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  نصب سخت افزارها:بخش اول
 

 مالحظات قبل از نصب  1-1

اين مادربرد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به خاطر 
 را به دقت مطالعه به همين خاطر لطفا پيش از نصب، راهنمايي هاي زير. ايجاد تخليه الكتريسيته ساكن صدمه ببينند

 :كنيد
برچسب هاي بر روي مادربرد مانند شماره سريال، يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده بر روي محصول  •

 .وجود اين برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است. است را جدا نكنيد الصاق شده
، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه هميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربرد و يا ديگر قطعات •

 .كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد
ها به   هاي داخلي بر روي مادربرد، دقت كنيد آن   افزاري بر روي اتصال دهنده پس از نصب قطعات سخت •

 .درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند
مي كنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست هنگامي كه مادربرد را جا به جا  •

 .نزنيد
بهتر است هنگام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه  •

در صورتي كه چنين دستبندي را در اختيار نداريد، دستان خود را خشك  .الكتريسيته ساكن استفاده كنيد
 . و به يك شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شودكرده

 .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 •
ستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي قبل از روشن كردن سي •

 .منطبق باشد
قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و اتصال دهنده ها به درستي در جاي  •

 .خود قرار گرفته باشند
، پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط كنيد هنگام نصب •

 .قطعات موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند
 .اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون كيس باقي نمانده باشد •
 .لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد •
 .ه حرارت باال مورد استفاده قرار ندهيدسيستم كامپيوتري را در محيط با درج •
افزارها، عالوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سيستم،  روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت  •

 .تواند به كاربر نيز صدمه بزند مي
ا با اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد، لطف •

 .يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد
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 مشخصات محصول 1-2
 : AM3پشتيباني از پردازنده هاي 

 AMD Athlon™ IIپردازنده AMD Phenom™ ll /پردازنده 
 GIGABYTE براي آگاهي از آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده به وب سايت (

  )مراجعه كنيد

 پردازنده
 

  گذرگاه هايپر ترانسپورت  اترانسفر بر ثانيه مگ5200 
 

 AMD 760G: پل شمالي 
  AMD SB710: پل جنوبي 

  چيپ ست
 

گيگابايت 8  ازبا امكان پشتيباني ولت DDR3 DIMM 1.5 شكاف توسعه دو 
  )1توجه(حافظه

  پيكره بندي دوكانالهحافظه هاي با 
 هرتز مگاDDR3 1333/1066 800/ هاي حافظهماژولپشتيباني از  
 non-ECCهاي حافظه  پشتيباني از ماژول 
  )مراجعه كنيد GIGABYTE  هاي پشتيباني شده به وب سايتحافظهبراي آگاهي از آخرين (

  حافظه
 

 مجتمع در چیپ ست 
 D-Subدرگاه يك 
 )3توجه( )2توجه( DVI-Dدرگاه يك 
  )3توجه( 1HDMI درگاهيك 

  پردازنده گرافیک داخلی

  Realtek ALC888B کد کننده ي صوتي 
 صداي با وضوح باال  
   )4توجه ( كاناله2 / 4/ 5.1 / 7.1خروجي هاي صداي  
 S/PDIFپشتیبانی از خروجی  
  S/PDIFپشتیبانی از ورودی  
  CD وروديپشتيباني از  

  صدا

  LAN  ) مگابیت بر ثانیهRTL8111D) 100/10چیپ  

 X16 عمل در حالت، PCI Express x16يك اسالت توسعه  
.)کند  پشتيبانی ميPCI Express 2.0 از استاندارد PCI Express x16  التاس(
  PCI Express x1 اسالت توسعه يك 
  PCI اسالت توسعه دو 

  اسالت هاي توسعه

  پل جنوبي ست چيپ 
 با امکان اتصال ATA-133/100/66/33 با پشتيباني از IDEک اتصال دهنده ي −

 IDE ابزار 2حداکثر 
 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از چهار ابزار 3 با سرعت SATAچهار اتصال دهنده  −

SATA گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت  
  SATA RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 10 ،JBODپشتیبانی از  −
  :iTE IT8718 پيچ 
  يک اتصال دهنده درايو فالپي با قابليت اتصال يک درايو فالپي ديسک −

درگاه براي اتصال ابزارهاي 
  ذخيره سازي

  :پل جنوبي 
 درگاه از طريق 4 درگاه در پانل پشتي و USB2.0/1.1) 8 درگاه 12حداكثر تا  −

 )USBهاي داخلي   دهنده اتصال براكت به اتصال

USB 
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   پينATX 24اصلي يك اتصال دهنده تغذيه  
   ولت 12 پين ATX 4يك اتصال دهنده تغذيه  
  يك اتصال دهنده فالپي 
  IDEتصال دهنده يك ا 
   گیگابیت بر ثانیه3 با سرعت SATAچهار اتصال دهنده  
  يك اتصال دهنده فن پردازنده 
  يك اتصال دهنده فن سيستم 
  يك اتصال دهنده پانل جلويي 
  جلويي پانليك اتصال دهنده صداي 
  CD  ورودي اتصال دهندهدو 
 S/PDIF خروجي/يك ورودي 
 USB 2.0/1.1 اتصال دهنده دو 
 نده درگاه سريالده يك اتصال 
 CMOS يك جامپر تخليه 

