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บทที่ 1 การติดตั้งฮารดแวร 
 
1-1 ขอควรระวังในการติดตั้ง 
เมนบอรดประกอบดวยวงจรไฟฟาและชิ้นสวนท่ีละเอียดออนมากมาย 
ซึ่งอาจเสียหายจากผลของการคายประจุไฟฟาสถิตย (ESD) กอนการติดต้ัง 
ใหอานคูมือผูใช และปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้ดวยความระมัดระวัง: 

 กอนท่ีจะติดต้ัง อยาแกะ หรือฉีกสต๊ิกเกอร S/N (หมายเลขผลิตภัณฑ) 
หรือสต๊ิกเกอรรับประกันท่ีตัวแทนจําหนายของคุณติดไว 
ในการตรวจสอบการรับประกัน จําเปนตองใชสต๊ิกเกอรเหลานี้ 

 ถอดไฟ AC ออกโดยการดึงปล๊ักสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟาทุกคร้ัง 
กอนท่ีจะติดต้ัง หรือถอดเมนบอรด หรืออุปกรณฮารดแวรอ่ืน 

 เมื่อเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรเขากับขั้วตอภายในบนเมนบอรด 
ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบอยางมัน่คงและแนนหนา 

 ในขณะที่จับเมนบอรด หลีกเล่ียงการสัมผัสถูกตัวนําโลหะ หรือขั้วตอใดๆ 
 วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ สวมสายรัดขอมือสําหรับคายประจุไฟฟาสถิตย (ESD) 

ในขณะที่ทํางานกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน เมนบอรด, CPU หรือหนวยความจํา 
ถาคุณไมมีสายรัดขอมือ ESD, แรกสุด ทําใหมือแหง 
และสัมผัสวัตถุท่ีเปนโลหะกอน เพ่ือกําจัดประจุไฟฟาสถิตย 

 กอนท่ีจะติดต้ังเมนบอรด โปรดวางเมนบอรดไวบนแผนปองกันไฟฟาสถิตย 
หรือภายในภาชนะที่มีการปองกันไฟฟาสถิตย 

 กอนท่ีจะถอดปล๊ักสายเคเบิลเพาเวอรซัพพลายจากเมนบอรด 
ตรวจดูใหแนใจวาปดเพาเวอรซัพพลายแลว 

 กอนท่ีจะเปดเคร่ือง ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของเพาเวอรซัพพลาย 
ถูกต้ังคาไวตรงตามมาตรฐานแรงดันไฟฟาของทองถิ่น 

 กอนท่ีจะใชผลิตภัณฑ 
โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลและขั้วตอเพาเวอรท้ังหมดของชิ้นสวนฮารดแวรของ
คุณเชื่อมตออยู 

 เพ่ือปองกันความเสียหายตอเมนบอรด 
อยาใหสกรูสัมผัสกับวงจรไฟฟาหรือชิ้นสวนใดๆ ของเมนบอรด 

 ตรวจดูใหแนใจวาไมมีสกรู หรือชิ้นสวนโลหะใดๆ ถูกท้ิงไวบนเมนบอรด 
หรือภายในตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 อยาวางระบบคอมพิวเตอรไวบนพื้นผิวท่ีไมสม่ําเสมอ 
 อยาวางระบบคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 การเปดคอมพิวเตอรระหวางกระบวนการติดต้ัง 

อาจทําใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนของระบบ รวมท้ังเกิดอันตรายตอผูใช 
 ถาคุณไมแนใจเก่ียวกับขั้นตอนการติดต้ังใดๆ 

หรือมีปญหาเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ 
โปรดปรึกษาชางเทคนิคคอมพิวเตอรท่ีไดรับการรับรอง 
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1-2 ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 

 
CPU  สนับสนุนโปรเซสเซอรซ็อกเก็ต AM3/AM2+/AM2: 

โปรเซสเซอร AMD Phenom™ II/โปรเซสเซอร AMD 
Phenom™/โปรเซสเซอร AMD Athlon™ II/โปรเซสเซอร AMD 
Athlon™/โปรเซสเซอร AMD Sempron™ 
(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE สําหรับรายการ CPU 
ท่ีสนับสนุนลาสุด) 

 
Hyper Transport Bus  5200/2000 MT/s 

 
ชิปเซ็ต  นอรธบริดจ: AMD 760G 

 เซาธบริดจ: AMD SB710 

 
หนวยความจํา  ซ็อกเก็ต DIMM DDR2 1.8V x 2 สนับสนุนหนวยความจําระบบสูงสุด  

8 GB(หมายเหตุ 1) 
 สถาปตยกรรมหนวยความจําดูอัลแชนเนล 
 สนับสนุนโมดูลหนวยความจํา DDR2 1200 (O.C.)/1066/800 MHz 
 สนับสนุนโมดูลหนวยความจําแบบนัน-ECC 

(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE 
สําหรับรายการหนวยความจําที่สนับสนุนลาสุด) 

 กราฟฟกออนบอรด  ในตัวในนอรธบริดจ: 
- พอรต D-Sub x 1 
- พอรต DVI-D(หมายเหตุ 2)(หมายเหตุ 3) x 1 
- พอรต HDMI (หมายเหตุ 3) x 1 

 เสียง  Realtek ALC888B codec 
 เสียงไฮเดฟฟนิช่ัน 
 2/4/5.1/7.1 แชนเนล(หมายเหตุ 4) 
 สนับสนุน S/PDIF ออก 
 สนับสนุน S/PDIF เขา 
 สนับสนุน CD เขา 

 
LAN ชิป RTL 8111D (10/100/1000 Mbit) 

 เอ็กซแพนชั่นสล็อต  สล็อต PCI เอ็กซเพรส x16, รันท่ีความเร็ว x16 x 1 
(สล็อต PCI เอ็กซเพรส x16 สอดคลองกับมาตรฐาน PCI เอ็กซเพรส 
2.0) 

 สล็อต PCI เอ็กซเพรส x1 x 1 
 สล็อต PCI x 2 

 อินเตอรเฟซท่ีเก็บขอมูล 
 เซาธบริดจ: 

- ขั้วตอ IDE x 1 สนับสนุน ATA-133/100/66/33 และอุปกรณ IDE 2 ตัว 
- ขั้วตอ SATA 3Gb/s x 4 สนับสนุนอุปกรณ SATA 3Gb/s 4 ตัว 
- สนับสนุน SATA RAID 0, RAID 1, RAID 10 และ JBOD 

 ชิป iTE IT8718: 
- ขั้วตอฟล็อปปดิสกไดรฟ x 1 สนับสนุนฟล็อปปดิสกไดรฟ 1 ตัว 

 
USB  รวมอยูในเซาธบริดจ 

 พอรต USB 2.0/1.1 มากถึง 12 พอรต (8 พอรตท่ีแผงดานหลัง, 4 
พอรตบนแผนโลหะยึด USB ไปยังหัวเสียบ USB ภายใน) 

 

 เฉพาะสําหรับ GA-MA78LM-S2H 
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ขั้วตอภายใน  ขั้วตอเพาเวอรหลัก ATX 24 พิน x 1 

