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1. P: Czy mój port DVI mo e przesy  sygna  audio jak port HDMI? Co zrobi , by dzia  z moim monitorem 

posiadaj cym port HDMI. 

O: Upewnij si , e spe nione s  ni ej wymienione warunki: 
1.DVI na p ycie g ównej musi obs ugiwa  DHCP. 

Je li nie jeste  pewien czy DVI na Twojej p ycie wspiera HDCP, sprawd  informacj  o DVI w specyfikacji swojej 

yty g ównej na naszej stronie. 

 

2. Pod cz kabel DVI przez adapter HDMI. 

3. Zmie  opcj  pracy DVI na [as HDMI] w BIOS\Advanced\North Bridge Configuration. 

 

4. Ustaw HDMI jako domy le urz dzenie odtwarzania w Panel sterowania/D wi ki. 
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2. P: Czy istnieje mo liwo  u ywania dwóch systemów operacyjnych przy w czonej funkcji Fast Boot? 

O: Tak, jest to mo liwe. Poniewa  jednak w trybie Fast Boot inicjalizowana jest tylko jedna partycja dysku/wolumin 

RAID, nale y upewni  si , e systemy operacyjne s  zainstalowane na tym samym dysku twardym/macierzy RAID. 

3. P: Mój system zawiesza si  gdy korzystam z Photo Viewer w systemie Windows 7 na VisionX. Dlaczego tak si  

dzieje? 

O: Prosimy zaktualizowa  sterowniki karty graficznej AMD do wersji 12.11 pobrane z ASRock Beta zone. 

http://www.asrock.com/nettop/Intel/VisionX%20Series/?cat=Beta 

 

 

4. P: Po zainstalowaniu narz dzia VirtuMVP V2.1.221 nie mog  korzysta  z drukarki, co si  sta o? 

O: Prosimy odinstalowa  poprzedni  wersj  narz dzia VirtuMVP i zainstalowa  wersj  VirtuMVP 2.1.223 ze strony 

ASRocka. 

http://www.asrock.com/support/download.asp?cat=Drivers 

5. P: Przy instalacji sterownika ASMedia SATA3 ca y czas pojawia si  BSOD. Jak mog  zainstalowa  sterownik 

ASMedia SATA3 na Windows 8? 

O: Je li pod czasz dysk twardy zawieraj cy system operacyjny do jednego z portów SATA3_A0 / SATA3_A1, u yj 

zintegrowanych sterowników Windows 8. 

 

Inn  mo liwo ci  jest pod czenie dysku HDD do portów SATA3_0/ SATA3_1 i ponowna instalacja sterowników 

ASMedia SATA3. 
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6. P: Czym jest Dr. Debug i co oznaczaj  wy wietlane przez niego kody? 

O: Debug Dr s y do wy wietlania kodów, które reprezentuj  ró ne b dy jakie napotka  system. Prosimy o 

zapoznanie si  z poni szym obja nieniem kodów Dr. Debug wskazuj cych jak rozwi za  dany problem. 
 

 

Kod Opis 

00 Prosz  sprawdzi , czy procesor jest zainstalowany poprawnie, a nast pnie skasowa  ustawienia BIOS. 

0d 
Problem zwi zany z pami ci , kart  graficzn  lub innymi urz dzeniami. Prosz  skasowa  ustawienia BIOS, 

ponownie zainstalowa  pami  i kart  graficzn  oraz usun  inne urz dzenia USB i PCI. 

01 – 54 

(except 0d), 

5A- 60 

Problem zwi zany z pami ci . Zainstaluj ponownie procesor i pami ci, a nast pnie skasuj ustawienia BIOS. 

Je li problem nadal wyst puje, nale y zainstalowa  tylko jeden modu  pami ci lub spróbowa  wykorzysta  

inne modu y pami ci. 

55 
Pami  nie mo e by  wykryta. Zainstaluj ponownie pami ci i procesor. Je li problem nadal wyst puje, nale y 

zainstalowa  tylko jeden modu  pami ci lub spróbowa  wykorzysta  inne modu y pami ci. 

61 - 91 B d inicjalizacji chipsetu. Prosz  nacisn  przycisk RESET lub wyczy ci  pami  CMOS. 

92 - 99 

Problem zwi zany z urz dzeniami PCI-E. Zainstaluj ponownie urz dzenie PCI-E lub spróbuj zainstalowa  je w 

innym slocie. Je li problem nadal wyst puje, nale y usun  wszystkie urz dzenia PCI-E lub spróbowa  u  

inn  kart  graficzn . 

A0 - A7 
Problem zwi zany z urz dzeniami IDE lub SATA. Zainstaluj ponownie urz dzenia IDE i SATA. Je li problem 

nadal wyst puje, prosz  skasowa  ustawienia BIOS i usun  wszystkie urz dzenia SATA. 

b0 

Problem zwi zany z pami ciami. Zainstaluj ponownie procesor i pami ci. Je li problem nadal wyst puje, 

nale y zainstalowa  tylko jeden modu  pami ci lub spróbowa  wykorzysta  inne modu y pami ci. 

* W przypadku p yt X79, spróbuj zainstalowa  pami ci w slotach DDR3 A1, B1, C1 i D1. 

b4 Problem zwi zany z urz dzeniami USB. Usu  wszystkie urz dzenia USB. 

b7 

Problem zwi zany z pami ciami. Zainstaluj ponownie procesor i pami ci, a nast pnie skasuj ustawienia BIOS. 

Je li problem nadal wyst puje, nale y zainstalowa  tylko jeden modu  pami ci lub spróbowa  wykorzysta  

inne modu y pami ci.  
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d6 
Karta graficzna nie mo e by  rozpoznana. Wyczy  pami  CMOS i ponownie zainstaluj kart  graficzn . Je li 

problem nadal wyst puje, zainstaluj kart  graficzn  w innym slocie lub skorzystaj z innej karty graficznej. 

d7 Klawiatura i myszka nie mog  by  rozpoznane. Prosz  zainstalowa  ponownie klawiatur  i myszk . 

d8 Niew ciwe has o. 

FF Prosz  sprawdzi , czy procesor jest zainstalowany poprawnie, a nast pnie wyczy ci  pami  CMOS. 

 


