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1-1	 ข้อควรระวังในการติดตั้ง
เมนบอร์ดประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนมากมาย ซึ่งอาจเสียหายจาก
ผลของการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ก่อนการติดตั้ง ให้อ่านคู่มือผู้ใช้ และปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนเหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง:
 •	 ก่อนที่จะติดตั้ง อย่าแกะ หรือฉีกสติ๊กเกอร์ S/N (หมายเลขผลิตภัณฑ์) หรือ 

สติ๊กเกอร์รับประกันที่ตัวแทนจำหน่ายของคุณติดไว้ ในการตรวจสอบการรับประกัน 
จำเป็นต้องใช้สติ๊กเกอร์เหล่านี้

 •	 ถอดไฟ AC ออกโดยการดึงปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง 
ก่อนที่จะติดตั้ง หรือถอดเมนบอร์ด หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น

 •	 เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับขั้วต่อภายในบนเมนบอร์ด ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ 
เสียบอย่างมั่นคงและแน่นหนา

 •	 ในขณะที่จับเมนบอร์ด หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกตัวนำโลหะ หรือขั้วต่อใดๆ
 •	 วิธีที่ดีที่สุดก็คือ สวมสายรัดข้อมือสำหรับคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) ในขณะ 

ที่ทำงานกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เมนบอร์ด, CPU หรือหน่วยความจำ 
ถ้าคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD, แรกสุด ทำให้มือแห้ง และสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะก่อน 
เพื่อกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตย์

 • ก่อนที่จะติดตั้งเมนบอร์ด โปรดวางเมนบอร์ดไว้บนแผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือภาย 
ในภาชนะที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

 •	 ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายเคเบิลเพาเวอร์ซัพพลายจากเมนบอร์ด ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิด 
เพาเวอร์ซัพพลายแล้ว

 •	 ก่อนที่จะเปิดเครื่อง ตรวจดูให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของเพาเวอร์ซัพพลาย ถูกตั้งค่า 
ไว้ตรงตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าของท้องถิ่น

 •	 ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าสายเคเบิลและขั้วต่อเพาเวอร์ทั้งหมดของ 
ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่

 •	 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเมนบอร์ด อย่าให้สกรูสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน 
ใดๆ ของเมนบอร์ด

 •	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสกรู หรือชิ้นส่วนโลหะใดๆ ถูกทิ้งไว้บนเมนบอร์ด 
หรือภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

 •	 อย่าวางระบบคอมพิวเตอร์ไว้บนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
 •	 อย่าวางระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
 •	 การเปิดคอมพิวเตอร์ระหว่างกระบวนการติดตั้ง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ 

ชิ้นส่วนของระบบ รวมทั้งเกิดอันตรายต่อผู้ใช้
 •	 ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งใดๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ 

โปรดปรึกษาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรอง

บทที่	1	 การติดตั้งฮาร์ดแวร์
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1-2 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

CPU สนับสนุนโปรเซสเซอร์ �  Intel® Core™ i7 ซีรีส์/โปรเซสเซอร์ Intel® 
Core™ i5/โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 ซีรีส์ในแพคเกจ LGA1156 
(ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ที่สนับสนุนล่าสุด)
แคช �  L3 แตกต่างกันไปตาม CPU

ชิปเซ็ต ชิปเซ็ต �  Intel® P55 Express Chipset

หน่วยความจำ ซ็อกเก็ต �  DIMM DDR3 1.5V x 4 สนับสนุนหน่วยความจำระบบสูงสุด 16 
GB(หมายเหตุ 1)

สถาปัตยกรรมหน่วยความจำดูอัลแชนเนล �
สนับสนุนโมดูลหน่วยความจำ �  DDR3 2200/1333/1066/800 MHz
สนับสนุนโมดูลหน่วยความจำแบบนัน � -ECC
สนับสนุนโมดูลหน่วยความจำ �  XMP (Extreme Memory Profile) 
(ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการหน่วยความจำที่ 
สนับสนุนล่าสุด)

เสียง Realtek ALC889 codec �
เสียงไฮเดฟฟินิชั่น �
2/4/5.1/7.1  � แชนเนล
สนับสนุน �  Dolby® โฮมเธียเตอร์
สนับสนุน �  S/PDIF เข้า/ออก
สนับสนุน �  CD เข้า

LAN
ชิป �  Realtek RTL8111D x 2 (10/100/1000 Mbit)
สนับสนุน �  Teaming
สนับสนุน �  Smart Dual LAN

เอ็กซ์แพนชั่นสล็อต สล็อต �  PCI เอ็กซ์เพรส x16, รันที่ความเร็ว x16 x 2 (PCIEX16_1, 
PCIEX16_2)(หมายเหตุ 2)

สล็อต �  PCI เอ็กซ์เพรส x16, รันที่ความเร็ว x8 x 2 (PCIEX8_1, PCIEX8_2)
(หมายเหตุ 3)

สล็อต �  PCI เอ็กซ์เพรส x1 x 1 
(สล็อต PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1, PCIEX8_2 และ PCIEX1 
สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI Express 2.0.)
สล็อต �  PCI x 2

เทคโนโลยีมัลติ-
กราฟฟิก

สนับสนุนเทคโนโลยี �  ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI แบบ 2-ทาง/3-ทาง

อินเตอร์เฟซที่เก็บข้อมูล ชิปเซ็ต � :
ขั้วต่อ -  SATA 3Gb/s x 6 (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, 
SATA2_4, SATA2_5) สนับสนุนอุปกรณ ์SATA 3Gb/s 6 ตัว
สนับสนุน -  SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5 และ RAID 10

ชิป �  Marvell 9128:
ขั้วต่อ -  SATA 6Gb/s x 2 (GSATA3_8, GSATA3_9) สนับสนุนอุปกรณ ์
SATA 6Gb/s 2 ตัว
สนับสนุน -  SATA RAID 0 และ RAID 1

ชิป �  GIGABYTE SATA2:
ขั้วต่อ -  IDE x 1 สนับสนุน ATA-133/100/66/33 และอุปกรณ์ IDE 2 ตัว
ขั้วต่อ -  SATA 3Gb/s x 2 (GSATA2_6, GSATA2_7) สนับสนุนอุปกรณ ์
SATA 3Gb/s 2 ตัว
สนับสนุน -  SATA RAID 0, RAID 1 และ JBOD
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อินเตอร์เฟซที่เก็บข้อมูล ชิป �  JMicron JMB362:
ขั้วต่อ -  eSATA 3Gb/s x 2 (eSATA/USB คอมโบ) ที่แผงด้านหลัง 
ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์ SATA 3Gb/s 2 ตัว
สนับสนุน -  SATA RAID 0, RAID 1 และ JBOD

ชิป �  iTE IT8720:
ขั้วต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ -  x 1 สนับสนุนฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ 1 ตัว

USB ชิปเซ็ต �
พอร์ต -  USB 2.0/1.1 มากถึง 14 พอร์ต (10 พอร์ตท่ีแผงด้านหลัง (หมายเหตุ 4), 
4 พอร์ตบนแผ่นโลหะยึด USB ไปยังหัวเสียบ USB ภายใน)

ชิป �  NEC D720200F1
พอร์ต -  USB 3.0 มากถึง 2 พอร์ต อยู่ที่แผงด้านหลัง

IEEE 1394 ชิป �  T.I. TSB43AB23
พอร์ต -  IEEE 1394a มากถึง 3 พอร์ต (2 พอร์ตที่แผงด้านหลัง, 1 
พอร์ตบนแผ่นโลหะยึด IEEE 1394a ไปยังหัวเสียบ IEEE 1394a 
ภายใน)

ขั้วต่อภายใน ขั้วต่อเพาเวอร์หลัก �  ATX 24 พิน x 1
ขั้วต่อเพาเวอร์ �  12V ATX 8 พิน x 1
ขั้วต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ �  x 1
ขั้วต่อ �  IDE x 1
ขั้วต่อ �  SATA 3Gb/s x 8
ขั้วต่อ �  SATA 6Gb/s x 2
หัวเสียบพัดลม �  CPU x 1
หัวเสียบพัดลมระบบ �  x 3
หัวเสียบพัดลมเพาเวอร์ �  x 1
หัวเสียบพัดลมชิปเซ็ต �  x 1
หัวเสียบแผงด้านหน้า �  x 1
หัวเสียบเสียงที่แผงด้านหน้า �  x 1
ขั้วต่อ �  CD เข้า x 1
หัวเสียบ �  S/PDIF เข้า x 1
หัวเสียบ �  S/PDIF ออก x 1
หัวเสียบ �  USB 2.0/1.1 x 2
หัวเสียบ �  IEEE 1394a x 1
หัวเสียบพอร์ตอนุกรม �  x 1
ปุ่มล้าง �  CMOS x 1
ปุ่มเพาเวอร์ �  x 1
ปุ่มรีเซ็ต �  x 1

