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نصب سخت افزار - 3 -
 

  نصب سخت افزار بخش اول
 

 قبل از نصبنكات  1-1

رد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به خاطر واين مادرب
 زير را به دقت مطالعه کرده تنكا پيش از نصب به همين خاطر لطفاً.  صدمه ببينند(ESD)تخليه الكتريسيته ساكن 

 :توضيح داده شده را دنبال کنيدمراحل و 

رد مانند شماره سريال، يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده روي محصول الصاق وهاي روي مادرب برچسب 
 .ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است وجود اين برچسب. است را جدا نكنيد  شده

رد و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه و كردن و يا نصب مادربهميشه قبل از جدا 
 .كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد

ها به درستي و  رد، دقت كنيد آنوهاي داخلي روي مادرب دهنده افزاري روي اتصال پس از نصب قطعات سخت 
 .محكم در جاي خود قرار گرفته باشند

هاي فلزي آن دست  ها و ديگر قسمت دهنده كنيد به هيچ يك از اتصال جا مي رد را جابهوهنگامي كه مادرب 
 .نزنيد

ه يتجا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه الكتريس به بهتر است هنگام جا 
ار نداريد، دستان خود را خشك كرده و به بندي را در اختي در صورتي كه چنين دست .ساكن استفاده كنيد

 . فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شودوسيلهيك 

 .رد، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريدوقبل از نصب مادرب 

 .ه را خاموش كرده باشيد منبع تغذيرد حتماًو دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربلطفاً 

قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي  
 .منطبق باشد

ها به درستي در جاي  ها و اتصال دهنده قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل 
 .خود قرار گرفته باشند

رد و يا ديگر وها با مدارهاي مادرب رد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچوز صدمه ديدن مادرببراي جلوگيري ا 
 .قطعات موجود روي آن تماس پيدا نكنند

 .رد و يا درون كيس باقي نمانده باشدواي روي مادرب اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه 

 .يد كامپيوتر را روي سطوح ناهموار قرار ندهلطفاً 

 .نكنيد استفاده هاي گرم كامپيوتر در محيطاز  

زدن به قطعات مختلف سيستم،  افزارها عالوه بر صدمه كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت روشن 
 .تواند به كاربر نيز صدمه وارد كند مي

 با ايد، لطفاً دهاگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه ش 
 .ييد شده و با تجربه مشورت كنيدأيك تکنسين كامپيوتر ت
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 مشخصات محصول  1-2

  :+AM3سوکت  
  AMD AM3+ FXپردازنده های  −

 کنيد، Windows XP سيستم عامل +AM3اگر می خواهيد بر روی سيستم دارای پردازنده  *
    .بايد يک کارت گرافيک خارجی نصب کنيد

  AMD AM3 Phenom™ II /AMD Athlon™ IIپردازنده های  −
 GIGABYTEبرای مشاهده جديدترين فهرست پشتيبانی از پردازنده ها، به وب سايت (

 )مراجعه کنيد

CPU  
 

 2000 MT/s  باس انتقال سريع  

 NVIDIA® GeForce 7025/nForce 630a چيپ ست  
 

 2 x 1.5V DDR3 DIMM8  سوکت با پشتيبانی از حداکثر GB می حافظه سيست  
 حافظه GB 4 بيتی ويندوز، در صورت نصب بيش از 32به دليل محدوديتهای سيستم عامل  *

 . نمايش داده می شودGB 4فيزيکی، مقدار واقعی حافظه کمتر از 
 ساختار حافظه دو کانالی 
  مگاهرتز1600/1333/1066/800با سرعت  DDR3پشتيبانی از مدولهای حافظه 

سرعتهای حافظه قابل پشتيبانی و مدولهای حافظه، به وب برای مشاهده جديدترين فهرست (
 ) مراجعه کنيدGIGABYTEسايت 

