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บทที่ 1 การติดตั้งฮารดแวร
1-1 ขอควรระวังในการติดตั้ง
เมนบอรดประกอบดวยวงจรไฟฟาและชิ้นสวนที่ละเอียดออนมากมาย
ซึ่งอาจเสียหายจากผลของการคายประจุไฟฟาสถิตย (ESD) กอนการติดตั้ง
ใหอานคูมือผูใช และปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้ดวยความระมัดระวัง:
y

กอนที่จะติดตั้ง อยาแกะ หรือฉีกสติ๊กเกอร S/N (หมายเลขผลิตภัณฑ)
หรือสติ๊กเกอรรับประกันที่ตัวแทนจําหนายของคุณติดไว
ในการตรวจสอบการรับประกัน จําเปนตองใชสติ๊กเกอรเหลานี้

y

ถอดไฟ AC ออกโดยการดึงปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง
กอนที่จะติดตั้ง หรือถอดเมนบอรด หรืออุปกรณฮารดแวรอื่น

y

เมื่อเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรเขากับขั้วตอภายในบนเมนบอรด
ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบอยางมัน
่ คงและแนนหนา

y

ในขณะที่จับเมนบอรด หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตัวนําโลหะ หรือขั้วตอใดๆ

y

วิธีที่ดีที่สุดก็คือ สวมสายรัดขอมือสําหรับคายประจุไฟฟาสถิตย (ESD)
ในขณะที่ทํางานกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน เมนบอรด, CPU หรือหนวยความจํา
ถาคุณไมมีสายรัดขอมือ ESD, แรกสุด ทําใหมือแหง
และสัมผัสวัตถุที่เปนโลหะกอน เพื่อกําจัดประจุไฟฟาสถิตย

y

กอนที่จะติดตั้งเมนบอรด โปรดวางเมนบอรดไวบนแผนปองกันไฟฟาสถิตย
หรือภายในภาชนะที่มีการปองกันไฟฟาสถิตย

y

กอนที่จะถอดปลั๊กสายเคเบิลเพาเวอรซัพพลายจากเมนบอรด
ตรวจดูใหแนใจวาปดเพาเวอรซัพพลายแลว

y

กอนที่จะเปดเครื่อง ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของเพาเวอรซัพพลาย
ถูกตั้งคาไวตรงตามมาตรฐานแรงดันไฟฟาของทองถิ่น

y

กอนที่จะใชผลิตภัณฑ
โปรดตรวจสอบวาสายเคเบิลและขั้วตอเพาเวอรทั้งหมดของชิ้นสวนฮารดแวรของ
คุณเชื่อมตออยู

y

เพื่อปองกันความเสียหายตอเมนบอรด
อยาใหสกรูสัมผัสกับวงจรไฟฟาหรือชิ้นสวนใดๆ ของเมนบอรด

y

ตรวจดูใหแนใจวาไมมีสกรู หรือชิ้นสวนโลหะใดๆ ถูกทิ้งไวบนเมนบอรด
หรือภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร

y

อยาวางระบบคอมพิวเตอรไวบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ

y

อยาวางระบบคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูง

y

การเปดคอมพิวเตอรระหวางกระบวนการติดตั้ง
อาจทําใหเกิดความเสียหายตอชิ้นสวนของระบบ รวมทั้งเกิดอันตรายตอผูใช

y

ถาคุณไมแนใจเกีย
่ วกับขั้นตอนการติดตั้งใดๆ
หรือมีปญหาเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ
โปรดปรึกษาชางเทคนิคคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรอง
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การติดตั้งฮารดแวร

1-2 ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ
CPU



Hyper Transport Bus



ชิปเซ็ต




หนวยความจํา






กราฟฟกออนบอรด



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
ที่สนับสนุนลาสุด)
5200/2000 MT/s
นอรธบริดจ: AMD 760G
เซาธบริดจ: AMD SB710
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)
ในตัวในนอรธบริดจ:
พอรต D-Sub x 1
หมายเหตุ 2)(หมายเหตุ 3)
- พอรต DVI-D(
x1
หมายเหตุ 3)
- พอรต HDMIc (
x1
Realtek ALC888B codec
เสียงไฮเดฟฟนิชั่น
2/4/5.1/7.1 แชนเนล(หมายเหตุ 4)
สนับสนุน S/PDIF ออก
สนับสนุน S/PDIF เขา
สนับสนุน CD เขา
-

เสียง








LAN

ชิป RTL 8111D (10/100/1000 Mbit)

เอ็กซแพนชั่นสล็อต






อินเตอรเฟซที่เก็บ
ขอมูล






c

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
รวมอยูในเซาธบริดจ
พอรต USB 2.0/1.1 มากถึง 12 พอรต (8 พอรตที่แผงดานหลัง, 4
พอรตบนแผนโลหะยึด USB ไปยังหัวเสียบ USB ภายใน)
-



USB

สล็อต PCI เอ็กซเพรส x16, รันที่ความเร็ว x16 x 1
(สล็อต PCI เอ็กซเพรส x16 สอดคลองกับมาตรฐาน PCI เอ็กซเพรส
2.0)
สล็อต PCI เอ็กซเพรส x1 x 1
สล็อต PCI x 2

เฉพาะสําหรับ GA-MA78LM-S2H

การติดตั้งฮารดแวร
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ขั้วตอภายใน
















ขั้วตอแผงดานหลัง









พอรตแปนพิมพ/เมาส PS/2 x 1
พอรต D-Sub x 1
พอรต DVI-D(หมายเหตุ 2)(หมายเหตุ 3) x 1
พอรต HDMIc(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






c

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

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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การติดตั้งฮารดแวร

คุณสมบัติพิเศษ









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

ซอฟตแวรที่ใหมา

Norton Internet Security (เวอรชั่น OEM)

