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บทที่ 1 การตดิต ัง้ฮารด์แวร ์
1-1 ขอ้ควรระวงัในการตดิต ัง้
เมนบอรด์ประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้าและชิน้สว่นทีล่ะเอยีดออ่นมากมาย ซึง่อาจเสยีหายจาก 
ผลของการคายประจไุฟฟ้าสถติย ์(ESD) กอ่นการตดิตัง้ ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ช ้และปฏบิตัติาม 
ขัน้ตอนเหลา่นีด้ว้ยความระมดัระวงั:

•  กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ อยา่แกะ หรอืฉีกสติ๊กเกอร ์S/N (หมายเลขผลติภณัฑ)์ หรอื 
สติ๊กเกอร์รั์บประกนัทีต่วัแทนจำหน่ายของคณุตดิไว ้ในการตรวจสอบการรับประกนั  
จำเป็นตอ้งใชส้ติ๊กเกอรเ์หลา่นี้

•  ถอดไฟ AC ออกโดยการดงึปลั๊กสายไฟออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้าทกุครัง้  
กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ หรอืถอดเมนบอรด์ หรอือปุกรณฮ์ารด์แวรอ์ืน่

•  เมือ่เชือ่มตอ่อปุกรณฮ์ารด์แวรเ์ขา้กบัขัว้ตอ่ภายในบนเมนบอรด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ 
ไดเ้สยีบอยา่งมัน่คงและแน่นหนา

• ในขณะทีจั่บเมนบอรด์ หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูตวันำโลหะ หรอืขัว้ตอ่ใดๆ
•  วธิทีีด่ทีีส่ดุกค็อื สวมสายรัดขอ้มอืสำหรับคายประจไุฟฟ้าสถติย ์(ESD)  

ในขณะทีท่ำงานกบัชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ เมนบอรด์, CPU  
หรอืหน่วยความจำ ถา้คณุไมม่สีายรัดขอ้มอื ESD, แรกสดุ ทำใหม้อืแหง้  
และสมัผัสวตัถทุีเ่ป็นโลหะกอ่น เพือ่กำจัดประจไุฟฟ้าสถติย์

•  กอ่นทีจ่ะตดิตัง้เมนบอรด์ โปรดวางเมนบอรด์ไวบ้นแผน่ป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์หรอื 
ภายในภาชนะทีม่กีารป้องกนัไฟฟ้าสถติย์

•  กอ่นทีจ่ะถอดปลั๊กสายเคเบลิเพาเวอรซ์พัพลายจากเมนบอรด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ 
ปิดเพาเวอรซ์พัพลายแลว้

•  กอ่นทีจ่ะเปิดเครือ่ง ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แรงดนัไฟฟ้าของเพาเวอรซ์พัพลาย ถกูตัง้ 
คา่ไวต้รงตามมาตรฐานแรงดนัไฟฟ้าของทอ้งถิน่

•  กอ่นทีจ่ะใชผ้ลติภณัฑ ์โปรดตรวจสอบวา่สายเคเบลิและขัว้ตอ่เพาเวอรท์ัง้หมด 
ของชิน้สว่นฮารด์แวรข์องคณุเชือ่มตอ่อยู่

•  เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่เมนบอรด์ อยา่ใหส้กรสูมัผัสกบัวงจรไฟฟ้าหรอืชิน้ 
สว่นใดๆ ของเมนบอรด์

•  ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่สีกร ูหรอืชิน้สว่นโลหะใดๆ วางอยูบ่นเมนบอรด์  
หรอืภายในตวัเครือ่งคอมพวิเตอร์

• อยา่วางระบบคอมพวิเตอรไ์วบ้นพืน้ผวิทีไ่มส่มำ่เสมอ
• อยา่วางระบบคอมพวิเตอรใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่อีณุหภมูสิงู
•  การเปิดคอมพวิเตอรร์ะหวา่งกระบวนการตดิตัง้ อาจทำใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชิน้ 

สว่นของระบบ รวมทัง้เกดิอนัตรายตอ่ผูใ้ช ้
•  ถา้คณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการตดิตัง้ใดๆ หรอืมปัีญหาเกีย่วกบัการใช ้

ผลติภณัฑ ์โปรดปรกึษาชา่งเทคนคิคอมพวิเตอรท์ีไ่ดรั้บการรับรอง
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1-2 ขอ้มลูจำเพาะของผลติภณัฑ์
CPU   สนับสนุนการทำงานของโปรเซสเซอร ์Intel® Core™ 2 Extreme/ 

โปรเซสเซอร ์Intel® Core™ 2 Quad/ โปรเซสเซอร ์Intel® Core™ 2 Duo/ 
โปรเซสเซอร ์Intel® Pentium® Extreme Edition/ โปรเซสเซอร ์Intel® Pentium® D/ 
โปรเซสเซอร ์Intel® Pentium® 4 Extreme Edition/ โปรเซสเซอร ์Intel® Pentium® 4/ 
โปรเซสเซอร ์Intel® Celeron® ในแพคเกจ LGA 775 
(ไปทีเ่ว็บไซตข์อง GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ทีส่นับสนุนลา่สดุ)

 แคช L2 แตกตา่งกนัไปตาม CPU
FSB  1333/1066/800 MHz FSB
ชปิเซต็  นอรธ์บรดิจ์:์ ชปิเซต็ Intel® P31/G31 Express Chipset

 เซาธบ์รดิจ์:์ Intel® ICH7
หน่วยความจำ   ซอ็กเกต็ DIMM DDR2 1.8V x 4 สนับสนุนหน่วยความจำระบบสงูสดุ 4 GB 

(หมายเหต ุ1)

 สถาปัตยกรรมหน่วยความจำดอูลัแชนเนล
 สนับสนุนโมดลูหน่วยความจำ DDR2 1066/800/667 MHz
 (ไปทีเ่ว็บไซตข์อง GIGABYTE สำหรับรายการหน่วยความจำทีส่นับสนุนลา่สดุ)

เสยีง 	 Realtek ALC888 codec
	 เสยีงไฮเดฟฟินชิัน่
	 2/4/5.1/7.1 แชนเนล
	 สนับสนุน S/PDIF เขา้/ออก
 สนับสนุน CD เขา้

LAN 	 ชปิ RTL 8111C (10/100/1000 Mbit)
เอ็กซแ์พนชัน่สล็อต  ชอ่งเสยีบ PCI Express x16 x 1

	 ชอ่งเสยีบ PCI Express x1 x 3
 สล็อต PCI x 3

อนิเตอรเ์ฟซทีเ่กบ็ขอ้มลู  เซาธบ์รดิจ์:์
- ขัว้ตอ่ IDE x 1 สนับสนุน ATA-100/66/33 และอปุกรณ ์IDE 2 ตวั
- ขัว้ตอ่ SATA 3Gb/s x 4 สนับสนุนอปุกรณ ์SATA 3Gb/s 4 ตวั

 ชปิ iTE IT8718:
- ขัว้ตอ่ฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ x 1 สนับสนุนฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ 1 ตวั

USB  รวมอยูใ่นเซาธบ์รดิจ์
  พอรต์ USB 2.0/1.1 มากถงึ 8 พอรต์ (4 พอรต์ทีแ่ผงดา้นหลงั,  

