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براي كسب اطالعات بيشتر در رابطه با استفاده از اين محصول ،لطفا به نسخه کامل اين راھنما )انگليسي(
بر روي وب سايت گيگابايت مراجعه كنيد.
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بخش اول :نصب سخت افزارھا
 1-1مالحظات قبل از نصب
اين مادربرد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارھا و تجھيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به
خاطر تخليه الكتريسيته ساكن ) (ESDصدمه ببينند .به ھمين خاطر لطفا پيش از نصب راھنمايي ھاي زير را به
دقت مطالعه كنيد:
• برچسب ھاي بر روي مادربرد مانند شماره سريال ،يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده بر روي
محصول الصاق شدهاست را جدا نكنيد .وجود اين برچسب ھا براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي
است.
• ھميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربرد و يا ديگر قطعات ،برق سيستم را به وسيله جدا كردن
دوشاخه كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري ،قطع كنيد.
• پس از نصب قطعات سخت افزاري بر روي اتصال دھنده ھاي داخلي بر روي مادربرد ،دقت كنيد آن
ھا به درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند.
• ھنگامي كه مادربرد را جا به جا مي كنيد به ھيچ يك از اتصال دھنده ھا و ديگر قسمت ھاي فلزي آن
دست نزنيد.
• بھتر است ھنگام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه
الكتريسيته ساكن استفاده كنيد .در صورتي كه چنين دست بندي را در اختيار نداريد ،دستان خود را
خشك كرده و به يك شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شود.
• قبل از نصب مادربرد ،آن را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد.
• لطفا دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد.
• قبل از روشن كردن سيستم ،بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي
منطبق باشد.
• قبل از استفاده از محصول ،اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ھا و اتصال دھنده ھا به درستي در
جاي خود قرار گرفته باشند.
• براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد ،احتياط كنيد ھنگام نصب ،پيچ ھا با مدارھاي مادربرد و يا
ديگر قطعات موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند.
• اطمينان حاصل كنيد ھيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون كيس باقي نمانده
باشد.
• لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناھموار قرار ندھيد.
• كامپيوتر را در محيط با درجه حرارت باال مورد استفاده قرار ندھيد.
• روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت افزارھا عالوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف
سيستم ،مي تواند به كاربر نيز صدمه وارد كند.
• اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده
ايد ،لطفا با يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد.
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 1-2مشخصات محصول
پردازنده

 پشتيباني از پردازنده ھاي /Intel Core™ 2 Extreme
®
®
پردازنده ھاي  /Intel Core™ 2 Quadپردازنده ھاي /Intel Core™ 2 Duo
®
®
®
®
پردازنده ھاي  /Intel Pentiumپردازنده ھاي  Intel Celeronبر پايه سوكت
LGA775
)براي آگاھي از آخرين پردازنده ھاي پشتيباني شده به وب سايت GIGABYTE
مراجعه كنيد(
 پشتيباني از حافظه ھاي نھان با ظرفيت ھاي متفاوت بسته به نوع پردازنده

گذرگاه پردازنده )  (FSBگذرگاه پردازنده) 800/1066/1333 (FSBمگاھرتزي
چيپ ست
حافظه

®

 پل شمالي :چيپ Intel G41 Express
®
 پل جنوبي :چيپ Intel ICH7
 دو شكاف توسعه  1.5 DDR3 DIMMولت با امكان پشتيباني از  8گيگابايت حافظه
* به دليل محدوديت ھای سيستم عامل  32بيتی ويندوز ،در صورت نصب بيش از چھار
گيگابايتحافظه فيزيکی ،مقدار واقعی حافظه کمتر از  GB 4نمايش داده می شود.