ขั้วต่อแผงด้านหลัง พอร์ตแป้นพิมพ์/เมาส์  � PS/2 x 1
ขั้วต่อ �  S/PDIF โคแอ็กเซียลออก x 1
ขั้วต่อ �  S/PDIF ออปติคัลออก x 1
พอร์ต �  IEEE 1394a x 2
พอร์ต �  USB 2.0/1.1 x 6
พอร์ต �  USB 3.0/2.0 x 2
ขั้วต่อ �  eSATA/USB คอมโบ x 2
พอร์ต �  RJ-45 x 2
แจ็คเสียง �  x 6 (เซ็นเตอร์/ลำโพงซับวูเฟอร์ออก/ลำโพงหลังออก/
ลำโพงข้างออก/สัญญาณเข้า/สัญญาณออก/ไมโครโฟน)
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คอนโทรลเลอร์ I/O ชิป �  iTE IT8720

การตรวจดูแล 
ฮ าร์ดแวร์

การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าระบบ �
การตรวจจับอุณหภูมิ  � CPU/ระบบ/นอร์ธบริดจ์
การตรวจจับความเร็วพัดลม  � CPU/ระบบ/เพาเวอร์์
การเตือน  � CPU ร้อนเกินไป
การเตือนพัดลม  � CPU/ระบบ/เพาเวอร์ล้มเหลว
การควบคุมความเร็วพัดลม  � CPU/ระบบ(หมายเหตุ 5)

BIOS แฟลช �  16 Mbit x 2
ใช้ �  AWARD BIOS ของแท้
สนับสนุน �  DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b �

คุณสมบัติพิเศษ สนับสนุน �  @BIOS
สนับสนุน �  Q-Flash
สนับสนุน �  Xpress BIOS Rescue
สนับสนุน ศูนย์ดาวน์โหลด �
สนับสนุน �  Xpress Install
สนับสนุน �  Xpress Recovery2
สนับสนุน �  EasyTune(หมายเหตุ 6)

สนับสนุน �  Dynamic Energy Saver™ 2
สนับสนุน �  Smart 6™
สนับสนุน �  Auto Green
สนับสนุน �  eXtreme Hard Drive
สนับสนุน �  Q-Share

ซอฟต์แวร์ที่ให้มา Norton Internet Security ( � เวอร์ชั่น OEM)

ระบบปฏิบัติการ สนับสนุน �  Microsoft® Windows 7/Vista/XP

ฟอร์มแฟคเตอร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ �  ATX; 30.5 ซม. X 24.4 ซม.

(หมายเหตุ 1) เนื่องจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ Windows 32 บิต, 
เมื่อติดตั้งหน่วยความจำมากกว่า 4 GB, ขนาดหน่วยความจำที่แท้จริงที่แสดงจะน้อย 
กว่า 4 GB

(หมายเหตุ 2) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หากมีกราฟฟิกการ์ด PCI Express เพียงตัวเดียวที่ต้องการติดตั้ง 
โปรดติดตั้งมันลงในสล็อต PCIEX16_1 และหากคุณต้องการติดตั้งกราฟฟิกการ์ด 
PCI Express สองตัว ขอแนะนำให้คุณติดตั้งกราฟฟิกการ์ดเหล่านี้ใน PCIEX16_1 และ 
PCIEX16_2.

(หมายเหต ุ3) สล็อต PCIEX8_1 แบ่งแบนด์วิดธ์กับสล็อต PCIEX16_1 และสล็อต PCIEX8_2 
แบ่งแบนด์วิดธ์กับสล็อต PCIEX16_2 สล็อต PCIEX16_1/PCIEX16_2 
จะทำงานได้ที่ความเร็วสูงถึงโหมด x8 เมื่อมีสล็อต PCIEX8_1/PCIEX8_2 อยู่ด้วย

(หมายเหต ุ4) ทั้งสองใช้พอร์ตเดียวกันกับ USB 3.0 และอีกสองใช้พอร์ตเดียวกันกับ eSATA
(หมายเหต ุ5) ฟังก์ชั่นการควบคุมความเร็วพัดลม CPU/ระบบที่สนับสนุนจะขึ้นอยู่กับพัดลม CPU/

ระบบที่คุณติดตั้ง
(หมายเหต ุ6) ฟังก์ชั่นที่ใช้ได้ใน Easytune อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเมนบอร์ด
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1-3	 การติดตั้ง	CPU	และตัวระบายความร้อน	CPU

1-3-1	 การติดตั้ง	CPU
A. ค้นหาคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอร์ด และรอยบากบน CPU

รอยบากรอยบาก

คีย์สำหรับวางคีย์สำหรับวาง

LGA1156 CPU

ซ็อกเก็ต CPU LGA1156

มุมพินหนึ่งของซ็อกเก็ต CPU

เครื่องหมายสามเหลี่ยมระบุถึงพินหนึ่งบน CPU

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้ง CPU:
•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ดสนับสนุน CPU
 (ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ที่สนับสนุนล่าสุด)
•	 ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง CPU เพื่อ

ป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์
•	 ค้นหาพินหนึ่งของ CPU คุณจะไม่สามารถใส่ CPU ได้ถ้าวางในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง (หรือ 

คุณอาจดูที่รอยบากที่ด้านทั้งสองของ CPU และคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ต CPU ก็ได)้
•	 ป้ายสารระบายความร้อนบางๆ และทาให้สม่ำเสมอบนพื้นผิวของ CPU
•	 อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU ไม่เช่นนั้น CPU 

อาจร้อนเกินไป และอาจเสียหายได้
•	 ต้ังความถ่ีโฮสต์ของ CPU ตามท่ีระบุในข้อมูลจำเพาะของ CPU ไม่แนะนำให้ต้ังค่าความถ่ี 

บัสของระบบเกินข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ เน่ืองจากการทำเช่นน้ีไม่สอดคล้องกับข้อ 
กำหนดมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ถ้าคุณต้องการต้ังค่าความถ่ีให้เกินข้อมูลจำเพาะ 
มาตรฐาน, โปรดดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ของคุณ  
ซ่ึงประกอบด้วย CPU, กราฟฟิกการ์ด, หน่วยความจำ, ฮาร์ดไดรฟ์, ฯลฯ
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ขั้นที่ 1:
ค่อยๆ กดที่จับคานซ็อกเก็ต CPU ลง 
ในทิศทางที่ห่างจากซ็อกเก็ตด้วยนิ้วของ 
คุณ จากนั้นยกคานซ็อกเก็ต CPU ขึ้นจนสุด 
และแผ่นรองโลหะจะถูกยกขึ้นด้วย

ขั้นที่ 3:
ถือ CPU ด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จัดด้านที่มี
เครื่องหมายพินหนึ่งของ CPU (รูปสามเหลี่ยม) 
ให้ตรงกับมุมพินหนึ่งของซ็อกเก็ต CPU 
(หรือคุณอาจจัดให้รอยบากบน CPU 
ตรงกับคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ต) และค่อยๆ ใส่ 
CPU ลงในตำแหน่ง

ขั้นที่ 5:
ผลักคานซ็อกเก็ต CPU 
กลับเข้าไปยังตำแหน่งล็อค

ขั้นที่ 4:
หลังจากที่ CPU ถูกใส่อย่างเหมาะสมแล้ว, 
ใช้มือข้างหนึ่งเพื่อจับคาน 
ซ็อกเก็ต และใช้มืออีกข้างหนึ่งค่อยๆ 
ใส่แผ่นรองกลับเข้าไป ในขณะที่ใส่แผ่นรอง 
ให้แน่ใจว่าปลายด้านหน้าของแผ่นรองอยู ่
ข้างใต้สกรูไหล่

B. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้ง CPU ลงในซ็อกเก็ต CPU บนเมนบอร์ดให้ถูกต้อง

ก่อนที่จะติดตั้ง	CPU,	ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์	และถอดปลั๊กสายเพาเวอร์
จากเต้าเสียบที่ผนัง	เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ	CPU

หมายเหตุ:
จับคานซ็อกเก็ต CPU บริเวณที่จับ 
อย่าจับในส่วนฐานของคาน

ข้ันท่ี 2:
ถอดฝาซ็อกเก็ต CPU (ซีพียู) ออกดังภาพ 
ใช้น้ิวช้ีกดลงตัวกลัดด้าน 
หลังของฝาซ็อกเก็ต และใช้น้ิวโป้งดึง 
ขอบด้านหน้าข้ึนมา (ถัดจากเคร่ืองหมาย 
“ถอดออก”) หลังจากน้ันถอดฝาออก 
(อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสซ็อกเก็ต 
เพ่ือป้องกันซ็อกเก็ต CPU, 
ให้ใส่ฝาซ็อกเก็ตป้องกันเสมอ 
ในขณะท่ีไม่ได้ติดต้ัง CPU)
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1-3-2	 การติดตั้งตัวระบายความร้อน	CPU
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU บนเมนบอร์ดให้ถูกต้อง (กระบวนการ 
ต่อไปนี้ใช้ตัวระบายความร้อนแบบกล่องของ Intel® เป็นตัวระบายความร้อนตัวอย่าง)

ขั้นที่ 1:
ป้ายสารระบายความร้อนบางๆ 
และทาให้สม่ำเสมอบนพื้นผิวของ CPU 
ที่ติดตั้ง

พินแบบ 
ผลักตัวผู้

พินแบบ 
ผลักตัว 
เมีย

ด้านบน
ของพิน
แบบผลัก 
ตัวเมีย

ทิศทางของ
เครื่องหมาย
ลูกศรบนพิน
แบบผลักตัวผู้

ขั้นที่ 2:
ก่อนท่ีจะติดต้ังตัวระบายความร้อน, ให้สังเกตทิศทาง
ของเคร่ืองหมายลูกศร  บนพินแบบผลักตัวผู้  
(การหมุนพินแบบผลักไปตามทิศทางของลูกศร  
จะเป็นการถอดตัวระบายความร้อนออก  
ถ้าหมุนในทางตรงข้าม จะเป็นการติดต้ัง)