4 พอรต์บนแผน่โลหะยดึ USB ไปยงัหวัเสยีบ USB ภายใน)
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ขัว้ตอ่ภายใน  ขัว้ตอ่เพาเวอรห์ลกั ATX 24 พนิ x 1
 ขัว้ตอ่เพาเวอร ์12V ATX 4 พนิ x 1
 ขัว้ตอ่ฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ x 1
 ขัว้ตอ่ IDE x 1
 ขัว้ตอ่ SATA 3Gb/s x 4
 หวัเสยีบพัดลม CPU x 1
 หวัตอ่พัดลมระบบ x 2
 หวัตอ่พัดลมทีจ่า่ยไฟ x 1
 หวัเสยีบแผงดา้นหนา้ x 1
 หวัเสยีบเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้ x 1
 ขัว้ตอ่ CD เขา้ x 1
 หวัตอ่เขา้ S/PDIF x 1
 หวัตอ่ออก S/PDIF x 1
 หวัเสยีบ USB 2.0/1.1 x 2
 หวัเสยีบการบกุรกุตวัเครือ่ง x 1
 หวัเสยีบ LED เพาเวอร ์x 1

ขัว้ตอ่แผงดา้นหลงั 	พอรต์แป้นพมิพ ์PS/2 x 1
	พอรต์เมาส ์PS/2 x 1
 พอรต์ขนาน x 1
 พอรต์อนุกรม x 1
 ขัว้ตอ่ออกโคแอกเซยีล S/PDIF x 1
 ขัว้ตอ่ออกออปตคิอล S/PDIF x 1
 พอรต์ USB 2.0/1.1 x 4
 พอรต์ RJ-45 x 1
  แจ็คเสยีง x 6 (ตอ่ออกลำโพงกลาง/ซบัวฟูเฟอร/์ตอ่ออกลำโพงหลงั/ 

ตอ่ออกลำโพงขา้ง/ไลนอ์นิ/ไลนเ์อาต/์ไมโครโฟน)
คอนโทรลเลอร ์I/O 	 ชปิ iTE IT8718
การตรวจดแูลฮารด์แวร ์	 การตรวจจับแรงดนัไฟฟ้าระบบ
  ตรวจสอบอณุหภมูิ CPU/ระบบ
  ตรวจสอบความเร็วพัดลม CPU/ระบบ/เพาเวอร์
  การเตอืน CPU รอ้นเกนิไป
  เตอืนพัดลม CPU/ระบบ/เพาเวอร ์ลม้เหลว
      ควบคมุความเร็ว CPU/ระบบ (หมายเหต ุ2)

BIOS 	 แฟลช 8 Mbit X 2
	 ใช ้AWARD BIOS ของแท ้
	 สนับสนุน DualBIOS™
 PnP 1.0A, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
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(หมายเหตุ 1)  เนือ่งจากสถาปัตยกรรมของ PC มาตรฐาน มกีารสงวนหน่วยความจำไวเ้ล็กนอ้ย 
สำหรับการใชข้องระบบ ดงันัน้ขนาดหน่วยความจำทีแ่ทจ้รงิอาจนอ้ยกวา่จำนวนทีร่ะบ ุ
ตวัอยา่งเชน่ ขนาดหน่วยความจำ 4 GB จะมองเห็นเป็น 3.xx GB ระหวา่งการเริม่ตน้ระบบ

(หมายเหตุ 2)  ฟังกช์ัน่การควบคมุความเร็วพัดลม CPU/ระบบทีส่นับสนุนจะขึน้อยูก่บัพัดลม CPU/
ระบบทีค่ณุตดิตัง้

(หมายเหตุ 3)  ฟังกช์ัน่ทีใ่ชไ้ดใ้น EasyTune อาจแตกตา่งกนัไปตามรุน่ของเมนบอรด์
(หมายเหตุ 4)  เนือ่งจากขอ้จำกดัดา้นฮารด์แวร,์ คณุตอ้งตดิตัง้ CPU ซรีสี ์Intel® Core™ 2 Extreme/ 

Core™ 2 Quad/Core™ 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 เพือ่ 
เปิดใชง้านการสนับสนุนตวัประหยดัพลงังานแบบงา่ย

คณุสมบตัพิเิศษ 	 สนับสนุน @BIOS
 สนับสนุน ศนูยด์าวนโ์หลด
 สนับสนุน Q-Flash
 สนับสนุน EasyTune (หมายเหต ุ3)

 สนับสนุน Xpress Install
 สนับสนุน Xpress Recovery2
 สนับสนุน Virtual Dual BIOS
 สนับสนุน Dynamic Energy Saver Advanced (หมายเหต ุ4)

ซอฟตแ์วรท์ีใ่หม้า  Norton Internet Security (เวอรช์ัน่ OEM)
ระบบปฏบิตักิาร  สนับสนุน Microsoft® Windows® Vista/XP
ฟอรม์แฟคเตอร์   รปูแบบ ATX; 30.5 ซม. x 21.0 ซม
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1-3 การตดิต ัง้ CPU และตวัระบายความรอ้น CPU
อา่นคำแนะนำตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตดิตัง้ CPU:
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เมนบอรด์สนับสนุน CPU
 (ไปทีเ่ว็บไซตข์อง GIGABYTE สำหรับรายการ CPU ทีส่นับสนุนลา่สดุ)
• ปิดคอมพวิเตอรแ์ละถอดปลั๊กสายไฟจากเตา้เสยีบไฟฟ้าทกุครัง้ กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ CPU  

เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ฮารด์แวร์
• คน้หาพนิหมายเลขหนึง่ของ CPU ถา้วางทศิทางไมถ่กูตอ้ง CPU จะไมส่ามารถใสไ่ด ้ 

(หรอืคณุอาจคน้หารอยบากบนดา้นทัง้สองของ CPU และคยีส์ำหรับวางบนซอ็กเกต็ CPU)
• ป้ายสารระบายความรอ้นบางๆ และทาใหส้มำ่เสมอบนพืน้ผวิของ CPU
• อยา่เปิดคอมพวิเตอรถ์า้ยงัไมไ่ดต้ดิตัง้ตวัระบายความรอ้น CPU ไมเ่ชน่นัน้ CPU 

อาจรอ้นเกนิไป และอาจเสยีหายได ้
• ตัง้ความถีโ่ฮสตข์อง CPU ตามทีร่ะบใุนขอ้มลูจำเพาะของ CPU ไมแ่นะนำใหต้ัง้คา่ 

ความถีบ่สัของระบบเกนิขอ้กำหนดของฮารด์แวร ์เนือ่งจากการทำเชน่นีไ้มส่อดคลอ้งกบั 
ขอ้กำหนดมาตรฐานสำหรับอปุกรณต์อ่พว่ง ถา้คณุตอ้งการตัง้คา่ความถีใ่หเ้กนิขอ้มลู 
จำเพาะมาตรฐาน, โปรดดำเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูจำเพาะของฮารด์แวรข์องคณุ 
ซึง่ประกอบดว้ย CPU, กราฟฟิกการด์, หน่วยความจำ, ฮารด์ไดรฟ์, ฯลฯ

1-3-1 การตดิต ัง้ CPU
A. คน้หาคยีส์ำหรับวางบนซอ็กเกต็ CPU บนเมนบอรด์ และรอยบากบน CPU

รอยบาก รอยบาก

คยีส์ำหรับวางคยีส์ำหรับวาง

LGA775 CPU

ซอ็กเกต็ CPU LGA775

มมุพนิหนึง่ของซอ็กเกต็ CPU

เครือ่งหมายสามเหลีย่มระบถุงึพนิหนึง่บน 
CPU
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B. ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพือ่ตดิตัง้ CPU ลงในซอ็กเกต็ CPU บนเมนบอรด์ใหถ้กูตอ้ง

กอ่นทีจ่ะตดิต ัง้ CPU, ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไดปิ้ดคอมพวิเตอร ์และถอดปล ัก๊สายเพาเวอร์
จากเตา้เสยีบทีผ่นงั เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ CPU