ระบบปฏิบัติการ

สนับสนุน Microsoft® Windows® 7/Vista/XP

ฟอรมแฟคเตอร

ฟอรมแฟคเตอรไมโคร ATX; 24.3 ซม. x 22.0 ซม

(หมายเหตุ 1) เนื่องจากขอจํากัดของระบบปฏิบัติการ Windows Vista/XP 32 บิต,
เมื่อติดตั้งหนวยความจํามากกวา 4 GB,
ขนาดหนวยความจําที่แทจริงที่แสดงจะนอยกวา 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 ที่แผงดานหนา
และเปดทํางานคุณสมบัติเสียงหลายแชนเนลผานไดรเวอรเสียง
(หมายเหตุ 5) การสนับสนุนฟงกชันควบคุมความเร็วพัดลม CPU นั้นขึ้นอยูกับชุดระบายความรอน
CPU ที่คุณติดตั้ง
(หมายเหตุ 6) ฟงกชั่นที่ใชไดใน Easytune อาจแตกตางกันไปตามรุนของเมนบอรด
การติดตั้งฮารดแวร

-6-

1-3 การติดตั้ง CPU และตัวระบายความรอน CPU
อานคําแนะนําตอไปนี้ กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้ง CPU:
y ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุน CPU
(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE สําหรับรายการ CPU ที่สนับสนุนลาสุด)
y ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง กอนที่จะติดตั้ง CPU
เพื่อปองกันความเสียหายตอฮารดแวร
y คนหาพินหนึ่งของ CPU คุณจะไมสามารถใส CPU ไดถาวางในทิศทางที่ไมถูกตอง.
(หรือคุณอาจดูที่รอยบากที่ดานทั้งสองของ CPU และคียสําหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU ก็ได)
y ปายสารระบายความรอนบางๆ และทาใหสม่ําเสมอบนพื้นผิวของ CPU
y อยาเปดคอมพิวเตอรถายังไมไดติดตั้งตัวระบายความรอน CPU ไมเชนนั้น CPU
อาจรอนเกินไป และอาจเสียหายได
y ตั้งความถี่โฮสตของ CPU ตามที่ระบุในขอมูลจําเพาะของ CPU
ไมแนะนําใหตั้งคาความถี่บัสของระบบเกินขอกําหนดของฮารดแวร
เนื่องจากการทําเชนนี้ไมสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานสําหรับอุปกรณตอพวง
ถาคุณตองการตั้งคาความถี่ใหเกินขอมูลจําเพาะมาตรฐาน,
โปรดดําเนินการใหสอดคลองกับขอมูลจําเพาะของฮารดแวรของคุณ ซึ่งประกอบดวย
CPU, กราฟฟกการด, หนวยความจํา, ฮารดไดรฟ, ฯลฯ

1-3-1
A.

การติดตั้ง CPU

คนหาคียสําหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอรด และรอยบากบน CPU
เครื่องหมายสามเหลี่ย
ม ขนาดเล็ก
แสดงวาเปนพิน
หนึ่งของซ็อกเก็ต

เครื่องหมายสามเหลี่ยม
ขนาดเล็ก
แสดงวาเปนพิน หนึ่งของ
CPU
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ซ็อกเก็ต AM2

CPU AM3/AM2+/AM2

การติดตั้งฮารดแวร

B.

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อติดตั้ง CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอรดใหถูกตอง
y กอนที่จะติดตั้ง CPU, ตรวจดูใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร
และถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบที่ผนัง เพื่อปองกันความเสียหายตอ CPU
y อยาใชแรงกด CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU ถาวางทิศทางไมถูกตอง CPU จะไมสามารถใสได
ถาเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหปรับทิศทางของ CPU

คานซ็อกเก็ต CPU

ขั้นที่ 1:
ยกคานซ็อกเก็ต CPU ขึ้นมาใหสุด

ขั้นที่ 2:
จัดพินหนึ่งของ CPU (ที่มีเครื่องหมาย สามเหลี่ยมเล็กๆ)
ใหตรงกับดานที่มี เครื่องหมายสามเหลี่ยมบนซ็อกเก็ต CPU
และคอยๆ ใส CPU ลงในซ็อกเก็ต ตรวจดูใหแนใจวาพินของ
CPU เสียบลงในรูอยางสมบูรณ หลังจากที่วาง CPU
เขาตําแหนงในซ็อกเก็ตแลว, วางนิ้วหนึ่งลงที่กึ่งกลาง CPU,
คอยๆ ยกคานซ็อกเก็ต
และสลักลงในตําแหนงล็อคอยางสมบูรณ

การติดตั้งฮารดแวร
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1-3-2

การติดตั้งตัวระบายความรอน CPU

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อติดตั้งตัวระบายความรอน CPU บน CPU ใหถูกตอง (กระบวนการ
ตอไปนี้ใชตัวระบายความรอนของ GIGABYTE เปนตัวอยาง)

ขั้นที่ 1:
ปายสารระบายความรอนบางๆ
และทาใหสม่ําเสมอบนพื้นผิวของ CPU
ที่ติดตั้ง

ขั้นที่ 2:
วางตัวระบายความรอน CPU บน CPU

ขั้นที่ 3:
เกี่ยวคลิปตัวระบายความรอน CPU
บนหวงยึดที่ดานหนึ่งของโครงใส
บนอีกดานหนึ่ง กดคลิปตัวระบายความรอน
CPU ลงตรงๆ
เพื่อเกี่ยวคลิปเขากับหวงยึดบนโครงใส

ขั้นที่ 4:
หมุนที่จับจากดานซายไปทางดานขวา
(ดังแสดงในรูปดานบน) เพื่อล็อคลงใน
ตําแหนง (อานคูมือการติดตั้งตัวระบายความ
รอน CPU ของคุณ สําหรับขั้นตอนในการ
ติดตั้งตัวระบายความรอน)

