Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok

TSD-QA (2013/09)

1. K: Amikor zenét vagy filmeket játszom le a Media Playerben Win8 32/64 bites rendszeren, a Media Player váratlanul leáll, és
hibaüzenet jelenít meg, amikor fejhallgatót csatlakoztatok az el lapi audiopanelhez.

Mit tehetek ilyenkor?

V: Kérjük, nyissa meg újra a Media Playert, és játssza le újra a fájlt, hogy a hangot az el lapi panelr l hallja.
2. K: Az eSATA eszközeimet nem ismeri fel az ASMedia SATA3 vezérl

a Z78 platformon. Hogyan tudom megoldani ezt a

problémát?
V: Kérjük, távolítsa el az eredeti ASMedia SATA3 illeszt programot, majd telepítse az ASMedia SATA3 illeszt program
1.4.1 vagy újabb verzióját a lenti hivatkozásról.
http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3(v1.4.1).zip
3. K: Nem tudom telepíteni az E3-1265L v3 CPU integrált grafikus vezérl jének illeszt programját a mellékelt CD-r l. Melyik
VGA illeszt programot kell telepítenem az E3-1265L v3 CPU-hoz?
V: Az E3-1265L v3 integrált GPU-ja GT1, ami eltér a többi Haswell CPU-tól. Kérjük, töltse le a 15.31.18.0.3272 verziójú
illeszt programot a lenti hivatkozásról, és azt telepítse ehhez a CPU-hoz.
Letöltés Windows 7/Windows 8 32 bites verziókhoz:
http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA(v15.31.18.0.3272).zip
Letöltés Windows 7/Windows 8 64 bites verziókhoz:
http://download.asrock.com/drivers/special/VGA(v15.33.22.3621GT1_64bit).zip
4. K: Amikor 4 t s tápkábelt csatlakoztatok a Wi-SD Boxhoz, a rendszerem nem tud leállni. Mit tegyek?
V: A Wi-SD Box megfelel en m ködik kiegészí

4 t s tápellátás nélkül is.

Kövesse a lenti lépéseket a Wi-SD Box telepítéséhez.

5. K: A Wi-SD Boxon lévõ SD-kártyaolvasó nem észleli az SD kártyákat. Hogyan biztosíthatom az SD-kártyaolvasó megfelel
ködését?
V: Olvassa végig a lenti útmutatót az SD-kártyaolvasó firmware frissítéséhez.
http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware(v8).pdf

6. K: Miután telepítettem minden illeszt programot a Z87 OC Formula alaplaphoz Windows 7 64 bites operációs rendszer alatt
egy GPT formátumú meghajtón, a rendszert nem lehet leállítani. Mit tegyek?
V: Kérjük, indítsa el csökkentett módban a Windows-t, hogy eltávolítsa az Etron USB 3.0 illeszt programot, és frissítse azt
a legújabb Etron USB 3.0 illeszt programra.
Az Etron USB 3.0 x64 illeszt program letöltése:
http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64(0.5.649.2).zip