 ขั้วตอเพาเวอร 12V ATX 4 พิน x 1 
 ขั้วตอฟล็อปปดิสกไดรฟ x 1 
 ขั้วตอ IDE x 1 
 ขั้วตอ SATA 3Gb/s x 4 
 หัวเสียบพัดลม CPU x 1 
 หัวเสียบพัดลมระบบ x 1 
 หัวเสียบแผงดานหนา x 1 
 หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนา x 1 
 ขั้วตอ CD เขา x 1 
 หัวเสียบ S/PDIF เขา/ออก x 1 
 หัวเสียบ USB 2.0/1.1 x 2 
 หัวเสียบพอรตอนุกรม x 1 
 จัมเปอรลาง CMOS x 1 

 
ขั้วตอแผงดานหลัง  พอรตแปนพิมพ/เมาส PS/2 x 1 

 พอรต D-Sub x 1 
 พอรต DVI-D(หมายเหตุ 2)(หมายเหตุ 3) x 1 
 พอรต HDMI(หมายเหตุ 3) x 1 
 พอรต USB 2.0/1.1 x 8 
 พอรต RJ-45 x 1 
 แจ็คเสียง 

(ลําโพงขางออก/สัญญาณเขา/สัญญาณออก/ไมโครโฟน) x 3 

 
คอนโทรลเลอร I/O  ชิป iTE IT8718 

 
การตรวจดูแลฮารด
แวร 

 การตรวจจับแรงดันไฟฟาระบบ 
 การตรวจจับอุณหภูมิ CPU/ระบบ 
 การตรวจจับความเร็วพัดลม CPU/ระบบ 
 การเตือน CPU รอนเกินไป 
 การเตือนพัดลม CPU/ระบบลมเหลว 
 ชุดควบคุมความเร็วพัดลม CPU(หมายเหตุ 5) 

 
BIOS  แฟลช 8 Mbit x 2 

 ใช AWARD BIOS ของแท 
 สนับสนุน DualBIOS™ 
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เฉพาะสําหรับ GA-MA78LM-S2H 
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คุณสมบัติพิเศษ  สนับสนุน @BIOS 

 สนับสนุน Q-Flash 
 สนับสนุน Xpress BIOS Rescue 
 สนับสนุน ศูนยดาวนโหลด 
 สนับสนุน Xpress Install 
 สนับสนุน Xpress Recovery2 
 สนับสนุน EasyTune(หมายเหตุ 6) 

 
ซอฟตแวรท่ีใหมา Norton Internet Security (เวอรช่ัน OEM) 

 
ระบบปฏิบัติการ สนับสนุน Microsoft® Windows® 7/Vista/XP 

 
ฟอรมแฟคเตอร ฟอรมแฟคเตอรไมโคร ATX; 24.3 ซม. x 22.0 ซม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ 1) เน่ืองจากขอจํากัดของระบบปฏิบัติการ Windows Vista/XP 32 บิต, 

เมื่อติดตั้งหนวยความจํามากกวา 4 GB, 
ขนาดหนวยความจําท่ีแทจริงท่ีแสดงจะนอยกวา 4 GB 

(หมายเหตุ 2) พอรต DVI-D ไมสนับสนุนการเชื่อมตอ D-Sub โดยใชอะแดปเตอร 
(หมายเหตุ 3) ไมสนับสนุนเอาตพุตพรอมกันสําหรับ DVI-D และ HDMI 
(หมายเหตุ 4) ในการกําหนดคาเสียง 7.1 แชนเนล คุณตองใชโมดูลเสียง HD ท่ีแผงดานหนา 

และเปดทํางานคุณสมบัติเสียงหลายแชนเนลผานไดรเวอรเสียง 
(หมายเหตุ 5) การสนับสนุนฟงกชันควบคุมความเร็วพัดลม CPU น้ันขึ้นอยูกับชุดระบายความรอน 

CPU ท่ีคุณติดตั้ง 
(หมายเหตุ 6) ฟงกช่ันที่ใชไดใน Easytune อาจแตกตางกันไปตามรุนของเมนบอรด 
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1-3 การติดตั้ง CPU และตัวระบายความรอน CPU 

 

อานคําแนะนําตอไปน้ี กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้ง CPU: 
 ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุน CPU 

(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE สําหรับรายการ CPU ท่ีสนับสนุนลาสุด) 
 ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง กอนที่จะติดตั้ง CPU 
เพ่ือปองกันความเสียหายตอฮารดแวร 

 คนหาพินหน่ึงของ CPU คุณจะไมสามารถใส CPU ไดถาวางในทิศทางที่ไมถูกตอง. 
(หรือคุณอาจดูท่ีรอยบากที่ดานทั้งสองของ CPU และคียสําหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU ก็ได) 

 ปายสารระบายความรอนบางๆ และทาใหสม่ําเสมอบนพื้นผิวของ CPU 
 อยาเปดคอมพิวเตอรถายังไมไดติดตั้งตัวระบายความรอน CPU ไมเชนน้ัน CPU 
อาจรอนเกินไป และอาจเสียหายได 

 ตั้งความถี่โฮสตของ CPU ตามท่ีระบุในขอมูลจําเพาะของ CPU 
ไมแนะนําใหตั้งคาความถี่บัสของระบบเกินขอกําหนดของฮารดแวร 
เน่ืองจากการทําเชนน้ีไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานสําหรับอุปกรณตอพวง 
ถาคุณตองการตั้งคาความถี่ใหเกินขอมูลจําเพาะมาตรฐาน, 
โปรดดําเนินการใหสอดคลองกับขอมูลจําเพาะของฮารดแวรของคุณ ซึ่งประกอบดวย 
CPU, กราฟฟกการด, หนวยความจํา, ฮารดไดรฟ, ฯลฯ 

 
 
1-3-1 การติดต้ัง CPU 
A. คนหาคียสําหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอรด และรอยบากบน CPU 
 

 

เครื่องหมายสามเหลี่ย
ม ขนาดเล็ก 
แสดงวาเปนพิน 
หนึ่งของซ็อกเกต็ 

ซ็อกเก็ต AM2 

เครื่องหมายสามเหลี่ยม 
ขนาดเล็ก 
แสดงวาเปนพิน หนึ่งของ 
CPU 

CPU AM3/AM2+/AM2 
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B. ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพ่ือติดตั้ง CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอรดใหถูกตอง 

 

 กอนที่จะติดตั้ง CPU, ตรวจดูใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร 
และถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบที่ผนัง เพ่ือปองกันความเสียหายตอ CPU 

 อยาใชแรงกด CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU ถาวางทิศทางไมถูกตอง CPU จะไมสามารถใสได 
ถาเกิดเหตุการณเชนน้ี ใหปรับทิศทางของ CPU 

 
 ขั้นที่ 1: 
ยกคานซ็อกเก็ต CPU ขึ้นมาใหสุด 

 

 ขั้นที่ 2: 
จัดพินหน่ึงของ CPU (ท่ีมีเครื่องหมาย สามเหลี่ยมเล็กๆ) 
ใหตรงกับดานที่มี เคร่ืองหมายสามเหลี่ยมบนซ็อกเก็ต CPU 
และคอยๆ ใส CPU ลงในซ็อกเก็ต ตรวจดูใหแนใจวาพินของ 
CPU เสียบลงในรูอยางสมบูรณ หลังจากที่วาง CPU 
เขาตําแหนงในซ็อกเก็ตแลว, วางนิ้วหนึ่งลงที่ก่ึงกลาง CPU, 
คอยๆ ยกคานซ็อกเก็ต 
และสลักลงในตําแหนงล็อคอยางสมบูรณ 

 
 
 