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

ใชความระมัดระวังอยางเต็มที่ในขณะที่ถอดตัวระบายความรอน CPU
เนื่องจากสารระบายความรอน/เทประหวางตัวระบายความรอน CPU และ CPU อาจติดอยูกับ
CPU การถอดตัวระบายความรอน CPU อยางไมระวัง อาจทําให CPU เสียหายได
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การติดตั้งฮารดแวร

1-4 การติดตั้งหนวยความจํา
อานคําแนะนําตอไปนี้ กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้งหนวยความจํา:
y ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุนหนวยความจํา
แนะนําใหคุณใชหนวยความจําที่มีความจุ, ยี่หอ, ความเร็ว และชิปตัวเดียวกัน
(ไปที่เว็บไซตของ GIGABYTE สําหรับรายการหนวยความจําที่สนับสนุนลาสุด)
y ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง
กอนที่จะติดตั้งหนวยความจํา เพื่อปองกันความเสียหายตอฮารดแวร
y โมดูลหนวยความจํามีการออกแบบที่ปองกันการเสียบผิดดาน
โมดูลหนวยความจําสามารถติดตั้งไดในทิศทางเดียวเทานั้น
ถาคุณไมสามารถใสหนวยความจําได ใหลองสลับทิศทางดู

1-4-1

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

DDR2_1
DDR2_2

ชองเสียบหนวยความจํา DDR2 ทั้งสองชอง นั้นแบงเปนสองแชนแนลดังนี้:
 แชนเนล 0: DDR2_1
 แชนเนล 1: DDR2_2

เนื่องจากขอจํากัดของชิปเซ็ต ใหอานคําแนะนําตอไปนี้ กอนที่จะติดตั้งหนวยความจํา ในโหมดดูอัล
แชนเนล
1. โหมดดูอัล แชนเนลไมสามารถเปดทํางานได ถาติดตั้งโมดูลหนวยความจํา DDR2
ไวเพียงชิ้นเดียว
2. เมื่อเปดใชโหมด Dual Channel พรอมโมดูลหนวยความจําสองตัว เราแนะนําใหใช
หนวยความจําที่มีความจุ ยี่หอ ความเร็ว และชิปตางๆ เหมือนกัน

การติดตั้งฮารดแวร
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1-4-2 การติดตั้งหนวยความจํา
กอนที่จะติดตั้งโมดูลหนวยความจํา, ตรวจดูใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร
และถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบที่ผนัง
เพื่อปองกันความเสียหายตอโมดูลหนวยความจํา
หนวยความจํา DIMM DDR2 ใชงานไมไดกับ DIMM DDR ใหแนใจวาไดติดตั้ง DIMM DDR2
บนเมนบอรดนี้

รอยบาก

DDR2 DIMM

โมดูลหนวยความจํา DDR2 มีรอยบาก เพื่อใหสามารถใสไดในทิศทางเดียว
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อติดตั้งโมดูลหนวยความจําลงในซ็อกเก็ตหนวยความจําอยางถูกตอง
ขั้นที่ 1:
สังเกตทิศทางของโมดูลหนวยความจํา
ขยายคลิปยึดที่ปลายทั้งสองดานของซ็อกเก็ตหนวยความ
จํา วางโมดูลหนวยความจําบนซ็อกเก็ต
ตามที่ระบุในรูปภาพดานซาย,
วางนิ้วของคุณที่ขอบบนของหนวยความจํา,
กดหนวยความจําลง
และใสลงในซ็อกเก็ตหนวยความจําในแนวตั้ง

ขั้นที่ 2:
คลิปที่ปลายทั้งสองดานจะล็อคตัวหนวยความจําไว
เมื่อใสหนวยความจําอยางถูกตอง
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การติดตั้งฮารดแวร

1-5 การติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการด
อานคําแนะนําตอไปนี้ กอนที่คุณจะเริ่มติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการด:
y ตรวจดูใหแนใจวาเมนบอรดสนับสนุนเอ็กซแพนชั่นการด
อานคูมือที่มาพรอมกับเอ็กซแพนชั่นการดอยางละเอียด
y ปดคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง
กอนที่จะติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการด เพื่อปองกันความเสียหายตอฮารดแวร

สล็อต PCI Express x1

สล็อต PCI Express x16

สล็อต PCI

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง เพื่อติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการดลงในเอ็กซแพนชั่นสล็อตอยางถูกตอง
1. คนหาเอ็กซแพนชั่นสล็อตที่สนับสนุนการดของคุณ
แกะฝาปดสล็อตโลหะจากแผงดานหลังตัวเครื่อง
2. จัดการดใหตรงกับสล็อต และกดการดลง จนกระทั่งเสียบลงในสล็อตจนสุด
3. ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสโลหะบนการดนั้นใสลงในสล็อตอยางสมบูรณ
4. ใชสกรูยึดแผนโลหะของการดกับแผงดานหลังของตัวเครื่อง
5. หลังจากติดตั้งเอ็กซแพนชั่นการดทั้งหมด ใหใสฝาปดตัวเครื่องกลับคืน
6. เปดคอมพิวเตอรของคุณ ถาจําเปน, ไปยังโปรแกรมตั้งคา BIOS เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงคา BIOS
ที่จําเปนสําหรับเอ็กซแพนชั่นการดของคุณ
7. ติดตั้งไดรเวอรที่ใหมาพรอมกับเอ็กซแพนชั่นการดในระบบปฏิบัติการของคุณ
ตัวอยาง: การติดตั้ง และถอดกราฟฟกการด PCI Express:
y การติดตั้งกราฟฟกการด:
คอยๆ กดที่ขอบบนของการด
จนกระทั่งการดใสลงในสล็อต PCI Express
เอ็กซเพรสจนสุด
ตรวจดูใหแนใจวาการดใสอยูในสล็อตอยางแนน
หนา และไมโยกไปมา

y การถอดการด:
คอยๆ ผลักคานบนสล็อตไปทางดานหลัง จากนั้นยกการดขึ้นตรงๆ
ออกจากสล็อต

การติดตั้งฮารดแวร
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1-6 ขั้วตอแผงดานหลัง

(หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2)

(หมายเหตุ 2)

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

พอรตแปนพิมพ/เมาส PS/2
ใชพอรตนี้เพื่อเชื่อมตอแปนพิมพ PS/2 หรือเมาส

พอรต D-Sub
พอรต D-Sub สนับสนุนขั้วตอ D-Sub 15 พิน เชื่อมตอจอภาพที่สนับสนุนการเชื่อมตอ D-Sub
เขากับพอรตนี้

พอรต DVI-D(หมายเหตุ 1)(หมายเหตุ 2)
พอรต DVI-D สนับสนุนขอกําหนด DVI-D เชื่อมตอจอภาพที่สนับสนุนการเชื่อมตอ DVI-D
เขากับพอรตนี้

พอรต HDMI(หมายเหตุ 2)c
HDMI (อินเตอรเฟซมัลติมีเดีย ไฮเดฟฟนิชั่น) เปนอินเตอรเฟซเสียง/วิดีโอดิจิตอลเพื่อสงสัญญาณ
เสียง/วิดีโอที่ไมมีการบีบขนาด และสอดคลองกับมาตรฐาน HDCP เชื่อมตออุปกรณเสียง/วิดีโอ
HDMI เขากับพอรตนี้ เทคโนโลยี HDMI สามารถสนับสนุนความละเอียดสูงสุดถึง 1920x1080p แต
ความละเอียดแทจริงที่สนับสนุน ขึ้นอยูกับจอภาพที่ใชอยูในขณะนั้น
y หลังจากการติดตั้งอุปกรณ HDMI,
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเริ่มตนสําหรับการเลนเสียง เปนอุปกรณ HDMI
(ชื่อรายการอาจแตกตางกันในแตละระบบปฏิบัติการ สําหรับรายละเอียด
ใหดูภาพดานลาง) และเขาสูโปรแกรมตั้งคา BIOS, จากนั้นตั้งคา Graphics Display
Mode (โหมดการแสดงผลกราฟฟก) เปน D-SUB/HDMI ภายใต Advanced BIOS
Features (คุณสมบัติ BIOS ขั้นสูง)
y โปรดทราบวาเอาตพุตเสียง HDMI สนับสนุนเฉพาะรูปแบบ AC3, DTS และ LPCM 2
แชนเนล (AC3 และ DTS จําเปนตองใชตัวถอดรหัสภายนอกสําหรับการถอดรหัส)
ใน Windows Vista, เลือก Start (เริ่ม) > Control
Panel (แผงควบคุม) > Sound (เสียง), เลือก
Realtek HDMI Output (เอาตพุต Realtek HDMI)
จากนั้นคลิก Set Default (ตั้งเปนคาเริ่มตน)

(หมายเหตุ 1) พอรต DVI-D ไมสนับสนุนการเชื่อมตอ
D-Sub โดยใชอะแดปเตอร
(หมายเหตุ 2) ไมสนับสนุนเอาตพุตพรอมกันสําหรับ
DVI-D และ HDMI
c เฉพาะสําหรับ GA-MA78LM-S2H
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การติดตั้งฮารดแวร

A. คาคอนฟเกอเรชั่นจอแสดงผลคู:
เมนบอรดนี้ใหพอรต 3 พอรตสําหรับเอาตพุตวิดีโอ: DVI-D, HDMI และ D-Sub
ตารางดานลางแสดงคาคอนฟเกอเรชั่นคูที่สนับสนุน
จอแสดงผลคู

การรวม
DVI-D+D-Sub
DVI-D+HDMI
HDMI+D-Sub

สนับสนุนหรือไม
ใช
ไม
ใช

B. การเลนแผน HD DVD และบลูเรย:
เพื่อใหไดคุณภาพการเลนที่ดีกวา เมื่อเลนแผน HD DVD หรือบลูเรย
ใหดูความตองการของระบบที่แนะนํา (หรือดีกวา) ดานลาง
y CPU: โปรเซสเซอร AMD Phenom™ X3 หรือดีกวา
y หนวยความจํา: โมดูลหนวยความจํา DDR2 800 MHz 1 GB จํานวน 2
แถวโดยเปดทํางานโหมดดูอัลแชนเนล
y โปรแกรมตั้งคา BIOS: ขนาดเฟรมบัฟเฟอร UMA อยางนอย 256 MB (สําหรับขอมูล เพิ่มเติม
ใหดูบทที่ 2 “โปรแกรมตั้งคา BIOS” “คุณสมบัติ BIOS ขั้นสูง”)
y ซอฟตแวรสําหรับเลน: CyberLink PowerDVD 8.0 หรือใหมกวา
y จอภาพที่สอดคลองกับ HDCP

พอรต LAN RJ-45
พอรต กิกะบิตอีเธอรเน็ต LAN ใหการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่มีอัตราการรับสงขอมูลสูงถึง 1 Gbps
สวนตอไปนี้ อธิบายถึงสถานะของ LED บนพอรต LAN
LED การเชื่อมตอ/
ความเร็ว

LED กิจกรรม

LED การเชื่อมตอ/ความเร็ว:

LED กิจกรรม:

สถานะ
สีสม
สีเขียว
ดับ

สถานะ
กะพริบ

คําอธิบาย
อัตราขอมูล 1 Gbps
อัตราขอมูล 100 Mbps
อัตราขอมูล 10 Mbps

พอรต LAN

ดับ

คําอธิบาย
กําลังอยูระหวางการสงหรือรับ
ขอมูล
ไมมีการสงหรือรับขอมูล

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

แจ็คสัญญาณออก (ลําโพงหนาออก, สีเขียว)
แจ็คสัญญาณออกมาตรฐาน ใชแจ็คเสียงนี้สําหรับหูฟง หรือลําโพง 2 แชนเนล
แจ็คนี้สามารถใชเพื่อเชื่อมตอไปยังลําโพงหนา ในระบบเสียง 4/5.1 แชนเนล

แจ็คไมโครโฟนเขา (สีชมพู)
แจ็คไมโครโฟนเขามาตรฐาน ตองตอไมโครโฟนเขากับแจ็คนี้
ในการกําหนดคาเสียง 7.1 แชนเนล คุณตองใชโมดูลเสียง HD ที่แผงดานหนา
และเปดทํางานคุณสมบัติเสียงหลายแชนเนลผานไดรเวอรเสียง
ใหดูขั้นตอนในการตั้งคาเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล ในบทที่ 5, "การคอนฟกเสียง
2/4/5.1/7.1 แชนเนล"
y เมื่อตองการถอดสายเคเบิลที่เชื่อมตอกับขั้วตอที่แผงดานหลัง
แรกสุดใหถอดสายเคเบิลจากอุปกรณของคุณ จากนั้นถอดสายจากเมนบอรด
y ในขณะที่ถอดสายเคเบิล ใหดึงออกจากขั้วตอตรงๆ อยาโยกไปมาทางดานขาง
เพื่อปองกันไฟฟาช็อตภายในขั้วตอสายเคเบิล
การติดตั้งฮารดแวร
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1-7

ขั้วตอภายใน
1

3

2
6
5

9

10

7

11

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4

14

13

12

ATX_12V
ATX
CPU_FAN
SYS_FAN
FDD
IDE
SATA2_0/1/2/3
F_PANEL

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

15

8

F_AUDIO
CD_IN
SPDIF_IO
F_USB1/F_USB2
COM
CLR_CMOS
BAT

อานคําแนะนําตอไปนี้ กอนที่จะเชื่อมตออุปกรณภายนอก:
y แรกสุด
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณของคุณมีคุณสมบัติสอดคลองกับขั้วตอที่คุณตองการเชื่อมตอ
y กอนที่จะติดตั้งอุปกรณ ใหแนใจวาปดอุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณ
ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตาเสียบไฟฟา เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ
y หลังจากการติดตั้งอุปกรณ และกอนที่จะเปดคอมพิวเตอร
ตรวจดูใหแนใจวาสายเคเบิลอุปกรณตอกับขั้วตอบนเมนบอรดอยางแนนหนา
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การติดตั้งฮารดแวร

1/2) ATX_12V/ATX (ขั้วตอเพาเวอร 12V 2x2 และขั้วตอเพาเวอรหลัก 2x12)

ดวยการใชขั้วตอเพาเวอร,
เพาเวอรซัพพลายสามารถจายพลังงานที่สม่ําเสมอใหกับองคประกอบทั้งหมดบนเมนบอรดไดอ
ยางเพียงพอ กอนที่จะเชื่อมตอขั้วตอเพาเวอร
แรกสุดใหตรวจดูใหแนใจวาเพาเวอรซัพพลายปดอยู
และอุปกรณทั้งหมดถูกติดตั้งอยางเหมาะสม
ขั้วตอเพาเวอรมีการออกแบบที่ปองกันการเสียบผิดดาน
เชื่อมตอเพาเวอรซัพพลายไปยังขั้วตอเพาเวอรในทิศทางที่ถูกตอง ขั้วตอเพาเวอร 12V
จะจายพลังงานใหกับ CPU เปนหลัก ถาไมไดเชื่อมตอขั้วตอเพาเวอร 12V คอมพิวเตอรจะไมเริ่ม
y เพื่อใหตรงกับความตองการในการขยายระบบ
แนะนําใหใชเพาเวอรซัพพลายที่สามารถทนตอการสิ้นเปลืองพลังงานสูงได
(500W หรือมากกวา) ถาใช เพาเวอรซัพพลาย
ที่ไมสามารถจายพลังงานไดเพียงพอ ผลลัพธอาจทําใหระบบไมมีเสถียรภาพ
หรือไมสามารถบูตได
y ขั้วตอเพาเวอรหลักนั้นคอมแพทิเบิลกับเพาเวอรซัพพลายที่มีขั้วตอเพาเวอร 2x10
เมื่อใชเพาเวอรซัพพลาย 2x12, ใหแกะฝาปดปองกันจากขั้วตอเพาเวอรบน
เมนบอรดออก อยาใสสายเคเบิลเพาเวอรซัพพลายลงในพินภายใตฝาปดปองกัน
เมื่อใชเพาเวอรซัพพลาย 2x10

ATX_12V:
2

1

4

3

หมายเลขพิน
1
2
3
4

ความหมาย
GND
GND
+12V
+12V

หมายเลขพิน
13
14
15
16

ความหมาย
3.3V
-12V
GND
PS_ON
(เปด/ปดแบบซอฟต)
GND
GND
GND
-5V
+5V
+5V
+5V (เฉพาะสําหรับพิน
ATX 2x12)
GND (เฉพาะสําหรับพิน
ATX 2x12)

ATX_12V

ATX:
12

24

หมายเลขพิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

13

ความหมาย
3.3V
3.3V
GND
+5V
GND
+5V
GND
พลังงานดี
5VSB (สแตนดบาย +5V)
+12V
+12V (เฉพาะสําหรับพิน
ATX 2x12)
3.3V (เฉพาะสําหรับพิน
ATX 2x12)

