
 

 

 Detalii Tehnice - Q&A  TSD-QA (2015/12) 

1. Q: Sub Windows 10, versiunea 1511 (Threshold 2 Build 10586), modelele Z170 Extreme6 i Z170 Gaming K6 series 

nu î i revin din Sleep mode (S3) sau nu intr  în modul de Hibernation (S4) corespunz tor. 
A: V  rog accesa i site-ul ASRock Download zone i face i actualizare la BIOS cu versiunile de mai jos sau mai 

recente. Link-ul de desc rcare: http://www.asrock.com/support/download.asp 

Model Versiunea BIOS 

Z170 Extreme6+ P1.80 

Z170 Extreme6 P1.80 

Z170 Gaming K6+ P1.90 

Z170 Gaming K6 P1.90 

2. Q: Când vreau s  folosesc sistem de operare cu 64-bi i în VMware, sistemul îmi afi eaz  “This host supports Intel VT-

X, but Intel VT-X is disabled”. 
A:  rog s  modifica i în BIOS setarea “Intel Virtualization Technology” pe “Enabled”. 

(BIOS -> Advanced -> CPU Configuration -> Schimba i “Intel Virtualization Technology” pe “Enabled”) 

3. Q: Beebox-ul meu, care folose te Realtek Wireless LAN, nu se poate conecta la router-ul meu pe banda de 2.4GHz. 
 A:  rog s  face i update la driverul Realtek Wireless (v2023.23.1030.2015) de pe pagina noastr , la link-ul de mai jos: 

Download link: http://www.asrock.com/nettop/Intel/Beebox%20Series/?cat=Download 

4. Q: Am conectat un mouse PS/2 la portul PS/2 de pe platforma din seria Intel 100, dar nu func ionez . 
A:  rog s  schimba i op iunea “PS/2 Y-cable” pe “Auto” în BIOS. 

(BIOS -> Advanced -> Super IO Configuration -> modifica i op iunea “PS/2 Y-cable” în “Auto”) 

5. Q: Cum pot schimba comportamentul func iei shutdown de la Hibernate (S4) la (S5) în Windows 10? 
A: V  rog s  efectua i urm torii pa i în Windows 10, dup  cum urmeaz : 

1. Deschide [System] în Windows 10. 

2. Selecteaz  [Power & sleep] i alege [Additional power settings] 



 

 

 
3. Selecteaz  [Change what the power buttons do]. 

 
4. Selecteaz  [Change settings that are currently unavailable]. 

 

5. Debifeaz  [Turn on fast startup], dup  care salveaz  schimbarile efectuate. 



 

 

 
6. Gata. 

 