اتصال دهنده هاي داخلي
 

 موس و  براي اتصال صفحه كليدPS/2 درگاهيك  
 D-Sub درگاه يك  
  )3توجه)(2توجه(DVI-D درگاه يك  
 )3توجه(1HDMI  درگاهيك  
 USB 2.0/1.1 درگاه هشت 
  RJ-45يك درگاه  
 (Line In/Line Out/Microphone)ا صد اتصال دهنده سه 

اتصال دهنده هاي پانل 
 پشتي

  I/Oكنترل كننده  iTE IT8718چيپ 
  نمايشگر ولتاژ سيستم 
  سيستم/ نمايشگر درجه حرارت پردازنده 
  سيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده 
  سيستم/ اخطار دهنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده 
  سيستم/خرابي فن پردازندهاخطار دهنده  
 )5توجه (سيستم /كنترل سرعت فن پردازنده 

نمايشگر وضعيت سخت 
  افزارها

  Flash مگابيتي هشت چيپ دو 
 AWARD اختصاصي ساخت BIOSاستفاده از  
 DualBIOS™پشتيبانی از  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

BIOS 
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 BIOS@اني از پشتيب 
 Q-Flashپشتيباني از  
 Xpress BIOS Rescueپشتيباني از  
 پشتيباني از مركز دانلود 
 Xpress Installپشتيباني از  
 Xpress Recovery2پشتيباني از  
  )6توجه ( EasyTuneپشتيباني از  

  مشخصات اختصاصي
 

 Norton Internet Security)  نسخهOEM(  نرم افزارهاي همراه  
 

 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP   سيستم عامل هاي
  پشتيباني شده

 

  شكل ساخت   سانتي متر22.0 در 24.4 با اندازه ATXشكل ساخت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گيگابايت حافظه فيزيكي بر 4 هنگامي كه بيش از Windows بيتي سيستم عامل 32هاي نسخه  با توجه به محدوديت  )1توجه (
 . گيگابايت نمايش داده خواهد شد4شود، ميزان حافظه در دسترس كمتر از  صب ميروي سيستم ن

 . با تبدیل پشتیبانی نمی کندD-Sub از اتصال DVI-Dدرگاه  )2توجه (
  . پشتیبانی نمی شودHDMI و DVI-Dخروجی همزمان برای  )3توجه (
 استفاده نموده و ویژگی صدای HDانل جلویی ماژول صوتی پيك  کاناله، باید از 7.1برای پیکربندی صدای  )4توجه (

 .چندکاناله را از طریق درایور صوتی فعال کنید
عملكرد كنترل سرعت فن پردازنده و سيستم پشتيباني شده، با توجه به نوع پردازنده و سيستم خنک کننده مورد استفاده  )5توجه (

  .  متفاوت خواهد بود
 .ر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بود بEasyTuneعملكرد نرم افزار  )6توجه (
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده  1-3
  :لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد

 .كند اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از پردازنده اي كه خريداري كرده ايد پشتيباني •
 GIGABYTEني شده توسط مادربرد خود به وب سايت براي مشاهده جدول آخرين پردازنده هاي پشتيبا(

  )مراجعه كنيد
براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از پريز  •

 . ديواري جدا كنيد
.  خود قرار نخواهد گرفت اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب كنيد در جاي.پين يك را بر روي پردازنده بيابيد •
  .را روي سطح پردازنده قرار دهيدخمير ناقل حرارت صاف و نازک از يك اليه  •
اگر حرارت گير پردازنده را نصب نکرده ايد به هيچ عنوان سيستم را روشن نکنيد، چرا که حرارت پردازنده به  •

 . مي رود و ممکن است صدمات جدي به پردازنده وارد شودسرعت باال
استفاده از فركانس هاي باالتر از . فركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد •

اگر قصد افزايش فركانس .  به هيچ وجه توصيه نمي شود(FSB)حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 
ه به همراه پردازنده، كارت گرافيك، حافظه، به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفا به مشخصات ارايه شد

 .ديسك سخت و غيره، مراجعه كنيد
  

  نصب پردازنده   1-3-1
A.   را در قسمت مربوطه روي پايه پردازنده قرار دهيد) که با يک مثلث کوچک مشخص شده است(پين يک پردازنده.  

 

 
 
 

عالمت يک مثلث کوچک که پين 
  پايه پردازندهييک را بر رو
  کنديمشخص م

عالمت يک مثلث کوچک که پين 
 يم پردازنده مشخص ييک را رو

 کند

 AM3  پردازندهسوکت

 AM3 پردازنده
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B.  پردازنده روي مادربرد پيروي كنيداز مراحل زير براي نصب صحيح پردازنده بر روي سوكت .  

قبل از نصب پردازنده و براي جلوگيري از صدمه ديدن آن، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل  •
 .برق آن از پريز ديواري جدا شده باشد

به جاي استفاده از زور . پردازنده در جهت اشتباه نصب نخواهد شد. هنگام نصب پردازنده نهايت دقت را به كار ببريد •
 .و وارد آوردن فشار، جهت قرار گيري پردازنده را تغيير دهيد

  
 :مرحله اول

 .اهرم قفل کننده را به صورت کامل باال بياوريد

  

 
 
  

  :مرحله دوم
را با عالمت ) با مثلث کوچکي مشخص شده است(پين يک بر روي پردازنده 

کنيد و به آرامي پردازنده را داخل سوکت مثلث بر روي سوکت کامال هم تراز 
و حاصل كنيد كه پردازنده به درستي در سوكت قرار گرفته اطمينان . قرار دهيد

