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1. P: Minha entrada DVI pode transferir sinais de áudio como o HDMI? Como fazer funcionar com meu monitor HDMI? 

R: Por favor, certifique-se de que checou as condições listadas abaixo. 
1. A entrada DVI na placa-mãe tem que suportar DHCP. 

Se não tiver certeza sobre as especificações da entrada DVI, consulte as especificações para o seu M/B em nosso 

site. 

 

2. Conecte um DVI a um adaptador HDMI. 

3. Defina o DVI Function [como HDMI] em BIOS/Advanced/North Bridge Configuration. 

 

4. Defina o HDMI como dispositivo de reprodução padrão em Control Panel\Sound. 
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2. P: Duplos Sistemas operacionais funcionarão com Fast Boot? 

R: Sim, funcionarão. Mas como o modo Fast Boot só inicializa um volume de disco rígido/RAID, por favor certifique-se 

de que os sistemas de operação estão instalados no mesmo volume HDD/RAID. 

3. P: Meu sistema congela quando estou utilizando o Windows 7 Photo Viewer no Vision X. Qual será o problema?  

R: Por favor, atualize o driver AMD’s 12.11 VGA da área ASRock Beta. 

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

4. P: Depois de instalar o VirtuMVP V2.1.221 não consigo usar minha impressora, o que deu errado? 

R: Por favor desinstale o VirtuMVP anterior e instale o VirtuMVP 2.1.223 do site da ASRock. 

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

5. P: Continuo recebendo o BSOD quando estou instalando o driver ASMedia SATA3. Como faço para instalar o driver 

ASMedia SATA3 no Windows 8? 

R: Se você conectou o HDD que contem seu sistema operacional na entrada SATA3_A0/ SATA3_A1, por favor utilize 

o driver padrão do Windows 8. 

 

Ou você pode conectar o HDD para entrada SATA3_0/ SATA3_1 e instalar o driver ASMedia SATA3 novamente. 

 

6. P: O que é Dr. Debug e como soluciono problemas com esse códigos? 

R: Dr. Debug fornece códigos que representam diversos erros que seu sistema pode encontrar. Por favor consulte os 

diagramas abaixo para ler os códigos de Dr. Debug e como solucionar os problemas. 
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Code Description 

00 Por favor verifique se a CPU está instalada corretamente e depois limpe o CMOS. 

0d 
Problema relacionado à memória, placa VGA ou outros dispositivos. Por favor limpe o CMOS, reinstale a 

memória e a placa VGA, e remova outros dispositivos USB e PCI. 

01 – 54 

(except 0d), 

5A- 60 

Problema relacionado à memória. Por favor reinstale a CPU e memória e depois limpe o CMOS. Se o 

problema persistir, por favor instale apenas um modulo de memória ou tente usar outros módulos de 

memória. 

55 
A memória não pôde ser detectada. Por favor reinstale a memória e a CPU. Se o problema persistir, por favor 

instale apenas um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória. 

61 - 91 Erro de inicialização do Chipset. Por favor pressione reset ou limpe o CMOS. 

92 - 99 

Problema relacionado ao dispositivo PCI-E. Por favor reinstale os dispositivos PCI-E ou tente instalá-los em 

outros slots. Se o problema persistir, por favor remova todos os dispositivos PCI-E ou tente utilizar outra placa 

VGA. 

A0 - A7 
Problema relacionado aos dispositivos IDE ou SATA. Por favor reinstale os dispositivos IDE e SATA e se o 

problema persistir, por favor limpe o CMOS e tente remover todos os dispositivos SATA. 

b0 

Problema relacionado à memória. Por favor reinstale a CPU e Memória. Se o problema persistir, Por favor 

instale somente um modulo de memória ou tente usar outros módulos de memória. 

* Para modelos X79, por favor tente instalar a memória nos slots DDR3 A1, B1, C1 e D1. 

b4 Problema relacionado aos dispositivos USB. Por favor tente remover todos os dispositivos USB. 

b7 

Problema relacionado à memóriaPor favor reinstale a CPU e a Memória e depois limpe o CMOS. Se o 

problema persistir, por favor instale somente um modulo de memória ou tente usar outros módulos de 

memória. 

d6 
A VGA não pôde ser reconhecida. Por favor limpe o CMOS e tente reinstalar a placa VGA. Se o problema 

persistir, por favor tente instalar a placa VGA em outros slots ou use outra placa VGA. 

d7 O teclado e o mouse não puderam ser reconhecidos. Por favor tente reinstalar o teclado e o mouse. 

d8 Senha inválida 

FF Por favor verifique se a CPU está instalada corretamente e depois limpe o CMOS. 

 