ATX

การติดตั้งฮารดแวร
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17
18
19
20
21
22
23
24

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 ที่มีการออกแบบที่สามารถควบคุมความเร็วพัดลมได
เพื่อใหการระบายความรอนไดผลดีที่สุด แนะนําใหติดตั้งพัดลมระบบภายในตัวเครื่อง
CPU_FAN:
หมายเลขพิน
1
2
3
4

1
CPU_FAN

ความหมาย
GND
+12V / ควบคุมความเร็ว
รับรู
ควบคุมความเร็ว

SYS_FAN:
หมายเลขพิน
1
2
3

1
SYS_FAN

ความหมาย
GND
+12V
รับรู

y ใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายเคเบิลพัดลมเขากับหัวเสียบพัดลม เพื่อปองกัน CPU,
และระบบไมใหรอนเกินไป การที่ระบบรอนเกินไป อาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
CPU หรืออาจทําใหระบบคางได
y หัวเสียบพัดลมเหลานี้ ไมไดออกแบบมาใหเสียบจัมเปอร
อยาใสฝาจัมเปอรบนหัวเสียบ

5) FDD (ขั้วตอฟล็อปปด
 ิสกไดรฟ)

ขั้วตอนี้ใชสําหรับเชื่อมตอฟล็อปปดิสกไดรฟ ชนิดของฟล็อปปดิสกไดรฟที่สนับสนุนคือ: 360 KB,
720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB และ 2.88 MB กอนที่จะเชื่อมตอฟล็อปปดิสกไดรฟ
ใหแนใจวาไดคนหาพิน 1 ของขั้วตอ และสายเคเบิลของฟล็อปปดิสกไดรฟ โดยทั่วไป พิน 1
ของสายเคเบิล มีการระบุโดยแถบที่มีสีตางๆ ถาตองการซื้อสายเคเบิลฟล็อปปดิสกไดรฟ
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณ
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34

33

2

1

การติดตั้งฮารดแวร

6) IDE (ขั้วตอ IDE)

ขั้วตอ IDE สนับสนุนอุปกรณ IDE สองตัว เชน ฮารดไดรฟ และออปติคัลไดรฟ
กอนที่จะตอสายเคเบิล IDE, ใหคนหารองปองกันการเสียบผิดดานบนขั้วตอ
ถาคุณตองการเชื่อมตอ อุปกรณ IDE สองตัว,
อยาลืมตั้งคาจัมเปอรและเสียบสายเคเบิลใหสัมพันธกับหนาที่การทํางานของอุปกรณ IDE
(ตัวอยางเชน มาสเตอร หรือสลาฟ)
(สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการคอนฟกการตั้งคามาสเตอร/สลาฟสําหรับอุปกรณ IDE,
ใหอานขั้นตอนจากผูผลิตอุปกรณ)

40

2

39

1

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

7

SATA2_0
7

7

หมายเลขพิน
1
2
1 SATA2_3
3
4
1 SATA2_2
5
6
1 SATA2_1
7

ความหมาย
GND
TXP
TXN
GND
RXN
RXP
GND

โปรดเชื่อมตอปลายดานทีม
่ ีรูป L
ของสายเคเบิล SATA 3Gb/s
เขากับฮารดไดรฟ SATA ของคุณ

y การคอนฟเกอเรชั่น RAID 0 หรือ RAID 1 จําเปนตองใชฮารดไดรฟอยางนอยสองตัว
ถาจะใชฮารดไดรฟมากกวาสองตัว จํานวนรวมของฮารดไดรฟตองเปนเลขคู
y การคอนฟเกอเรชั่น RAID 10 จําเปนตองใชฮารดไดรฟ 4 ตัว
และจํานวนรวมของฮารดไดรฟตองเปนเลขคู
การติดตั้งฮารดแวร
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8) F_PANEL (หัวเสียบแผงดานหนา)

เชื่อมตอสวิตชเพาเวอร, สวิตชรีเซ็ต, ลําโพง, สวิช/เซนเซอรตรวจจับการบุกรุกตัวเครื่อง
และไฟแสดงสถานะระบบบนตัวเครื่องเขากับหัวเสียบนี้ ตามการกําหนดพินดานลาง
สังเกตพินบวกและลบ กอนที่จะเชื่อมตอสายเคเบิล
ลําโพง

SPEAK-

SPEAK+

สวิตซเพาเวอร

MSG+
MSGPW+
PW-

LED ขอความ/เพาเวอร/สลีป

LED การทํางานของฮารดดิสก IDE
สวิตชรีเซ็ต

y

y

y
y
y

PWR-

LED เพาเวอร
หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง

MSG/PWR (LED ขอความ/เพาเวอร/สลีป, สีเหลือง/สีมวง):
สถานะระบบ
S0
S1
S3/S4/S5

y

PWR+

20
19
HD+
HDRESRES+
CICI+

2
1

LED
ติด
กะพริบ
ดับ

เชื่อมตอไปยังไฟแสดงสถานะเพาเวอรบนแผงดานหนาตัวเครื่อง
LED ติด เมื่อระบบกําลังทํางาน LED กะพริบ
เมื่อระบบอยูในสถานะสลีป S1 LED ดับ
เมื่อระบบอยูในสถานะสลีป S3/S4 หรือปดเครื่อง (S5)