. پين ها به شكل كامل با سوراخ هاي موجود بر روي سوكت هماهنگ باشند
را خود سوكت قرار گرفت، يك انگشت ل خداهنگامي كه پردازنده به درستي در 

قرار داده و سپس اهرم نگه دارنده پردازنده را به صورت كامل پايين در وسط آن 
  .ببريد تا در جاي خود قفل شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 دارنده سوكت پردازندهاهرم نگه
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   پردازندهخنك كنندهنصب   1-3-2
در مراحل زير از خنك كننده گيگابايت به عنوان نمونه استفاده . (مراحل زير را براي نصب خنك كننده بر روي پردازنده دنبال كنيد

 )ده استش

  

 

 
  :مرحله اول

يک اليه صاف و نازک از خمير ناقل حرارت را بر روي سطح 
 .پردازنده نصب شده قرار دهيد

  :مرحله دوم 
 .خنک کننده پردازنده را روي پردازنده قرار دهيد

    

 

 

 
  :مرحله سوم

گيره خنک کننده را داخل پايه موجود بر روي يک طرف 
طرف ديگر گيره خنک کننده . دازيدقاب نگه دارنده گير بيان

را  را به صورت عمودي به سمت پايين فشار دهيد و آن
داخل ديگر پايه موجود بر روي قاب نگه دارنده گير 

 .بيندازيد

  :مرحله چهارم 
اهرم کناري را از سمت چپ به سمت راست 

براي . (تا در جاي خود قفل شود) مطابق شکل باال(بچرخانيد
رباره خنک کننده پردازنده به راهنماي راهنمايي بيشتر د

 .)نصب خنک کننده مراجعه کنيد

    

 

  :مرحله پنجم
 که بر CPU_FANدر پايان کابل خنک کننده پردازنده را به اتصال دهنده 

 .روي مادربرد قرار گرفته است متصل کنيد

 
 
 
 
 

برخي از مواقع ممكن است خمير ناقل . به كار ببريدهنگام جدا كردن حرارت گير از پردازنده و مادربرد نهايت دقت را 
 .اين امر باعث صدمه ديدن پردازنده خواهد شد. حرارت سبب چسبيدن پردازنده و حرارت گير به يكديگر شود
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 نصب حافظه  41-
 :  هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيدماژولقبل از نصب 

شود از حافظه هاي  توصيه مي. ه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كنداطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظ •
 .رفيت و مارك يكسان استفاده كنيدظبا حجم، مشخصات، 

  ) مراجعه كنيدGIGABYTEبراي آگاهي از آخرين حافظه هاي پشتيباني شده لطفا به وب سايت (
 وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان  هاي حافظه براي جلوگيري ازماژولقبل از نصب و يا برداشتن  •

 .حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد
 هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا صحيح آن ها جلوگيري مي كند، به همين خاطر يك ماژول •

 حافظه در ماژولاگر هنگام نصب متوجه شديد كه . واهد شد حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خماژول
 .جاي خود قرار نمي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد

 
 پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله 1-4-1

 به صورت مادربرد BIOS  پس از نصب حافظه،.پشتيباني مي كنددر پيكره بندي دوكاناله  DDR3 حافظه ماژولدو اين مادربرد از 
پيكره بندي حافظه در حالت دو كاناله سبب دو برابر شدن پهناي باند اصلي . خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد داد

 .حافظه خواهد شد

 :شرح زیر استه سوکت حافظه بيك به دو كانال تقسیم شده و هر کانال دارای  DDR3دو سوكت حافظه 
 DDR3_1: كانال صفر 
 DDR3_2: ككانال ي 
 

  
 
 
  

 .با توجه به محدوديت هاي پردازنده، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيد
 .نصب شده باشد نمي توان حالت دوكاناله را فعال كرد DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
افظه حالت دو كاناله را فعال كنيد، توصيه مي شود از حافظه هايي با هنگامي كه قصد داريد با استفاده از دو ماژول ح  2.

 .ظرفيت، مارك، سرعت و چيپ هاي يكسان استفاده كنيد تا كارايي سيستم در بهترين حالت ممکن تنظيم شود
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 نصب يک حافظه  1-4-2
انجام اين كار . ريز ديواري جدا كنيدقبل از نصب يك ماژول حافظه، كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پ

هاي   با ماژولDDR2 DIMMو  DDR3 DIMMهاي  ماژول. شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود سبب مي
DDR DIMMهاي  اطمينان حاصل كنيد كه تنها از حافظه.  سازگار نيستندDDR3 DIMM مادربرد بر روي اين 

 .كنيد استفاده مي
 

 
 
 

از مراحل زير براي نصب .  داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب استDDR3يك ماژول حافظه 
  .ماژول هاي حافظه خود در سوكت هاي حافظه استفاده كنيد

  
  :مرحله اول

دو قفل قرار گرفته در دو .  حافظه توجه كنيدماژولبه جهت قرار گيري 
همانطور كه . را به سمت بيرون فشار دهيد تا باز شوندطرف اسالت حافظه 

در تصوير نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه هاي بااليي ماژول 
حافظه قرار دهيد، آن ها را به سمت پايين فشار داده و ماژول حافظه را به 

 .صورت عمودي در داخل سوكت قرار دهيد

  :مرحله دوم
به درستي در جاي خود قرار بگيرد گيره هاي هر دو زماني که ماژول حافظه 

 .طرف سوکت کامال سر جاي خودقفل مي شوند

 

 