ขัน้ที ่1:
ยกคานซอ็กเกต็ CPU ขึน้มาใหส้ดุ

ขัน้ที ่3:
แกะฝาปิดป้องกนัซอ็กเกต็จากแผน่โหลด  
(เพือ่ป้องกนัซอ็ตเกต็ CPU ใหใ้สฝ่าปิด 
ป้องกนัซอ็กเกต็ไวเ้สมอ 
ในขณะทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้ CPU)

ขัน้ที ่5:
หลังจากท ี ่ใส ่ CPU อย ่างเหมาะสมแล ว้, 
ใสแ่ผน่โหลดกลับคนื และผลักคานซ็อกเก็ต 
CPU กลบัลงในตำแหน่งล็อค

ขัน้ที ่2:
ยกแผน่โหลดโลหะบนซอ็กเกต็ CPU
(อยา่แตะหนา้สมัผัสซอ็กเกต็)

ขัน้ที ่4:
ถอื CPU ดว้ยนิว้หวัแมม่อื และนิว้ชี ้
จัดดา้นทีม่เีครือ่งหมายพนิ 
หนึง่ของ CPU (รปูสามเหลีย่ม) 
ใหต้รงกบัมมุพนิหนึง่ของซอ็กเกต็ CPU 
(หรอืคณุอาจจัดใหร้อยบากบน CPU 
ตรงกบัคยีส์ำหรับวางบนซอ็กเกต็) และคอ่ยๆ 
ใส ่CPU ลงในตำแหน่ง

คานซอ็กเกต็ CPU
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พิน แบบ 
ผลัก 
ตัวผู้

พิน แบบ 
ผลัก 
ตัวเมีย

ด้านบน ของ 
พิน แบบ 
ผลัก ตัวเมีย

ทิศทางของ
เครื่องหมาย
ลูกศรบนพิน
แบบผลักตัวผู้

1-3-2 การตดิต ัง้ตวัระบายความรอ้น CPU
ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพือ่ตดิตัง้ตวัระบายความรอ้น CPU บนเมนบอรด์ใหถ้กูตอ้ง (กระบวนการ
ตอ่ไปนีใ้ชต้วัระบายความรอ้นแบบกลอ่งของ Intel® เป็นตวัระบายความรอ้นตวัอยา่ง)

ขัน้ที ่1:
ป้ายสารระบายความรอ้นบางๆ 
และทาใหส้มำ่เสมอบนพืน้ผวิของ CPU 
ทีต่ดิตัง้ 

ขัน้ที ่3:
วางตวัระบายความรอ้นไวบ้น 
CPU, จัดใหพ้นิแบบผลกัทัง้ 
4 ตรงกบัรพูนิบนเมนบอรด์ 
กดลงบนพนิแบบผลกัในแนวทแยง

ขัน้ที ่4:
คณุควรไดย้นิเสยีง “คลกิ” 
เมือ่กดทีพ่นิแบบผลกัแตล่ะตวั ตรวจสอบวา่
พนิแบบผลกัตวัผูแ้ละตวัเมยีนัน้เชือ่มตดิกนั 
(อา่นคูม่อืการตดิตัง้ตวัระบายความรอ้น CPU 
ของคณุ สำหรับขัน้ตอนในการตดิตัง้ตวั 
ระบายความรอ้น)

ใชค้วามระมดัระวงัอยา่งเต็มทีใ่นขณะทีถ่อดตวัระบายความรอ้น CPU 
เนือ่งจากสารระบายความรอ้น/เทประหวา่งตวัระบายความรอ้น CPU และ CPU อาจตดิอยูก่บั 
CPU การถอดตวัระบายความรอ้น CPU อยา่งไมร่ะวงั อาจทำให ้CPU เสยีหายได ้

ขัน้ที ่6:
สดุทา้ย ใหเ้สยีบขัว้ตอ่เพาเวอรข์องตวัระบาย 
ความรอ้น CPU ไปยงัหวัเสยีบพัดลม CPU 
(CPU_FAN) บนเมนบอรด์

ขัน้ที ่5:
หลงัจากการตดิตัง้ ตรวจสอบทีด่า้นหลงัของ 
เมนบอรด์ ถา้พนิแบบผลกัถกูใสเ่หมอืนรปูที ่
แสดงดา้นบน หมายความวา่การตดิตัง้นัน้ 
สมบรูณ์

ขัน้ที ่2:
กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ตวัระบายความรอ้น, ใหส้งัเกต 
ทศิทางของเครือ่งหมายลกูศร บนพนิ 
แบบผลกัตวัผู ้(การหมนุพนิแบบผลกัไปตาม 
ทศิทางของลกูศร จะ เป็น การ ถอด ตวั ระบาย 
ความ รอ้นออก ถา้หมนุในทางตรงขา้ม จะ เป็น 
การ ตดิตัง้)
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DD
R2

_1
DD

R2
_2

DD
R2

_3
DD

R2
_4

1-4-1 การคอนฟิเกอเรช ัน่หนว่ยความจำดอูลั แชนเนล
เมนบอรด์นี ้ใหซ้อ็กเกต็หน่วยความจำ DDR2 4 ชอ่ง และสนับสนุนเทคโนโลย ีดอูลั 
แชนเนล หลงัจากทีต่ดิตัง้หน่วยความจำแลว้ BIOS จะตรวจจับขอ้มลูจำเพาะ และ 
ความจขุองหน่วยความจำโดยอตัโนมตั ิการเปิดการทำงานโหมดหน่วยความจำ 
ดอูลั แชนเนล จะเพิม่แบนดว์ดิธห์น่วยความจำดัง้เดมิเป็นสองเทา่

ซอ็กเกต็หน่วยความจำ DDR2 4 ชอ่งถกูแบง่เป็น 2 แชนเนล และแตล่ะแชนเนลมซีอ็กเกต็หน่วยความ
จำ 2 ชอ่งดงันี้:

แชนเนล 0: DDR2_1, DDR2_2
แชนเนล 1: DDR2_3, DDR2_4

1-4 การตดิต ัง้หนว่ยความจำ

เนือ่งจากขอ้จำกดัของชปิเซต็ ใหอ้า่นคำแนะนำตอ่ไปนี ้กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หน่วยความจำในโหมดดอูลั 
แชนเนล

1. โหมดดอูลั แชนเนลไมส่ามารถเปิดทำงานได ้ถา้ตดิตัง้โมดลูหน่วยความจำ DDR2 
ไวเ้พยีงชิน้เดยีว

2.  ขณะเปิดใชง้านโหมดดอูลัแชนแนลดว้ยหน่วยความจำสองหรอืสีโ่มดลู เราแนะนำใหใ้ช ้
หน่วยความจำที่ีม่คีวามจ ุยี่ีห่อ้ ความเร็ว และชปิชนดิเดยีวกนั และทำการตดิตัง้ตามการ 
ตัง้คา่ที่ีร่ะบไุวใ้นตารางแรกเพือ่สมรรถนะสงูสดุ

3.  เนือ่งจากขอ้จำกดัของชปิเซต็ อยา่ใสซ่อ็กเกต็ DIMM ทัง้สองทีม่แีชนเนลเดยีวกนั (เชน่ 
DDR2_1 และ DDR2_2) โดยใชโ้มดลูหน่วยความจำสองดา้น เพือ่ป้องกนัการทีร่ะบบไม ่
สามารถเริม่ตน้ได ้หรอืการตรวจจับโมดลูหน่วยความจำทีไ่มถ่กูตอ้ง

อา่นคำแนะนำตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตดิตัง้หน่วยความจำ:
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เมนบอรด์สนับสนุนหน่วยความจำ แนะนำใหค้ณุใชห้น่วยความจำทีม่ ี