PW (สวิตชเพาเวอร, สีแดง):
เชื่อมตอไปยังสวิตชเพาเวอรบนแผงดานหนาตัวเครื่อง
คุณอาจตั้งคาคอนฟกโดยการปดระบบโดยใชสวิตชเพาเวอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหอานบทที่ 2 เรื่อง “โปรแกรมตั้งคา BIOS”, “การตั้งคาการจัดการพลังงาน”)
SPEAK (ลําโพง, สีสม):
เชื่อมตอไปยังลําโพงบนแผงดานหนาตัวเครื่อง ระบบรายงานสถานะการเริ่มตนระบบ
โดยการสงรหัสบี๊ป คุณจะไดยินเสียงบี๊ปสั้นหนึ่งครั้ง ถาไมพบปญหาใดๆ เมื่อเริ่มตนระบบ
ถาระบบตรวจพบปญหา, BIOS อาจสงเสียบบี๊ปในรูปแบบตางๆ เพื่อระบุถึงปญหาใหทราบ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสบี๊ป ใหดูบทที่ 5 “การแกไขปญหา”
HD (LED กิจกรรมฮารดไดรฟ IDE, สีน้ําเงิน)
เชื่อมตอไปยัง LED กิจกรรมของฮารดไดรฟบนแผงดานหนาตัวเครื่อง LED ติด
เมื่อฮารดไดรฟกําลังอานหรือเขียนขอมูล
RES (สวิตชรีเซ็ต, สีเขียว):
เชื่อมตอไปยังสวิตชรีเซ็ตบนแผงดานหนาตัวเครื่อง กดสวิตชรีเซ็ต เพื่อเริ่มคอมพิวเตอรใหม
ถาคอมพิวเตอรคาง และไมสามารถเริ่มตนใหมแบบปกติได
CI (หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง, สีเทา):
เชื่อมตอสวิตช/เซนเซอรการบุกรุกตัวเครื่องบนตัวเครื่องที่สามารถตรวจจับไดวา
ฝาครอบตัวเลือกถูกแกะออก
ฟงกชั่นนี้จําเปนตองใชตัวเครื่องที่มีสวิตช/เซนเซอรการบุกรุกตัวเครื่อง
รูปแบบแผงดานหนาอาจแตกตางกันในตัวเครื่องแตละแบบ โดยมากแลว
โมดูลแผงดานหนาจะประกอบดวยสวิตชเพาเวอร, สวิตชรีเซ็ต, LED เพาเวอร, LED
กิจกรรมฮารดไดรฟ, ลําโพง เปนตน
เมื่อเชื่อมตอโมดูลแผงดานหนาตัวเครื่องของคุณเขากับหัวเสียบนี้
ตรวจดูใหแนใจวาการกําหนดสาย และการกําหนดพินนั้นเสียบอยางถูกตอง
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การติดตั้งฮารดแวร

9) F_AUDIO (หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนา)

หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนา สนับสนุนเสียงไฮเดฟฟนิชั่นของ Intel (HD) และเสียง AC’97
คุณสามารถเชื่อมตอโมดูลเสียงที่แผงดานหนาของตัวเครื่องเขากับหัวเสียบนี้
ตรวจดูใหแนใจวาการกําหนดสายของขั้วตอโมดูล
ตรงกับการกําหนดพินของหัวเสียบบนเมนบอรด การเชื่อมตอที่ไมถูกตองระหวางขั้วตอโมดูล
และหัวเสียบบนเมนบอรด จะทําใหอุปกรณไมทํางาน หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายได

2

10

1

9

สําหรับเสียง HD
ที่แผงดานหนา:

สําหรับเสียง AC’97
ที่แผงดานหนา:

หมายเลขพิน ความหมาย
1
MIC2_L

หมายเลขพิน ความหมาย
1
MIC

2

GND

2

GND

3

MIC2_R

3

4

-ACZ_DET

4

MIC เพาเวอร
NC

5

LINE2_R

5

6

GND

6

7

FAUDIO_JD

7

NC

8

8

ไมมีพิน

9

ไมมีพิน
LINE2_L

9

10

GND

10

สัญญาณออก (L)
NC

สัญญาณออก (R)
NC

y ตามคามาตรฐาน หัวเสียบเสียงที่แผงดานหนาสนับสนุนเสียง HD
ถาตัวเครื่องมีโมดูลเสียง AC’97 ที่แผงดานหนา,
ใหดูขั้นตอนสําหรับวิธีในการเปดทํางานฟงกชั่น AC’97 ผานซอฟตแวรเสียง ในบทที่
5 เรื่อง “การคอนฟกระบบเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล”
y สัญญาณเสียงจะมีทั้งการเชื่อมตอเสียงที่แผงดานหนาและแผงดานหลัง
ในเวลาเดียวกัน ถาคุณตองการปดเสียงที่แผงดานหลัง
(สนับสนุนเฉพาะเมื่อใชโมดูล เสียง HD ที่แผงดานหนา), ใหดูบทที่
5, ″การคอนฟกเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล″
y ตัวเครื่องบางอยาง มีโมดูลเสียงที่แผงดานหนา ที่มีขั้วตอแบบแยกกันแตละสาย
แทนที่จะเปนปลั๊กอันเดียว
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอโมดูลเสียงที่แผงดานหนาที่มีการกําหนดสายที่แต
กตางจากนี้ โปรดติดตอผูผลิตตัวเครื่อง

10) CD_IN (ขั้วตอ CD เขา)

คุณสามารถเชื่อมตอสายเคเบิลเสียงที่มาพรอมกับออปติคัลไดรฟของคุณเขากับหัวเสียบ

หมายเลขพิน ความหมาย
1
CD-L
1

การติดตั้งฮารดแวร

- 20 -

2

GND

3

GND

4

CD-R

11) SPDIF_IO (หัวเสียบ S/PDIF เขา/ออก)