فرورفتگي
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 نصب كارت هاي توسعه  5-1
  .قبل از نصب يك كارت توسعه، لطفا موارد زير را به دقت مورد مطالعه قرار دهيد

براي آگاهي از . ريد پشتيباني كنداطمينان حاصل كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را دا •
 .اين نكته، دفترچه راهنماي ارايه شده همراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد

هميشه قبل از نصب كارت توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز  •
 .آسيب هاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد

 

 
 

  .مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد تا کارت توسعه ي خود را به درستي در اسالت توسعه نصب کنيد
روي اسالت  شكاف كيس روبهفلزي پوشش دهنده . اسالت توسعه اي را كه از كارت شما پشتيباني مي كند مشخص كنيد .1

 .توسعه را از جاي خود خارج كنيد
 تا به صورت كامل در جاي خود  بر روي اسالت قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيدكارت توسعه را به صورت عمودي .2

 .قرار بگيرد
اطمينان حاصل كنيد كه اتصال دهنده هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسالت قرار گرفته  .3

 .باشد
 .با يك پيچ در محل مربوطه ببنديد، آن را بر روي پانل پشتي كيسبراي محكم كردن كارت  .4
 .پس از نصب تمامي كارت هاي توسعه، دوباره درب كيس را ببنديد .5
 شده و تنظيمات الزم براي كارت توسعه خود را اعمال BIOSدر صورت نياز وارد منوي تنظيمات . نيدكامپيوتر را روشن ك .6

 .كنيد
 .تم عامل نصب شده بر روي سيستم نصب كنيددرايورهاي ارايه شده به همراه كارت توسعه خود را در سيس .7

 
 :PCI Expressنصب و يا برداشتن كارت گرافيكي : مثال

 :نصب يك كارت گرافيك  •
 PCI Expressكارت گرافيك را به آرامي در داخل اسالت

اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيك توسط قفل . قرار دهيد
م شده باشد و قرار گرفته در انتهاي اسالت در جاي خود محك

 .تکان نخورد

 
  :برداشتن كارت •

به آرامي قفل قرار گرفته بر روي اسالت را به عقب بکشيد و سپس کارت را به صورت مستقيم از 
 .اسالت به سمت بيرون بکشيد

 PCI Express x1اسالت توسعه 

 PCI Express x16اسالت توسعه 

PCIاسالت توسعه 
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   هاي پانل پشتي اتصال دهنده 6-1

 
 

 USB2.0, 1.1 درگاه
 و صفحه كليد موسبراي اتصال ابزارهايي چون  درگاهاز اين . كند شتيباني مي پUSB2.0/1.1 از مشخصات USB درگاه

USB چاپگرهاي ،USB درايوهاي حافظه فلش ،USBگيرد  و ديگر ابزارهاي مشابه مورد استفاده قرار مي. 
 PS/2 و موس PS/2درگاه صفحه كليد 

 . از اين درگاه استفاده کنيدPS/2يا صفحه كليد براي نصب موس 
 D-Subدرگاه 
 پانزده پايه اي پشتيباني مي کند و مخصوص صفحه نمايش هايي است که اتصال هاي D-Sub از يک اتصال D-Subدرگاه 

 .پانزده پايه دارند
 )2توجه ( )1توجه (DVI-D اه درگ

 DVI-D پشتيباني مي کند و مخصوص صفحه نمايش هايي است که از اتصال DVI-D از مشخصه هاي DVI-Dدرگاه 
 .پشتيباني مي کنند

 1)2توجه (HDMIدرگاه   
 HDMI )رستادن سيگنال ايجاد کننده يک درگاه صدا و تصوير تمام ديجيتال براي ف) درگاه چند رسانه ايي با وضوح باال

.  را به اين درگاه متصل کنيدHDMIابزار صوتي تصويري .  استHDCPهاي صوتي و تصويري متراکم نشده و زير مجموعه 
 پيکسل را دارد اما کيفيت تصوير واقعي 1080x1920 توانايي پشتيباني از کيفيت تصوير حداکثر تا HDMIتکنولوژي 

 .ده بستگي داردپشتيباني شده به صفحه نمايش مورد استفا

 ابزار پیش فرض برای پخش صدا HDMI ، اطمینان حاصل کنید که ابزار HDMIبعد از نصب ابزار  •
برای جزئیات بیشتر به شکل زیر مراجعه . اسم آیتم ممکن است با سیستم عامل فرق کند. (باشد

 را در قسمت Graphics Display Mode شده، سپس BIOS Setup، و وارد .)کنید
Advanced BIOS Features روی D-SUB/HDMIتنظیم کنید .  

 دو کاناله LPCM و AC3 , DTS فقط از قالب هاي HDMIبه خاطر داشته باشيد که خروجي صداي  •
 .) براي کد گذاري نياز به استفاده از يک کد گذار خارجي دارندDTS و AC3. (پشتيباني مي کند

 

  

: در ویندوز ویستا به این ترتیب عمل کنید 
Start>Control Panel>Sound گزینه ،Realtek 

HDMI Output را انتخاب کرده و سپس روی Set Default 
 .کلیک نمایید

 
 

 با تبدیل D-Sub از اتصال DVI-Dدرگاه  )1توجه (
 .پشتیبانی نمی کند

 پشتیبانی HDMI و DVI-Dخروجی همزمان برای  )2توجه (
  .نمی شود

  
 GA-MA78LMT-S2H فقط1 

)2توجه ( )2توجه )(1توجه (
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.Aکربندی های نمایش دوگانهپی 
جدول زیر، پیکربندی های . D-Sub و DVI-D ، HDMI: دهد  سه درگاه برای خروجی ویدئو ارائه میمادربرداین 