ขั้นที่ 3:
วางตัวระบายความร้อนไว้บน 
CPU, จัดให้พินแบบผลักทั้ง 
4 ตรงกับรูพินบนเมนบอร์ด 
กดลงบนพินแบบผลักในแนวทแยง

ขั้นที่ 4:
คุณควรได้ยินเสียง “คลิก” 
เมื่อกดที่พินแบบผลักแต่ละตัว ตรวจสอบว่า
พินแบบผลักตัวผู้และตัวเมียนั้นเชื่อมติดกัน 
(อ่านคู่มือการติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU 
ของคุณ สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัว 
ระบายความร้อน)

ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในขณะที่ถอดตัวระบายความร้อน CPU 
เนื่องจากสารระบายความร้อน/เทประหว่างตัวระบายความร้อน CPU และ CPU อาจติดอยู่กับ 
CPU การถอดตัวระบายความร้อน CPU อย่างไม่ระวัง อาจทำให้ CPU เสียหายได้

ขั้นที่ 5:
หลังจากการติดตั้ง 
ตรวจสอบที่ด้านหลังของเมนบอร์ด ถ้าพิน 
แบบผลักถูกใส่เหมือนรูปที่แสดงด้านบน  
หมายความว่าการติดตั้งนั้นสมบูรณ์

ขั้นที่ 6:
สุดท้าย ให้เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ของตัว 
ระบายความร้อน CPU ไปยังหัวเสียบพัดลม 
CPU (CPU_FAN) บนเมนบอร์ด
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1-4 การติดตั้งโมดูลไฮบริด	ไซเลนต์-ไปป์
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้งโมดูลไฮบริด ไซเลนต์-ไปป์:

ถ้าคุณต้องการเช่ือมต่อโมดูลเสียงด้านหน้าจากตัวเคร่ืองของคุณไปยังข้ัวต่อ F_AUDIO 
บนเมนบอร์ด, ให้แน่ใจว่าได้ทำการเช่ือมต่อก่อนท่ีจะติดต้ังโมดูลไฮบริด ไซเลนต์-ไปป์ 
เพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนกัน

ไฮบริด ไซเลนต์-ไปป์

เครื่องมือที่จำเป็น:
1. ไขควงฟิลิปส์
2. สารระบายความร้อน

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งโมดูลไฮบริด ไซเลนต์-ไปป์:

ข้ันท่ี 1: 
ถอดสกรูเป็นแนวเ
ส้นทแยงมุมออกจ
ากบล็อกน้ำใน 
ชิปฮีทซ้ิงค์ NF200 
และ PEX8608 
หลังจากน้ันถอด 
บล็อกน้ำออก

ข้ันท่ี 2: 
ทาสารระบาย 
ความร้อนบางๆ 
บนพ้ืนผิวของฮีท 
ซ้ิงค์

ข้ันท่ี 3: 
ใส่ฮีทซ้ิงค์ของ 
โมดูลไฮบริด 
ไซเลนต์-ไปป 
ไ์ว้บนชิปฮีท 
ซ้ิงค์ของ NF200 
และ PEX8608 
ดังภาพ

ข้ันท่ี 4: 
ยึดฮีทซ้ิงค์โดย 
ใช้สกรูท่ีให้มา  
(ใช้มือข้างหน่ึง 
จับตรงครีบเพ่ือไม่ 
ให้ส่ันในขณะติดต้ัง)

ข้ันท่ี 5: 
ยึดแผ่นโลหะไฮบริด ไซเลนต์-ไปป์เข้ากับแผงด้านหลังของตัวเคร่ือง
ด้วยสกรูเพ่ือทำข้ันตอนการติดต้ังให้สมบูรณ์

สำหรับบล็อกน้ำ เราแนะนำให้ใช้ท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 มม. 
และเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10 มม. หลังจากที่เชื่อมต่อท่อ ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่อต่อเข้า 
กับบล็อกน้ำอย่างปลอดภัยและแน่นหนา และไม่มีการรั่ว

(หมายเหตุ) ส่วนประกอบที่ได้รับอาจมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่แสดงในภาพ
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1-5-1 การคอนฟิเกอเรชั่นหน่วยความจำดูอัล	แชนเนล
เมนบอร์ดน้ี ให้ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ DDR3 6 ช่อง และสนับสนุนเทคโนโลยี ดูอัล แชนเนล หลังจาก 
ท่ีติดต้ังหน่วยความจำแล้ว BIOS จะตรวจจับข้อมูลจำเพาะ และความจุของหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ  
การเปิดการทำงานโหมดหน่วยความจำดูอัล แชนเนล จะเพ่ิมแบนด์วิดธ์หน่วยความจำด้ังเดิมเป็นสองเท่า
ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ DDR3 6 ช่องถูกแบ่งเป็น 2 แชนเนล และแต่ละแชนเนลมีซ็อกเก็ตหน่วยความจำ 
2 ช่องดังน้ี:

แชนเนล 0: DDR3_1, DDR3_2
แชนเนล 1: DDR3_3, DDR3_4

	 ถ้าติดต้ังโมดูลหน่วยความจำ DDR3 เพียงตัวเดียว ให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังลงในซ็อกเก็ต 
DDR3_1 หรือ DDR3_3

DD
R3

_2
DD

R3
_1

DD
R3

_4
DD

R3
_3

ตารางการคอนฟิเกอเรชั่นหน่วยความจำดูอัล แชนเนล

(SS = ด้านเดียว, DS = สองด้าน, “- -” = ไม่มีหน่วยความจำ)

เนื่องจากข้อจำกัดของ CPU ให้อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่จะติดตั้งหน่วยความจำในโหมดดูอัล 
แชนเนล
 1. โหมดดูอัล แชนเนลไม่สามารถเปิดทำงานได้ ถ้าติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ DDR3 

ไว้เพียงชิ้นเดียว
 2. เมื่อเปิดทำงานโหมดดูอัลแชนเนลที่มีโมดูลหน่วยความจำ 2 หรือ 4 ตัว แนะนำให้ใช้หน่วย 

ความจำที่มีความจุ ยี่ห้อ ความเร็ว และชิปตัวเดียวกัน เพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด เมื่อเปิด 
ทำงานโหมดดูอัลแชนเนลที่มีหน่วยความจำ 2 ตัว ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งหน่วยความจำในซ็อกเก็ต 
DDR3_1 และ DDR3_3.

DDR3_2 DDR3_1 DDR3_4 DDR3_3
- - DS/SS - - DS/SS
DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS

 

สองโมดูล

สี่โมดูล

1-5	 การติดตั้งหน่วยความจำ
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้งหน่วยความจำ:
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ดสนับสนุนหน่วยความจำ แนะนำให้คุณใช้หน่วยความจำที่ม ี

ความจุ, ยี่ห้อ, ความเร็ว และชิปตัวเดียวกัน
 (ไปที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE สำหรับรายการหน่วยความจำที่สนับสนุนล่าสุด)
• ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง 

ก่อนที่จะติดตั้งหน่วยความจำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์
• โมดูลหน่วยความจำมีการออกแบบที่ป้องกันการเสียบผิดด้าน โมดูลหน่วยความ

จำสามารถติดตั้งได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถใส่หน่วยความจำได้ 
ให้ลองสลับทิศทางดู
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1-5-2	 การติดตั้งหน่วยความจำ

รอยบาก

DDR3 DIMM

โมดูลหน่วยความจำ DDR3 มีรอยบาก เพ่ือให้สามารถใส่ได้ในทิศทางเดียว ปฏิบัติตามข้ันตอนด้านล่าง 
เพื่อติดตั้งโมดูลหน่วยความจำลงในซ็อกเก็ตหน่วยความจำอย่างถูกต้อง

ข้ันท่ี 1:
สังเกตทิศทางของโมดูลหน่วยความจำ ขยาย 
คลิปยึดท่ีปลายท้ังสองด้านของซ็อกเก็ตหน่วย 
ความจำ วางโมดูลหน่วยความจำบนซ็อกเก็ต 
ตามท่ีระบุในรูปภาพด้านซ้าย, วางน้ิวของคุณท่ีขอบบนของ 
หน่วยความจำ, กดหน่วยความจำลง และใส่ลงในซ็อกเก็ตหน่วย 
ความจำในแนวต้ัง

ข้ันท่ี 2:
คลิปท่ีปลายท้ังสองด้านจะล็อคตัวหน่วยความจำไว้ 
เม่ือใส่หน่วยความจำอย่างถูกต้อง

ก่อนท่ีจะติดต้ังโมดูลหน่วยความจำ,	ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์	และถอดปล๊ัก
สายเพาเวอร์จากเต้าเสียบท่ีผนัง	เพ่ือป้องกันความเสียหายต่อโมดูลหน่วยความจำ
DIMM DDR3	และ	DDR2	ใช้ด้วยกันไม่ได้	รวมท้ัง	DIMM DDR	ด้วย	ให้แน่ใจว่าติดต้ัง	DIMM 
DDR3	บนเมนบอร์ดน้ี
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• การถอดการ์ดออกจาก 
สล็อต PCIEX16_1/
PCIEX16_2:

 ค่อยๆ 
ผลักคานบนสล็อตไป 
ทางด้านหลัง 
จากนั้นยกการ์ดขึ้นตรงๆ 
ออกจากสล็อต

• การถอดการ์ดออกจาก 
สล็อต PCIEX8_1/
PCIEX8_2:

 กดสลักสีขาวที่ปลาย 
ของสล็อต PCI Express 
เพื่อคลาย การ์ดออก 
จากนั้นดึงการ์ดขึ้นตรงๆ 
จากสล็อต

สล็อต PCI Express x16 (PCIEX8_1/PCIEX8_2)

สล็อต PCI Express x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)

1-6	 การติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดลงในเอ็กซ์แพนชั่นสล็อตอย่างถูกต้อง
1. ค้นหาเอ็กซ์แพนช่ันสล็อตท่ีสนับสนุนการ์ดของคุณ แกะฝาปิดสล็อตโลหะจากแผงด้านหลังตัวเคร่ือง
2. จัดการ์ดให้ตรงกับสล็อต และกดการ์ดลง จนกระทั่งเสียบลงในสล็อตจนสุด
3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสโลหะบนการ์ดนั้นใส่ลงในสล็อตอย่างสมบูรณ์
4. ใช้สกรูยึดแผ่นโลหะของการ์ดกับแผงด้านหลังของตัวเครื่อง
5. หลังจากติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดทั้งหมด ให้ใส่ฝาปิดตัวเครื่องกลับคืน
6. เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าจำเป็น, ไปยังโปรแกรมตั้งค่า BIOS เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่า BIOS 

ที่จำเป็นสำหรับเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดของคุณ
7. ติดตั้งไดรเวอร์ที่ให้มาพร้อมกับเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดในระบบปฏิบัติการของคุณ

• การติดตั้งกราฟฟิกการ์ด:
 ค่อยๆ กดที่ขอบบนของการ์ด 

จนกระทั่งการ์ดใส่ลงในสล็อต PCI Express 
เอ็กซ์เพรสจนสุด ตรวจดูให้แน่ใจว่าการ์ดใส่อยู่
ในสล็อตอย่างแน่นหนา และไม่โยกไปมา

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด:
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมนบอร์ดสนับสนุนเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด อ่านคู่มือที่มาพร้อมกับ 

เอ็กซ์แพนชั่นการ์ดอย่างละเอียด
• ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะติดตั้ง 

เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์

สล็อต PCI

สล็อต PCI Express x1

ตัวอย่าง: การติดตั้ง และถอดกราฟฟิกการ์ด PCI Express:
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1-7 การต้ังค่าคอนฟิเกอเรชั่นของ ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI
A. ความต้องการของระบบ

- เทคโนโลยี SLI แบบ 2-ทาง และ CrossFireX 2-ทาง ปัจจุบันน้ีน้ีสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7, Vista และ XP
- เทคโนโลยี SLI แบบ 3-ทาง และ CrossFireX 3-ทาง ปัจจุบันน้ีน้ีสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Vista
- เมนบอร์ดท่ีสนับสนุน CrossFireX/SLI ท่ีมีสล็อต PCI Express x16 2/3 ช่อง และไดรเวอร์ท่ีถูกต้อง
- กราฟฟิกการ์ดท่ีมีคุณสมบัติ CrossFireX/SLI 2/3 การ์ดท่ีมีย่ีห้อ และชิปเดียวกัน และไดรเวอร์ท่ีถูกต้อง 

(NVIDIA GPU ปัจจุบันสนับสนุนเทคโนโลยี SLI แบบ 3 ทาง ซ่ึงประกอบด้วย  8800 GTX, 8800 Ultra, 9800 GTX, GTX 
260 และ GTX 280 GPU ATI ในปัจจุบันท่ีสนับสนุนเทคโนโลยี CrossFireX 3 ทาง ประกอบด้วย  Radeon HD 3800, 
4800, และ 5800 ซีรีส์

- ข้ัวต่อ CrossFire(หมายเหตุ)/SLI บริดจ์ หน่ึง/สองตัว
- แนะนำให้ใช้เพาเวอร์ซัพพลายท่ีจ่ายพลังงานเพียงพอ (ดูคู่มือของกราฟฟิกการ์ดของคุณ 

สำหรับความต้องการด้านพลังงาน)

B. การเชื่อมต่อกราฟฟิกการ์ด
ขั้นที ่1:
ดูขั้นตอนใน “1-6 การติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด” และติดตั้งกราฟิกการ์ด CrossFireX/SLI ถึงสอง/สามตัวในสล็อต PCI 
Express x16 (การต้ังค่าแบบ 2-ทาง เราขอแนะนำให้ติดต้ังกราฟฟิกการ์ดในสล็อต PCIEX16_1 และ สล็อต PCIEX16_2)

ขั้นที ่2:
ใส่ขั้วต่อ CrossFire(หมายเหตุ)/SLI บริดจ์ ในขั้วต่อขอบสีทอง CrossFireX/SLI ที่ส่วนบนของทั้งสอง/สามการ์ด

ขั้นที ่3:
เสียบสายเคเบิลการแสดงผลลงในกราฟฟิกการ์ดบนสล็อต PCIEX16_1.

(หมายเหตุ) การท่ีจะจำเป็นต้องใช้ข้ัวต่อบริดจ์หรือไม่ ข้ึนอยู่กับกราฟฟิกการ์ดของคุณ

C. การคอนฟิกไดรเวอร์กราฟฟิกการ์ด

C-1. ในการเปิดทำงานฟังก์ชั่น CrossFireX
สำหรับ CrossFireX
แบบ 2 ทาง:
หลังจาก
ที่ติดตั้งไดรเวอร์กราฟฟิก
การ์ดในระบบปฏิบัติการ
ให้ไปยัง Catalyst Control 
Center เลื่อนไปยังเมนู 
CrossFireX และตรวจดู 
ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่อง
หมาย Enable CrossFireX 
(เปิดทำงาน CrossFireX) 
ถูกเลือกอยู่

สำหรับ CrossFireX
แบบ 3 ทาง: 
หลังจาก 
ที่ติดตั้งไดรเวอร์กราฟฟิก 
การ์ดในระบบปฏิบัติการ 
ให้ไปยัง Catalyst 
 Control Center 
เลือกไปยังเมนู Cross-
FireX ใส่เครื่องหมายที่กล่อ 
งตัวเลือก Enable CrossFireX 
และเลือก 3 GPUs combina-
tion หลังจากนั้นคลิกที่ OK 
เพื่อปรับใช้งาน

สำหรับ SLI 2 ทาง/3 ทาง:
หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์กราฟฟิกการ์ดในระบบปฏิบัติการ ให้ไปยัง NVIDIA Control 
Panel เล่ือนไปยังหน้าจอ Set SLI and Physx Configuration (ต้ังค่าการคอนฟิเกอเรช่ัน 
SLI และ Physx) และให้แน่ใจว่า SLI configuration and Physx (ค่าคอนฟิกเกอเรชั่น 
SLI และ Physx) เปิดทำงาน

C-2. ในการเปิดทำงานฟังก์ชั่น SLI

กระบวนการ และหน้าจอไดรเวอร์สำหรับการเปิดทำงานเทคโนโลยี CrossFireX/SLI อาจแตกต่างกันใน
กราฟฟิกการ์ดแต่ละรุ่น ให้ดูคู่มือที่มาพร้อมกับกราฟฟิกการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การเปิดทำงานเทคโนโลยี CrossFireX/SLI.
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1-8	 การติดตั้งแผง	SATA

• ปิดระบบของคุณ และปิดสวิตช์เพาเวอร์ที่เพาเวอร์ซัพพลายก่อนที่จะติดตั้งหรือถอดแผง 
SATA และสายเพาเวอร์ SATA เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับฮาร์ดแวร์

• ใส่สายสัญญาณ SATA และสายเพาเวอร์ SATA ลงในขั้วต่อที่ตรงกันอย่างแน่นหนาในขณะ
ที่ติดตั้ง

แผง SATA อนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ SATA ภายนอกเข้ากับระบบของคุณ โดยการขยายพอร์ต 
SATA ภายในไปยังแผงด้านหลังของตัวเครื่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อติดตั้งแผง SATA:

แผง SATA ประกอบด้วยแผง SATA หนึ่งอัน, 
สายสัญญาณ SATA หนึ่งเส้น และสายเพาเวอร์ 
SATA หนึ่งเส้น

ขั้นที่ 1:
ค้นหาสล็อต PCI 
ที่ว่าง และยึดแผง 
SATA เข้ากับแผง 
ด้านหลังของ 
ตัวเครื่องด้วยสกรู

ขั้นที่ 2:
เชื่อมต่อสายเคเบิล 
SATA จากแผงไป 
ยังพอร์ต SATA บน 
เมนบอร์ดของคุณ

ข้ันท่ี 3:
เช่ือมต่อสายเพาเวอร์ 
จากแผงไปยัง 
เพาเวอร์ซัพพลาย

ขั้นที่ 4:
เสียบปลายด้าน 
หนึ่งของสาย 
สัญญาณ SATA เข้า 
กับขั้วต่อ SATA ภาย 
นอกบนแผง จาก 
นั้นต่อสายเพาเวอร์  
SATA เข้ากับขั้ว 
ต่อเพาเวอร์บนแผง