คานซ็อกเกต็ CPU 
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1-3-2 การติดต้ังตัวระบายความรอน CPU 
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพ่ือติดตั้งตัวระบายความรอน CPU บน CPU ใหถูกตอง (กระบวนการ 
ตอไปน้ีใชตัวระบายความรอนของ GIGABYTE เปนตัวอยาง) 

 

 

   
ขั้นที่ 1: 
ปายสารระบายความรอนบางๆ 
และทาใหสม่ําเสมอบนพื้นผิวของ CPU 
ท่ีติดตั้ง 

 ขั้นที่ 2: 
วางตัวระบายความรอน CPU บน CPU 

    

 

 

 

 

  
ขั้นที่ 3: 
เก่ียวคลิปตัวระบายความรอน CPU 
บนหวงยึดท่ีดานหนึ่งของโครงใส 
บนอีกดานหนึ่ง กดคลิปตัวระบายความรอน 
CPU ลงตรงๆ 
เพ่ือเก่ียวคลิปเขากับหวงยึดบนโครงใส 

 ขั้นที่ 4: 
หมุนท่ีจับจากดานซายไปทางดานขวา 
(ดังแสดงในรูปดานบน) เพ่ือล็อคลงใน 
ตําแหนง (อานคูมือการติดตั้งตัวระบายความ 
รอน CPU ของคุณ สําหรับขั้นตอนในการ 
ติดตั้งตัวระบายความรอน) 

     

 

 ขั้นที่ 5: 
สุดทาย ใหเสียบขั้วตอเพาเวอรของตัวระบายความรอน CPU 
ไปยังหัวเสียบพัดลม CPU (CPU_FAN) บนเมนบอรด 

 
 
 
 
 

 

ใชความระมัดระวังอยางเต็มท่ีในขณะที่ถอดตัวระบายความรอน CPU 
เน่ืองจากสารระบายความรอน/เทประหวางตัวระบายความรอน CPU และ CPU อาจติดอยูกับ 
CPU การถอดตัวระบายความรอน CPU อยางไมระวัง อาจทําให CPU เสียหายได 
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1-4 การติดตั้งหนวยความจํา 

 

อานคําแนะนําตอไปน้ี กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้งหนวยความจํา: 
 ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุนหนวยความจํา 
แนะนําใหคุณใชหนวยความจําที่มีความจุ, ยี่หอ, ความเร็ว และชิปตัวเดียวกัน 
(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE สําหรับรายการหนวยความจําท่ีสนับสนุนลาสุด) 

 ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง 
กอนที่จะติดตั้งหนวยความจํา เพ่ือปองกันความเสียหายตอฮารดแวร 

 โมดูลหนวยความจํามีการออกแบบที่ปองกันการเสียบผิดดาน 
โมดูลหนวยความจําสามารถติดตั้งไดในทิศทางเดียวเทาน้ัน 
ถาคุณไมสามารถใสหนวยความจําได ใหลองสลับทิศทางดู 

 
1-4-1 การคอนฟเกอเรชั่นหนวยความจําดูอัล แชนเนล 

 

เมนบอรดน้ี ใหซ็อกเก็ตหนวยความจํา DDR2 2 ชอง และสนับสนุนเทคโนโลยี ดูอัล 
แชนเนล หลังจากที่ติดตั้งหนวยความจําแลว BIOS จะตรวจจับขอมูลจําเพาะ และ 
ความจุของหนวยความจําโดยอัตโนมัติ การเปดการทํางานโหมดหนวยความจําดูอัล 
แชนเนล จะเพิ่มแบนดวิดธหนวยความจําดั้งเดิมเปนสองเทา 

 
ชองเสียบหนวยความจํา DDR2 ท้ังสองชอง น้ันแบงเปนสองแชนแนลดังน้ี: 

 แชนเนล 0: DDR2_1 
 แชนเนล 1: DDR2_2 

 

DD
R2

_1
DD

R2
_2

 
 
เน่ืองจากขอจํากัดของชิปเซ็ต ใหอานคําแนะนําตอไปน้ี กอนท่ีจะติดตั้งหนวยความจํา ในโหมดดูอัล 
แชนเนล 

1. โหมดดูอัล แชนเนลไมสามารถเปดทํางานได ถาติดตั้งโมดูลหนวยความจํา DDR2 
ไวเพียงช้ินเดียว 

2. เมื่อเปดใชโหมด Dual Channel พรอมโมดูลหนวยความจําสองตัว เราแนะนําใหใช 
หนวยความจําท่ีมีความจุ ยี่หอ ความเร็ว และชิปตางๆ เหมือนกัน 

 
 
 
 



 

 - 11 - การติดตั้งฮารดแวร 
 

1-4-2 การติดตั้งหนวยความจาํ 

 

กอนที่จะติดต้ังโมดูลหนวยความจํา, ตรวจดูใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร 
และถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบที่ผนัง 
เพื่อปองกันความเสียหายตอโมดูลหนวยความจํา 
หนวยความจํา DIMM DDR2 ใชงานไมไดกับ DIMM DDR ใหแนใจวาไดติดต้ัง DIMM DDR2 
บนเมนบอรดน้ี 

 

 DDR2 DIMM  
 
 
โมดูลหนวยความจํา DDR2 มีรอยบาก เพ่ือใหสามารถใสไดในทิศทางเดียว 
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพ่ือติดตั้งโมดูลหนวยความจําลงในซ็อกเก็ตหนวยความจําอยางถูกตอง 
 

ขั้นที่ 1: 
สังเกตทิศทางของโมดูลหนวยความจํา 
ขยายคลิปยึดท่ีปลายทั้งสองดานของซ็อกเก็ตหนวยความ
จํา วางโมดูลหนวยความจําบนซ็อกเก็ต 
ตามท่ีระบุในรูปภาพดานซาย, 
วางน้ิวของคุณท่ีขอบบนของหนวยความจํา, 
กดหนวยความจําลง 
และใสลงในซ็อกเก็ตหนวยความจําในแนวตั้ง 

 

ขั้นที่ 2: 
คลิปที่ปลายทั้งสองดานจะล็อคตัวหนวยความจําไว 
เมื่อใสหนวยความจําอยางถูกตอง 

 
 
 

รอยบาก 



 

การติดตั้งฮารดแวร - 12 -  
 

1-5 การติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการด 

 

อานคําแนะนําตอไปน้ี กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้งเอ็กซแพนช่ันการด: 
 ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุนเอ็กซแพนช่ันการด 
อานคูมือที่มาพรอมกับเอ็กซแพนชั่นการดอยางละเอียด 

 ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง 
กอนที่จะติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการด เพ่ือปองกันความเสียหายตอฮารดแวร 

 

  
 
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพ่ือติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการดลงในเอ็กซแพนชั่นสล็อตอยางถูกตอง 
1. คนหาเอ็กซแพนช่ันสล็อตท่ีสนับสนุนการดของคุณ 

แกะฝาปดสล็อตโลหะจากแผงดานหลังตัวเครื่อง 
2. จัดการดใหตรงกับสล็อต และกดการดลง จนกระทั่งเสียบลงในสล็อตจนสุด 
3. ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสโลหะบนการดน้ันใสลงในสล็อตอยางสมบูรณ 
4. ใชสกรูยึดแผนโลหะของการดกับแผงดานหลังของตัวเคร่ือง 
5. หลังจากติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการดท้ังหมด ใหใสฝาปดตัวเคร่ืองกลับคืน 
6. เปดคอมพิวเตอรของคุณ ถาจําเปน, ไปยังโปรแกรมตั้งคา BIOS เพ่ือทําการเปลี่ยนแปลงคา BIOS 