  حافظه
 

  :چيپ ست 
− 1 x پورت D-Sub  

  کارت گرافيکی آن بورد

 Realtek ALC888B/889کدخوان  
 صدای با کيفيت 
  کانالی- 2/4/5.1/7.1 

 پانل جلو استفاده کرده و قابليت HDجولهای  کاناله، بايد از يکی از ما7.1برای پيکربندی صدای  *
 .صدای چند کانالی را از طريق درايور صوتی فعال کنيد

  صدا
 

 1 x چيپ  Realtek RTL8211CL)10/100/1000مگابيت ( LAN   
 1 x شکاف PCI Express x16 سرعت ،x16  
 2 x شیار PCI Express x1  
 1 x شکاف PCI 

  شکاف های توسعه
 

 :چيپ ست 
− 4 xبط  راSATA 3Gb/s دستگاه 4 با پشتيبانی از حداکثر SATA 3Gb/s 
 JBOD و SATA RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 10پشتيبانی از  −

  رابط ذخيره سازی
 

 :چيپ ست 
 عدد از طريق 6چهار عدد روی پانل پشتی،  USB 2.0/1.1) 4 پورت 10حداکثر  −

 )USB متصل به هدرهای داخلی USBقالبهای 

USB  
 

 1 x  رابط برق اصلیATX، 24پين  
 1 x ولتی 12 رابط برق ATX، 4پين  
 4 x رابط SATA 3Gb/s 
 1 x هدر فن CPU 
 1 xهدر فن سيستم  
 1 xهدر پانل جلويی  
 1 xهدر صوتی پانل جلويی  
 3 x هدر USB 2.0/1.1 
 1 xرابط پورت موازی   
 1 x جامپر پاک کننده CMOS 

  رابطهای داخلی
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 1 x پورت PS/2يد صفحه کل  
 1 x پورت PS/2ماوس   
 1 x پورت D-Sub 
 1 xپورت سريال   
 4 x پورت USB 2.0/1.1  
 1 x پورت RJ-45 
 3 x ميکروفون/خروجی/ورودی( فيش صوتی(  

   اتصاالت پانل پشتی

 iTE IT8720چيپ  
کنترل کننده 

  خروجی/ورودی
 

 تشخيص ولتاژ سيستم 
 سيستم/CPUتشخيص دمای  
 سيستم/CPUتشخيص سرعت فن  
 سيستم/CPUگرمای بيش از حد هشدار  
 سيستم/CPUهشدار بروز نقص در فن  
  CPUکنترل سرعت فن  

سیستم نصب شده /CPUسیستم به خنک کننده /CPUپشتيبانی از قابليت کنترل سرعت فن  *
  .بستگی دارد

  نمايشگر سخت افزار
 

 2 x مگابيت16 فالش  
  مجازAWARD BIOSاستفاده از  
 ™DualBIOSپشتيبانی از  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

BIOS   
 

 BIOS@پشتيبانی از  
 Q-Flashپشتيبانی از  
 Xpress BIOS Rescueپشتيبانی از  
 Download Centerپشتيبانی از  
 Xpress Installپشتيبانی از  
 Xpress Recovery2پشتيبانی از  
 EasyTuneپشتيبانی از  

، ممکن است در مدل های مختلف مادربورد متفاوت EasyTuneعملکردهای قابل استفاده در  *
  .باشد

 Auto Greenپشتيبانی از  
  ON/OFF Chargeپشتيبانی از  

 قابليت های منحصر به فرد
 

 Norton Internet Security)  نسخهOEM( نرم افزارهاي همراه  
 

  Microsoft® Windows 7/Vista/XPپشتيبانی از  
قابل هاي  سيستم عامل

  پشتيباني
 

  ساختاستاندارد   سانتی مترx 20.5 24.4؛ ATXعامل فرم  
 

* GIGABYTE حق خود در اعمال تغییرات در مشخصات این محصول و اطالعات مرتبط به این محصول بدون اطالع 
 .قبلی را محفوظ می دارد
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 CPU و خنک کننده CPUنصب   1-3
  :، به نکات زير دقت کنيدCPUقبل از نصب 