ความจ,ุ ยีห่อ้, ความเร็ว และชปิตวัเดยีวกนั
(ไปทีเ่ว็บไซตข์อง GIGABYTE สำหรับรายการหน่วยความจำทีส่นับสนุนลา่สดุ)

• ปิดคอมพวิเตอรแ์ละถอดปลั๊กสายไฟจากเตา้เสยีบไฟฟ้าทกุครัง้ 
กอ่นทีจ่ะตดิตัง้หน่วยความจำ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ฮารด์แวร์

• โมดลูหน่วยความจำมกีารออกแบบทีป้่องกนัการเสยีบผดิดา้น โมดลูหน่วยความ
จำสามารถตดิตัง้ไดใ้นทศิทางเดยีวเทา่นัน้ ถา้คณุไมส่ามารถใสห่น่วยความจำได ้
ใหล้องสลบัทศิทางดู

ตารางการคอนฟิเกอเรชัน่หน่วยความจำดอูลั แชนเนล

(SS=ดา้นเดยีว, DS=สองดา้น, “- -”=ไมม่หีน่วยความจำ)

DDR2_1 DDR2_2 DDR2_3 DDR2_4
สองโมดูล DS/SS - - DS/SS - -

DS/SS - - - - DS/SS
- - DS/SS DS/SS - -
- - DS/SS - - DS/SS

สี่โมดูล SS SS SS SS
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1-4-2 การตดิต ัง้หนว่ยความจำ

DDR2 DIMM

รอยบาก

โมดลูหน่วยความจำ DDR2 มรีอยบาก เพือ่ใหส้ามารถใสไ่ดใ้นทศิทางเดยีว ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่ง 
เพือ่ตดิตัง้โมดลูหน่วยความจำลงในซอ็กเกต็หน่วยความจำอยา่งถกูตอ้ง

ขัน้ที ่1:
สงัเกตทศิทางของโมดลูหน่วยความจำ ขยาย 
คลปิยดึทีป่ลายทัง้สองดา้นของซอ็กเกต็ 
หน่วยความจำ วางโมดลูหน่วยความจำบนซอ็กเกต็  
ตามทีร่ะบใุนรปูภาพดา้นซา้ย, วางนิว้ของคณุทีข่อบบนของ 
หน่วยความจำ, กดหน่วยความจำลง และใสล่งในซอ็กเกต็ 
หน่วยความจำในแนวตัง้

ขัน้ที ่2:
คลปิทีป่ลายทัง้สองดา้นจะล็อคตวัหน่วยความจำไว ้
เมือ่ใสห่น่วยความจำอยา่งถกูตอ้ง

กอ่นทีจ่ะตดิต ัง้โมดลูหนว่ยความจำ, ตรวจดใูหแ้นใ่จวา่ไดปิ้ดคอมพวิเตอร ์และถอด 
ปล ัก๊สายเพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบทีผ่นงั เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่โมดลู 
หนว่ยความจำ
DIMM DDR2 ใชง้านไมไ่ดก้บั DIMM DDR ใหแ้นใ่จวา่ไดต้ดิต ัง้ DIMM DDR2 บนเมนบอรด์นี้
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สล็อต PCI

สล็อต PCI Express X1

สล็อต PCI Express X16

1-5 การตดิต ัง้เอ็กซแ์พนช ัน่การด์

ปฏบิตัติามขัน้ตอนดา้นลา่ง เพือ่ตดิตัง้เอ็กซแ์พนชัน่การด์ลงในเอ็กซแ์พนชัน่สล็อตอยา่งถกูตอ้ง
1. คน้หาเอ็กซแ์พนชัน่สล็อตทีส่นับสนุนการด์ของคณุ แกะฝาปิดสล็อตโลหะจากแผงดา้นหลงัตวัเค

รือ่ง
2. จัดการด์ใหต้รงกบัสล็อต และกดการด์ลง จนกระทัง่เสยีบลงในสล็อตจนสดุ
3. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้สมัผัสโลหะบนการด์นัน้ใสล่งในสล็อตอยา่งสมบรูณ์
4. ใชส้กรยูดึแผน่โลหะของการด์กบัแผงดา้นหลงัของตวัเครือ่ง
5. หลงัจากตดิตัง้เอ็กซแ์พนชัน่การด์ทัง้หมด ใหใ้สฝ่าปิดตวัเครือ่งกลบัคนื
6. เปิดคอมพวิเตอรข์องคณุ ถา้จำเป็น, ไปยงัโปรแกรมตัง้คา่ BIOS เพือ่ทำการเปลีย่นแปลงคา่ BIOS 

ทีจ่ำเป็นสำหรับเอ็กซแ์พนชัน่การด์ของคณุ
7. ตดิตัง้ไดรเวอรท์ีใ่หม้าพรอ้มกบัเอ็กซแ์พนชัน่การด์ในระบบปฏบิตักิารของคณุ

ตวัอยา่ง: การตดิตัง้ และถอดกราฟฟิกการด์ PCI Express x16:

• การตดิตัง้กราฟฟิกการด์:
คอ่ยๆ ใสก่ราฟฟิกการด์ลงในสล็อต PCI 
Express x16 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่กราฟฟิกการด์ 
ล็อคเขา้กบัสลกั ทีป่ลายของสล็อต PCI Express 
x16

• การถอดการด์:
กดสลกัสขีาวทีป่ลายของสล็อต PCI Express x16 เพือ่ปลดล็อคการด์ 
จากนัน้ดงึการด์ขึน้จากสล็อตตรงๆ

อา่นคำแนะนำตอ่ไปนี ้กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตดิตัง้เอ็กซแ์พนชัน่การด์:
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เมนบอรด์สนับสนุนเอ็กซแ์พนชัน่การด์ อา่นคูม่อืทีม่าพรอ้มกบั 

เอ็กซแ์พนชัน่การด์อยา่งละเอยีด
• ปิดคอมพวิเตอรแ์ละถอดปลั๊กสายไฟจากเตา้เสยีบไฟฟ้าทกุครัง้ กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ 

เอ็กซแ์พนชัน่การด์ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายตอ่ฮารด์แวร์
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1-6 ข ัว้ตอ่แผงดา้นหลงั

 พอรต์แป้นพมิพ ์PS/2 และเมาส ์PS/2
ใชพ้อรต์ดา้นบน (สเีขยีว) เพือ่เชือ่มตอ่เมาส ์PS/2 และพอรต์ดา้นลา่ง (สมีว่ง) 
เพือ่เชือ่มตอ่แป้นพมิพ ์PS/2

 พอรต์ขนาน
ใชพ้อรต์ขนานเพือ่เชือ่มตอ่อปุกรณต์า่งๆ เชน่ เครือ่งพมิพ ์สแกนเนอร ์ฯลฯ พอรต์ขนานยงัเรยีก 
อกีอยา่งวา่พอรต์เครือ่งพมิพ์

 ข ัว้ตอ่โคแอ็กเซยีล S/PDIF ออก
ขัว้ตอ่นี ้ใหส้ญัญาณเสยีงดจิติอลออกไปยงัระบบเสยีงภายนอก ซึง่สนับสนุนเสยีงดจิติอลจากสาย 
โคแอ็กเซยีล กอ่นทีจ่ะใชค้ณุสมบตันิี ้ตรวจดใูหม้ัน่ใจวา่ระบบเสยีงของคณุใหเ้สยีงโคแอ็กเซยีล 
ดจิติอลในขัว้ตอ่