ท่ีจําเปนสําหรับเอ็กซแพนชั่นการดของคุณ 
7. ติดตั้งไดรเวอรท่ีใหมาพรอมกับเอ็กซแพนช่ันการดในระบบปฏิบัติการของคุณ 
 
ตัวอยาง: การติดตั้ง และถอดกราฟฟกการด PCI Express: 

 

  การติดตั้งกราฟฟกการด: 
คอยๆ กดท่ีขอบบนของการด 
จนกระท่ังการดใสลงในสล็อต PCI Express 
เอ็กซเพรสจนสุด 
ตรวจดูใหแนใจวาการดใสอยูในสล็อตอยางแนน
หนา และไมโยกไปมา 

 

 

  การถอดการด: 
คอยๆ ผลักคานบนสล็อตไปทางดานหลัง จากน้ันยกการดขึ้นตรงๆ 
ออกจากสล็อต 

สล็อต PCI Express x1 

สล็อต PCI Express x16 

สล็อต PCI 
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1-6 ขั้วตอแผงดานหลัง 
 

 
 

 พอรต USB 
พอรต USB สนับสนุนขอกําหนด USB 2.0/1.1 ใชพอรตน้ีสําหรับอุปกรณ USB เชน แปนพิมพ/เมาส 
USB, เครื่องพิมพ USB, แฟลชไดรฟ USB เปนตน 

 พอรตแปนพิมพ/เมาส PS/2 
ใชพอรตน้ีเพ่ือเช่ือมตอแปนพิมพ PS/2  หรือเมาส 

 พอรต D-Sub 
พอรต D-Sub สนับสนุนขั้วตอ D-Sub 15 พิน เช่ือมตอจอภาพที่สนับสนุนการเชื่อมตอ D-Sub 
เขากับพอรตน้ี 

 พอรต DVI-D(หมายเหตุ 1)(หมายเหตุ 2) 
พอรต DVI-D สนับสนุนขอกําหนด DVI-D เช่ือมตอจอภาพที่สนับสนุนการเชื่อมตอ DVI-D 
เขากับพอรตน้ี 

 พอรต HDMI(หมายเหตุ 2) 
HDMI (อินเตอรเฟซมัลติมีเดีย ไฮเดฟฟนิช่ัน) เปนอินเตอรเฟซเสียง/วิดีโอดิจิตอลเพื่อสงสัญญาณ 
เสียง/วิดีโอที่ไมมีการบีบขนาด และสอดคลองกับมาตรฐาน HDCP เช่ือมตออุปกรณเสียง/วิดีโอ 
HDMI เขากับพอรตน้ี เทคโนโลยี HDMI สามารถสนับสนุนความละเอียดสูงสุดถึง 1920x1080p แต 
ความละเอียดแทจริงท่ีสนับสนุน ขึ้นอยูกับจอภาพที่ใชอยูในขณะนั้น 

 

 

 หลังจากการติดตั้งอุปกรณ HDMI, 
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเร่ิมตนสําหรับการเลนเสียง เปนอุปกรณ HDMI 
(ช่ือรายการอาจแตกตางกันในแตละระบบปฏิบัติการ สําหรับรายละเอียด 
ใหดูภาพดานลาง) และเขาสูโปรแกรมตั้งคา BIOS, จากน้ันตั้งคา Graphics Display 
Mode (โหมดการแสดงผลกราฟฟก) เปน D-SUB/HDMI ภายใต Advanced BIOS 
Features (คุณสมบัติ BIOS ขั้นสูง) 

 โปรดทราบวาเอาตพุตเสียง HDMI สนับสนุนเฉพาะรูปแบบ AC3, DTS และ LPCM 2 
แชนเนล (AC3 และ DTS จําเปนตองใชตัวถอดรหัสภายนอกสําหรับการถอดรหัส) 

 ใน Windows Vista, เลือก Start (เร่ิม) > Control 
Panel (แผงควบคุม) > Sound (เสียง), เลือก 
Realtek HDMI Output (เอาตพุต Realtek HDMI) 
จากน้ันคลิก Set Default (ตั้งเปนคาเริ่มตน) 
 
 
 
 
 
(หมายเหตุ 1) พอรต DVI-D ไมสนับสนุนการเชื่อมตอ 

D-Sub โดยใชอะแดปเตอร 
(หมายเหตุ 2) ไมสนับสนุนเอาตพุตพรอมกันสําหรับ 

DVI-D และ HDMI 

 เฉพาะสําหรับ GA-MA78LM-S2H

(หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) 
(หมายเหตุ 2) 
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A. คาคอนฟเกอเรชั่นจอแสดงผลคู: 
เมนบอรดน้ีใหพอรต 3 พอรตสําหรับเอาตพุตวิดีโอ: DVI-D, HDMI และ D-Sub 
ตารางดานลางแสดงคาคอนฟเกอเรช่ันคูท่ีสนับสนุน 

การรวม สนับสนุนหรือไม 
DVI-D+D-Sub ใช 
DVI-D+HDMI ไม 

จอแสดงผลคู 

HDMI+D-Sub ใช 
 
B. การเลนแผน HD DVD และบลูเรย: 

เพ่ือใหไดคุณภาพการเลนที่ดีกวา เมื่อเลนแผน HD DVD หรือบลูเรย 
ใหดูความตองการของระบบที่แนะนํา (หรือดีกวา) ดานลาง 
 CPU: โปรเซสเซอร AMD Phenom™ X3 หรือดีกวา 
 หนวยความจํา: โมดูลหนวยความจํา DDR2 800 MHz 1 GB จํานวน 2 
แถวโดยเปดทํางานโหมดดูอัลแชนเนล 

 โปรแกรมตั้งคา BIOS: ขนาดเฟรมบัฟเฟอร UMA อยางนอย 256 MB (สําหรับขอมูล เพ่ิมเติม 
ใหดูบทที่ 2 “โปรแกรมตั้งคา BIOS” “คุณสมบัติ BIOS ขั้นสูง”) 

 ซอฟตแวรสําหรับเลน: CyberLink PowerDVD 8.0 หรือใหมกวา 
 จอภาพท่ีสอดคลองกับ HDCP 

 
 พอรต LAN RJ-45 
พอรต กิกะบิตอีเธอรเน็ต LAN ใหการเช่ือมตออินเตอรเน็ตท่ีมีอัตราการรับสงขอมูลสูงถึง 1 Gbps 
สวนตอไปน้ี อธิบายถึงสถานะของ LED บนพอรต LAN 

 
 

 
 
 

 แจ็คสัญญาณเขา (สีฟา) 
แจ็คสัญญาณเขามาตรฐาน ใชแจ็คเสียงน้ี สําหรับตอสัญญาณเขาจากอุปกรณตางๆ เชน 
ออปติคัลไดรฟ, Walkman เปนตน 

 แจ็คสัญญาณออก (ลําโพงหนาออก, สีเขียว) 
แจ็คสัญญาณออกมาตรฐาน ใชแจ็คเสียงน้ีสําหรับหูฟง หรือลําโพง 2 แชนเนล 
แจ็คน้ีสามารถใชเพ่ือเช่ือมตอไปยังลําโพงหนา ในระบบเสียง 4/5.1 แชนเนล 

 แจ็คไมโครโฟนเขา (สีชมพู) 
แจ็คไมโครโฟนเขามาตรฐาน ตองตอไมโครโฟนเขากับแจ็คน้ี 

 

 