ขั้นที่ 5:
เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายสัญญาณ SATA และสายเพาเวอร์ 
SATA ไปยังอุปกรณ์ SATA ของคุณ สำหรับอุปกรณ์ SATA 
ที่อยู่ในที่ใส่ภายนอก คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณ SATA 
เท่านั้น ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายสัญญาณ SATA ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ปิด 
เครื่องที่ใส่อุปกรณ์ภายนอกแล้ว

ขั้วต่อ SATA ภายนอก
ขั้วต่อเพาเวอร์

ขั้วต่อ SATA 
ภายนอก

แผง SATA สายสัญญาณ SATA สายเพาเวอร์ SATA
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1-9	 ขั้วต่อแผงด้านหลัง

	 พอร์ต	USB 2.0/1.1
 พอร์ต USB สนับสนุนข้อกำหนด USB 2.0/1.1 ใช้พอร์ตนี้สำหรับอุปกรณ์ USB เช่น แป้นพิมพ/์เมาส์ 

USB, เครื่องพิมพ์ USB, แฟลชไดรฟ์ USB เป็นต้น
	 พอร์ตแป้นพิมพ/์เมาส์	PS/2

 ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ PS/2
	 ขั้วต่อออปติคัล	S/PDIF	ออก

 ขั้วต่อนี้ ให้สัญญาณเสียงดิจิตอลออกไปยังระบบเสียงภายนอก ซึ่งสนับสนุนเสียงดิจิตอลจาก 
สายออปติคัล ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้ ตรวจดูให้มั่นใจว่าระบบเสียงของคุณให้เสียงออปติคัล 
ดิจิตอลในขั้วต่อ
	 ขั้วต่อโคแอ็กเซียล	S/PDIF	ออก

 ขั้วต่อนี้ ให้สัญญาณเสียงดิจิตอลออกไปยังระบบเสียงภายนอก ซึ่งสนับสนุนเสียงดิจิตอล 
จากสายโคแอ็กเซียล ก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้ ตรวจดูให้มั่นใจว่าระบบเสียงของคุณให้เสียง 
โคแอ็กเซียลดิจิตอลในขั้วต่อ
	 พอร์ต	IEEE 1394a

 พอร์ต IEEE 1394 สนับสนุนข้อกำหนด IEEE 1394a ที่มีคุณสมบัติในเรื่องความเร็วสูง แบนด์วิดธ์สูง 
และความสามารถฮ็อตพลัก ใช้พอร์ตนี้สำหรับอุปกรณ์ IEEE 1394a
	 ขั้วต่อ	eSATA/USB	คอมโบ

 ขั้วต่อนี้สนับสนุนข้อกำหนด SATA 3Gb/s และ USB 2.0/1.1 ใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ SATA 
ภายนอก หรือตัวแยกพอร์ต SATA หรือใช้พอร์ตนี้สำหรับอุปกรณ์ USB ต่างๆ เช่น แป้นพิมพ/์เมาส์ 
USB, เครื่องพิมพ์ USB, USB แฟลชไดรฟ์ เป็นต้น
	 พอร์ต	LAN RJ-45

 พอร์ต กิกะบิตอีเธอร์เน็ต LAN ให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีอัตราการรับส่งข้อมูลสูงถึง 1 Gbps 
ส่วนต่อไปนี้ อธิบายถึงสถานะของ LED บนพอร์ต LAN

•	 เมื่อต้องการถอดสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อที่แผงด้านหลัง แรกสุดให้ถอดสายเคเบิล 
จากอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นถอดสายจากเมนบอร์ด

•	 ในขณะที่ถอดสายเคเบิล ให้ดึงออกจากขั้วต่อตรงๆ อย่าโยกไปมาทางด้านข้าง เพื่อ 
ป้องกันไฟฟ้าช็อตภายในขั้วต่อสายเคเบิล

LED กิจกรรม:

สถานะ  คำอธิบาย
กะพริบ กำลังอยู่ระหว่างการส่งหรือรับข้อมูล
ดับ  ไม่มีการส่งหรือรับข้อมูล

LED การเชื่อมต่อ/ความเร็ว:

สถานะ  คำอธิบาย
สีส้ม  อัตราข้อมูล 1 Gbps
สีเขียว  อัตราข้อมูล 100 Mbps
ดับ  อัตราข้อมูล 10 Mbps

LED กิจกรรม
LED การเชื่อมต่อ/

ความเร็ว

พอร์ต LAN
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	 พอร์ต	USB 3.0/2.0
 พอร์ต USB 3.0 สนับสนุนข้อกำหนด USB 3.0 และใช้ได้กับข้อกำหนด USB 2.0/1.1 ใช้พอร์ตนี้ 

สำหรับอุปกรณ์ต่างๆของ USB เช่น คีย์บอร์ด/เมาส์ USB พริ้นเตอร์ USB แฟลชไดร์ฟ USB 
และอื่นๆ
	 แจ็คลำโพงเซ็นเตอร/์ซับวูเฟอร์	ออก	(สีส้ม)

 ใช้แจ็คนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังลำโพงเซ็นเตอร/์ซับวูเฟอร์ ในระบบเสียง 5.1/7.1 แชนเนล
	 แจ็คลำโพงหลัง	ออก	(สีดำ)

 ใช้แจ็คนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังลำโพงหลัง ในระบบเสียง 7.1 แชนเนล
	 แจ็คลำโพงข้าง	ออก	(สีเทา)

 ใช้แจ็คนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังลำโพงข้าง ในระบบเสียง 4/5.1/7.1 แชนเนล
	 แจ็คสัญญาณเข้า	(สีฟ้า)

 แจ็คสัญญาณเข้ามาตรฐาน ใช้แจ็คเสียงนี้ สำหรับต่อสัญญาณเข้าจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
ออปติคัลไดรฟ์, Walkman เป็นต้น
	 แจ็คสัญญาณออก	(สีเขียว)

 แจ็คสัญญาณออกมาตรฐาน ใช้แจ็คเสียงนี้สำหรับหูฟัง หรือลำโพง 2 แชนเนล แจ็คนี้สามารถใช้
เพื่อเชื่อมต่อไปยังลำโพงหน้า ในระบบเสียง 4/5.1/7.1 แชนเนล
	 แจ็คไมโครโฟนเข้า	(สีชมพู)

 แจ็คไมโครโฟนเข้ามาตรฐาน ต้องต่อไมโครโฟนเข้ากับแจ็คนี้

นอกเหนือจากการต้ังค่าลำโพงมาตรฐานแล้ว คุณยังสามารถต้ังค่าคอนฟิกแจ็คเสียง ~  
ให้ทำงานในฟังก์ช่ันต่างๆ ผ่านซอฟต์แวร์เสียงได้ด้วย เฉพาะไมโครโฟนเท่าน้ัน  
ท่ียังคงต้องเช่ือมต่อเข้ากับแจ็คไมโครโฟนเข้า ( ). ให้อ่านข้ันตอนในการต้ังค่าระบบเสียง 
2/4/5.1/7.1 แชนเนลในบทท่ี 5 เร่ือง “การต้ังค่าคอนฟิกระบบเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล”
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1-10 LED	และปุ่มบนเมนบอร์ด

LED ACPI
LED ACPI 4 ดวงที่อยู่บนเมนบอร์ด ระบุถึงสถานะพลังงานของระบบ (S0, S1, S3, S4, S5) เพื่อป้องกัน 
ความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ เนื่องจากการเสียบ/ถอดปลั๊กที่ไม่เหมาะสม

LED ACPI:
S4_S5_LED
S3_LED
S1_LED
S0_LED

LED	แสดงสถานะ CPU VTT/เฟสหน่วยความจำ
เมนบอร์ดน้ีประกอบด้วย LED แสดงสถานะ 4 เฟสท่ีควบคุมโดยระบบ BIOS เพ่ือระบุถึงสถานะเฟสของ 
CPU VTT และหน่วยความจำ ไฟ LED สีเขียวจะสว่า ขึ้นภายใต้สภาพการทำงานปกติ;  
ไฟ LED สีเหลืองจะสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้แรงดันไฟฟ้าเกิน หรือใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป

M_P_LED (หน่วยความจำ):
MD1: สภาพการทำงานปกติ (LED สีเขียว)
MD2: แรงดันไฟฟ้ามากเกินไป หรือใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก (ไฟ LED 
สีเหลือง)

V_P_LED (CPU VTT):
GD1: สภาพการทำงานปกติ (LED สีเขียว)
GD2: แรงดันไฟฟ้ามากเกินไป หรือใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก (ไฟ LED 
สีเหลือง)
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ปุ่มด่วน
เมนบอร์ดน้ีมีปุ่มด่วน 3 ปุ่ม: ปุ่มเพาเวอร์, ปุ่มรีเซ็ต และปุ่มล้าง CMOS ปุ่มเพาเวอร์และปุ่มรีเซ็ต  
ใช้สำหรับเปิด/ปิดหรือรีเซ็ตเคร่ืองอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ท่ีเปิดฝาเคร่ืองอยู่ เม่ือผู้ใช้ต้องการ 
เปล่ียนองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ หรือทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ ใช้ปุ่มล้าง CMOS เพ่ือล้างค่า CMOS (เช่น 
ข้อมูลวันท่ี และค่าคอนฟิเกอเรช่ัน BIOS) และรีเซ็ตค่า CMOS กลับเป็นค่าเร่ิมต้นจากโรงงานเม่ือต้องการ