 ข ัว้ตอ่ออปตคิลั S/PDIF ออก
ขัว้ตอ่นี ้ใหส้ญัญาณเสยีงดจิติอลออกไปยงัระบบเสยีงภายนอก ซึง่สนับสนุนเสยีงดจิติอลจากสาย 
ออปตคิลั กอ่นที่ีจ่ะใชค้ณุสมบตันิี้ี ้ตรวจดใูหม้ัน่ใจวา่ระบบเสยีงของคณุใหเ้สยีงออปตคิลัดจิติอล
ในขัว้ตอ่

 พอรต์อนกุรม
ใชพ้อรต์อนุกรมเพือ่เชือ่มตอ่อปุกรณต์า่งๆ เชน่ เมาส ์โมเด็ม หรอือปุกรณต์อ่พว่งอืน่

 พอรต์ USB
พอรต์ USB สนับสนุนขอ้กำหนด USB 2.0/1.1 ใชพ้อรต์นีส้ำหรับอปุกรณ ์USB เชน่ แป้นพมิพ/์
เมาส ์USB, เครือ่งพมิพ ์USB, แฟลชไดรฟ์ USB เป็นตน้ 

 พอรต์ LAN RJ-45
พอรต์ LAN อเีธอรเ์น็ตของ GIGABIT ใหก้ารเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์น็ตทีม่อีตัราการรับสง่ขอ้มลูสงูถงึ  
1 Gbps สว่นตอ่ไปนี ้อธบิายถงึสถานะของ LED บนพอรต์ LAN

LED กิจกรรม
LED การเชื่อมต่อ/ 
ความเร็ว

พอร์ต LAN

• เมือ่ตอ้งการถอดสายเคเบลิทีเ่ชือ่มตอ่กบัขัว้ตอ่ทีแ่ผงดา้นหลงั แรกสดุใหถ้อดสาย 
เคเบลิจากอปุกรณข์องคณุ จากนัน้ถอดสายจากเมนบอรด์

• ในขณะทีถ่อดสายเคเบลิ ใหด้งึออกจากขัว้ตอ่ตรงๆ อยา่โยกไปมาทางดา้นขา้ง  
เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตภายในขัว้ตอ่สายเคเบลิ

LED กจิกรรม:LED การเชือ่มตอ่/ความเร็ว:

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

สถานะ คำอธิบาย
กะพริบ กำลังอยู่ระหว่างการส่งหรือรับข้อมูล
ดับ ไม่มีการส่งหรือรับข้อมูล
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 แจ็คตอ่ออกของลำโพงกลาง/ซบัวฟูเฟอร ์(สม้)
 ใชแ้จ็คระบบเสยีงนีเ้พือ่ตอ่ลำโพงกลาง/ซบัวฟูเฟอรส์ำหรับระบบเสยีงแบบ 5.1/7.1 แชนแนล

 แจ็คตอ่ออกของลำโพงหลงั (ดำ)
 ใชแ้จ็คระบบเสยีงนีเ้พือ่ตอ่ลำโพงหลงัสำหรับระบบเสยีงแบบ 4/5.1/7.1 แชนแนล

 แจ็คตอ่ออกของลำโพงขา้ง (เทา)
 ใชแ้จ็คระบบเสยีงนีเ้พือ่ตอ่ลำโพงขา้งสำหรับระบบเสยีงแบบ 7.1 แชนแนล

 แจ็คสญัญาณเขา้ (สฟ้ีา)
แจ็คสญัญาณเขา้มาตรฐาน ใชแ้จ็คเสยีงนี ้สำหรับตอ่สญัญาณเขา้จากอปุกรณต์า่งๆ เชน่ 
ออปตคิลัไดรฟ์, WALKMAN เป็นตน้

 แจ็คสญัญาณออก (สเีขยีว)
 เป็นแจ็คตอ่ออกหลกั ใชแ้จ็คระบบเสยีงสำหรับหฟัูงหรอืลำโพงแบบ 2 แชนแนล แจ็คนีส้ามารถ 

ใชต้อ่ลำโพงดา้นหนา้เขา้กบัระบบเสยีง 4/5.1/7.1 แชนแนล
 แจ็คไมโครโฟนเขา้ (สชีมพ)ู

แจ็คไมโครโฟนเขา้มาตรฐาน ตอ้งตอ่ไมโครโฟนเขา้กบัแจ็คนี้

นอกจากการตัง้คา่ลำโพงหลกั แจ็คระบบเสยีง ~ สามารถตัง้คา่ใหมเ่พือ่ใหส้ามารถ 
ใชฟั้งกช์นัตา่งๆ ผา่นซอฟตแ์วรร์ะบบเสยีงได ้มเีพยีงไมโครโฟนเทา่นัน้ทีจ่ะตอ้ง 
เชือ่มตอ่กบัแจ็ค Mic In ( ). อา้งองิคูม่อืการใชง้านเพือ่ตัง้คา่ระบบเสยีง 2/4/5.1/7.1 
แชนแนลในบทที ่3, "การตัง้คา่ระบบเสยีง 2/4/5.1/7.1-แชนแนล"
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 1) ATX_12V
 2) ATX
 3) CPU_FAN
 4) SYS_FAN1
 5) SYS_FAN2
 6) PWR_FAN
 7) FDD
 8) IDE
 9) SATA2_0/1/2/3
 10) PWR_LED

 11) F_AUDIO
 12) F_PANEL
 13) CD_IN
 14) SPDIF_I
 15) SPDIF_O
 16) F_USB1/F_USB2
 17) CI
 18) CLR_CMOS
 19) BAT
 20) PHASE LED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 12

11

13

14
15

1617

18
19

20

1-7 ข ัว้ตอ่ภายใน

อา่นคำแนะนำตอ่ไปนี ้กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่อปุกรณภ์ายนอก:
• แรกสดุ ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณข์องคณุมคีณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัขัว้ตอ่ทีค่ณุตอ้งการ 

เชือ่มตอ่
• กอ่นทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ ์ใหแ้น่ใจวา่ปิดอปุกรณแ์ละคอมพวิเตอรข์องคณุ ถอดปลั๊กสาย 

เพาเวอรจ์ากเตา้เสยีบไฟฟ้า เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัอปุกรณ์
• หลงัจากการตดิตัง้อปุกรณ ์และกอ่นทีจ่ะเปิดคอมพวิเตอร ์ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่สายเคเบลิ 

อปุกรณต์อ่กบัขัว้ตอ่บนเมนบอรด์อยา่งแน่นหนา
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ATX_12V

1

3

2

4

131

2412

ATX

ATX_12V:

1/2) ATX_12V/ATX (ข ัว้ตอ่เพาเวอร ์12V 2x2 และข ัว้ตอ่เพาเวอรห์ลกั 2x12)
ดว้ยการใชข้ัว้ตอ่เพาเวอร,์ เพาเวอรซ์พัพลายสามารถจา่ยพลงังานทีส่มำ่เสมอใหก้บัองค ์
ประกอบทัง้หมดบนเมนบอรด์ไดอ้ยา่งเพยีงพอ กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่ขัว้ตอ่เพาเวอร ์
แรกสดุใหต้รวจดใู หแ้น่ใจวา่เพาเวอรซ์พัพลายปิดอยู ่และอปุกรณท์ัง้หมดถกูตดิตัง้อยา่ง 
เหมาะสม ขัว้ตอ่เพาเวอรม์กีารออกแบบทีป้่องกนัการเสยีบผดิดา้น เชือ่มตอ่เพาเวอรซ์พัพลายไป 
ยงัขัว้ตอ่เพาเวอรใ์น ทศิทางทีถ่กูตอ้ง ขัว้ตอ่เพาเวอร ์12V จะจา่ยพลงังานใหก้บั CPU เป็นหลกั 
ถา้ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ขัว้ตอ่ เพาเวอร ์12V คอมพวิเตอรจ์ะไมเ่ริม่

• เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการในการขยายระบบ แนะนำใหใ้ชเ้พาเวอรซ์พัพลายที ่
สามารถทนตอ่การสิน้เปลอืงพลงังานสงูได ้(500W หรอืมากกวา่) ถา้ใชเ้พาเวอร ์
ซพัพลายทีไ่มส่ามารถจา่ยพลงังานไดเ้พยีงพอ ผลลพัธอ์าจทำใหร้ะบบไมม่เีสถยีรภาพ 
หรอืไมส่ามารถบูท๊ได้

• ขัว้ตอ่เพาเวอรห์ลกันัน้คอมแพทเิบลิกบัเพาเวอรซ์พัพลายทีม่ขีัว้ตอ่เพาเวอร์ 2x10 
เมือ่ใชเ้พาเวอรซ์พัพลาย 2x12, ใหแ้กะฝาปิดป้องกนัจากขัว้ตอ่เพาเวอรบ์น 
เมนบอรด์ออก อยา่ใสส่ายเคเบลิเพาเวอรซ์พัพลายลงในพนิภายใตฝ้าปิดป้องกนั 
เมือ่ใชเ้พาเวอรซ์พัพลาย 2x10

หมายเลขพิน ความหมาย

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

ATX:

หมาย 
เลขพิน

ความหมาย หมาย 
เลขพิน

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 5V SB (สแตนด์บาย +5V) 21 +5V
10 +12V 22 +5V

11 +12V  
(เฉพาะสำหรับพินATX 2X12) 23 +5V  

(เฉพาะสำหรับพินATX 2X12)

12 3.3V  
(เฉพาะสำหรับพินATX 2X12) 24 GND  

(เฉพาะสำหรับพินATX 2X12)
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1

2

33

34

CPU_FAN :

SYS_FAN1 / PWR_FAN :

SYS_FAN2:

1

CPU_FAN

PWR_FAN

1

SYS_FAN1
1

1

SYS_FAN2

3/4/5/6) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (หวัเสยีบพดัลม)
 เมนบอรด์มหีวัเสยีบพัดลม CPU 4 พนิ (CPU_FAN), หวัเสยีบพัดลมระบบ 4 พนิ (SYS_FAN2), 

หวัเสยีบพัดลมระบบ 3 พนิ (SYS_FAN1) และหวัเสยีบพัดลมเพาเวอร ์3 พนิ (PWR_FAN)  
หวัตอ่พัดลมสว่นใหญอ่อกแบบขึน้เพือ่ป้องกนัการใสผ่ดิ ขณะตอ่สายเคเบลิพัดลม อยา่ลมืเชือ่ม 
ตอ่ในทศิทางทีถ่กูตอ้ง (ขัว้ตอ่สดีำเป็นสายดนิ) มาเธอรบ์อรด์สนับสนุนการควบคมุความเร็วพัดลม  
CPU ซึง่จำเป็นตอ้งใชพั้ดลม CPU ทีอ่อกแบบเพือ่รองรับการควบคมุความเร็ว เพือ่การกระจาย 
ความรอ้นอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ แนะนำใหต้ดิตอ่พัดลมระบบภายในตวัเครือ่ง

• ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชือ่มตอ่สายเคเบลิพัดลมเขา้กบัหวัเสยีบพัดลม เพือ่ป้องกนั 
CPU, นอรธ์บรดิจ ์และระบบไมใ่หร้อ้นเกนิไป การทีร่ะบบรอ้นเกนิไป 
อาจทำใหเ้กดิความเสยีหายกบั CPU/นอรธ์บรดิจ ์หรอือาจทำใหร้ะบบคา้งได ้

• หวัเสยีบพัดลมเหลา่นี ้ไมไ่ดอ้อกแบบมาใหเ้สยีบจัมเปอร ์อยา่ใสฝ่าจัมเปอรบ์นหวัเสยีบ

หมายเลขพนิ ความหมาย
1 GND
2 +12V
3 รับรู้

4 ควบคุมความเร็ว

หมายเลขพนิ ความหมาย
1 GND
2 ควบคุมความเร็ว

3 รับรู้

4 +5V

หมายเลขพนิ ความหมาย
1 GND
2 +12V
3 รับรู้

7) FDD (ข ัว้ตอ่ฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์)
ขัว้ตอ่นีใ้ชส้ำหรับเชือ่มตอ่ฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ ชนดิของฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ทีส่นับสนุน 
คอื: 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB และ 2.88 MB กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่ฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ 
ใหแ้น่ใจวา่ไดค้น้หาพนิ 1 ของขัว้ตอ่ และสายเคเบลิของฟล็อปป้ีดสิกไ์ดรฟ์ โดยทัว่ไป พนิ  
1 ของสายเคเบลิ มกีารระบโุดยแถบทีม่สีตีา่งๆ
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391

402

7 1

SATA2_0

7 1

SATA2_2

1 7
SATA2_3

1 7
SATA2_1

8) IDE (ข ัว้ตอ่ IDE)
ขัว้ตอ่ IDE สนับสนุนอปุกรณ ์IDE สองตวั เชน่ ฮารด์ไดรฟ์ และออปตคิลัไดรฟ์ 
กอ่นทีจ่ะตอ่สายเคเบลิ IDE, ใหค้น้หารอ่งป้องกนัการเสยีบผดิดา้นบนขัว้ตอ่ 
ถา้คณุตอ้งการเชือ่มตอ่ อปุกรณ ์IDE สองตวั, อยา่ลมืตัง้คา่จัมเปอรแ์ละเสยีบสาย 
เคเบลิใหส้มัพันธก์บัหนา้ทีก่า รทำงานของอปุกรณ ์IDE (ตวัอยา่งเชน่ มาสเตอร ์หรอืสลาฟ) 
(สำหรับขอ้มลูเกีย่วกบักา รคอนฟิกการตัง้คา่มาสเตอร/์สลาฟสำหรับอปุกรณ ์IDE, ใหอ้า่นขัน้ 
ตอนจากผูผ้ลติอปุกรณ)์

9) SATA2_0/1/2/3 (ข ัว้ตอ่ SATA 3Gb/s)
ขัว้ตอ่ SATA สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน SATA 3Gb/s และคอมแพทเิบลิกบัมาตรฐาน SATA 1.5Gb/s 
ขัว้ตอ่ SATA แตล่ะอนั สนับสนุนอปุกรณ ์SATA

โปรดเชือ่มตอ่ปลายดา้นทีม่รีปู L 
ของสายเคเบลิ SATA 3Gb/s  
เขา้กบัฮารด์ไดรฟ์ SATA ของคณุ

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

1 2

9 10

10) PWR_LED (หวัเสยีบ LED เพาเวอรร์ะบบ)
หวัเสยีบนีส้ามารถใชเ้พือ่เชือ่มตอ่ LED เพาเวอรร์ะบบบนตวัเครือ่ง เพือ่ระบถุงึสถานะเพาเวอร์
ของระบบ LED ตดิ เมือ่ระบบกำลงัทำงาน LED กะพรบิ เมือ่ระบบอยูใ่นสถานะสลปี S1 LED ดบั 
เมือ่ระบบอยูใ่นสถานะสลปี S3/S4 หรอืปิดเครือ่ง (S5)