گرافيک داخلی



صدا





معماري حافظه دوكاناله
پشتيباني از ماژول ھاي حافظه DDR3 1333(O.C.)/1066/800 MHz
)براي آگاھي از آخرين سرعت ھاي حافظه و ماژول ھاي حافظه پشتيباني شده ،به
وب سايت  GIGABYTEمراجعه نماييد(
تعبيه شده در پل شمالي:
 −يک درگاه D-Sub
رمزگذار/رمزگشاي VIA VT1708S/Realtek ALC887
پشتيباني از صداي با وضوح باال
پشتيباني از خروجي ھاي صداي  2/4/5.1/7.1كاناله
* برای پيکربندی صدای  7.1کاناله ،شما بايد با پورت استاندارد صوتی  HDاز طريق
پانل جلويی متصل شده و ويژگی صدای چند کاناله را از طريق درايور صوتی فعال
کنيد.

كنترل كننده شبكه

 يك تراشه (10/100/1000 Mbit) Atheros AR8151

اسالت ھاي توسعه

 يك اسالت توسعه  ،PCI Express x16کار بر روي x16
 دو اسالت توسعه PCI Express x1
 يک اسالت توسعه PCI

درگاه ھاي ذخيره سازي

 چيپ پل جنوبي:
 −چھار اتصال دھنده  SATAبا سرعت  3گيگابيت بر ثانيه با پشتيباني از حداكثر 4
ابزار  3گيگابيت بر ثانيه

USB



اتصال دھنده ھاي داخلي












پل جنوبي:
 −حداكثر تا  8درگاه  4) USB2.0/1.1درگاه در پانل پشتي و  4درگاه از طريق
اتصال براكت  USBبه اتصال دھنده ھاي داخلي(
يك اتصال دھنده تغذيه اصلي  24 ATXپين
يك اتصال دھنده تغذيه  4 ATXپين  12ولت
چھار اتصال دھنده  SATAبا سرعت  3گيگابايت بر ثانيه
يك اتصال دھنده فن پردازنده
يك اتصال دھنده فن سيستم
يك اتصال دھنده پانل جلويي
يك اتصال دھنده صداي پانل جلويي
دو اتصال دھنده USB2.0/1.1
يك پورت موازی
يک جامپر پاک کردن CMOS
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اتصال دھنده ھاي پانل
پشتي









كنترل كننده I/O

 iTE IT8718

نمايشگر وضعيت سخت
افزارھا








BIOS













يك درگاه  PS/2براي اتصال صفحه كليد
يك درگاه  PS/2براي اتصال موس
يك درگاه سريال
يک درگاه D-Sub
چھار درگاه USB 2.0/1.1
يك درگاه RJ-45
سه اتصال دھنده صدا )(Line In/Line Out/Microphone
نمايشگر ولتاژ سيستم
رديابی دمای سيستم/پردازنده
نمايشگر سرعت فن پردازنده /سيستم
اخطار دھنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده
اخطار دھنده خرابي فن پردازنده/سيستم
كنترل سرعت فن پردازنده
* عملكرد كنترل كننده سرعت فن خنك كننده پردازنده به پردازنده ايي كه بر روي سيستم
نصب کرده ايد بستگي دارد.

مشخصات اختصاصي

دو چيپ  8مگابيتي Flash
استفاده از  BIOSاختصاصي ساخت AWARD
پشتيباني از بايوس دوگانه )™(Dual BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
پشتيباني از @BIOS
پشتيباني از Q-Flash
پشتيبانی از Xpress BIOS Rescue
پشتيباني از مركز دانلود
پشتيباني از Xpress Install
پشتيباني از Xpress Recovery2
پشتيباني از EasyTune
* عملكرد نرم افزار  EasyTuneبر روي مادربردھاي مختلف متفاوت خواھد بود.

 پشتيباني از بھينه ساز پوياي مصرف توان

* به علت محدوديت ھاي سخت افزاري ،شما بايد پردازنده ھاي Intel® Core™ 2
Extreme/ Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium Dual-Core
 / Celeron Dual-Coreسري  Celeron 400را روي سيستم خود نصب کنيد تا
بتوانيد بھينه ساز پوياي مصرف انرژي را فعال کنيد.





