
  Pomoc techniczna – pytania i odpowiedzi  TSD-QA-82(2011/1/14) 

1. Q: Jak pod czy  odbiornik CIR obecny w zestawie z p yt  g ówn  H67M-GE/HT? 

A: Krok1. Prosz  pod czy  kabel frontowego panelu USB do z cz CIR1 oraz USB 6_7.  

Na czerwono zaznaczone s  odpowiednie piny. 

 
Prawid owe pod czenie ilustruje poni sze zdj cie. 

 

Krok2: Pod cz odbiornik CIR do frontowego panelu USB zanim w czysz komputer. 

Krok3: Upewnij si , e odbiornik CIR jest uaktywoniony w BIOS-ie (zak adka Advanced -> Super IO Configuration 

-> CIR Controller -> [Enabled]). 

 
(Je eli nie widzisz opcji CIRController w BIOS-ie, wy cz zasilanie komputera i pod cz odbiornik CIR do innego 

portu USB na przednim panelu, a nast pnie spróbuj ponownie) 



 

Krok 4: Uruchom system Windows, w  p yt  ASRock do nap du i zainstaluj sterowniki CIR (znajduj  si  na li cie 

sterowników). 

 

Pami taj: Pod cz odbiornik CIR do przedniego panelu USB zanim uruchomisz komputer. 

2. Q: Pod czy em telewizor do komputera Vision 3D poprzez kabel HDMI, ale nie s ysz  d wi ku po przywróceniu 

komputera do pracy z trybu u pienia. Co powinienem zrobi ? 

A: Prosz  pobra  sterowniki graficzne w wersji 266.35 lub nowszej z poni szego linku. 

Link: http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=Vision 3D Series 

3. Q: Po instalacji poprawki “Accusys Inc – Storage – ACS-6xxxx” na p ycie g ównej X58 Extreme6, P67 Professional, 

P67 Extreme6 lub P67 Extreme4 niektóre urz dzenia nie funkcjonuj  prawid owo. Jak rozwi za  ten problem? 

A: Prosz  post powa  zgodnie z instrukcjami w celu usuni cia poprawki “Accusys Inc – Storage – ACS-6xxxx”. 

Krok 1. Kliknij Start -> PPM (prawy przycisk mszy) Komputer -> Zarz dzaj 

 
Krok 2. Wybierz Menad er Urz dze  -> Kontrolery dysków twardych -> PPM ACS-6xxxx -> W ciwo ci 



 
Krok 3. Naci nij Odinstaluj. 

 
Krok 4. Wybierz opcj  “Usu  sterowniki dla tego urz dzenia” i naci nij OK. 



 

Po usuni ciu sterowników ACS-6xxxx oraz ponownym uruchomieniu komputera, wszystko powinno wróci  do 

normy. 

 