หมายเลขพิน ความหมาย
1 MPD+
2 MPD-
3 MPD-

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

11) F_AUDIO (หวัเสยีบเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้)
หวัเสยีบเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้ สนับสนุนเสยีงไฮเดฟฟินชิัน่ของ INTEL (HD) และเสยีง AC’97  
คณุสามารถเชือ่มตอ่โมดลูเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้ของตวัเครือ่งเขา้กบัหวัเสยีบนี ้ตรวจด ูใหแ้น่ 
ใจวา่การกำหนดสายของขัว้ตอ่โมดลู ตรงกบัการกำหนดพนิของหวัเสยีบบนเมนบอรด์ การ 
เชือ่มตอ่ทีไ่มถ่กูตอ้งระหวา่งขัว้ตอ่โมดลู และหวัเสยีบบนเมนบอรด์ จะทำใหอ้ปุกรณไ์มท่ำงาน 
หรอือาจทำใหเ้กดิความเสยีหายได ้

• ตามคา่มาตรฐาน หวัเสยีบเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้สนับสนุนเสยีง HD 
ถา้ตวัเครือ่งมโีมดลูเสยีง AC’97 ทีแ่ผงดา้นหนา้, ใหด้ขูัน้ตอนสำหรับวธิใีนการเปิดทำ 
งานฟังกช์ัน่ AC’97 ผา่นซอฟตแ์วรเ์สยีง ในบทที ่3 เรือ่ง “การคอนฟิกระบบเสยีง 
2/4/5.1/7.1 แชนเนล”

• สญัญาณเสยีงจะมทีัง้การเชือ่มตอ่เสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้และแผงดา้นหลงั 
ในเวลาเดยีวกนั ถา้คณุตอ้งการปิดเสยีงทีแ่ผงดา้นหลงั (สนับสนุนเฉพาะเมือ่ใชโ้มดลู 
เสยีง HD ทีแ่ผงดา้นหนา้), ใหด้บูทที ่3, “การคอนฟิกเสยีง 2/4/5.1/7.1 แชนเนล”

• ตวัเครือ่งบางอยา่ง มโีมดลูเสยีงทีแ่ผงดา้นหนา้ ทีม่ขีัว้ตอ่แบบแยกกนัแตล่ะสาย 
แทนทีจ่ะเป็นปลั๊กอนัเดยีว สำหรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่โมดลูเสยีงทีแ่ผงดา้น 
หนา้ทีม่กีารกำหนดสายทีแ่ตกตา่งจากนี ้โปรดตดิตอ่ผูผ้ลติตวัเครือ่ง

สำหรับเสียง AC’97  
ที่แผงด้านหน้า:

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 หมายเลขพิน

9 LINE2_L
10 GND

หมายเลขพนิ ความหมาย
1 MIC
2 GND
3 MIC POWER
4 NC
5 Line Out (R)

6 NC
7 NC
8 หมายเลขพิน

9 Line Out (L)

10 NC
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HD
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HD
+ RE

S+
RE

S- NC

SP
EA

K-

MS
G-MS

G+

PW
-PW

+

ขัว้ตอ่ 
ลำโพง

SP
EA

K+

LED การทำงานของ 
ฮารด์ดสิก ์IDE

12) F_PANEL (หวัเสยีบแผงดา้นหนา้)
เชือ่มตอ่สวติชเ์พาเวอร,์ สวติชร์เีซต็, ลำโพง และไฟแสดงสถานะระบบ บนแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง
เขา้กบัหวัเสยีบนี ้ตามการกำหนดพนิดา้นลา่ง สงัเกตพนิบวกและลบ กอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่สายเคเบลิ

LED แจง้ สถานะ  
ขอ้ความ/เปิดปิด/สลปี

สวติซ์
เพาเวอร์

สวติช์
รเีซต็

• PW (สวติชปิ์ดเปิด, แดง):
เชือ่มตอ่ไปยงัสวติชเ์พาเวอรบ์นแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง คณุอาจตัง้คา่คอนฟิกโดยการปิดระบบ
โดยใชส้วติชเ์พาเวอร ์(สำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหอ้า่นบทที ่2 เรือ่ง “โปรแกรมตัง้คา่ BIOS”,  
“โปรแกรมตัง้คา่การจัดการพลงังาน”)

• SPEAK (ลำโพง, สม้):
เชือ่มตอ่ไปยงัลำโพงบนแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง ระบบรายงานสถานะการเริม่ตน้ระบบ 
โดยการสง่รหสับี๊ป คณุจะไดย้นิเสยีงบี๊ปสัน้หนึง่ครัง้ ถา้ไมพ่บปัญหาใดๆ เมือ่เริม่ตน้ระบบ 
ถา้ระบบตรวจพบปัญหา, BIOS อาจสง่เสยีบบี๊ปในรปูแบบตา่งๆ เพือ่ระบถุงึปัญหาใหท้ราบ  
สำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรหสับี๊ป ใหด้บูทที ่5 “การแกไ้ขปัญหา”

• HD (LED กจิกรรมฮารด์ไดรฟ์ IDE, สนีำ้เงนิ):
เชือ่มตอ่ไปยงั LED แสดงกจิกรรมของฮารด์ไดรฟ์บนแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง LED ตดิ เมือ่ฮารด์
ไดรฟ์กำลงัอา่นหรอืเขยีนขอ้มลู

• RES (สวติชร์เีซต็, เขยีว):
เชือ่มตอ่ไปยงัสวติชร์เีซต็บนแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง กดสวติชร์เีซต็ เพือ่เริม่คอมพวิเตอรใ์หม ่
ถา้คอมพวิเตอรค์า้ง และไมส่ามารถเริม่ตน้ใหมแ่บบปกตไิด ้

• NC (มว่ง):
ไมม่กีารเชือ่มตอ่

• MSG (LED แจง้สถานะขอ้ความ/เปิดปิด/สลปี, เหลอืง):
เชือ่มตอ่ไปยงัไฟแสดงสถานะเพาเวอรบ์นแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่ง LED 
ตดิ เมือ่ระบบกำลงัทำงาน LED กะพรบิ เมือ่ระบบอยูใ่นสถานะสลปี S1 
LED ดบั เมือ่ระบบอยูใ่นสถานะสลปี S3/S4 หรอืปิดเครือ่ง (S5)

รปูแบบแผงดา้นหนา้อาจแตกตา่งกนัในตวัเครือ่งแตล่ะแบบ โดยมากแลว้ โมดลูแผงดา้น
หนา้จะประกอบดว้ยสวติชเ์พาเวอร,์ สวติชร์เีซต็, LED เพาเวอร,์ LED กจิกรรมฮารด์ไดรฟ์, 
ลำโพง เป็นตน้ เมือ่เชือ่มตอ่โมดลูแผงดา้นหนา้ตวัเครือ่งของคณุเขา้กบัหวัเสยีบนี ้
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่การกำหนดสาย และการกำหนดพนินัน้เสยีบอยา่งถกูตอ้ง

สถานะระบบ LED
S0 ติด
S1 กะพริบ
S3/S4/S5 ดับ
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13) CD_IN (ข ัว้ตอ่เขา้ CD, สดีำ)
คณุสามารถเชือ่มตอ่สายเคเบลิเสยีงทีม่าพรอ้มกบัออปตคิลัไดรฟ์ของคณุเขา้กบัหวัเสยีบ

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

14) SPDIF_I (หวัเสยีบ S/PDIF เขา้, สแีดง)
หวัเสยีบนี ้สนับสนุน S/PDIF ดจิติอลเขา้ และสามารถเชือ่มตอ่ไปยงัอปุกรณเ์สยีงซึง่สนับ 
สนุนสญัญาณเสยีงดจิติอลออก ผา่นสายเคเบลิ S/PDIF เขา้ หากตอ้งการซือ้สายเคเบลิ S/PDIF 
เขา้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจำหน่ายในประเทศของคณุ