نرم افزارھاي ھمراه

پشتيباني از Time Repair
پشتيبانی از ON/OFF Charge
پشتيبانی از 3TB+ Unlock
پشتيباني از Q-Share

 ) Norton Internet Securityنسخه (OEM

سيستم عامل ھاي
پشتيباني شده

 Microsoft Windows 7/Vista/XP

شكل ساخت

 شكل ساخت  Micro ATXبا اندازه  24.4در 19.4سانتي متر

®

* حق اعمال ھرگونه تغيير در ويژگيھای محصول و اطالعات مرتبط با محصول بدون اطالع قبلی ،برای  GIGABYTEمحفوظ است.
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 1-3نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده
لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد:
• اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از پردازنده اي كه خريداري كرده ايد پشتيباني كند.
)براي مشاھده جدول آخرين پردازنده ھاي پشتيباني شده توسط مادربرد خود به وب سايت GIGABYTE
مراجعه كنيد(
• براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده ،ھميشه قبل از نصب آن ،كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق
را از پريز ديواري جدا كنيد.
• پين يك را بر روي پردازنده بيابيد .اگر پردازنده را در جھت نادرست نصب كنيد به صورت صحيح در
جاي خود قرار نخواھد گرفت) .ھمچنين شما مي توانيد با توجه به فرورفتگي ھاي دو سمت پردازنده و
برآمدگي ھاي متناظر با آن بر روي سوكت نيز جھت نصب صحيح پردازنده را بيابيد(.
• براي ايجاد ارتباط حرارتي بھتر ميان پردازنده و خنك كننده از يك اليه خمير ناقل حرارت استفاده كنيد.
• اگر حرارت گير پردازنده را نصب نكرده ايد سيستم را روشن نكنيد ،عدم نصب حرارت گير موجب
افزايش درجه حرارت پردازنده و صدمه ديدن آن خواھد شد.
• فركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده در راھنماي آن تنظيم كنيد .استفاده از فركانس ھاي
باالتر از حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن ) (FSBبه دليل اينكه با نيازمندي ھاي استاندارد
قطعات ھمخواني ندارد ،به ھيچ وجه توصيه نمي شود .اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين
شده را داريد ،لطفا به مشخصات ارايه شده به ھمراه پردازنده ،كارت گرافيك ،حافظه ،ديسك سخت و
غيره ،مراجعه كنيد.

نصب پردازنده
برآمدگي ھاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگي ھاي دو سمت پردازنده را بيابيد.
سوكت پردازنده LGA775

برآمدگي درون
سوكت

برآمدگي درون
سوكت
پين يك در گوشه سوكت
ازن

پردازنده LGA775

فرورفت
گي

فرورفت
گي

مثلث طاليي رنگ كوچك پين شماره يك
را بر روي پردازنده مشخص مي كند
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 1-4نصب حافظه
قبل از نصب ماژول ھاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيد.
• اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظه ھاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كند .توصيه مي شود از حافظه
ھاي با حجم ،مشخصات ،ظرفيت و نشان تجاري يكسان استفاده كنيد.
)براي آگاھي از آخرين سرعت ھاي حافظه و ماژول ھاي حافظه پشتيباني شده ،به وب سايت GIGABYTE
مراجعه نماييد(
• قبل از نصب و يا برداشتن ماژول ھاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارھا،
اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد.
• ماژول ھاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا درست آن ھا جلوگيري مي كنند ،به ھمين خاطر
يك ماژول حافظه تنھا در يك جھت بر روي مادربرد نصب خواھد شد .اگر ھنگام نصب متوجه شديد كه ماژول
حافظه در جاي خود قرار نمي گيرد ،جھت نصب آن را تغيير دھيد.

پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله
اين مادربرد از دو مدول حافظه  DDR3در پيكره بندي دوكاناله پشتيباني مي كند .پس از نصب حافظه  BIOSمادربرد به
صورت خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواھد داد .پيكره بندي حافظه در حالت دو كاناله سبب دو برابر شدن
پھناي باند اصلي حافظه خواھد شد.
دو سوكت حافظه  DDR3به صورت دوكانال پيكره بندي شده و با ترتيب زير تشكيل شده است:
كانال صفرDDR3_1 :
كانال يكDDR3_2 :

DDR3_2

DDR3_1

با توجه به محدوديت ھاي اعمال شده از سوي چيپ ست ،لطفا در ھنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه
داشته باشيد.
 .1اگر تنھا يك ماژول حافظه  DDR3نصب شده باشد نمي توان حالت دوكاناله را فعال كرد.
 .2ھنگامي كه قصد داريد با استفاده از دو ماژول حافظه حالت دو كاناله را فعال كنيد ،توصيه مي شود از حافظه ھايي
با ظرفيت ،نشان تجاري ،سرعت و چيپ ھاي يكسان استفاده كنيد تا كارايي سيستم در بھترين حالت ممكن تنظيم
شود.

 1-5نصب يك كارت توسعه
قبل از نصب يك كارت توسعه ،لطفا موارد زير را به دقت مورد مطالعه قرار دھيد.
• اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني مي كند .براي
آگاھي از اين نكته ،دفترچه راھنماي ارايه شده ھمراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد.
• ھميشه قبل از نصب كارت توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از
بروز آسيب ھاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد.
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 1-6اتصال دھنده ھاي پانل پشتي

اتصال دھنده صفحه كليد و موس PS/2
براي نصب موس و يا صفحه كليد  ،PS/2موس را به اتصال دھنده بااليي )به رنگ سبز( و صفحه كليد را به اتصال
دھنده پاييني )به رنگ بنفش( متصل كنيد.
درگاه سريال
از درگاه سريال براي اتصال ابزارھايي چون موس ،مودم و يا ديگر ابزارھاي مشابه استفاده مي شود.
درگاه D-Sub
درگاه  D-Subاز يک اتصال پانزده پايه اي پشتيباني مي کند و مخصوص مانيتورھايي ست که اتصال ھاي پانزده پايه
دارند.
درگاه USB 2.0/1.1
درگاه  USBاز مشخصات  USB2.0/1.1پشتيباني مي كند .از اين درگاه براي اتصال ابزارھايي چون موس و صفحه
كليد  ،USBچاپگرھاي  ،USBدرايوھاي حافظه فلش  USBو ديگر ابزارھاي مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.
درگاه شبكه LAN RJ-45
درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه ھاي پر سرعت را با پھناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراھم مي آورد .جداول
زير وضعيت ھاي مختلف  LEDدرگاه  LANرا نشان مي دھند.
 LEDنشان  LEDنشان دھنده
دھنده فعاليت سرعت /اتصال

درگاه شبكه

 LEDنشان دھنده سرعت /اتصال:
شرح
وضعيت
يك گيگابيت در ثانيه
نارنجي
سبز
 100مگابايت در
ثانيه
خاموش
 10مگابايت در
ثانيه

 LEDنشان دھنده فعاليت:
شرح
وضعيت
ارسال و يا دريافت اطالعات در حال انجام
چشمك زن
است
داده اي ارسال يا دريافت نمي شود
خاموش

ورودي صدا )آبي(
اين اتصال دھنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارھايي مانند پخش كننده ھاي  Walkman ،CDو يا
ابزارھاي مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد.
خروجي صدا )سبز(
اين اتصال دھنده به صورت پيش فرض براي اتصال ھدفون ھا و يا بلندگوھاي دوكاناله مورد استفاده قرار مي گيرد .اين
اتصال دھنده مي تواند براي اتصال بلندگوھاي جلويي در پيكره بندي صداي  4و  5.1كاناله نيز مورد استفاده قرار گيرد.
ورودي ميكروفن )صورتي(
اين اتصال دھنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفن به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد.
براي پيكره بندي صداي  7.1كانال ،بايد از طريق پانل جلويي به پورت استاندارد صداي  HDمتصل شده و
ويژگي صداي چندكاناله را از طريق درايور صوتي فعال كنيد.

• ھنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا مي كنيد ،ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از
مادربرد جدا كنيد.
• ھنگامي که قصد جدا کردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصال دھنده خارج كنيد .براي جلوگيري از
اتصال كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندھيد.
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 1-7اتصال دھنده ھاي داخلي
1

3

2
7
6

11
10

5

8

7) F_AUDIO
8) F_USB1/F_USB2

4

9

1) ATX_12V
2) ATX
CPU_FAN
SYS_FAN
SATA2_0/1/2/3
F_PANEL

9) LPT
10) CLR_CMOS
11) BATTERY

)3
)4
)5
)6

قبل از اتصال ابزارھاي خارجي بر روي مادربرد ،راھنمايي ھاي زير را به دقت مطالعه كنيد:
• ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال دھنده اي كه قصد داريد به ھمراه آن مورد استفاده قرار دھيد
سازگار باشد.
• قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز
صدمات احتمالي جلوگيري به عمل آوريد.
• پس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن كامپيوتر ،اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دھنده ابزار به شكلي
مطمئن به اتصال دھنده روي مادربرد متصل شده باشد.
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) ATX_12V/ATX(1/2اتصال دھنده توان  12ولت  2x2و اتصال دھنده توان اصلي (2x12
با استفاده از اتصال دھنده برق ،منبع تغديه مي تواند توان مورد نياز براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر
روي مادربرد را تامين كند .قبل از وصل كردن اتصال دھنده برق ،اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش بوده و
تمامي قطعات به درستي نصب شده باشند .اتصال دھنده توان به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جھت
اشتباه نصب كرد .اتصال دھند برق را در جھت صحيح به اتصال دھنده متناظر آن بر روي مادربرد متصل كنيد .اتصال
دھنده  12ولت بيشتر براي تامين توان مورد نياز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرد .اگر اين اتصال دھنده به مادربرد
متصل نشود سيستم راه اندازي نخواھد شد.
لطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد .بھتر است از
منابع تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي ) 500وات و بيشتر( داشته باشند .اگر از منبع تغذيه اي
استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز سيستم نباشد ،شاھد بروز مشكالتي چون بي ثباتي سيستم و يا
عدم آغاز به كار آن خواھيد بود.

:ATX_12V
شماره پين
1
2
3
4

:ATX
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

عملكرد
GND
GND
 +12ولت
 +12ولت

عملكرد
 3.3ولت
 3.3ولت
GND
 +5ولت
GND
 +5ولت
GND
Power Good
 5ولت SB
)(stand by +5V
 +12ولت
 +12ولت
)فقط براي  2×12 ATXپين(
 3.3ولت
)فقط براي  2×12 ATXپين(

4

3

2

1
ATX_12V

شماره پين
13
14
15
16
17
18
19
20

عملكرد
 3.3ولت
 -12ولت
GND
)PS_ON(soft On/Off
GND
GND
GND
 -5ولت

21

 +5ولت

22

 +5ولت
 +5ولت
)فقط براي  2×12 ATXپين(
GND
)فقط براي  2×12 ATXپين(

23
24

12

24

1

13
ATX
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) CPU_FAN/SYS_FAN(3/4اتصال دھنده ھاي فن(
مادربرد داراي يك اتصال دھنده فن پردازنده با  4پين ) (CPU_FANو يك اتصال دھنده فن سيستم با 3
پين) (SYS_FANمي باشد .ھر اتصال دھنده به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جھت اشتباه متصل
نمود .ھنگام اتصال فن پردازنده دقت كنيد كه سيم آن را در جھت اشتباه به مادربرد متصل نكنيد )سيم مشكي رنگ سيم
اتصال زمين است( .اين مادربرد قادر به كنترل سرعت فن پردازنده مي باشد .براي فعال كردن اين قابليت بايد از فني
براي پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار باشد .براي بھترين ميزان دفع حرارت توصيه مي شود كه يك فن
نيز در داخل كيس نصب گردد.
:CPU_FAN
شماره پين
1
2
3
4