ในการกําหนดคาเสียง 7.1 แชนเนล คุณตองใชโมดูลเสียง HD ท่ีแผงดานหนา 
และเปดทํางานคุณสมบัติเสียงหลายแชนเนลผานไดรเวอรเสียง 
ใหดูขั้นตอนในการตั้งคาเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล ในบทที่ 5, "การคอนฟกเสียง 
2/4/5.1/7.1 แชนเนล" 

 

 

 เมื่อตองการถอดสายเคเบิลท่ีเช่ือมตอกับขั้วตอท่ีแผงดานหลัง 
แรกสุดใหถอดสายเคเบิลจากอุปกรณของคุณ จากน้ันถอดสายจากเมนบอรด 

 ในขณะท่ีถอดสายเคเบิล ใหดึงออกจากขั้วตอตรงๆ อยาโยกไปมาทางดานขาง 
เพ่ือปองกันไฟฟาช็อตภายในขั้วตอสายเคเบิล 

 

LED การเชื่อมตอ/
ความเร็ว LED กจิกรรม 

พอรต LAN 

LED การเชื่อมตอ/ความเร็ว: 
สถานะ คําอธิบาย 
สีสม อัตราขอมูล 1 Gbps 
สีเขียว อัตราขอมูล 100 Mbps 
ดับ อัตราขอมูล 10 Mbps 
 

LED กจิกรรม: 
สถานะ คําอธิบาย 
กะพริบ กําลังอยูระหวางการสงหรือรับ

ขอมูล 
ดับ ไมมีการสงหรือรับขอมลู 
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1-7 ขั้วตอภายใน 
 

1 3

9

10

4 14 13 12 8

7

5

6

2

11 15  
 
 
 

 1) ATX_12V  9) F_AUDIO 
 2) ATX 10) CD_IN 
 3) CPU_FAN 11) SPDIF_IO 
 4) SYS_FAN 12) F_USB1/F_USB2 
 5) FDD 13) COM 
 6) IDE 14) CLR_CMOS 
 7) SATA2_0/1/2/3 15) BAT 
 8) F_PANEL  

 
 
 
 
 
 

 

อานคําแนะนําตอไปน้ี กอนที่จะเชื่อมตออุปกรณภายนอก: 
 แรกสุด 
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณของคุณมีคุณสมบัติสอดคลองกับขั้วตอท่ีคุณตองการเช่ือมตอ 

 กอนที่จะติดตั้งอุปกรณ ใหแนใจวาปดอุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณ 
ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบไฟฟา เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ 

 หลังจากการติดตั้งอุปกรณ และกอนที่จะเปดคอมพิวเตอร 
ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลอุปกรณตอกับขั้วตอบนเมนบอรดอยางแนนหนา 
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1/2) ATX_12V/ATX (ขั้วตอเพาเวอร 12V 2x2 และขั้วตอเพาเวอรหลัก 2x12) 
ดวยการใชขั้วตอเพาเวอร, 
เพาเวอรซัพพลายสามารถจายพลังงานที่สม่ําเสมอใหกับองคประกอบทั้งหมดบนเมนบอรดไดอ
ยางเพียงพอ กอนที่จะเชื่อมตอขั้วตอเพาเวอร 
แรกสุดใหตรวจดูใหแนใจวาเพาเวอรซัพพลายปดอยู 
และอุปกรณท้ังหมดถูกติดตั้งอยางเหมาะสม 
ขั้วตอเพาเวอรมีการออกแบบที่ปองกันการเสียบผิดดาน 
เช่ือมตอเพาเวอรซัพพลายไปยังขั้วตอเพาเวอรในทิศทางที่ถูกตอง ขั้วตอเพาเวอร 12V 
จะจายพลังงานใหกับ CPU เปนหลัก ถาไมไดเช่ือมตอขั้วตอเพาเวอร 12V คอมพิวเตอรจะไมเร่ิม 

 

 เพ่ือใหตรงกับความตองการในการขยายระบบ 
แนะนําใหใชเพาเวอรซัพพลายที่สามารถทนตอการสิ้นเปลืองพลังงานสูงได 
(500W หรือมากกวา) ถาใช เพาเวอรซัพพลาย 
ท่ีไมสามารถจายพลังงานไดเพียงพอ ผลลัพธอาจทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ 
หรือไมสามารถบูตได 

 ขั้วตอเพาเวอรหลักน้ันคอมแพทิเบิลกับเพาเวอรซัพพลายที่มีขั้วตอเพาเวอร 2x10 
เมื่อใชเพาเวอรซัพพลาย 2x12, ใหแกะฝาปดปองกันจากขั้วตอเพาเวอรบน 
เมนบอรดออก อยาใสสายเคเบิลเพาเวอรซัพพลายลงในพินภายใตฝาปดปองกัน 
เมื่อใชเพาเวอรซัพพลาย 2x10 

 
 

131

2412

ATX

ATX_12V

 

ATX: 
หมายเลขพิน ความหมาย หมายเลขพิน ความหมาย 

1 3.3V 13 3.3V 
2 3.3V 14 -12V 
3 GND 15 GND 
4 +5V 16 PS_ON 

(เปด/ปดแบบซอฟต) 
5 GND 17 GND 
6 +5V 18 GND 
7 GND 19 GND 
8 พลังงานดี 20 -5V 
9 5VSB (สแตนดบาย +5V) 21 +5V 

10 +12V 22 +5V 
11 +12V (เฉพาะสําหรับพิน 

ATX 2x12) 
23 +5V (เฉพาะสําหรับพิน 

ATX 2x12) 
12 3.3V (เฉพาะสําหรับพิน 

ATX 2x12) 
24 GND (เฉพาะสําหรับพิน 

ATX 2x12) 
 

ATX_12V: 
หมายเลขพิน ความหมาย 

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

 

2 1

4 3
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3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (หัวเสียบพัดลม) 
มาเธอรบอรดมีหัวตอพัดลม CPU 4 พิน (CPU_FAN) และหัวตอพัดลมระบบแบบ 3 พิน (SYS_FAN) 
หัวตอสวนใหญจะออกแบบมาเพื่อปองกันการตอผิด ขณะตอสายพัดลมใหตอโดยจัดวางสาย 
ใหถูกตอง (สายขั้วตอสีดําคือสายดิน) เมนบอรดสนับสนุนการควบคุมความเร็วพัดลม CPU, 
ซึ่งจําเปนตองใชพัดลม CPU ท่ีมีการออกแบบที่สามารถควบคุมความเร็วพัดลมได 
เพ่ือใหการระบายความรอนไดผลดีท่ีสุด แนะนําใหติดตั้งพัดลมระบบภายในตัวเคร่ือง 

CPU_FAN

1

SYS_FAN

1

 
 ใหแนใจวาไดเช่ือมตอสายเคเบิลพัดลมเขากับหัวเสียบพัดลม เพ่ือปองกัน CPU, 
และระบบไมใหรอนเกินไป การท่ีระบบรอนเกินไป อาจทําใหเกิดความเสียหายกับ 
CPU หรืออาจทําใหระบบคางได 

 หัวเสียบพัดลมเหลาน้ี ไมไดออกแบบมาใหเสียบจัมเปอร 
อยาใสฝาจัมเปอรบนหัวเสียบ 

 
 
5) FDD (ขั้วตอฟล็อปปดิสกไดรฟ) 