 .دهد پشتیبانی شده برای نمایش دوگانه را نشان می
  پشتیبانی شده یا نشده  ترکیب

DVI-D+D-Sub  بله  
DVI-D+HDMI  خیر  

  نمایش دوگانه

HDMI+D-Sub  بله  

 
.B پخش دیسک هایHD DVD و Blu-ray: 

 ، به نیازمندی های سیستم Blu-ray یا HD DVDبرای حصول کیفیت پخش بهتر، هنگام پخش دیسک های 
 .در زیر مراجعه نمایید) یا بهتر(توصیه شده 

  یا باالترAMD Phenom™ X3پردازنده : پردازنده •
  یک گیگابایتی با حالت دوکاناله فعالDDR3 1066 MHzدو ماژول حافظه : حافظه •
تنظیم ”، 2برای اطالعات بیشتر به فصل  (UMA Frame Buffer Size مگابایت 256حداقل : تنظیم  •

BIOS“ ،” ویژگیهای پیشرفتهBIOS “مراجعه نمایید(  
  یا جدیدترCyberLink PowerDVD 8.0: نرم افزار پخش •
 HDCPسازگار با ) های(نمایشگر •

 
 LAN RJ-45بكه ش درگاه

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 درگاه نوري ديودهاي مختلف  وضعيت

 
 
 

 
 

 )آبي(ورودي صدا 
 و يا ابزارهاي مشابه Walkman از ابزارهايي مانند ابزارهاي نوري، دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا اين اتصال

 .مورد استفاده قرار مي گيرد

 )خروجی بلندگوی جلو، سبز ( خروجي صدا
دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال بلندگوهاي استريو، هدفون ها و يا بلندگوهايي دوكاناله مورد استفاده قرار  اين اتصال

 كاناله نيز مورد استفاده 7.1 و 5.1، 4بندي صداي  تواند براي اتصال بلندگوهاي جلويي در پيكره هنده مي تصالاين ا. گيرد مي
 .قرار گيرد

 )صورتي(ن وورودي ميكروف
 .گيرد ن به سيستم مورد استفاده قرار ميودهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروف اين اتصال

 
 استفاده نموده و ویژگی صدای HPناله، باید از یک ماژول صوتی پانل جلویی  کا7.1برای پیکربندی صدای 

 2/4/5.1/7.1برای اطالعات بیشتر به بخش تنظیم صدای  .چندکاناله را از طریق درایور صوتی فعال کنید
 .مراجعه کنید"  کاناله2/4/5.1/7.1پیکره بندی صدای "، 5کاناله در قسمت 

 
 مادربردكنيد، ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از  ه به پانل پشتي را جدا ميهنگامي كه كابل متصل شد •

 .جدا كنيد
براي جلوگيري از اتصال . دهنده خارج كنيد كردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصال هنگامي قصد جدا •

 .كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندهيد
 

ه  نشان دهندديود نوري
سرعت/ اتصال  

 نشان نوري ديود
 دهنده فعاليت

شبكهدرگاه   

  اتصال نشان دهنده سرعتنوري ديود
 وضعيت شرح

 نارنجي يك گيگابيت در ثانيه
 سبز بايت در ثانيه مگا100
 خاموش  مگابايت در ثانيه10

 

 فعاليت نشان دهنده نوري ديود
 وضعيت شرح

ارسال و يا دريافت اطالعات در حال 
 انجام است

زن چشمك

 خاموش  است اتصال برقرار نشده
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 هاي داخلي اتصال دهنده  7-1
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  

  : هاي زير را به دقت مطالعه كنيد قبل از اتصال ابزارهاي خارجي بر روي مادربرد، راهنمايي
اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد  ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال دهنده  •

 .سازگار باشد
زار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات قبل از نصب اب •

 .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 مطمئن  •

 .ه باشدبه اتصال دهنده روي مادربرد متصل شد
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2/1( ATX_12V/ATX ) 12*2 و اتصال دهنده توان اصلي 2*2 ولت 12اتصال دهنده توان(  
براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر روي را تواند توان مورد نياز  با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي

تمامي كه منبع تغذيه خاموش بوده و اطمينان حاصل كنيد قبل از وصل كردن اتصال دهنده برق، . مادربرد تامين كند
اتصال دهنده توان به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جهت اشتباه . قطعات به درستي نصب شده باشند

 12  اتصال دهنده. به اتصال دهنده متناظر آن بر روي مادربرد متصل كنيداتصال دهند برق را در جهت صحيح. نصب كرد
اگر اين اتصال دهنده به مادربرد متصل نشود . ز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرداولت عموما براي تامين توان مورد ني

  . نخواهد شدرا ه اندازيسيستم 
بهتر است از . لطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد •

منبع تغذيه اي از اگر . دنداشته باش)  وات و بيشتر500( تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي بااليي منابع
ثباتي سيستم و يا  به تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكالتي چون بي قادركه استفاده كنيد 

  .عدم آغاز به كار آن خواهيد بود
هنگامي كه از منبع تغذيه .  پين نيز سازگار است2*10ا اتصال دهنده هاي اتصال دهنده منبع تغذيه اصلي ب •

 پين استفاده مي كنيد، پوشش هاي محافظ را از روي اتصال دهنده هاي 2*12با اتصال دهنده هاي تغذيه 
ل  پين استفاده مي كنيد، اتصا2*10در صورتي كه از منابع تغذيه با اتصال دهنده . اصلي منبع تغذيه برداريد