PW_SW: ปุ่มเพาเวอร์
RST_SW: ปุ่มรีเซ็ต
CMOS_SW: ปุ่มการล้าง CMOS

• ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและดึงปลั๊กสายไฟจากเต้าเสียบไฟฟ้าทุกครั้ง 
ก่อนที่จะทำการล้างค่า CMOS

• หลังจากเริ่มต้นระบบใหม่, ให้ไปยังโปรแกรมตั้งค่า BIOS 
เพื่อโหลดค่ามาตรฐานจากโรงงาน (เลือก Load Optimized Defaults 
(โหลดค่ามาตรฐานที่ดีที่สุด)) หรือจะคอนฟิกการตั้งค่า BIOS แบบแมนนวลก็ได้ 
(ดูบทที่ 2 เรื่อง “โปรแกรมตั้งค่า BIOS” สำหรับการคอนฟิเกอเรชั่น BIOS)

LED PHASE
LED เฟสระบุถึงภาระของ CPU ยิ่ง CPU มีภาระมากเท่าใด จำนวนของ LED ที่สว่างก็จะยิ่งมากขึ้น 
ในการเปิดทำงานฟังก์ชั่นการแสดง PHASE LED, แรกสุดให้เปิดทำงาน Dynamic Energy Saver™ 2 
สำหรับรายละเอียด ให้ดูบทที่ 4, “Dynamic Energy Saver™ 2”
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 1) ATX_12V_2X
 2) ATX 
 3) CPU_FAN
 4) SYS_FAN1/2/3
 5) PWR_FAN
 6) PCH_FAN
 7) FDD
 8) IDE
 9) SATA2_0/1/2/3/4/5
 10) GSATA2_6/7

  

 11) GSATA3_8/9  
 12) BAT 
 13) F_PANEL
 14) F_AUDIO
 15) CD_IN
 16) SPDIF_I
 17) SPDIF_O
 18) F_USB1/F_USB2
 19) F_1394
 20) COMA 

4

8

3

13420 197 18

14
6

17

9
10

16

1

4

15

2

11

5

12

1-11	 ขั้วต่อภายใน

อ่านคำแนะนำต่อไปนี้ ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก:
•	 แรกสุด ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีคุณสมบัติสอดคล้องกับขั้วต่อที่คุณต้องการ 

เชื่อมต่อ
•	 ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดปลั๊กสาย 

เพาเวอร์จากเต้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์
•	 หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ และก่อนที่จะเปิดคอมพิวเตอร์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล 

อุปกรณ์ต่อกับขั้วต่อบนเมนบอร์ดอย่างแน่นหนา
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ATX_12V_2X:

ATX_12V_2X

5

8

1

4

131

2412

ATX

ATX:

1/2) ATX_12V_2X/ATX (ขั้วต่อเพาเวอร์	12V 2x4	และขั้วต่อเพาเวอร์หลัก	2x12)
 ด้วยการใช้ข้ัวต่อเพาเวอร์, เพาเวอร์ซัพพลายสามารถจ่ายพลังงานท่ีสม่ำเสมอให้กับองค์ประกอบ

ท้ังหมดบนเมนบอร์ดได้ อย่างเพียงพอ ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อข้ัวต่อเพาเวอร์ แรกสุดให้ตรวจดูให้ 
แน่ใจว่าเพาเวอร์ซัพพลายปิดอยู่ และอุปกรณ์ท้ังหมดถูกติดต้ังอย่างเหมาะสม ข้ัวต่อเพาเวอร์มีการ 
ออกแบบท่ีป้องกันการเสียบผิดด้าน เช่ือมต่อเพาเวอร์ซัพพลายไปยังข้ัวต่อเพาเวอร์ในทิศทางท่ี 
ถูกต้อง ข้ัวต่อเพาเวอร์ 12V จะจ่ายพลังงานให้กับ CPU เป็นหลัก ถ้าไม่ได้เช่ือมต่อข้ัวต่อเพาเวอร์ 
12V คอมพิวเตอร์จะไม่เร่ิม

• ใช้เพาเวอร์ซัพพลายที่มีขั้วต่อเพาเวอร์ 2x4 12V ซึ่งแนะนำโดยผู้ผลิต CPU เมื่อใช้ CPU 
Intel Extreme Edition (130W)

• เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการขยายระบบ แนะนำให้ใช้เพาเวอร์ซัพพลายที่ 
สามารถทนต่อการสิ้นเปลืองพลังงานสูงได้ (500W หรือมากกว่า) ถ้าใช้เพาเวอร ์
ซัพพลายที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ ผลลัพธ์อาจทำให้ระบบไม่มีเสถียรภาพ 
หรือไม่สามารถบูตได้

หมายเลขพิน ความหมาย
1 GND (เฉพาะสำหรับพิน 

12V 2x4)
2 GND (เฉพาะสำหรับพิน 

12V 2x4)
3 GND
4 GND
5 +12V (เฉพาะสำหรับพิน 

12V 2x4)
6 +12V (เฉพาะสำหรับพิน 

12V 2x4)
7 +12V
8 +12V

หมายเลขพิน ความหมาย หมายเลขพิน ความหมาย
1 3.3V 13 3.3V
2 3.3V 14 -12V
3 GND 15 GND
4 +5V 16 PS_ON (เปิด/ปิดแบบซอฟต์)
5 GND 17 GND
6 +5V 18 GND
7 GND 19 GND
8 พลังงานดี 20 -5V
9 5VSB (สแตนด์บาย +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)
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1

CPU_FAN

SYS_FAN1/SYS_FAN3
PWR_FAN

1

1

1

SYS_FAN2

3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/PWR_FAN (หัวเสียบพัดลม)
 เมนบอร์ดมีหัวเสียบพัดลม CPU 4 พิน (CPU_FAN), หัวเสียบพัดลมระบบ 4 พิน (SYS_FAN2) และ 3 

พิน 2 หัว (SYS_FAN1/SYS_FAN3) และหัวเสียบพัดลมเพาเวอร์ (PWR_FAN) 3 พิน หัวเสียบพัดลม 
ส่วนมากมีการออกแบบท่ีป้องกันการเสียบผิด ในขณะท่ีเช่ือมต่อสายเคเบิลพัดลม ให้แน่ใจว่าได้ 
เสียบในทิศทางท่ีถูกต้อง (สายข้ัวต่อสีดำคือสายดิน) เมนบอร์ดสนับสนุนการควบคุมความเร็วพัดลม 
CPU, ซ่ึงจำเป็นต้องใช้พัดลม CPU ท่ีมีการออกแบบท่ีสามารถควบคุมความเร็วพัดลมได้ เพ่ือให้ 
การระบายความร้อนได้ผลดีท่ีสุด แนะนำให้ติดต้ังพัดลมระบบภายในตัวเคร่ือง

• ให้แน่ใจว่าได้เช่ือมต่อสายเคเบิลพัดลมเข้ากับหัวเสียบพัดลม เพ่ือป้องกัน CPU, ชิปเซ็ต 
และระบบไม่ให้ร้อนเกินไป การที่ระบบร้อนเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ CPU/
ชิปเซ็ต หรืออาจทำให้ระบบค้างได้

• หัวเสียบพัดลมเหล่านี้ ไม่ได้ออกแบบมาให้เสียบจัมเปอร์ อย่าใส่ฝาจัมเปอร์บนหัวเสียบ

6) PCH_FAN (หัวเสียบพัดลมชิปเซ็ต)
 เชื่อมต่อสายเคเบิลพัดลมชิปเซ็ตเข้ากับหัวเสียบนี้ หัวเสียบพัดลมมีการออกแบบที่ป้องกันการ 

เสียบผิด เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลพัดลม ให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง  
พัดลมส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาโดยมีสายขั้วต่อเพาเวอร์ที่มีรหัสสี ขั้วต่อเพาเวอร์สีแดง 
ระบุถึงการเชื่อมต่อขั้วบวก และต้องการแรงดันไฟฟ้า +12V สายขั้วต่อสีดำ เป็นสายดิน

CPU_FAN:
หมายเลขพิน ความหมาย

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

SYS_FAN2:
หมายเลขพิน ความหมาย

1 GND
2 +12V / ควบคุมความเร็ว
3 รับรู้
4 สงวนไว้

SYS_FAN1/SYS_FAN3/PWR_FAN::
หมายเลขพิน ความหมาย

1 GND
2 +12V
3 รับรู้

หมายเลขพิน ความหมาย
1 GND
2 +12V
3 NC
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8) IDE (ขั้วต่อ	IDE)
 ข้ัวต่อ IDE สนับสนุนอุปกรณ์ IDE สองตัว เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ และออปติคัลไดรฟ์ ก่อนท่ีจะต่อสายเคเบิล 