ขั้วตอน้ีใชสําหรับเช่ือมตอฟล็อปปดิสกไดรฟ ชนิดของฟล็อปปดิสกไดรฟท่ีสนับสนุนคือ: 360 KB, 
720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB และ 2.88 MB กอนที่จะเชื่อมตอฟล็อปปดิสกไดรฟ 
ใหแนใจวาไดคนหาพิน 1 ของขั้วตอ และสายเคเบิลของฟล็อปปดิสกไดรฟ โดยท่ัวไป พิน 1 
ของสายเคเบิล มีการระบุโดยแถบที่มีสีตางๆ ถาตองการซื้อสายเคเบิลฟล็อปปดิสกไดรฟ 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณ 
 

12

3334

 
 

CPU_FAN: 
หมายเลขพิน ความหมาย 

1 GND 
2 +12V / ควบคุมความเร็ว 
3 รับรู 
4 ควบคุมความเร็ว 

SYS_FAN: 
หมายเลขพิน ความหมาย 

1 GND 
2 +12V 
3 รับรู 
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6) IDE (ขั้วตอ IDE) 
ขั้วตอ IDE สนับสนุนอุปกรณ IDE สองตัว เชน ฮารดไดรฟ และออปติคัลไดรฟ 
กอนที่จะตอสายเคเบิล IDE, ใหคนหารองปองกันการเสียบผิดดานบนขั้วตอ 
ถาคุณตองการเช่ือมตอ อุปกรณ IDE สองตัว, 
อยาลืมตั้งคาจัมเปอรและเสียบสายเคเบิลใหสัมพันธกับหนาที่การทํางานของอุปกรณ IDE 
(ตัวอยางเชน มาสเตอร หรือสลาฟ) 
(สําหรับขอมูลเก่ียวกับการคอนฟกการตั้งคามาสเตอร/สลาฟสําหรับอุปกรณ IDE, 
ใหอานขั้นตอนจากผูผลิตอุปกรณ) 

2

40

1

39

 
 

7) SATA2_0/1/2/3 (ขั้วตอ SATA 3Gb/s) 
ขั้วตอ SATA สอดคลองกับมาตรฐาน SATA 3Gb/s และคอมแพทิเบิลกับมาตรฐาน SATA 1.5Gb/s 
ขั้วตอ SATA แตละอัน สนับสนุนอุปกรณ SATA คอนโทรลเลอร AMD SB710 สนับสนุน RAID 0, 
RAID 1, RAID 10 และ JBOD ใหอานบทที่ 5, ″การคอนฟกฮารดไดรฟ SATA″ 
สําหรับขั้นตอนในการคอนฟกอาเรย RAID 

SATA2_0
SATA2_11

1

1

7

7

7

SATA2_2

SATA2_3

 
 
 
 

 

 การคอนฟเกอเรช่ัน RAID 0 หรือ RAID 1 จําเปนตองใชฮารดไดรฟอยางนอยสองตัว 
ถาจะใชฮารดไดรฟมากกวาสองตัว จํานวนรวมของฮารดไดรฟตองเปนเลขคู 

 การคอนฟเกอเรช่ัน RAID 10 จําเปนตองใชฮารดไดรฟ 4 ตัว 
และจํานวนรวมของฮารดไดรฟตองเปนเลขคู 

หมายเลขพิน ความหมาย 
1 GND 
2 TXP 
3 TXN 
4 GND 
5 RXN 
6 RXP 
7 GND 

 
 

โปรดเชื่อมตอปลายดานทีมี่รูป L 
ของสายเคเบิล SATA 3Gb/s 
เขากับฮารดไดรฟ SATA ของคณุ 
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8) F_PANEL (หัวเสียบแผงดานหนา) 
เช่ือมตอสวิตชเพาเวอร, สวิตชรีเซ็ต, ลําโพง, สวิช/เซนเซอรตรวจจับการบุกรุกตัวเคร่ือง 
และไฟแสดงสถานะระบบบนตัวเคร่ืองเขากับหัวเสียบน้ี ตามการกําหนดพินดานลาง 
สังเกตพินบวกและลบ กอนท่ีจะเช่ือมตอสายเคเบิล 

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 (LED ขอความ/เพาเวอร/สลีป, สีเหลือง/สีมวง): 

สถานะระบบ LED 
S0 ติด 
S1 กะพริบ 
S3/S4/S5 ดับ 
  

เช่ือมตอไปยังไฟแสดงสถานะเพาเวอรบนแผงดานหนาตัวเคร่ือง 
LED ติด เมื่อระบบกําลังทํางาน LED กะพริบ 
เมื่อระบบอยูในสถานะสลีป S1 LED ดับ 
เมื่อระบบอยูในสถานะสลีป S3/S4 หรือปดเคร่ือง (S5) 

 PW (สวิตชเพาเวอร, สีแดง): 
เช่ือมตอไปยังสวิตชเพาเวอรบนแผงดานหนาตัวเคร่ือง 
คุณอาจตั้งคาคอนฟกโดยการปดระบบโดยใชสวิตชเพาเวอร (สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
ใหอานบทที่ 2 เร่ือง “โปรแกรมตั้งคา BIOS”, “การตั้งคาการจัดการพลังงาน”) 

 SPEAK (ลําโพง, สีสม): 
เช่ือมตอไปยังลําโพงบนแผงดานหนาตัวเคร่ือง ระบบรายงานสถานะการเริ่มตนระบบ 
โดยการสงรหัสบี๊ป คุณจะไดยินเสียงบี๊ปสั้นหน่ึงครั้ง ถาไมพบปญหาใดๆ เมื่อเริ่มตนระบบ 
ถาระบบตรวจพบปญหา, BIOS อาจสงเสียบบี๊ปในรูปแบบตางๆ เพ่ือระบุถึงปญหาใหทราบ 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรหัสบี๊ป ใหดูบทที่ 5 “การแกไขปญหา” 

 HD (LED กิจกรรมฮารดไดรฟ IDE, สีนํ้าเงิน) 
เช่ือมตอไปยัง LED กิจกรรมของฮารดไดรฟบนแผงดานหนาตัวเคร่ือง LED ติด 
เมื่อฮารดไดรฟกําลังอานหรือเขียนขอมูล 

 RES (สวิตชรีเซ็ต, สีเขียว): 
เช่ือมตอไปยังสวิตชรีเซ็ตบนแผงดานหนาตัวเครื่อง กดสวิตชรีเซ็ต เพ่ือเร่ิมคอมพิวเตอรใหม 
ถาคอมพิวเตอรคาง และไมสามารถเริ่มตนใหมแบบปกติได 

 CI (หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง, สีเทา): 
เช่ือมตอสวิตช/เซนเซอรการบุกรุกตัวเครื่องบนตัวเครื่องท่ีสามารถตรวจจับไดวา 
ฝาครอบตัวเลือกถูกแกะออก 
ฟงกช่ันน้ีจําเปนตองใชตัวเคร่ืองท่ีมีสวิตช/เซนเซอรการบุกรุกตัวเคร่ือง 

 
 

 

รูปแบบแผงดานหนาอาจแตกตางกันในตัวเครื่องแตละแบบ โดยมากแลว 
โมดูลแผงดานหนาจะประกอบดวยสวิตชเพาเวอร, สวิตชรีเซ็ต, LED เพาเวอร, LED 
กิจกรรมฮารดไดรฟ, ลําโพง เปนตน 
เมื่อเช่ือมตอโมดูลแผงดานหนาตัวเครื่องของคุณเขากับหัวเสียบน้ี 
ตรวจดูใหแนใจวาการกําหนดสาย และการกําหนดพินน้ันเสียบอยางถูกตอง 