 .دهنده ها را به بخش هايي كه در زير پوشش محافظ قرار دارند وارد نكنيد
 

  
ATX_12V: 

 عملكرد شماره پين
1 GND 
2  GND 
 ولت+ 12 3
 ولت+ 12 4

 

ATX: 
شماره پين عملكرد  شماره پين عملكرد

 1  ولت3.3 13   ولت3.3

  2  ولت3.3 14  ولت-12
GND 15 GND 3 

PS_ON(soft On/Off)  16 5 +4 ولت 
GND  17 GND 5  
GND  18 5 +6 ولت  
GND  19 GND 7  

  Power Good 8 20   ولت-5

  SB(stand by +5V) 9 ولت 5 21 ولت+ 5

  10 ولت+ 12 22 ولت+ 5

  ATXفقط براي (ولت + 5
  ) پين2*12

23 
  ATXفقط براي ( ولت +12
  ) پين2*12

11  

GND)  فقط برايATX  
  ) پين2*12

24 
  ATXفقط براي ( ولت 3.3
  ) پين2*12

12  

 



 

نصب سخت افزارها - 17 -  
 

3/4( CPU_FAN/SYS_FAN) اتصال دهنده هاي فن(  
 4 يك اتصال دهنده فن سيستم با  و(CPU_FAN) پين 4مادربرد داراي يك اتصال دهنده فن پردازنده با اين 
نده هاي فن به گونه اي طراحي شده اند كه نمي توان آنها را در جهت بيشتر اتصال ده.   مي باشد(SYS_FAN)پين

هنگامي که کابل اتصال دهنده فن را وصل مي کنيد دقت كنيد كه سيم آن را در جهت اشتباه به مادربرد . اشتباه متصل نمود
ترل سرعت فن پردازنده و اين مادربرد قادر به كن). سيم اتصال دهنده مشکي رنگ سيم اتصال به زمين است(متصل نكنيد 

براي فعال كردن اين قابليت بايد از فني براي پردازنده و سيستم استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار . سيستم مي باشد
 .براي بهترين ميزان دفع حرارت توصيه مي شود كه يك فن نيز در داخل كيس نصب گردد. باشد

 

 

 
. پردازنده و سيستم را به اتصال دهنده هاي مربوطه متصل كرده باشيداطمينان حاصل كنيد كه كابل هاي  •

 .افزايش بيش از حد حرارت ممكن است به پردازنده شما آسيب زده و يا سبب اختالل در عملكرد سيستم شود
اتصال دهنده هاي فن جامپرهاي قابل پيكره بندي نيستند به همين خاطر به هيچ وجه جامپر بر روي آن ها  •

 .ندهيدقرار 
 
 
 
 
5( FDD) اتصال دهنده فالپي(  

  :درايوهاي فالپي پشتيباني شده عبارتند از. اين اتصال دهنده براي اتصال كابل مربوط به درايو فالپي استفاده مي شوداز 
قبل از نصب يک فالپي درايو اطمينان .  مگابايت2.88 مگابايت و 1.44 مگابايت، 1.2 كيلوبايت، 720 كيلوبايت، 360

پين شماره يک معموال با .  اتصال دهنده و کابل فالپي درايو را به درستي داخل هم قرار داده ايد1اصل کنيد که پين شماره ح
  .يک رده از رنگ متفاوتي طراحي مي شود

 

CPU_FAN: 
  شماره پين عملكرد

GND 1 
  2 کنترل سرعت/ولت+ 12

 3 حسگر
 4  كنترل سرعت

SYS_FAN: 
  شماره پين عملكرد
GND  1 

  2  ولت+ 12
 3 حسگر
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6( IDE)  اتصال دهندهIDE(  
 جهت قرارگيري IDEقبل از اتصال كابل . ري را دارد توانايي پشتيباني از دو ابزار مانند ديسك سخت و يا درايو نوIDEهر اتصال دهنده 

 را به يك اتصال دهنده متصل كنيد، به خاطر داشته باشيد كه جامپرها و کابل IDEاگر قصد داريد تا دو ابزار . صحيح آن را بررسي كنيد
براي كسب اطالعات بيشتر درباره چگونگي  ().براي مثال فرمانده يا فرمانبر( ايفا مي کند تنظيم کنيد IDEها را بر اساس نقشي که ابزار 
 .) از راهنمايي هاي ارايه شده به همراه ابزار استفاده كنيدIDEفرمانبر براي ابزارهاي / پيكره بندي ابزارهاي فرمانده

 

 
 
7( SATA2_0/1/2/3)  اتصال دهنده هايSATA گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت (  

 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/sتوسط اين مادربرد از استاندارد  ارائه شده SATAهاي  دهنده  اتصال 
1.5Gb/sهر اتصال دهنده .  نيز سازگار هستندSATA از يك ابزار SATAكننده  كنترل . كند  منفرد پشتيباني ميAMD 
SB710 های  بندی  از پيكره RAID 0 ،RAID 1 ،RAID10 وJBODهايي در  سب راهنماييبراي ك. كند  پشتيباني مي 

مراجعه " SATA هاي سخت   بندي ديسك پيكره"  و قسمت 5 به بخش RAIDهاي   بندي آرايه  رابطه با چگونگي پيكره
  .كنيد
 

 

 

 