 . را پشتيبانی می کندCPU شويد که مادربورد مطمئن •
 ) مراجعه کنيدGIGABYTEبرای مشاهده جديدترين فهرست پشتيبانی از پردازنده ها، به وب سايت (

، رايانه را خاموش کرده و سيم برق را از CPUبرای پيشگيری از خرابی سخت افزار، همواره قبل از نصب  •
  .پريز خارج کنيد

يا می توانيد شکاف های هر دو . ( در جهت نادرست قابل درج نيستCPU. بيابيد را CPUطرف پين دار  •
  .) را بيابيدCPU و کليدهای تراز روی سوکت CPUروی 

  . استعمال کنيدCPUچسب حرارتی را به صورت اليه ای يکنواخت و نازک بر روی  •
ی بيش از حد می تواند ، رايانه را روشن نکنيد؛ در غير اين صورت گرماCPUپيش از نصب خنک کننده  •

  . آسيب برساندCPUبه 
تنظيم فرکانس باس فراتر از مشخصات .  تنظيم کنيدCPU را بر اساس مشخصات CPUفرکانس ميزبان  •

در صورت . سخت افزار توصيه نمی شود زيرا بدين ترتيب الزامات استاندارد لوازم جانبی رعايت نمی شود
 سخت افزار، لطفاً اين کار را بر اساس مشخصات سخت افزار، تمايل به تنظيم فرکانس فراتر از مشخصات

  .، کارت گرافيک، حافظه، ديسک سخت و غيره انجام دهيدCPUشامل 
  

  CPUنصب   1-3-1

  . را بيابيدCPU و CPUسوکت ) دارای يک مثلث کوچک(طرف پين دار 
 
 

 
 

 نصب کارت حافظه  1-4
 : کنيدقبل از نصب کارت حافظه، به نکات زير دقت

توصيه می شود که از کارتهای حافظه دارای . مطمئن شويد که مادربورد از کارت حافظه پشتيبانی می کند •
 ظرفيت، برند، سرعت و تراشه های مشابه استفاده کنيد

برای مشاهده جديدترين فهرست سرعتهای حافظه قابل پشتيبانی و مدولهای حافظه، به وب سايت (
GIGABYTEمراجعه کنيد ( 

رای پيشگيری از خرابی سخت افزار، همواره قبل از نصب کارت حافظه، رايانه را خاموش کرده و سيم برق را از ب •
  .پريز خارج کنيد

 .طراحی کارتهای حافظه به گونه است که امکان بروز خطای نصب را از بين می برد •
 

+AM3سوکت 

AM3+/AM3پردازنده 

عالمت مثلثی شکل 
کوچک، مشخص کننده 

 سوکت طرف پين دار
 است

عالمت مثلثی شکل 
کوچک، مشخص کننده 

 CPUطرف پين دار 
 است
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 پيکربندی حافظه دو کانالی  1-4-1

  .  است و از فناوری دو کانالی پشتيبانی می کندDDR3اين مادربورد دارای دو سوکت حافظه 
 : به دو کانال تقسيم شده و هر کانال دارای دو سوکت حافظه به شرح زير استDDR3دو سوکت حافظه 

 A :DDR3_1کانال 
 B :DDR3_2کانال 

 DD
R3

_1
DD

R3
_2

  
  

 :ظر بگيريد، قبل از نصب کارت حافظه در حالت دو کانالی، نکات زير را در نCPUبه دليل محدوديت های 
 .، حالت دو کانالی را نمی توان فعال کردDDR3در صورت نصب فقط يک کارت حافظه   1.
در صورت فعال کردن حالت حالت دو کانالی با دو کارت حافظه، استفاده از کارتهای حافظه دارای ظرفيت، برند، سرعت و   2.

