
 

 

 Referin e tehnice - Q&A TSD-QA (2013/09) 

1. Q: Atunci când ascult muzic  sau ma uit la filme folosind Media Player pe Win8 32/64bit, Media Player se opre te nea teptat 

i afi eaz  un mesaj de eroare, de fiecare data când conectez ca tile la panoul audio frontal. Ce pot face?  

A:  Pentru a beneficia de op iunile audio oferite de panoul frontal, dupa conectarea c tilor v  rug m s  reporni i 

Media Player i s  rula i din nou fi ierul.   

2. Q: Dispozitivul meu eSATA nu este detactat de controlerul ASMedia SATA3 aflat pe platformele Z87. Cum pot rezolva 

aceast  problem ? 

A:  V  rugam s  dezinstala i driver-ul ASMedia SATA3 original i s  instala i driver-ul ASMedia SATA3 driver v1.4.1 

sau o versiune mai recent  a acestuia, din link-ul de mai jos. 
http://download.asrock.com/drivers/all/SATA/Asmedia_SATA3(v1.4.1).zip 

3. Q: Nu pot instala driver-ul VGA pentru grafica integrat  a procesorului E3-1265L v3, aflat pe CD-ul de suport. Ce driver VGA 

trebuie instalat pentru procesorul E3-1265L v3? 

A:  GPU-ul integrat de procesorul E3-1265L v3 este GT1, acesta fiind diferit de cel aflat în alte procesoare Haswell. Te 

rugam s  descarci driver-ul VGA v15.31.18.0.3272 din link-ul de mai jos i sî îl instalezi pentru acest model de 

procesor. 

Link de download pentru Windows 7/ Windows 8 32bit: 
http://download.asrock.com/drivers/Intel/VGA/VGA(v15.31.18.0.3272).zip 

Link de download pentru Windows 7/ Windows 8 64bit: 

http://download.asrock.com/drivers/special/VGA(v15.33.22.3621GT1_64bit).zip 

4. Q: Când conectez un cablu de alimentare cu 4 pini la cutia Wi-SD, sistemul meu nu se mai închide. Ce pot s  fac? 

A:  Cutia Wi-SD poate func iona corect i f  ad ugarea unei aliment ri suplimentare pe patru pini. 

     V  rug m s  consulta i pa ii de mai jos pentru a instala cutia Wi-SD. 

 



 

 

5. Q: Cititorul meu de carduri de pe Wi-SD nu detecteaz  carduri SD. Cum pot face ca acesta s  mearg  corect? 

A: V  rug m s  consulta i ghidul de mai jos pentru a actualiza firmware-ul cititorului de carduri SD. 

http://www.asrock.com/support/note/Realtek_CardReaderFirmware(v8).pdf 

 

6. Q: Dup  instalarea driver-elor pentru Z87 OC formula sub Windows 7 64bit OS, pe un HDD in format GPT, sistemul nu poate 

fi stins. Ce se poate face? 

A: V  rug m s  intra i în Safe Mode pentru a dezinstala driver-ul Etron USB3.0 i a realiza un update la cel mai recent 

driver Etron USB3.0. 

Link de download pentru driver-ul Etron USB3.0 pentru x64: 

http://download.asrock.com/drivers/all/usb/EtronUSB3_Win7-64(0.5.649.2).zip 

 