اگر از بيش از دو هاردديسك .  حداقل به دو عدد هاردديسك نياز داردRAID1 يا  RAID 0پيکربندی •
 .ها بايد زوج باشد اردديسكکنيد، مجموع تعداد ه استفاده می

ها بايد يک عدد   حداقل به چهار عدد هاردديسك نياز دارد و مجموع تعداد هاردديسكRAID10پيکربندی  •
  .زوج باشد

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

 

را SATA 3Gb/s  شكل كابل L دهنده اتصال لطفا
 .به ديسك سخت خود متصل كنيد
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8(  F_PANEL) هاي پانل جلويي دهنده اتصال(  
 كيس قرار دارند با توجه دهنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي خاموش، کليد ريست، بلندگو و نشان/براي اتصال کليد روشن

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

  

 

• MSG/PWR ) ارغواني/ كار، زرد حالت آماده به/ وضعيت توان/ ها دهنده پيام نوري نشان ديود:(  
 LEDوضعيت سيستم

S0 روشن 

S1  زن چشمك 

S3/S4/S5 خاموش 

دهنده  دهنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصال نشان
. نوري روشن خواهد بود كار است اين ديود  هنگامي كه سيستم در حال. متصل كنيد

نوري به صورت    است اين ديودS1هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است S2/S3ت آماده به كار هنگامي كه سيستم در حال. زن درخواهد آمد چشمك

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

توانيد براي خاموش كردن  مي. دهنده متصل كنيد كليد خاموش و روشن موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال
، "BIOSتنظيمات "براي كسب اطالعات بيشتر به بخش دوم . (ز اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيدسيستم خود ا

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

سيستم، وضعيت سالمت كامپيوتر را در . دهنده متصل كنيد بلندگوي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال
يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ . دهد اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي ههنگام را

هاي بلند و  هاي متعددي را با تن  ممكن است بيپBIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . اندازي شده است مشكلي راه
هاي بيپ به بخش  سب اطالعات بيشتر در باره كدبراي ك. كوتاه گوناگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دهد

  .مراجعه كنيد" يابي عيب "5
• HD) دهنده وضعيت فعاليت هاردديسك، آبي نوري نشان ديود:( 

هنگامي كه . دهنده متصل كنيد دهنده وضعيت فعاليت هاردديسك روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال نوري نشان ديود
  .ها است، اين چراغ روشن خواهد شد نوشتن دادههاردديسك در حال خواندن و يا 

• RES) كليد ريست، سبز:( 
اندازي دوباره كامپيوتر و هنگامي  براي راه. دهنده متصل كنيد كليد ريست موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال

 .ريست استفاده كنيداندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد  است و امكان راه كه سيستم متوقف شده
• CI) خاكستري کيسدهنده سنسور باز بودن درب اتصال ،:( 

دهنده متصل كنيد تا در صورت باز   موجود در كيس خود را به اين اتصال دربشدن دهنده باز سنسور يا سوئيچ تشخيص
ز به اين سنسور و اين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما مجه. شدن درب كيس از اين موضوع مطلع شويد

 .سوئيچ  باشد

 
هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد ريست،  ماژول. هاي مختلف متفاوت است طراحي پانل جلويي در كيس

هنگامي . نوري نشان دهنده فعاليت هاردديسك، بلندگو و غيره هستند ديود دهنده وضعيت پاور، نوري نشان ديود
ها  ها و پين كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرارگيري سيم دهنده متصل مي كيس را به اين اتصال پانل جلويي ماژولكه 

 .درست باشد

  كليد 
 ريست

ديود وضعيت 

 بلندگو
كليد 

خاموش و 
 ديود نوري تعيين
  وضعيت سيستم

دهنده سنسور باز اتصال
  کيس دربنبود

تغذيهديود نوري منبع
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9( F_AUDIO) اتصال دهنده صداي پانل جلويي( 
شما مي  توانيد .  پشتيباني مي كندAC’97صداي  و) (Intel HDاتصال دهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح باالي 

 اين ياطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم  ها.  جلويي كيس خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيد صدايماژول
 اتصال دهنده با اتصال ماژولبرقراري اتصال نادرست بين .  با ترتيب قرار گيري پين  ها بر روي مادربرد يكسان باشدماژول

  ..صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شوددهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجي هاي 

 

 

 

 

 

 
 
 

اگر كيس شما . درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح باال پيكره بندي شده اند •
 AC’97 است، به راهنمايي  هاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي عملكرد AC’97 صداي ماژولداراي يك 

 .مراجعه كنيد"  كاناله7.1/5.1/4/2پيكره  بندي صداي "5نرم  افزار در بخش از طريق 
اگر قصد داريد. سيگنال هاي صدا به صورت هم زمان هم در اتصاالت پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي •

 از  پانل جلويي استفاده مي کنيدHDفقط هنگامي که از يک ماژول صداي (صداي پانل پشتي را قطع کنيد 
 .مراجعه کنيد"  کاناله7.1/5.1/4/2پيکره بندي صداي "، 5، به بخش )اين حالت پشتيباني مي کند

برخي از كيس  ها اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي  كنند كه داراي اتصال  دهنده  هاي جداگانه در  　
 كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اتصال براي. ابتداي هر سيم و براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه مي باشند

  . صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين  هاي متفاوتي است، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريدماژول

 

 
 
 
10( ) CD_IN اتصال دهنده ورودي صدايCD( 

  .ال دهنده متصل كنيدشما مي  توانيد كابل صداي ارايه شده به همراه درايو ديسك نوري خود را به اين اتص

