Technikai információ – Kérdések és válaszok

TSD-QA75 (Sep. 3rd, 2009)

1. K: Az ION330 támogatja a Dolby Digital 5.1 vagy DTS 5.1 formátumokat?
V: Az ION330 csak Windows Vista vagy újabb rendszeren támogatja a Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 és LPCM 7.1
formátumokat.
A rendszer beállításához kövesse a következő lépéseket.
1. Telepítse a KB959458 javítócsomagot vagy frissítse Vista szervizcsomagját SP2 verzióra.
Javítócsomag letöltése: http://support.microsoft.com/kb/959458
2. Az alábbi sorrendben telepítse az illesztőprogramokat
a. VIA HD Audio Driver 7100d
b. Nvidia HD Audio driver 1.0.0.51
c. Nvidia nForce All in 1 v20.14
3. Telepítsen egy megfelelő lejátszó programot. A tesztekhez mi a PowerDVD 9.0 programot használtuk.
4. Lépjen be a Vezérlőpult -> Hang -> Beállítás menübe a Stereo, 5.1. kiválasztásához.

5. Lépjen be a Vezérlőpult -> Hang -> Tulajdonságok menübe a mintavételezés beállításához. A Dolby-Digital és
DTS esetén ez max. 48 KHz.

Ellenőrizze a formátumot itt

Ellenőrizze a mintavételezést itt

6. JOBB KLIKK a PowerDVD-ben -> Settings (beállítások) -> Audio (hang)

a. Speaker Environment (hangfalbeállítás) -> Use HDMI (Current Vista Setting) (használja a HDMI-t (jelenlegi
Vista beállítás))
b. Output Mode (kimeneti üzemmód) -> Non-Decoded DD/DTS to external device (nem dekódolt DD/DTS a
külső eszközre).

EZT

7. JOBB KLIKK a PowerDVD-ben -> Settings (beállítások) -> Video (kép). Enable hardware Acceleration
(hardveres gyorsítás engedélyezése)

8. Ahogy a lenti ábrán is láthatja, az audio kimenet Dolby Digital 5.1.

* Ha DTS 5.1 kimenetet szeretne, válassza ki a DVD hang menüjéből.
* Tájékoztatásként a teszthez olyan DVD-t használtunk, mely a DD5.1 és DTS 5.1 formátumot is támogatja.

2. K: Az ION330-on miért nem hallom az audioforrást Windows XP alatt, amikor a HDMI vezetéket
csatlakoztatom?
V: Az alábbi javaslatok egyike megoldhatja a problémát:
1. Telepítse újra a Windows XP-t és telepítse a szükséges illesztőprogramokat ebben a sorrendben:
a. HD Audio illesztő- és kezelőprogram (VIA HD Audio driver)
b. Onboard HDMI HD illesztpprogram (Nvidia HDMI driver)
c. All in 1 illesztőprogram.
2. Az alábbi kép alapján telepítsen egy képernyőillesztőt: CD meghajtó -> Others -> Display -> XP32_185.66 ->
Setup.exe

3. Az eszközkezelőben ellenőrizze, hogy VGA illesztőprogramja frissítve lett-e a 6.14.11.8576 verzióra.

4. Mivel minden alkalommal, amikor az ION330-hoz csatlakoztatja a hátsó hangszórókat, a lejátszás
AUTOMATIKUSAN “HD Audio Rear Output” (HD hang lejátszása hátul) beállításra áll át, a teszt során CSAK a
HDMI csatlakozót csatlakoztassa a TV-hez, és ellenőrizze, hogy a hang lejátszása "Nvidia HD Audio"-ra van-e
állítva.

3. K: Két Nvidia VGA kártyát csatlakoztattam az alaplapra, de nem találom az SLI bekapcsolása opciót.
V: Az alábbi lépések segíthetnek a probléma megoldásában.
1. Ha van az alaplapján SLI/XFire switch kártya, állítsa az SLI/XFire switch kártyát 8x/8x beállításra, ha nincs

switch kártya az alaplapon, hagyja ki ezt a lépést.
2. Távolítsa el a grafikus kártyát az 1. PCI-E nyílásból.
3. Indítsa újra a Windows-t.
4. Telepítse a grafikus kártya illesztőprogramját (újra).
5. Helyezze vissza a VGA kártyát az 1. PCI-E nyílásba és csatlakoztassa az SLI hidat.
6. Aktiválja az SLI funkciót az Nvidia vezérlőpultján.

7. Vagy töltse le a legújabb VGA vezérlőt az Nvidia weboldaláról és próbálja meg ezt az új illesztőprogramot.
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

