
 

 

 Technical Reference - Q&A TSD-QA (2013/01) 

1. P: Po aktualizacji BIOS-u, mój procesor Intel Ivy Bridge i p yta g ówna z chipset serii Intel 6 wyrzucaj  niebieski ekran i 

nie mo na uruchomi  Windows 8. Co nale y zrobi ? 

O: Ze wzgl du wersj  aktualizacji ME, Intel ME zmienia zachowanie rozruchu Windows 8. 

Prosz  skorzysta  z p yty systemu Windows 8, aby naprawi  system. 

2. P:  Zbudowa em wolumin RAID 0 i chc  zainstalowa  system operacyjny na tym woluminie RAID. Jak du y rozmiar 

sektora powinienem ustawi , aby móc zainstalowa  system operacyjny? 

O: W systemie Windows 7 i Windows 8, nale y zainstalowa  system operacyjny z rozmiarem sektora 512KB lub 

1024KB. 

Dla systemów Linux, nale y zainstalowa  system operacyjny z rozmiarem sektora 512KB, 1024KB, 2048KB lub 

4096KB. 

3. P:  Pojawia si  BSOD po zainstalowaniu sterownika karty VGA w systemie Windows 7 lub Windows 8 w trybie GPT na 

ytach z chipsetami Intela serii 7 lub AMD FM. Co powinienem zrobi ? 

O:  Prosz  usun  Virtu MVP z panelu sterowania, a nast pnie zainstalowa  na nowo sterownik VGA. 

Po zainstalowaniu sterownika VGA, mo esz ponownie zainstalowa  Virtu MVP. 

4. P:  Dlaczego system nie wykrywa dysków HDD, kiedy chc  zainstalowa  system Windows XP? 

O: Istniej  ró ne przyczyny tego problemu, nale y odnie  si  do nast puj cych wskazówek w celu sprawdzenia 

systemu. 

1. Prosimy upewni  si , e kabel zasilania i kabel SATA s  po czone z dyskiem i p yt  g ówn .  

2. Przejd  do ekranu konfiguracji BIOS, wejd  w zak adk  Storage Configuration i ustaw tryb SATA na [IDE]. 

Je li chcesz zainstalowa  system Windows XP w trybie [AHCI], ze wzgl du na wymagania systemu Windows XP, 

musisz wcze niej zainstalowa  sterownik SATA. Zapoznaj si  z poni szym FAQ dla poznania dalszych kroków. 

Link: http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf 

3. Je li powy sze testy zosta y ju  przeprowadzone, prosz  zmieni  kabel SATA lub port SATA w celu weryfikacji. 


