 

 (BIOS -> Advanced -> Super IO Configuration -> Set “PS/2 Y-cable” item to “Auto”) 

 (BIOS -> Zaawansowane -> Konfiguracja urz dze  Wej cia-Wyj cia -> Ustaw opcj  “PS/2 Y-cable” na “Auto”) 

5. P: Jak mog  zmieni  ustawienie wy czania systemu Windows 10, z przechodzenia w tryb Hibernacji (S4) na 

wy czenie systemu (S5)?  

O: Aby rozwi za  ten problem w systemie Windows 10 wykonaj nast puj ce czynno ci. 

1. Otwórz Ustawienia Systemu. 



 

 

2. Wybierz [Zasilanie i u pienie], nast pnie [Dodatkowe ustawienia zasilania]. 

 
3. Wybierz [Wybierz ustawienia przycisków zasilania]. 

 
4. Wybierz [Zmie  ustawienia, które obecnie s  niedost pne]. 

 

5. Odznacz opcj  [W cz szybki start], nast pnie zapisz zmiany. 



 

 

 
6. Zrobione. 

 

 