 .تراشه های مشابه توصيه می شود
 
 

 نصب کارت توسعه  1-5
  : نصب کارت توسعه، نکات زير را در نظر بگيريدقبل از

راهنمای عرضه شده به همراه کارت توسعه را به . مطمئن شويد که مادربورد از کارت توسعه پشتيبانی می کند •
  .دقت مطالعه کنيد

ز برای پيشگيری از خرابی سخت افزار، همواره قبل از نصب کارت توسعه، رايانه را خاموش کرده و سيم برق را ا •
  .پريز خارج کنيد

 

  اتصاالت پانل پشتی  6-1

 
 

 PS/2پورت صفحه کلید و ماوس   
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استفاده ) ارغوانی( از پورت پایینی PS/2و یک صفحه کلید ) سبز( از پورت باالیی PS/2برای اتصال یک ماوس 
 .کنید

 پورت سريال  
  . سريال استفاده کنيدبرای اتصال دستگاههايی نظير ماوس، مودم و ساير لوازم جانبی از پورت
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 D-Subپورت   
 D-Subنمايشگری را به اين پورت متصل کنيد که از اتصال .  پشتيبانی می کندD-Sub پين 15 از رابط D-Subپورت 

 .پشتيبانی کند

 USB 2.0/1.1پورت   
انند  مUSBاز این پورت برای اتصال دستگاه های .  پشتیبانی می کندUSB 2.0/1.1 از مشخصات USBپورت 
 . و غیره استفاده کنیدUSB، درایو فلش USB، چاپگر USBصفحه کلید /ماوس

 LAN RJ-45 شبكه پورت 
جداول زير . آورد هاي پر سرعت را با پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراهم مي درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه

 .دهند  را نشان ميLAN پورت نوري ديودهاي مختلف  وضعيت
 

 
 
 

 
 

 
 )آبی(جک ورودی  

از این جک صوتی برای وصل کردن دستگاه های ورودی مانند یک درایو نوری، واکمن و غیره . جک ورودی پیش فرض
 .استفاده کنید

 )خروجی بلندگوی جلو، سبز(جک خروجی   
این جک . فاده کنیداز این جک صوتی برای وصل کردن یک هدفون یا بلندگوی دو کاناله است. جک خروجی پیش فرض

 . نیز استفاده کرد4/5.1-صوتی را می توان برای وصل کردن بلندگوهای جلویی به یک پیکربندی صوتی کانال 

 )صورتی(جک ورودی میکروفون   
 .میکروفون را باید به این جک وصل کرد. جک ورودی میکروفون پیش فرض

 
 پانل جلو استفاده کرده و قابليت صدای چند HDجولهای  کاناله، بايد از يکی از ما7.1برای پيکربندی صدای 

  .کانالی را از طريق درايور صوتی فعال کنيد

  
  

وقتی کابل متصل به یک رابط پانل عقب را باز می کنید، ابتدا کابل را از دستگاه خود باز کنید و سپس آن را از  •
 .مادربورد بیرون بیاورید

برای جلوگیری از اتصالی برق درون رابط کابل، . از رابط بیرون بکشیدحین باز کردن کابل، آن را مستقیما  •
   .آن را به این جهت و آن جهت حرکت ندهید

/  نشان دهنده اتصالديود نوري
 سرعت

 نشان نوري ديود
 دهنده فعاليت

  شبكهپورت

 اتصال  نشان دهنده سرعتنوري ديود
 شرح وضعيت
 يك گيگابيت در ثانيه نارنجي

 مگابايت در ثانيه 100 سبز
  مگابايت در ثانيه10 خاموش

 

 فعاليت نشان دهنده نوري ديود
 شرح وضعيت
ارسال و يا دريافت اطالعات در حال انجام  زن چشمك

 است
  است اتصال برقرار نشده خاموش
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 رابطهای داخلی  1-7
 

1

9

5

87

6

2

4

10

11

3

7 
 

 1) ATX_12V  7) F_USB1/F_USB2/F_USB3 
 2) ATX  8) F_PANEL 
 3) CPU_FAN  9) F_AUDIO 
 4) SYS_FAN 10) CLR_CMOS 
 5) LPT 11) BAT 
 6) SATA2_0/1/2/3  

 
 
 
 
 
 
 