1

عملكرد
GND
 +12ولت
حسگر
كنترل سرعت

CPU_FAN

:SYS_FAN
شماره پين
1
2
3

عملكرد
GND
 +12ولت
حسگر

1
SYS_FAN

• براي جلوگيري از افزايش بيش از حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده را به
درستي به اتصال دھنده مربوطه بر روي مادربرد متصل كرده باشيد .افزايش بيش از حد حرارت ممكن
است به پردازنده شما آسيب زده و يا سبب اختالل در عملكرد سيستم شود.
• اتصال دھنده ھاي فن جامپرھاي قابل پيكره بندي نيستند به ھمين خاطر به ھيچ وجه جامپر بر روي آن ھا
قرار ندھيد.

) SATA2_0/1/2/3 (5اتصال دھنده ھاي  SATAبا سرعت  3گيگابيت بر ثانيه(
اتصال دھنده ھاي  SATAارايه شده توسط اين مادربرد از استاندارد  SATA 3Gb/sپشتيباني كرده و با استاندارد
 SATA 1.5Gb/sنيز سازگار ھستند .ھر اتصال دھنده  SATAاز يك ابزار منفرد پشتيباني مي كند.
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7

عملكرد
GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

1

SATA2_3 7

1

SATA2_2 7

1

SATA2_1 7
7

1
SATA2_0

لطفا اتصال دھنده  Lشكل كابل  SATAرا به ديسك
سخت خود متصل كنيد.
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) F_PANEL (6اتصال دھنده ھاي پانل جلويي(
براي اتصال  LEDنشان دھنده وضعيت توان ،بلندگوي كوچك  ،PCكليد ريست ،كليد روشن/خاموش و غيره كه بر
روي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه به ترتيب پين ھا كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد .قبل از اتصال
كابل ھا به جھات مثبت و منفي ھر اتصال دھنده توجه نماييد.

ديود نوري منبعتغذيه
اتصالدھنده سنسور باز
بودن درب کيس
كليد ريست
ديود وضعيت
ھاردديسك

•

PWR-

20 19

SPEAKبلندگو

PWR+

SPEAK+

CI+

CIRES+
RESHDHD+

PWPW+
MSGMSG+
2 1

كليد خاموش و روشن
ديود نوري تعيين
وضعيت سيستم

 LED) MSG/PWRنشان دھنده پيام ھا /وضعيت توان /حالت آماده به كار ( :
وضعيت سيستم
S0
S1

LED
روشن
چشمك زن

S3/S4/S5

خاموش

نشان دھنده وضعيت توان سيستم را بر روي پانل جلويي كيس به اين اتصال
دھنده متصل كنيد .ھنگامي كه سيستم در حال كار است اين  LEDروشن خواھد
بود .ھنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار  S1است اين  LEDبه صورت
چشمك زن درخواھد آمد .ھنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار S2/S3
است و يا خاموش ) (S5مي باشد ،اين چراغ خاموش خواھد بود.

•

) PWكليد روشن و خاموش ( :
كليد پاور موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دھنده متصل كنيد .مي توانيد براي خاموش كردن
سيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد) .براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم "تنظيمات
" ،"BIOSتنظيمات مديريت توان" مراجعه كنيد(

•

) SPEAKبلندگوي كيس ( :
بلندگوي موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دھنده متصل كنيد .سيستم ،وضعيت سالمت  PCرا در
ھنگام راه اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي دھد .يك بيپ كوتاه به اين مفھوم است كه سيستم بدون ھيچ
مشكلي راه اندازي شده است .اگر اشكال تشخيص داده شود BIOS ،ممكن است بيپ ھاي متعددي را با تن ھاي
بلند و كوتاه گونانگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دھد .براي كسب اطالعات بيشتر در باره كد ھاي
بيپ به بخش " 5عيب يابي" مراجعه كنيد.

•

 LED) HDنشان دھنده وضعيت فعاليت ديسك سخت ( :
 LEDنشان دھنده وضعيت فعاليت ديسك سخت بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دھنده متصل كنيد.
ھنگامي كه ديسك سخت در حال خواندن و يا نوشتن داده ھا است ،اين چراغ روشن خواھد شد.