LED การทํางานของฮารดดิสก IDE 

ลําโพง LED ขอความ/เพาเวอร/สลีป สวิตซเพาเวอร 

สวิตชรีเซ็ต หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง 

LED เพาเวอร 
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9) F_AUDIO (หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนา) 
หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนา สนับสนุนเสียงไฮเดฟฟนิช่ันของ Intel (HD) และเสียง AC’97 
คุณสามารถเชื่อมตอโมดูลเสียงที่แผงดานหนาของตัวเครื่องเขากับหัวเสียบน้ี 
ตรวจดูใหแนใจวาการกําหนดสายของขั้วตอโมดูล 
ตรงกับการกําหนดพินของหัวเสียบบนเมนบอรด การเช่ือมตอท่ีไมถูกตองระหวางขั้วตอโมดูล 
และหัวเสียบบนเมนบอรด จะทําใหอุปกรณไมทํางาน หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายได 

 

91

102

 
 

 

 ตามคามาตรฐาน หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนาสนับสนุนเสียง HD 
ถาตัวเครื่องมีโมดูลเสียง AC’97 ท่ีแผงดานหนา, 
ใหดูขั้นตอนสําหรับวิธีในการเปดทํางานฟงกช่ัน AC’97 ผานซอฟตแวรเสียง ในบทที่ 
5 เร่ือง “การคอนฟกระบบเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล” 

 สัญญาณเสียงจะมีท้ังการเชื่อมตอเสียงที่แผงดานหนาและแผงดานหลัง 
ในเวลาเดียวกัน ถาคุณตองการปดเสียงที่แผงดานหลัง 
(สนับสนุนเฉพาะเมื่อใชโมดูล เสียง HD ท่ีแผงดานหนา), ใหดูบทที่ 
5, ″การคอนฟกเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล″ 

 ตัวเคร่ืองบางอยาง มีโมดูลเสียงที่แผงดานหนา ท่ีมีขั้วตอแบบแยกกันแตละสาย 
แทนที่จะเปนปลั๊กอันเดียว 
สําหรับขอมูลเก่ียวกับการเชื่อมตอโมดูลเสียงที่แผงดานหนาท่ีมีการกําหนดสายที่แต
กตางจากนี้ โปรดติดตอผูผลิตตัวเคร่ือง 

 
 
10) CD_IN (ขั้วตอ CD เขา) 

คุณสามารถเชื่อมตอสายเคเบิลเสียงที่มาพรอมกับออปติคัลไดรฟของคุณเขากับหัวเสียบ 
 

1

 

หมายเลขพิน ความหมาย 
1 CD-L 
2 GND 
3 GND 
4 CD-R 

 

สําหรับเสยีง HD 
ที่แผงดานหนา: 
หมายเลขพิน ความหมาย 

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

10 GND 

 
 
 

สําหรับเสยีง AC’97 
ที่แผงดานหนา: 
หมายเลขพิน ความหมาย 

1 MIC 
2 GND 
3 MIC เพาเวอร 
4 NC 
5 สัญญาณออก (R) 
6 NC 
7 NC 
8 ไมมีพิน 
9 สัญญาณออก (L) 

10 NC 

 



 

 - 21 - การติดตั้งฮารดแวร 
 

11) SPDIF_IO (หัวเสียบ S/PDIF เขา/ออก) 
หัวเสียบน้ีสนับสนุนสัญญาณ S/PDIF ดิจิตอลเขา/ออก หัวเสียบน้ีสามารถเชื่อมตอไปยัง 
อุปกรณเสียงที่สนับสนุนเสียงดิจิตอลออกและระบบเสียงท่ีสนับสนุนเสียงดิจิตอลเขาผานทาง 
สายเคเบิล S/PDIF เขาและออกซึ่งเปนอุปกรณซื้อเพ่ิม ในการซื้อสายเคเบิล S/PDIF เขาและออก 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ 

 

6 5

2 1

 
 
 
 
 
 
 
12) F_USB1/F_USB2 (หัวเสียบ USB) 

หัวเสียบสอดคลองกับขอกําหนด USB 2.0/1.1 หัวเสียบ USB แตละอัน ใหพอรต USB สองพอรต 
โดยตอผานแผง USB ท่ีสามารถซื้อเพ่ิมเติมได หากตองการซื้อแผง USB เพ่ิมเติม 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ 

 

10
9

2
1

 

 
 อยาเสียบสายเคเบิลแผง IEEE 1394 (2x5 พิน) ลงในหัวเสียบ USB 
 กอนที่จะติดตั้งแผง USB, ใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร 
และดึงปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา 
เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับแผง USB 

 

หมายเลขพิน ความหมาย 
1 เพาเวอร 
2 ไมมีพิน 
3 SPDIF 
4 SPDIFI 
5 GND 
6 GND 

 

หมายเลขพิน ความหมาย 
1 เพาเวอร (5V) 
2 เพาเวอร (5V) 
3 USB DX- 
4 USB DY- 
5 USB DX+ 
6 USB DY+ 
7 GND 
8 GND 
9 ไมมีพิน 
10 NC 
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13) COM (หัวเสียบพอรตอนุกรม) 
หัวเสียบ COM สามารถใหพอรตอนุกรมหนึ่งพอรต ผานสายเคเบิลพอรต COM 
ท่ีสามารถซื้อเพ่ิมเติมได หากตองการซื้อสายเคเบิลพอรต COM เพ่ิมเติม, 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณ 

 

1
2

9
10

 
 
 
 
14) CLR_CMOS (จัมเปอรการลาง CMOS) 

ใชจัมเปอรน้ีเพ่ือลางคา CMOS (เชน ขอมูลวันท่ี และคาคอนฟเกอเรช่ัน BIOS) และรีเซ็ตคา CMOS 
กลับเปนคามาตรฐานจากโรงงาน ในการลางคา CMOS, ใหเสียบหัวจัมเปอรระหวางสองพิน 
เพ่ือลัดวงจรพินท้ังสองชั่วคราว หรือใชวัตถุโลหะ เชนไขควง เพ่ือสัมผัสพินทั้งสองเปนเวลาสอง 
สามวินาที 

 

 
 
 

 
 ปดคอมพิวเตอรของคุณและดึงปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง 
กอนที่จะทําการลางคา CMOS 

 หลังจากการลางคา CMOS และกอนที่จะเปดคอมพิวเตอรของคุณ, 
ใหแนใจวาไดนําหัวจัมเปอรออกจากจัมเปอรเรียบรอยแลว การไมทําเชนน้ี 
อาจทําใหเกิดความเสียหายกับเมนบอรด 

 หลังจากเริ่มตนระบบใหม, ใหไปยังโปรแกรมตั้งคา BIOS 
เพ่ือโหลดคามาตรฐานจากโรงงาน (เลือก Load Optimized Defaults 
(โหลดคามาตรฐานที่ดีที่สุด)) หรือจะคอนฟกการตั้งคา BIOS แบบแมนนวลก็ได 
(ดูบทที่ 2 เร่ือง “โปรแกรมตั้งคา BIOS” สําหรับการคอนฟเกอเรช่ัน BIOS) 

หมายเลขพิน ความหมาย 
1 NDCD- 
2 NSIN 
3 NSOUT 
4 NDTR- 
5 GND 
6 NDSR- 
7 NRTS- 
8 NCTS- 
9 NRI- 
10 ไมมีพิน 