 
 شماره پين  عملكرد
CD-L 1 
GND 2  
GND 3 
CD-R 4  

 

 HDبراي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد

MIC2_L 1 
GND 2  

MIC2_R  3 
-ACZ_DET  4 

LINE2_R  5  
GND  6  

FAUDIO_JD 7  
  8 بدون پين

LINE2_L 9  
GND 10  

 
 

 AC’97براي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد
MIC 1 

GND 2  
MIC Power  3 

NC  4 
Line Out (R) 5  

NC  6  
NC 7  

  8 بدون پين
Line Out (L) 9  

NC 10  
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11 (SPDIF_IO) و خروجيدهنده ورودي اتصال  S/PDIF(  
توان ابزارهاي صوتي را كه داراي خروجي صداي   ديجيتال پشتيباني كرده و ميS/PDIF  و خروجيدهنده از ورودي اين اتصال

 لطفا با S/PDIFخروجي انتخابي /براي خريد كابل ورودي.  به آن متصل كردS/PDIFديجيتال هستند از طريق يك كابل 
 .فروشنده محلي خود تماس بگيريد

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  
12( F_USB1/F_USB2)  اتصال دهندهUSB(  

 را از USBتواند دو درگاه   ميUSBهر اتصال دهنده .  سازگار هستندUSB1.1/2.0 ها با مشخصات  اين اتصال دهنده
 . به صورت جداگانه، با فروشنده محلي خود تماس بگيريدUSBبراكت براي خريد . طريق يك براكت در دسترس قرار دهد

  

 

 

 

 

 

 

 

  . متصل نكنيدUSBرا به اتصال دهنده )  پينIEEE 1394 ) 5×2براكت  •
 را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز خود، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر USBقبل از نصب براكت  •

 جلوگيري به USBهاي احتمالي وارد آمده به براكت   اين وسيله از بروز آسيب به.  باشيد ديواري جدا كرده
 .عمل خواهد آمد

 

  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  

  9 بدون پين
NC 10  

 

  عملكرد شماره پين
 وانت 1
  بدون پين 2
3 SPDIF 
4  SPDIFI 
5  GND 
6  GND 
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13( COM) دهنده درگاه سريال اتصال( 
براي خريد كابل . تواند يك درگاه سريال را از طريق يك كابل اختياري سريال در دسترس قرار دهد  ميCOMA دهنده اتصال

 .ده محلي خود تماس بگيريد لطفا با فروشنCOMاختياري 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14( CLR_CMOS)  جامپر پاك كردن تنظيماتBIOS(  
 ها و تنظيمات  مواردي مانند اطالعات داده(  را پاك كرده CMOSتوانيد مقادير ذخيره شده در   با استفاده از اين جامپر مي 

براي پاك كردن مقادير . يش فرض كارخانه بازگردانيد را به حالت تنظيمات پCMOSو مقادير ) BIOSاعمال شده در 
BIOSهمچنين براي . ها را اتصال كوتاه كنيد  يك جامپر را بر روي دو پين اين اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتي آن

  .اده كنيدتوانيد از اشيا فلزي مانند پيچ گوشتي نيز براي اتصال دو پين به مدت چند ثانيه استف انجام اين كار مي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيدCMOSهميشه قبل از پاك كردن مقادير  •
 و پيش از روشن كردن كامپيوترخود لطفا جامپر را از روي اتصال دهنده CMOSپس از پاك كردن مقادير  •

 . به مادربرد شما صدمه وارد كند كار ممكن است عدم انجام اين. برداريد
فرض  تنظيمات پيشاري ذبارگ رفته و گزينه BIOSپس از ريست شدن سيستم، داخل بخش تنظيمات  •

توانيد به صورت  همچنين شما مي. انتخاب كنيد) Load Optimized Defaultsگزينه (كارخانه 
" BIOSتنظيمات " طالعات بيشتر به بخش دو براي ا.  ( دستي نيز تنظيمات دلخواه خود را اعمال كنيد

 )مراجعه كنيد

 حالت عادي: باز

CMOSپاك شدن محتويات : بسته

 شماره پين عملكرد

NDCD- 1 

NSIN 2 

NSOUT 3 

NDTR- 4 

GND 5 

NDSR- 6 

NRTS- 7 

NCTS- 8 

NRI- 9 
 10 بدون پين
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  )BAT(باطري  )15
 هنگامي كه CMOSدر ) ، تاريخ، زمانBIOS هايي چون  تنظيمات بخش( باطري انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات 

رد آن را تعويض نماييد به اين هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا ك. كند كامپيوتر خاموش است را تامين مي 
  . به صورت صحيح نبوده و يا تنظيمات آن از بين بروندCMOSداري مقادير تنظيم شده در  خاطر كه ممكن است قادر به نگه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  .هميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد •
تعويض . سوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيدباطري هاي فر •

 .هاي مشابه ممكن است سبب انفجار آن شود باطري با مدل 
اي كه مادربرد را از  در صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطالع نداريد، با مغازه •

  .ا فروشنده محلي تماس بگيريدايد و ي آن خريده 
سمت مثبت بايد رو به ( حك شده بر روي آن توجه كنيد ) -(و منفي (+) هنگام نصب باطري به جهات مثبت  •

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

 

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

توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده باطري به 
 ).ه هم متصل كنيد ثانيه ب5اين دو پين را به مدت . يكديگر استفاده كنيد

 .باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد .3
 .كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد .4
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