IDE, ให้ค้นหาร่องป้องกันการเสียบผิดด้านบนข้ัวต่อ ถ้าคุณต้องการเช่ือมต่อ อุปกรณ์ IDE สองตัว,  
อย่าลืมต้ังค่าจัมเปอร์และเสียบสายเคเบิลให้สัมพันธ์กับหน้าท่ีการทำงานของอุปกรณ์ IDE 
(ตัวอย่างเช่น มาสเตอร์ หรือสลาฟ) (สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการคอนฟิกการต้ังค่ามาสเตอร์/
สลาฟสำหรับอุปกรณ์ IDE, ให้อ่านข้ันตอนจากผู้ผลิตอุปกรณ์)

7) FDD (ขั้วต่อฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์)
 ข้ัวต่อน้ีใช้สำหรับเช่ือมต่อฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ ชนิดของฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ท่ีสนับสนุนคือ: 360 KB, 

720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB และ 2.88 MB ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ ให้แน่ใจว่าได้ค้นหาพิน 
1 ของข้ัวต่อ และสายเคเบิลของฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ โดยท่ัวไป พิน 1 ของสายเคเบิล 
มีการระบุโดยแถบท่ีมีสีต่างๆ ถ้าต้องการซ้ือสายเคเบิลฟล็อปป้ีดิสก์ไดรฟ์ โปรดติดต่อตัวแทน 
จำหน่ายในประเทศของคุณ
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1

1

7

7

SATA2_0SATA2_2SATA2_4

SATA2_1SATA2_3SATA2_5

10) GSATA2_6/7 (ขั้วต่อ SATA 3Gb/s, ควบคุมโดย GIGABYTE SATA2)
 ขั้วต่อ SATA สอดคล้องกับมาตรฐาน SATA 3Gb/s และคอมแพทิเบิลกับมาตรฐาน SATA 1.5Gb/

s ขั้วต่อ SATA แต่ละอัน สนับสนุนอุปกรณ์ SATA เพียงตัวเดียว GIGABYTE SATA2 สนับสนุน RAID 
0 และ RAID 1 ให้ดูบทที่ 5, "การคอนฟิกฮาร์ดไดรฟ์ SATA" สำหรับขั้นตอนในการคอนฟิกอาร์เรย์ 
RAID.

7 1

7 1

GSATA2_6

GSATA2_7

9) SATA2_0/1/2/3/4/5 (ขั้วต่อ	SATA 3Gb/s,	ควบคุมโดยชิปเซ็ต	P55)
 ข้ัวต่อ SATA สอดคล้องกับมาตรฐาน SATA 3Gb/s และคอมแพทิเบิลกับมาตรฐาน SATA 1.5Gb/s 

ข้ัวต่อ SATA แต่ละอัน สนับสนุนอุปกรณ์ SATA เพียงตัวเดียว ชิปเซ็ต P55 สนับสนุน RAID 0, RAID 1, 
RAID 5 และ RAID 10 ให้ดูบทท่ี 5, “การคอนฟิกฮาร์ดไดรฟ์ SATA” สำหรับข้ันตอนในการคอนฟิก 
อาร์เรย์ RAID

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

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

โปรดเชื่อมต่อปลายด้านที่มีรูป 
L ของสายเคเบิล SATA 3Gb/s 
เข้ากับฮาร์ดไดรฟ์ SATA ของคุณ

• การคอนฟิเกอเรชั่น RAID 0 หรือ RAID 1 จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อยสองตัว 
ถ้าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์มากกว่าสองตัว จำนวนรวมของฮาร์ดไดรฟ์ต้องเป็นเลขคู่

• การคอนฟิเกอเรชั่น RAID 5 จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อย 3 ตัว (จำนวนรวมของ 
ฮาร์ดไดรฟ์ต้องไม่เป็นเลขคู่)

• การคอนฟิเกอเรชั่น RAID 10 จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ 4 ตัว และจำนวนรวมของ 
ฮาร์ดไดรฟ์ต้องเป็นเลขคู่



- 25 - การติดตั้งฮาร์ดแวร์

11) GSATA3_8/9 (ขั้วต่อ SATA 6Gb/s, ควบคุมโดย Marvell 9128)
 ขั้วต่อ SATA สอดคล้องกับมาตรฐาน SATA 6Gb/s และคอมแพทิเบิลกับมาตรฐาน SATA 3G b/

s และ SATA 1.5Gb/s ขั้วต่อ SATA แต่ละอัน สนับสนุนอุปกรณ์ SATA คอนโทรลเลอร์ Mar-
vell 9128 สนับสนุน RAID 0 และ RAID 1 ให้อ่านบทที ่5, ″การคอนฟิกฮาร์ดไดรฟ์ SATA″ 
สำหรับขั้นตอนในการคอนฟิกอาเรย์ RAID

7 1

7 1

GSATA3_8

GSATA3_9

• การคอนฟิเกอเรชั่น RAID 0 หรือ RAID 1  
จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์อย่างน้อยสองตัว 
ถ้าจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์มากกว่าสองตัว จำนวนรวมของ 
ฮาร์ดไดรฟ์ต้องเป็นเลขคู่

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

โปรดเชื่อมต่อปลายด้านที่มีรูป 
L ของสายเคเบิล SATA 3Gb/s 
เข้ากับฮาร์ดไดรฟ์ SATA ของคุณ

12) BAT (แบตเตอรี)่
 แบตเตอร่ีให้พลังงานเพ่ือเก็บค่าต่างๆ ไว้ (เช่น ค่าคอนฟิเกอเรช่ัน BIOS, วันท่ี และเวลา) ใน 

CMOS ขณะท่ีปิดคอมพิวเตอร์ เปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ีลดลงจนอยู่ในระดับต่ำ 
ไม่เช่นน้ันค่า CMOS อาจไม่ถูกต้อง หรืออาจหายไป

คุณสามารถล้างค่า CMOS โดยการถอดแบตเตอรี่ออกได้:
1. ปิดคอมพิวเตอร์ และดึงปลั๊กสายไฟออก
2. ค่อยๆ ถอดแบตเตอรี่ออกจากที่ใส่แบตเตอรี่ 

และรอเป็นเวลาหนึ่งนาที (หรือใช้วัตถุโลหะ เช่นไขควง เพื่อแตะ 
ขั้วบวกและขั้วลบของที่ใส่แบตเตอรี่ ทำให้ลัดวงจรถึงกันเป็นเวลา 
5 วินาท)ี

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่
4. เสียบสายไฟ และเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

• ปิดคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟออกเสมอ ก่อนที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากัน ถ้าใช้แบตเตอรี่รุ่นที่ไม่ถูกต้อง 

อาจเกิดการระเบิดได้
• ติดต่อสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยน 

แบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเอง หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับรุ่นแบตเตอรี่
• ในขณะที่ติดตั้งแบตเตอรี่ ให้สังเกตทิศทางของด้านบวก (+) และด้านลบ (-) 

ของแบตเตอรี่ (ด้านบวกควรหงายขึ้น)
• คุณต้องจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศ

ของคุณ
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13) F_PANEL (หัวเสียบแผงด้านหน้า)
 เช่ือมต่อสวิตช์เพาเวอร์, สวิตช์รีเซ็ต, ลำโพง, สวิช์/เซนเซอร์ตรวจจับการบุกรุกตัวเคร่ือง และไฟ 

แสดงสถานะระบบบนตัวเคร่ืองเข้ากับหัวเสียบน้ี ตามการกำหนดพินด้านล่าง สังเกตพินบวกและลบ  
ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อสายเคเบิล

LED เพาเวอร์

1
2

19
20

CI
- CI

+

PW
R-

PW
R+

MS
G-

PW
-

SP
EA

K+

SP
EA

K-MS
G+

PW
+

LED ข้อความ/
เพาเวอร์/สลีป ลำโพง

สวิตซ์ 
เพาเวอร์

HD
-

RE
S+

HD
+

RE
S-

LED การทำงาน
ของฮาร์ดดิสก์ IDE

สวิตซ์
รีเซ็ต

หัวเสียบการบุก-
รุกตัวเครื่อง

• PW (สวิตช์เพาเวอร์,	สีแดง):
 เชื่อมต่อไปยังสวิตช์เพาเวอร์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง คุณอาจตั้งค่าคอนฟิกโดยการปิดระบบ 

โดยใช้สวิตช์เพาเวอร์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านบทที่ 2 เรื่อง “โปรแกรมตั้งค่า BIOS”, 
“การตั้งค่าการจัดการพลังงาน”)

• SPEAK (ลำโพง,	สีส้ม):
 เชื่อมต่อไปยังลำโพงบนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง ระบบรายงานสถานะการเริ่มต้นระบบ 

โดยการส่งรหัสบี๊ป คุณจะได้ยินเสียงบี๊ปสั้นหนึ่งครั้ง ถ้าไม่พบปัญหาใดๆ เมื่อเริ่มต้นระบบ 
ถ้าระบบตรวจพบปัญหา, BIOS อาจส่งเสียงบี๊ปในรูปแบบต่างๆ เพื่อระบุถึงปัญหาให้ทราบ  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสบี๊ป ให้ดูบทที่ 5 “การแก้ไขปัญหา”

• HD (LED	กิจกรรมฮาร์ดไดรฟ์	IDE,	สีน้ำเงิน)
 เชื่อมต่อไปยัง LED กิจกรรมของฮาร์ดไดรฟ์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง LED ติด เมื่อฮาร์ดไดรฟ์