 : زير را به دقت مطالعه كنيدنكاترد، وقبل از اتصال ابزارهاي خارجي روي مادرب
 .اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد سازگار باشد دهنده ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال •
كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش  •

 .احتمالي جلوگيري به عمل آوريد
پس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن كامپيوتر، اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دهنده ابزار به شكلي  •

  .رد متصل شده باشدودهنده روي مادرب مطمئن به اتصال
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1/2( ATX_12V/ATX)  2 ولت 12رابط برقx2 2 و رابط برق اصلیx12(  
قبل از اتصال . با استفاده از اين رابط برق، منبع برق می تواند نيروی پايدار الزم را در اختيار تمام بخشهای مادربورد قرار دهد

ط برق مانع از بروز خطا طراحی اين راب. رابط برق، ابتدا از خاموش بودن منبع برق و نصب صحيح تمام دستگاهها مطمئن شويد
 ولت، تامين 12وظيفه اصلی رابط برق . سيم منبع برق را در جهت صحيح به رابط برق وصل کنيد. در هنگام اتصال می شود

  .   ولت وصل نباشد، رايانه روشن نمی شود12اگر رابط برق .  استCPUبرق 

 استفاده کنيد که بتواند در برابر مصرف باالی برق برای برآورده شدن الزامات توسعه، توصيه می شود از منبع برقی
اگر منبع برق مورد استفاده نتواند برق مورد نياز را تامين کند، سيستم ناپايدار . مقاومت کند)  وات يا باالتر500(

  .خواهد بود يا اصالً روشن نخواهد شد

ATX_12V

2 1

4 3

1

12 24

13

ATX

:ATX_12V 
شماره 
 پين

 عملكرد

1  GND 
2  GND 
3  +12V 
4  +12V 

 
 
 

:ATX 
شماره 

 پين
شماره  عملكرد

 پين
 عملكرد

  ولت3.3 13  ولت3.3 1
  ولت- 12 14  ولت3.3 2
3 GND 15 GND 
  PS_ON(soft On/Off) 16 ولت+ 5 4
5 GND 17 GND  
  GND 18 ولت+ 5 6
7 GND 19 GND  
8 Power Good 20 5-ولت   
  SB ولت 5 9

(Stand by +5V)  
 ولت+ 5 21

 ولت+ 5 22 ولت+ 12 10
  ولت+ 12 11

 )ATX  پين12×2  فقط براي(
  ولت+ 5 23

 )ATX  پين12×2  فقط براي(
   ولت3.3 12

  )ATX  پين12×2 فقط براي(
24 GND  

 )ATX  پين12×2 فقط براي(
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4/3( CPU_FAN/SYS_FAN )هدرهای فن(  
 پين برای فن سيستم 3 و يک هدر CPU (CPU_FAN) پين برای فن 4اين مادربورد دارای يک هدر 

(SYS_FAN)در هنگام . طراحی بيشتر هدرهای فن به گونه ای است که امکان بروز خطا در نصب آنها وجود ندارد.  است
 کنترل اين مادربورد از). سيم رابط مشکی، سيم زمين است(اتصال سيم فن، الزم است آن را در جهت صحيح متصل کنيد 

 با قابليت کنترل سرعت استفاده CPUبرای استفاده از اين مزيت، بايد از يک فن .  پشتيبانی می کندCPUسرعت فن 
 . برای خنک سازی بهتر، توصيه می شود که يک فن سيستم درون شاسی نصب کنيد. کنيد

CPU_FAN
1

SYS_FAN

1

 
 به هدر فن وصل  و سیستم، مطمئن شوید که سیم فنCPUبرای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد  •

  . و قفل شدن سیستم شودCPUگرم شدن بیش از حد، ممکن است باعث آسیب دیدن . شده است
از قرار دادن کالهک جامپر بر روی اين هدرها خودداری . اين هدرهای فن، بلوکهای جامپر پيکربندی نيستند •

  .کنيد
 
5 (LPT) هدر پورت موازی( 

برای خريد کابل اختياری پورت .  تامين کندLPT طريق کابل اختياری پورت  می تواند يک پورت موازی را ازLPTهدر 
LPTبا نماينده محلی فروش تماس بگيريد ،. 