หัวเสียบนี้สนับสนุนสัญญาณ S/PDIF ดิจิตอลเขา/ออก หัวเสียบนี้สามารถเชื่อมตอไปยัง
อุปกรณเสียงที่สนับสนุนเสียงดิจิตอลออกและระบบเสียงที่สนับสนุนเสียงดิจิตอลเขาผานทาง
สายเคเบิล S/PDIF เขาและออกซึ่งเปนอุปกรณซื้อเพิ่ม ในการซื้อสายเคเบิล S/PDIF เขาและออก
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ

6

5

2

1

หมายเลขพิน ความหมาย
1
เพาเวอร
2
ไมมีพิน
3

SPDIF

4

SPDIFI

5

GND

6

GND

12) F_USB1/F_USB2 (หัวเสียบ USB)

หัวเสียบสอดคลองกับขอกําหนด USB 2.0/1.1 หัวเสียบ USB แตละอัน ใหพอรต USB สองพอรต
โดยตอผานแผง USB ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได หากตองการซื้อแผง USB เพิ่มเติม
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ
หมายเลขพิน ความหมาย

9
10

1
2

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

y อยาเสียบสายเคเบิลแผง IEEE 1394 (2x5 พิน) ลงในหัวเสียบ USB
y กอนที่จะติดตั้งแผง USB, ใหแนใจวาไดปดคอมพิวเตอร
และดึงปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา
เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับแผง USB
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13) COM (หัวเสียบพอรตอนุกรม)

หัวเสียบ COM สามารถใหพอรตอนุกรมหนึ่งพอรต ผานสายเคเบิลพอรต COM
ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได หากตองการซื้อสายเคเบิลพอรต COM เพิ่มเติม,
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศของคุณ
หมายเลขพิน ความหมาย

2
1

10
9

1

NDCD-

2

NSIN

3

NSOUT

4

NDTR-

5

GND

6

NDSR-

7

NRTS-

8

NCTS-

9

NRI-

10

ไมมีพิน

14) CLR_CMOS (จัมเปอรการลาง CMOS)

ใชจัมเปอรนี้เพื่อลางคา CMOS (เชน ขอมูลวันที่ และคาคอนฟเกอเรชั่น BIOS) และรีเซ็ตคา CMOS
กลับเปนคามาตรฐานจากโรงงาน ในการลางคา CMOS, ใหเสียบหัวจัมเปอรระหวางสองพิน
เพื่อลัดวงจรพินทั้งสองชั่วคราว หรือใชวัตถุโลหะ เชนไขควง เพื่อสัมผัสพินทั้งสองเปนเวลาสอง
สามวินาที

เปด: ปกติ

ลัดวงจร: ลางคา CMOS VALUES

y ปดคอมพิวเตอรของคุณและดึงปลั๊กสายไฟจากเตาเสียบไฟฟาทุกครั้ง
กอนที่จะทําการลางคา CMOS
y หลังจากการลางคา CMOS และกอนที่จะเปดคอมพิวเตอรของคุณ,
ใหแนใจวาไดนําหัวจัมเปอรออกจากจัมเปอรเรียบรอยแลว การไมทําเชนนี้
อาจทําใหเกิดความเสียหายกับเมนบอรด
y หลังจากเริ่มตนระบบใหม, ใหไปยังโปรแกรมตั้งคา BIOS
เพื่อโหลดคามาตรฐานจากโรงงาน (เลือก Load Optimized Defaults
(โหลดคามาตรฐานที่ดีที่สุด)) หรือจะคอนฟกการตั้งคา BIOS แบบแมนนวลก็ได
(ดูบทที่ 2 เรื่อง “โปรแกรมตั้งคา BIOS” สําหรับการคอนฟเกอเรชั่น BIOS)
การติดตั้งฮารดแวร
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15) BAT

แบตเตอรี่ใหพลังงานเพื่อเก็บคาตางๆ ไว (เชน คาคอนฟเกอเรชั่น BIOS, วันที่ และเวลา) ใน CMOS
ขณะที่ปดคอมพิวเตอร เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ลดลงจนอยูในระดับต่ํา
ไมเชนนั้นคา CMOS อาจไมถูกตอง หรืออาจหายไป

คุณสามารถลางคา CMOS โดยการถอดแบตเตอรีอ
่ อกได:
1. ปดคอมพิวเตอร และดึงปลัก
๊ สายไฟออก
2. คอยๆ ถอดแบตเตอรี่ออกจากที่ใสแบตเตอรี่
และรอเปนเวลาหนึง่ นาท.ี (หรือใชวัตถุโลหะ เชนไขควง
เพื่อแตะขั้วบวกและขัว้ ลบของทีใ่ สแบตเตอรี่
ทําใหลด
ั วงจรถึงกันเปนเวลา 5 วินาที)
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่
4. เสียบสายไฟ และเริ่มคอมพิวเตอรใหม

y ปดคอมพิวเตอร และถอดปลั๊กสายไฟออกเสมอ กอนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่
y เปลีย
่ นแบตเตอรี่โดยใชแบตเตอรี่ที่เทียบเทากัน ถาใชแบตเตอรี่รุนที่ไมถูกตอง
อาจเกิดการระเบิดได
y ติดตอสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ หรือตัวแทนจําหนายในประเทศ
ถาคุณไมสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดดวยตัวเอง หรือไมแนใจเกี่ยวกับรุนแบตเตอรี่
y ในขณะที่ติดตั้งแบตเตอรี่ ใหสังเกตทิศทางของดานบวก (+) และดานลบ (-)
ของแบตเตอรี่ (ดานบวกควรหงายขึ้น)
y คุณตองจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศ ของคุณ
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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 information 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. Moreover, 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 Electronic 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

• 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

WEB address : http://www.gigabyte.vn
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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/Marketing) question, please link to:
http://ggts.gigabyte.com.tw
Then select your language to enter the system.
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