•

) RESكليد ريست ( :
كليد ريست موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دھنده متصل كنيد .براي راه اندازي دوباره كامپيوتر
و ھنگامي كه سيستم متوقف شده است و امكان راه اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست
استفاده كنيد.

•

) CIاتصالدھنده سنسور باز بودن درب کيس ،خاكستري(:
سنسور يا سوئيچ تشخيصدھنده بازشدن موجود در كيس خود را به اين اتصالدھنده متصل كنيد تا در صورت باز شدن
درب كيس از اين موضوع مطلع شويد .اين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما مجھز به اين سنسور و سوئيچ
باشد.
طراحي پانل جلويي در كيس ھاي مختلف متفاوت است .ماژول ھاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور ،كليد
ريست LED ،نشان دھنده وضعيت پاور LED،نشان دھنده فعاليت ديسك سخت ،بلندگو و غيره ھستند.
ھنگامي كه ماژول پانل جلويي كيس را به اين اتصال دھنده متصل مي كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرار گيري
سيم ھا و پين ھا درست باشد.

-12-

) F_AUDIO (7اتصال دھنده صداي پانل جلويي(
اتصال دھنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح باالي  (HD) Intelو صداي  AC’97پشتيباني مي كند .شما مي
توانيد ماژول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال دھنده متصل كنيد .اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم
ھاي اين ماژول با ترتيب قرار گيري پين ھا بر روي مادربرد يكسان باشد .برقراري اتصال نادرست بين ماژول اتصال
دھنده با اتصال دھنده مادربرد باعث خواھد شد خروجي ھاي صدا كار نكنند و يا به آن ھا صدمه وارد شود.
براي اتصال دھنده صداي جلويي
AC’97
عملكرد
شماره پين
MIC
1
GND
2
MIC Power
3
NC
4
)Line Out (R
5
NC
6
NC
7
بدون پين
8
)Line Out (L
9
NC
10

براي اتصال دھنده صداي جلويي HD
عملكرد
شماره پين
MIC2_L
1
GND
2
MIC2_R
3
-ACZ_DET
4
LINE2_R
5
GND
6
FAUDIO_JD
7
بدون پين
8
LINE2_L
9
GND
10

10

2

9

1

• درايورھاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكره بندي شده اند .اگر
كيس شما داراي يك ماژول صداي  AC’97است ،به راھنمايي ھاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي
عملكرد  AC’97از طريق نرم افزار در بخش " 5پيكر بندي صداي 2/4/5.1/7.1كاناله" مراجعه كنيد.
• سيگنال ھاي صدا به صورت ھم زمان ھم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند ھم در پانل پشتي .اگر
قصد داريد صداي پانل پشتي را قطع کنيد )فقط ھنگامي که از يک ماژول صداي  HDپانل جلويي استفاده
مي کنيد از اين حالت پشتيباني مي کند( ،به بخش " 5پيکره بندي صداي  2/4/5.1/7.1کاناله" مراجعه
کنيد.
• برخي از كيس ھا اتصال دھنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي كنند كه داراي اتصال دھنده ھاي جداگانه
در ابتداي ھر سيم و براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه مي باشند .براي كسب اطالعات بيشتر در
رابطه با اتصال ماژول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين ھاي متفاوتي ھستند ،لطفا با سازنده كيس
خود تماس بگيريد.