 

26 25

12

 
 
 
 

:CPU_FAN 
شماره پين عملكرد
GND 1 

  2  كنترل سرعت/ولت+ 12
 3 حسگر

 4  كنترل سرعت

:SYS_FAN 
شماره پين عملكرد
GND  1 
+12V 2  
 3 حسگر

:S 

شماره پين عملكرد شماره پين عملكرد
GND 14 STB- 1 
PD6 15 AFD- 2  
GND 16 PD0 3 
PD7 17 ERR- 4  
GND 18 PD1 5  
ACK- 19 INIT- 6  
GND 20 PD2 7  

BUSY 21 SLIN- 8  
GND 22 PD3 9  

PE 23 GND 10  
  PD4 11 24 بدون پين
SLCT 25 GND 12  
GND 26 PD5 13  
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6(  SATA2_0/1/2/3)  رابط هایSATA 3Gb/s(  
هر رابط .  سازگار هستندSATA 1.5Gb/s بوده و با استاندارد SATA 3Gb/s دارای استاندارد SATAرابطهای 
SATAيک دستگاه  از SATAکنترلر .  پشتيبانی می کندNVIDIA® GeForce 7025/nForce 630a از 

RAID0 ،RAID1 ،RAID5 ،RAID10 و JBODدستورالعمل های پيکربندی آرايه های .  پشتيبانی می کندRAID 
 .ارائه شده است" SATAسخت ) های(پيکربندی درايو"، 4در بخش 

71 SATA2_3

SATA2_271

SATA2_171

SATA2_071

 
 
 
 

اگر قرار است بيش از دو .  حداقل به دو ديسک سخت نياز داردRAID5 يا RAID0يک پيکربندی  •
 .ديسک سخت مورد استفاده قرار بگيرد، تعداد کل درايوهای سخت بايد عددی زوج باشد

نيازی نيست که تعداد کل درايوهای . ( حداقل به سه ديسک سخت نياز داردRAID5يک پيکربندی  •
 .)سخت حتماً عددی زوج باشد

  . به چهار درايو ديسک سخت نياز داردRAID10يک پيکربندی  •
 
7(  F_USB1/F_USB2/F_USB3)  هدرهایUSB( 

 را از طريق براکت USB می تواند دو پورت USBهر هدر .  سازگار هستندUSB 2.0/1.1اين هدرها با مشخصات 
 .برای خريد براکت اختياری، لطفاً با نمايندگی محلی تماس بگيريد.  تامين کندUSBاختياری 

 

10
9

2
1

 
  . وصل نکنیدUSB 2.0/1.1را به هدر  IEEE 1394 (2x5-pin) قالبهای کابل •
 USB، حتماً رايانه را خاموش کرده و سيم برق را از پريز بکشيد تا به براکت USBقبل از نصب براکت  •

  .آسيبی وارد نشود
 

 عملكرد  پينشماره
1 GND 
2 TXP 
3 TXN 
4 GND 
5 RXN 
6 RXP 
7 GND 

 

 را به ديسک SATAشکل کابل -Lلطفاً طرف 
 . متصل کنيدSATAسخت 

 شماره پين عملكرد
Power (5V) 1 
Power (5V) 2  

USB DX- 3 
USB DY- 4  

USB DX+ 5  
USB DY+ 6  

GND 7  
GND 8  

No Pin 9  
NC 10  

 



 

 نصب سخت افزار  - 14 -
 

8( F_PANEL) هاي پانل جلويي دهنده اتصال( 
دهنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه به ترتيب  يد ريست، بلندگو و نشانخاموش، کل/براي اتصال کليد روشن

 .دهنده توجه نماييد ها به جهات مثبت و منفي هر اتصال قبل از اتصال كابل. ها كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد پين
 