กำลังอ่านหรือเขียนข้อมูล
• RES (สวิตช์รีเซ็ต,	สีเขียว):
 เชื่อมต่อไปยังสวิตช์รีเซ็ตบนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง กดสวิตช์รีเซ็ต เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ 

ถ้าคอมพิวเตอร์ค้าง และไม่สามารถเริ่มต้นใหม่แบบปกติได้
• CI (หัวเสียบการบุกรุกตัวเครื่อง,	สีเทา):
 เชื่อมต่อสวิตช์/เซนเซอร์การบุกรุกตัวเครื่องบนตัวเครื่องที่สามารถตรวจจับได้ว่า  

ฝาครอบตัวเลือกถูกแกะออก ฟังก์ชั่นนี้จำเป็นต้องใช้ตัวเครื่องที่มีสวิตช์/
เซนเซอร์การบุกรุกตัวเครื่อง

• MSG/PWR (LED ข้อความ/เพาเวอร/์สลีป, สีเหลือง/สีม่วง):
 เชื่อมต่อไปยังไฟแสดงสถานะเพาเวอร์บนแผงด้านหน้าตัวเครื่อง LED 

ติด เมื่อระบบกำลังทำงาน LED กะพริบ เมื่อระบบอยู่ในสถานะสลีป S1 
LED ดับ เมื่อระบบอยู่ในสถานะสลีป S3/S4 หรือปิดเครื่อง (S5)

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

รูปแบบแผงด้านหน้าอาจแตกต่างกันในตัวเครื่องแต่ละแบบ โดยมากแล้ว โมดูลแผงด้าน
หน้าจะประกอบด้วยสวิตช์เพาเวอร์, สวิตช์รีเซ็ต, LED เพาเวอร์, LED กิจกรรมฮาร์ดไดรฟ์, 
ลำโพง เป็นต้น เมื่อเชื่อมต่อโมดูลแผงด้านหน้าตัวเครื่องของคุณเข้ากับหัวเสียบนี้ 
ตรวจดูให้แน่ใจว่าการกำหนดสาย และการกำหนดพินนั้นเสียบอย่างถูกต้อง
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14) F_AUDIO (หัวเสียบเสียงที่แผงด้านหน้า)
 หัวเสียบเสียงท่ีแผงด้านหน้า สนับสนุนเสียงไฮเดฟฟินิช่ันของ Intel (HD) และเสียง AC’97 คุณ 

สามารถเช่ือมต่อโมดูลเสียงท่ีแผงด้านหน้าของตัวเคร่ืองเข้ากับหัวเสียบน้ี ตรวจดูให้แน่ใจ 
ว่าการกำหนดสายของข้ัวต่อโมดูล ตรงกับการกำหนดพินของหัวเสียบบนเมนบอร์ด การเช่ือม 
ต่อท่ีไม่ถูกต้องระหว่างข้ัวต่อโมดูล และหัวเสียบบนเมนบอร์ด จะทำให้อุปกรณ์ไม่ทำงาน 
หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายได้

• ตามค่ามาตรฐาน หัวเสียบเสียงท่ีแผงด้านหน้าสนับสนุนเสียง HD 
ถ้าตัวเคร่ืองมีโมดูลเสียง AC’97 ท่ีแผงด้านหน้า, ให้ดูข้ันตอนสำหรับวิธีในการเปิดทำงาน 
ฟังก์ช่ัน AC’97 ผ่านซอฟต์แวร์เสียง ในบทท่ี 5 เร่ือง “การคอนฟิกระบบเสียง 2/4/5.1/7.1 
แชนเนล”

• สัญญาณเสียงจะมีท้ังในการเช่ือมต่อเสียงท่ีแผงด้านหน้าและแผงด้านหลังในเวลา 
เดียวกัน ถ้าคุณต้องการปิดเสียงท่ีแผงด้านหลัง (สนับสนุนเฉพาะเม่ือใช้โมดูลเสียง HD 
ท่ีแผงด้านหน้า), ให้ดูบทท่ี 5, “การคอนฟิกเสียง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล”

• ตัวเคร่ืองบางอย่าง มีโมดูลเสียงท่ีแผงด้านหน้า ท่ีมีข้ัวต่อแบบแยกกันแต่ละสาย 
แทนท่ีจะเป็นปล๊ักอันเดียว สำหรับข้อมูลเก่ียวกับการเช่ือมต่อโมดูลเสียงท่ีแผงด้านหน้า
ท่ีมีการกำหนดสายท่ี แตกต่างจากน้ี โปรดติดต่อผู้ผลิตตัวเคร่ือง

15) CD_IN (ขั้วต่อ	CD	เข้า)
 คุณสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงที่มาพร้อมกับออปติคัลไดรฟ์ของคุณเข้ากับหัวเสียบ

สำหรับเสียง HD 
ที่แผงด้านหน้า:
หมายเลขพิน ความหมาย

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

สำหรับเสียง AC’97 
ที่แผงด้านหน้า:
หมายเลขพิน ความหมาย

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

10 NC

หมายเลขพิน ความหมาย
1 CD-L
2 GND
3 GND
4 CD-R
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16) SPDIF_I (หัวเสียบ	S/PDIF	เข้า)
 หัวเสียบนี้ สนับสนุน S/PDIF ดิจิตอลเข้า และสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เสียงซึ่งสนับสนุน 

สัญญาณเสียงดิจิตอลออกผ่านสายเคเบิล S/PDIF เข้า หากต้องการซื้อสายเคเบิล S/PDIF เข้า  
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ

17) SPDIF_O (หัวเสียบ	S/PDIF	ออก)
 หัวเสียบน้ีสนับสนุน S/PDIF ดิจิตอลออก และเช่ือมต่อสายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอล 

(ท่ีมาจากเอ็กซ์แพนช่ันการ์ด) สำหรับเอาต์พุตเสียงดิจิตอลจากเมนบอร์ดของคุณ ไปยังเอ็กซ์แพน 
ช่ันการ์ดเฉพาะอย่าง เช่น กราฟฟิกการ์ด และการ์ดเสียง ตัวอย่างเช่น กราฟฟิกการ์ดบางอย่างอาจ 
ต้องการให้คุณใช้สายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอลสำหรับเอาต์พุตเสียงดิจิตอลจากเมนบอร์ดของคุณ
ไปยังกราฟฟิกการ์ด ถ้าคุณต้องการเช่ือมต่อจอแสดงผล HDMI เข้ากับกราฟฟิกการ์ด และมีเอาต์ 
พุตเสียงดิจิตอลจากจอแสดงผล HDMI ในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเช่ือมต่อ 
สายเคเบิลเสียง S/PDIF ดิจิตอล ให้อ่านคู่มือสำหรับเอ็กซ์แพนช่ันการ์ดของคุณอย่างละเอียด

หมายเลขพิน ความหมาย
1 เพาเวอร์
2 SPDIFI
3 GND

หมายเลขพิน ความหมาย
1 SPDIFO
2 GND
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18) F_USB1/F_USB2 (หัวเสียบ	USB)
 หัวเสียบสอดคล้องกับข้อกำหนด USB 2.0/1.1 หัวเสียบ USB แต่ละอัน ให้พอร์ต USB 

สองพอร์ต โดยต่อผ่านแผง USB ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ หากต้องการซื้อแผง USB เพิ่มเติม 
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

19) F_1394 (หัวเสียบ	IEEE 1394a)
 หัวเสียบสอดคล้องกับข้อกำหนด IEEE 1394a หัวเสียบ IEEE 1394a สามารถให้พอร์ต IEEE 1394a 

หนึ่งพอร์ตผ่านทางแผง IEEE 1394a ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม ถ้าต้องการซื้อแผง IEEE 1394a 
ที่เป็นอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

• อย่าเสียบสายเคเบิลแผง IEEE 1394 (2x5 พิน) ลงในหัวเสียบ USB
• ก่อนที่จะติดตั้งแผง USB, ให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์ และดึงปลั๊กสายไฟออกจาก 

เต้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแผง USB

• อย่าเสียบสายเคเบิลแผง USB เข้ากับหัวเสียบ IEEE 1394a
• ก่อนที่จะติดตั้งแผง IEEE 1394a, ให้แน่ใจว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟ 

ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแผง IEEE 1394a
• ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IEEE 1394a, ให้ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลอุปกรณ์เข้า 

กับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับอุปกรณ์ 
IEEE 1394a ให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างแน่นหนา

หมายเลขพิน ความหมาย
1 เพาเวอร์ (5V)
2 เพาเวอร์ (5V)
3 USB DX-
4 USB DY-
5 USB DX+
6 USB DY+
7 GND
8 GND
9 ไม่มีพิน

10 NC

หมายเลขพิน ความหมาย
1 TPA+
2 TPA-
3 GND
4 GND
5 TPB+
6 TPB-
7 เพาเวอร์ (12V)
8 เพาเวอร์ (12V)
9 ไม่มีพิน

10 GND
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20) COMA (หัวเสียบพอร์ตอนุกรม)
 หัวเสียบ COMA สามารถให้พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต ผ่านสายเคเบิลพอร์ต COM 

ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ หากต้องการซื้อสายเคเบิลพอร์ต COM เพิ่มเติม, โปรดติดต่อตัวแทน 
จำหน่ายในประเทศของคุณ

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

10 ไม่มีพิน
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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.
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