) F_USB1/F_USB2 (8اتصال دھنده ھاي (USB
اين اتصال دھنده ھا با مشخصات  USB 2.0/1.1سازگار ھستند .ھر اتصال دھنده  USBمي تواند دو درگاه  USBرا
از طريق يك براكت در دسترس قرار دھد .براي خريد براكت  USBبه صورت جداگانه ،با فروشنده محلي خود تماس
بگيريد.
شماره پين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عملكرد
)Power (5V
)Power (5V
USB DXUSB DYUSB DX+
USB DY+
GND
GND
بدون پين
NC

9
10

1
2

• براكت  2×5 ) IEEE 1394پين( را به اتصال دھنده  USBمتصل نكنيد.
• قبل از نصب براكت  ،USBاطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را
از پريز ديواري جدا كرده باشيد .به اين وسيله از بروز آسيب ھاي احتمالي وارد آمده به براكت USB
جلوگيري به عمل خواھد آمد.
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) LPT (9ھدر پورت موازی(
ھدر  LPTمی تواند يک پورت موازی را از طريق يک کابل اختياری پورت  LPTفراھم کند .برای خريد کابل
اختياری پورت  ،LPTلطفا ً با نماينده محلی تماس بگيريد.

شماره پين
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

25

2

26
24

عملكرد
STBAFDPD0
ERRPD1
INITPD2
SLINPD3
GND
PD4
GND
PD5

شماره پين
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

عملكرد
GND
PD6
GND
PD7
GND
ACKGND
BUSY
GND
PE
بدون پين
SLCT
GND

) CLR_CMOS (10جامپر پاك كردن (CMOS
با استفاده از اين جامپر مي توانيد مقادير ذخيره شده در  CMOSرا پاك كرده ) مواردي مانند اطالعات داده ھا و
تنظيمات اعمال شده در  (BIOSو مقادير  CMOSرا به حالت تنظيمات پيش فرض كارخانه بازگردانيد .براي پاك
كردن مقادير  CMOSيك جامپر را بر روي دو پين اين اتصال دھنده قرار داده و به صورت موقتي آن ھا را اتصال
كوتاه كنيد .ھمچنين مي توانيد از اشيا فلزي مانند پيچ گوشتي نيز براي اتصال دو پين به مدت چند ثانيه استفاده كنيد.
باز :حالت عادي

بسته :پاك شدن محتويات CMOS

• ھميشه قبل از پاك كردن مقادير  CMOSكامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز
ديواري جدا كنيد.
• پس از پاك كردن مقادير  CMOSو پيش از روشن كردن كامپيوترخود لطفا جامپر را از روي اتصال
دھنده برداريد .عدم انجام اين كار ممكن است به مادربرد شما صدمه وارد كند.
• پس از ريست شدن سيستم ،داخل بخش تنظيمات  BIOSرفته و گزينه بارگذاري تنظيمات پيش فرض
كارخانه )گزينه  (Load Optimized Defaultsرا انتخاب كنيد .ھمچنين شما مي توانيد به
صورت دستي نيز تنظيمات دلخواه خود را اعمال كنيد ) .براي اطالعات بيشتر به بخش دو " تنظيمات
 "BIOSمراجعه كنيد(

-14-

) BATTERY (11باطري(
باطري انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات ) تنظيمات بخش ھايي چون  ،BIOSتاريخ ،زمان( در  CMOSو
ھنگامي كه كامپيوتر خاموش است تامين مي كند .ھنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاھش پيدا كرد آن را تعويض
نماييد به اين خاطر كه ممكن است قادر به نگه داري مقادير تنظيم شده در  CMOSبه صورت صحيح نبوده و سبب از
بين رفتن تنظيمات آن شود.

مي توانيد مقادير تنظيم شده در  CMOSرا توسط برداشتن باطري پاك كنيد:
 .1سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد.
 .2باطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه صبر كنيد) .ھمچنين مي
توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين ھاي مثبت و منفي نگه دارنده باطري به
يكديگر استفاده كنيد .اين دو پين را به مدت  5ثانيه به ھم متصل كنيد(.
 .3باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد.
 .4كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد.

•
•
•
•
•

ھميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد.
باطري ھاي فرسوده را تنھا با باطري ھاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد.
تعويض باطري با مدل ھاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود.
در صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد ،با مغازه اي كه
مادربرد را از آن خريداري كرده ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد.
ھنگام نصب باطري به جھات مثبت ) (+و منفي ) (-حك شده بر روي آن توجه كنيد ) سمت مثبت بايد رو
به باال قرار بگيرد(.
باطري ھاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند.
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