1
2

19
20

CI
- CI

+

PW
R-

PW
R+

MS
G-

PW
-

SP
EA

K+

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

HD
-

RE
S+

HD
+

RE
S-

 
 

 
 

• MSG/PWR ) ارغواني/ كار، زرد حالت آماده به/ عيت توانوض/ ها دهنده پيام  نشاننوري ديود:( 
  LED  وضعيت سيستم

S0 روشن 

S1  زن چشمك 

S3/S4/S5 خاموش 
  

دهنده متصل  دهنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصال نشان
هنگامي .  روشن خواهد بودنوري ديودكار است اين  هنگامي كه سيستم در حال. كنيد

زن   به صورت چشمكرينو ديود است اين S1كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است و يا خاموش S3/S4هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار . درخواهد آمد

(S5) اين چراغ خاموش خواهد بوداست ،. 
• PW) كليد روشن و خاموش، قرمز:( 

توانيد براي خاموش كردن سيستم  مي. دهنده متصل كنيد صال موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتخاموش و روشنكليد 
تنظيمات مديريت "، "BIOSتنظيمات "براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم . (خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد

 )مراجعه كنيد" توان
• SPEAK) بلندگو، نارنجي:( 

 را در هنگام كامپيوترسيستم، وضعيت سالمت . هنده متصل كنيدد بلندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال
اندازي شده  يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ مشكلي راه. دهد اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي راه

ون پخش نمايد تا گگوناهاي بلند و كوتاه  هاي متعددي را با تن  ممكن است بيپBIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . است
 .مراجعه كنيد" يابي عيب "5هاي بيپ به بخش  براي كسب اطالعات بيشتر در باره كد. مشكل به وجود آمده را نشان دهد

• HD) آبيهاردديسكدهنده وضعيت فعاليت   نشاننوري ديود ،:( 
هنگامي كه . دهنده متصل كنيد ال روي پانل جلويي كيس را به اين اتصهاردديسكدهنده وضعيت فعاليت   نشاننوري ديود

 .ها است، اين چراغ روشن خواهد شد  در حال خواندن و يا نوشتن دادههاردديسك
• RES) كليد ريست، سبز:( 

اندازي دوباره كامپيوتر و هنگامي كه سيستم  براي راه. دهنده متصل كنيد كليد ريست موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال
 .اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست استفاده كنيد و امكان راه است  متوقف شده

• CI) دهنده سنسور باز بودن درب، خاكستري اتصال:( 
دهنده متصل كنيد تا در صورت باز شدن درب  شدن موجود در كيس خود را به اين اتصال دهنده باز سنسور يا سوئيچ تشخيص

 .اين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما مجهز به اين سنسور و سوئيچ  باشد. دكيس از اين موضوع مطلع شوي
 

هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد  ماژول. هاي مختلف متفاوت است طراحي پانل جلويي در كيس
. لندگو و غيره هستند، بهاردديسك نشان دهنده فعاليت نوري ديود دهنده وضعيت پاور،  نشاننوري ديودريست، 

ها  كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرارگيري سيم دهنده متصل مي هنگامي كه مدول پانل جلويي كيس را به اين اتصال
 .ها درست باشد و پين

 يت هاردديسكديود وضع

بلندگو
  ديود نوري تعيين

  وضعيت سيستم
كليد خاموش و 

 روشن

  كليد 
ريست دهنده سنسور باز  اتصال

  دربنبود

تغذيهديود نوري منبع
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9(  F_AUDIO) هدر صدای پانل جلو( 
ما می توانيد واحد ش.  پشتيبانی می کندAC’97و صدای ) Intel High Definition) HDهدر صدای پانل جلو از صدای 

اتصال . به مطابقت سيم های رابط واحد و هدرهای مادربورد دقت کنيد. صدای پانل جلوی شاسی را به اين هدر متصل کنيد
  .نادرست رابط واحد و هدر مادربورد می تواند مانع کار دستگاه شده يا حتی به آن آسيب برساند

 

91

102

 
 
  