 

เปด: ปกติ
 
 
 
ลัดวงจร: ลางคา CMOS VALUES 
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15) BAT 
แบตเตอรี่ใหพลังงานเพื่อเก็บคาตางๆ ไว (เชน คาคอนฟเกอเรช่ัน BIOS, วันที่ และเวลา) ใน CMOS 
ขณะที่ปดคอมพิวเตอร เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ลดลงจนอยูในระดับต่ํา 
ไมเชนน้ันคา CMOS อาจไมถูกตอง หรืออาจหายไป 

 

 
 
 

 
 ปดคอมพิวเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออกเสมอ กอนท่ีจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ 
 เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใชแบตเตอรี่ท่ีเทียบเทากัน ถาใชแบตเตอรี่รุนท่ีไมถูกตอง 
อาจเกิดการระเบิดได 

 ติดตอสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือตัวแทนจําหนายในประเทศ 
ถาคุณไมสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดดวยตัวเอง หรือไมแนใจเกี่ยวกับรุนแบตเตอรี่ 

 ในขณะท่ีติดตั้งแบตเตอรี่ ใหสังเกตทิศทางของดานบวก (+) และดานลบ (-) 
ของแบตเตอรี่ (ดานบวกควรหงายขึ้น) 

 คุณตองจัดการกับแบตเตอรี่ท่ีใชแลวตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดลอมใน 
ประเทศ ของคุณ 

 
 

คุณสามารถลางคา CMOS โดยการถอดแบตเตอรีอ่อกได: 
1. ปดคอมพวิเตอร และดึงปลัก๊สายไฟออก 
2. คอยๆ ถอดแบตเตอรี่ออกจากที่ใสแบตเตอรี ่
และรอเปนเวลาหนึง่นาท. ี (หรือใชวัตถุโลหะ เชนไขควง 
เพื่อแตะขั้วบวกและขัว้ลบของทีใ่สแบตเตอรี่ 
ทําใหลัดวงจรถึงกันเปนเวลา 5 วินาท)ี 

3. เปลี่ยนแบตเตอรี ่
4. เสียบสายไฟ และเร่ิมคอมพวิเตอรใหม 
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Regulatory Statements

Regulatory Notices
This document must not be copied without our written permission, and the contents there of must not be 
imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted. We 
believe that the information contained herein was accurate in all respects at the time of printing. GIGABYTE 
cannot, however, assume any responsibility for errors or omissions in this text. Also note that the informa-
tion in this document is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by  
GIGABYTE.

Our Commitment to Preserving the Environment
In addition to high-efficiency performance, all GIGABYTE motherboards fulfill European Union regulations 
for RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) and WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) environmental directives, as well as most major worldwide safety 
requirements. To prevent releases of harmful substances into the environment and to maximize the use of 
our natural resources, GIGABYTE provides the following information on how you can responsibly recycle or 
reuse most of the materials in your "end of life" product.

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive Statement
GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, 
PBDE and PBB). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. More-
over, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned 
toxic chemicals.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement
GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of 
electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked, 
collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement
The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product 
must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste  
collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure. 
The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to 
conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health 

and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, 
please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased 
the product for details of environmentally safe recycling.
w When your electrical or electronic equipment is no longer useful to you, "take it back" to your local or  

regional waste collection administration for recycling.
w If you need further assistance in recycling, reusing in your "end of life" product, you may contact us at the 

Customer Care number listed in your product's user's manual and we will be glad to help you with your  
effort.
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Finally, we suggest that you practice other environmentally friendly actions by understanding and using the 
energy-saving features of this product (where applicable), recycling the inner and outer packaging (including 
shipping containers) this product was delivered in, and by disposing of or recycling used batteries properly. 
With your help, we can reduce the amount of natural resources needed to produce electrical and electronic 
equipment, minimize the use of landfills for the disposal of "end of life" products, and generally improve our 
quality of life by ensuring that potentially hazardous substances are not released into the environment and 
are disposed of properly.

China Restriction of Hazardous Substances Table
The following table is supplied in compliance with China's Restriction of Hazardous Substances (China 
RoHS) requirements:
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Contact Us

• GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, 
Taipei 231, Taiwan
 TEL: +886-2-8912-4000
 FAX: +886-2-8912-4003
Tech. and Non-Tech. Support (Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw
WEB address (English): http://www.gigabyte.com.tw
WEB address (Chinese): http://www.gigabyte.tw
• G.B.T. INC. - U.S.A.
TEL: +1-626-854-9338
FAX: +1-626-854-9339
Tech. Support:
http://rma.gigabyte.us
Web address: http://www.gigabyte.us
• G.B.T. INC (USA) - Mexico
Tel: +1-626-854-9338 x 215 (Soporte de habla hispano)
FAX: +1-626-854-9339
Correo: soporte@gigabyte-usa.com
Tech. Support:
http://rma.gigabyte.us
Web address: http://latam.giga-byte.com
• Giga-Byte SINGAPORE PTE. LTD. - Singapore
WEB address : http://www.gigabyte.sg
• Thailand
WEB address : http://th.giga-byte.com
• Vietnam
WEB address : http://www.gigabyte.vn

• NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. - China
WEB address : http://www.gigabyte.cn
Shanghai
TEL: +86-21-63410999
FAX: +86-21-63410100
Beijing
TEL: +86-10-62102838
FAX: +86-10-62102848
Wuhan
TEL: +86-27-87851061
FAX: +86-27-87851330
GuangZhou
TEL: +86-20-87540700
FAX: +86-20-87544306
Chengdu
TEL: +86-28-85236930
FAX: +86-28-85256822 
Xian
TEL: +86-29-85531943
FAX: +86-29-85510930
Shenyang
TEL: +86-24-83992901
FAX: +86-24-83992909
• GIGABYTE TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED - India
WEB address : http://www.gigabyte.in
• Saudi Arabia
WEB address : http://www.gigabyte.com.sa
• Gigabyte Technology Pty. Ltd. - Australia
WEB address : http://www.gigabyte.com.au 
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• G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH - Germany
WEB address : http://www.gigabyte.de
• G.B.T. TECH. CO., LTD. - U.K.
WEB address : http://www.giga-byte.co.uk
• Giga-Byte Technology B.V. - The Netherlands
WEB address : http://www.giga-byte.nl
• GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCE - France
WEB address : http://www.gigabyte.fr
• Sweden
WEB address : http://www.gigabyte.se
• Italy
WEB address : http://www.giga-byte.it
• Spain
WEB address : http://www.giga-byte.es
• Greece
WEB address : http://www.gigabyte.com.gr
• Czech Republic
WEB address : http://www.gigabyte.cz

• Hungary
WEB address : http://www.giga-byte.hu
• Turkey
WEB address : http://www.gigabyte.com.tr
• Russia
WEB address : http://www.gigabyte.ru
• Poland
WEB address : http://www.gigabyte.pl
• Ukraine
WEB address : http://www.gigabyte.ua
• Romania
WEB address : http://www.gigabyte.com.ro
• Serbia
WEB address : http://www.gigabyte.co.rs
• Kazakhstan
WEB address : http://www.gigabyte.kz

You may go to the GIGABYTE website, select your language 
in the language list on the top right corner of the website.

•	 GIGABYTE Global Service System

To submit a technical or non-technical (Sales/Market-
ing) question, please link to:
http://ggts.gigabyte.com.tw
Then select your language to enter the system.




