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1. K: Hogyan lehet a Socket 1155 alaplapokra CPU-t beszerelni?
V: Két különbö

típusú CPU vé

borítás fordulhat el , ezért kérjük, el ször ellen rizze a CPU vé

borítást az SOP

alatt a CPU telepítéséhez.
A típus: CPU vé

burkolat a CPU foglalat tetején.

1.lépés Nyissa fel a CPU foglalatot a CPU vé

burkolat eltávolítása nélkül: Oldja ki a kart: nyomja le és csúsztassa ki

a kampóból. Most még nem kell eltávolítani a vé

burkolatot.

2. lépés Helyezze be az 1155 t s CPU-t: Ügyeljen az 1. t

és a két jelz

rovátka helyzetére, majd óvatosan illessze

a CPU-t a foglalatba.

3.lépés Zárja le a foglalatot: Nyomja le a rögzí kart, és rögzítse a tartólemez füle alatt a kampóval. A vé
magától le fog jönni.

B típus: CPU vé

burkolat a CPU foglalatban.

burkolat

1.lépés Nyissa fel a CPU foglalatot: Oldja ki a kart: nyomja le és csúsztassa ki a kampóból.

2. lépés Távolítsa el a CPU vé

burkolatot: Mutatóujját helyezze a PnP sapka fels

pereméhez. Hüvelykujjával

távolítsa el a PnP (Pick and Place) sapkát a CPU foglalatból, a sapka fülének megemelésével.

SOHA ne úgy távolítsa el a PnP sapkát, ahogy azt a lenti ábrán látja. A PnP sapka helytelen eltávolítása kárt tehet a
CPU foglalat érintkez iben.
3.lépés Helyezze be az 1155 t s CPU-t: Ügyeljen az 1. t

és a két jelz

rovátka helyzetére, majd óvatosan illessze a

CPU-t a foglalatba.

4.lépés Zárja le a foglalatot: Nyomja le a rögzí kart, és rögzítse a tartólemez füle alatt a kampóval.

2. K: Nem tudok fájlokat másolni az ASMedia USB3.0 portokon keresztül, ha az XFast USB-t használom Windows 8 alatt.
Hogyan tudom megoldani ezt a problémát?
V: Ha az XFast USB-t szeretné használni az ASMedia USB3.0 porton, távolítsa el az ASMedia USB3.0 illeszt
programot, és használja a Windows 8 saját illeszt programját.
3. K: Amikor frissíteni szeretném a Lucid Virtu MVP-t, kétfajta Lucid Virtu MVP-t találok a Lucid hivatalos honlapján: Virtu
MVP és Virtu MVP R2.0. Melyik Virtu MVP-t használjam a frissítéshez?
V:

Vegye figyelembe, hogy a Virtu MVP2.0 csak a Lucid webshopjának regisztrált vásárlói számára letölthet
megvásárolható.
Kérjük, a Virtu MVP 1. generációját használja a frissítéshez.
http://www.lucidlogix.com/driverdownloads-mvp.shtml.
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