 . پشتيبانی می کندHDز صدای هدر صوتی پانل جلويی به طور پيش فرض ا •
 .سيگنالهای صوتی از طريق هر دو رابط صوتی پانل جلويی و پشتی به طور همزمان پخش می شود •
بعضی کیس ها ماژول صدای جلوی پنل ارایه می کنند که در عوض یک سیم، برای هر اتصال سیم  •

ل که سیم بندی متفاوتی دارد با جداگانه دار برای اطالعات بیشتر درباره اتصاالت ماژول صدای جلوی پن
  .سازنده کیس تماس بگیرید

 
 
10( CLR_CMOS)  جامپر پاک کردنCMOS(  

 به مقادير پيش BIOSو بازنشانی مقادير ) BIOSمثالً اطالعات تاريخ يا پيکربندی های  (CMOSبرای پاک کردن مقادير 
کالهک جامپر را روی دو پين قرار دهيد تا يک اتصال ، CMOSبرای پاک کردن مقادير . فرض از اين جامپر استفاده کنيد

کوتاه موقتی بين آنها برقرار شود يا از يک شيی فلزی نظير پيچ گوشتی برای متصل کردن چند ثانيه ای اين دو پين به يکديگر، 
  . استفاده کنيد

  

 .نيد سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا كCMOSهميشه قبل از تخليه  •
.  و قبل از روشن كردن سيستم حتما جامپر را برداشته و اتصال دو پين را قطع كنيدCMOSبعد از تخليه  •

 .هرگونه سهل انگاري باعث بروز در سيستم خواهد شد
 Load(بعد از راه اندازي سيستم به داخل بايوس رفته و تنظيمات پيش فرض را بارگزاري كنيد  •

Optimized Defaults (ت دستي تنظيم نماييديا بصور ) رجوع كنيد به فصل دوم مربوط به تنظيمات
 )بايوس

 عادی: باز

 CMOSپاک کردن مقادير : اتصال کوتاه

 HD:دهنده صداي جلويي  براي اتصال
 عملكردشماره پين

1 MIC2_L 
2 GND 
3 MIC2_R 
4 -ACZ_DET 
5 LINE2_R 
6 GND 
7 FAUDIO_JD 
 بدون پين 8
9 LINE2_L 

10 GND 
 

 AC’97:دهنده صداي جلويي  براي اتصال
 عملكردشماره پين

1 MIC 
2 GND 
3 MIC Power 
4 NC 
5 Line Out (R) 
6 NC 
7 NC 
 بدون پين 8
9 Line Out (L) 

10 NC 
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11 (BAT) باطري( 
 هنگامي كه در CMOSدر ) زمان و ، تاريخBIOSهايي چون  تنظيمات بخش(تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات  باطري

ان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين خاطر كه ممكن كه ولتاژ باطري به ميز هنگامي. عهده دارد بر راكامپيوتر خاموش 
 . به صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن تنظيمات آن شودCMOSداري مقادير تنظيم شده در  است قادر به نگه

 
 
 

هميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش آرده و آابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج  •
 .آنيد

. هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض آنيد هاي فرسوده را تنها با باطري اطريب •
 .هاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود تعويض باطري با مدل

اي آه  در صورتي آه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد، با مغازه •
 .ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد اري آردهرد را از آن خريدومادرب

سمت مثبت بايد رو (حك شده روي آن توجه آنيد ) -(و منفي (+) هنگام نصب باطري به جهات مثبت  •
 ).به باال قرار بگيرد

 .هاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند باطري •
 •   

 

 : را توسط برداشتن باطري پاك كنيدCMOSشده در مي توانيد مقادير تنظيم 
 .سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد 1.
همچنين .  (باطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه صبر كنيد 2.

مي توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده 
 ثانيه به هم متصل 5اين دو پين را به مدت . ه كنيدباطري به يكديگر استفاد

 ).كنيد
 .قرار دهيدباطري را دوباره در جاي خود  3.
 .كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد 4.
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