
 

 

 Referin e tehnice – Întreb ri&R spunsuri  

1. Î : Dup  instalarea celor dou  pl ci VGA R9 295x2 pe o platforma X99, sistemul nu porne te. Cum remediez 
problema?  

R: V  rug m s  urma i pa ii urm tori pentru a actualiza BIOS-ul cu ajutorul website-ului ASRock: 

Model BIOS Version 
X99 Extreme3 P1.80 
X99 Extreme4 P1.80 
X99 Extreme6  P1.80 
X99 Extreme6/ac P1.60 

X99 Extreme11 P1.10 
X99 OC Formula P1.80 
X99 Professional P1.60 
X99 WS  P1.70 
X99 WS-E P1.20 
X99 WS-E/10G P1.20 

X99M Extreme4 P1.70 
X99M Killer  P1.80 
X99X Killer  P1.80 

    Pasul 1. Îndep rta i toate componentele PCI-E adi ionale incluzând i una dintre cele dou  pl ci grafice R9 

295x.  

    Pasul 2. Porni i sistemul i intra i în modul BIOS. 

Pasul 3. Înc rca i set rile implice ale BIOS-ului i salva i. 

Pasul 4. În BIOS alege i op iunea “Instant Flash” pentru a-l actualiza. 

Pasul 5. Odat  actualizat BIOS-ul, pute i conecta cea de-a doua plac  VGA R9 295x2. 

2. Î: De ce CPU-ul nu poate atinge frecven a turbo maxim  cu ajutorul tehnolgiei 970 Performance? 

R: Pentru a ajunge la frecven a maxim  turbo cu ajutorul tehnologiei 970 Performance, seta i “Core C6 Mode”   

[Enabled] din BIOS i încerca i din nou.(Cale: BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Core C6 Mode) 

 

3. Î: Sistemul (AM1/ FM2/ FM2+) nu porne te dup  5 beep-uri atunci când este instalat un singur procesor. Cum 
rezolv problema? 

R: 5 beep-uri lungi înseamn  c  sistemul nu a putut recunoa te placa grafica. 

Unele CPU-uri AMD (AMD Athlon / Sempron) nu au procesoare grafice integrate. Când sunt instalate aceste 

tipuri de procesoare, este necesar  o plac  VGA ad ional . V  rug m s  vizita i site-ul oficial AMD pentru a 

verifica dac  procesorul are plac  grafic  integrat  sau nu: 

http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUResult.aspx  



 

 

4. Î:  Windows-ul 7/8 nu se instaleaz  cu driver NVMe. Ce ar trebui s  fac? 

R: Microsoft Windows 7 i Microsoft Windows 8 nu au integrat la instalare driver-ul NVMe, v  rug m s  instala i 

Microsoft Windows 8.1 sau o versiune actualizat  a NVMe storage. 

5. Î: Dac  am instalate dou  monitoare (DVI i D-sub) pe o plac  de baz  FM2A88X Extreme6+, sistemul se 
blocheaz  în timpul pornirii Windows-ului 8.1. Cum rezolv problema? 

R: V  rug m s  desc rca i i s  actualiza i BIOS-ul urmând link-ul urm tor. 

Link de desc rcare: http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/?cat=Download&os=BIOS  