หมายเลขพิน ความหมาย

1 พลังงาน

2 SPDIFI
3 GND
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15) SPDIF_O (หวัเสยีบ S/PDIF ออก)
หวัเสยีบนีส้นับสนุน S/PDIF ดจิติอลออก และเชือ่มตอ่สายเคเบลิเสยีง S/PDIF ดจิติอล  
(ทีม่าจากเอ็กซแ์พนชัน่การด์) สำหรับเอาตพ์ตุเสยีงดจิติอลจากเมนบอรด์ของคณุ ไปยงัเอ็กซ ์
แพนชัน่การด์เฉพาะอยา่ง เชน่ กราฟฟิกการด์ และการด์เสยีง ตวัอยา่งเชน่ กราฟฟิกการด์ 
บางอยา่งอาจตอ้งการใหค้ณุใชส้ายเคเบลิเสยีง S/PDIF ดจิติอลสำหรับเอาตพ์ตุเสยีงดจิติอล 
จากเมนบอรด์ของคณุไปยงักราฟฟิกการด์ ถา้คณุตอ้งการเชือ่มตอ่จอแสดงผล HDMI 
เขา้กบักราฟฟิกการด์ และมเีอาตพ์ตุเสยีงดจิติอลจากจอแสดงผล HDMI ในเวลาเดยีวกนั  
สำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่สายเคเบลิเสยีง S/PDIF ดจิติอล ใหอ้า่นคูม่อืสำหรับ 
เอ็กซแ์พนชัน่การด์ของคณุอยา่งละเอยีด

หมายเลขพิน ความหมาย

1 SPDIFO
2 GND

16) F_USB1/F_USB2 (หวัเสยีบ USB)
หวัเสยีบสอดคลอ้งกบัขอ้กำหนด USB 2.0/1.1 หวัเสยีบ USB แตล่ะอนั ใหพ้อรต์ USB สองพอรต์ 
โดยตอ่ผา่นแผง USB ทีส่ามารถซือ้เพิม่เตมิได ้หากตอ้งการซือ้แผง USB เพิม่เตมิ, โปรดตดิตอ่ 
ตวัแทนจำหน่ายในประเทศของคณุ

หมายเลขพิน ความหมาย
1 พลังงาน (5V)

2 พลังงาน (5V)

3 USB DX-

4 USB DY-

5 USB DX+

6 USB DY+

7 GND
8 GND
9 หมายเลขพิน

10 NC

• อยา่เสยีบสายเคเบลิแผง IEEE 1394 (2X5 พนิ) ลงในหวัเสยีบ USB
• กอ่นทีจ่ะตดิตัง้แผง USB, ใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดคอมพวิเตอร ์และดงึปลั๊กสายไฟออกจาก 

เตา้เสยีบไฟฟ้า เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัแผง USB
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17) CI (หวัเสยีบการบกุรกุตวัเครือ่ง)
เมนบอรด์นี ้มคีณุสมบตักิารตรวจจับตวัเครือ่ง ซึง่จะคอยตรวจจับวา่มกีารถอดฝาปิดตวัเครือ่ง 
หรอืไม ่ฟังกช์ัน่นี ้จำเป็นตอ้งใชต้วัเครือ่งทีม่กีารออกแบบสำหรับตรวจจับการบกุรกุตวัเครือ่ง

หมายเลขพนิ ความหมาย
1 สัญญาณ

2 GND

18) CLR_CMOS (จมัเปอรก์ารลา้ง CMOS)
ใชจั้มเปอรน์ีเ้พือ่ลา้งคา่ CMOS (เชน่ ขอ้มลูวนัที ่และคา่คอนฟิเกอเรชัน่ BIOS) และรเีซต็คา่ 
CMOS กลบัเป็นคา่มาตรฐานจากโรงงาน ในการลา้งคา่ CMOS, ใหเ้สยีบหวัจัมเปอรร์ะหวา่งสอง 
พนิ เพือ่ลดัวงจรพนิทัง้สองชัว่คราว หรอืใชว้ตัถโุลหะ เชน่ไขควง เพือ่สมัผัสพนิทัง้สองเป็นเวลา
สอง สามวนิาที

เปิด: ปกติ

ลดัวงจร: ลา้งคา่ CMOS VALUES

• ปิดคอมพวิเตอรข์องคณุและดงึปลั๊กสายไฟจากเตา้เสยีบไฟฟ้าทกุครัง้ 
กอ่นทีจ่ะทำการลา้งคา่ CMOS

• หลงัจากการลา้งคา่ CMOS และกอ่นทีจ่ะเปิดคอมพวิเตอรข์องคณุ, ใหแ้น่ใจวา่ไดน้ำหวั
จัมเปอรอ์อกจากจัมเปอรเ์รยีบรอ้ยแลว้ การไมท่ำเชน่นี ้อาจทำใหเ้กดิความเสยีหายกบั 
เมนบอรด์

• หลงัจากเริม่ตน้ระบบใหม,่ ใหไ้ปยงัโปรแกรมตัง้คา่ BIOS เพือ่โหลดคา่มาตรฐานจากโรงงาน 
(เลอืก Load Optimized Defaults (โหลดคา่มาตรฐานทีด่ที ีส่ดุ))  
หรอืจะคอนฟิกการตัง้คา่ BIOS แบบแมนนวลก็ได ้(ดบูทที ่2 เรือ่ง “โปรแกรมตัง้คา่ 
BIOS” สำหรับการคอนฟิเกอเรชัน่ BIOS)
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20) PHASE LED
 จำนวนของ LED ทีส่วา่ง ระบถุงึภาระงานของ CPU ยิง่ CPU มภีาระงานสงูขึน้ จำนวนของ LED 

ทีส่วา่งจะมากขึน้ ในการเปิดใชง้านฟังกช์ัน่การแสดงเฟส LED, แรกสดุใหเ้ปิดทำงาน  
ตวัประหยดัพลงังานแบบไดนามกิขัน้สงู สำหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ

19) BAT (แบตเตอรี)่
แบตเตอรีจ่า่ยพลงังานเพือ่เกบ็คา่ตา่งๆ ไว ้(เชน่ คา่คอนฟิเกอเรชัน่ BIOS, วนัที ่และเวลา) ใน 
CMOS เมือ่ปิดคอมพวิเตอร ์เปลีย่นแบตเตอรีเ่มือ่แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอรีล่ดลงจนอยูใ่นระดบัตำ่ 
ไมเ่ชน่นัน้คา่ CMOS อาจไมถ่กูตอ้ง หรอือาจหายไป

• ปิดคอมพวิเตอร ์และถอดปลั๊กสายไฟออกเสมอ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแบตเตอรี่
• เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้บตเตอรีท่ีเ่ทยีบเทา่กนั ถา้ใชแ้บตเตอรีรุ่น่ทีไ่มถ่กูตอ้ง 

อาจเกดิการระเบดิได ้
• ตดิตอ่สถานทีซ่ ือ้ผลติภณัฑ ์หรอืตวัแทนจำหน่ายในประเทศ ถา้คณุไมส่ามารถเปลีย่น 

แบตเตอรีไ่ดด้ว้ยตวัเอง หรอืไมแ่น่ใจเกีย่วกบัรุน่แบตเตอรี่
• ในขณะทีต่ดิตัง้แบตเตอรี ่ใหส้งัเกตทศิทางของดา้นบวก (+) และดา้นลบ (-) 

ของแบตเตอรี ่(ดา้นบวกควรหงายขึน้)
• คณุตอ้งจัดการกบัแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ตามกฎระเบยีบในการรักษาสิง่แวดลอ้มในประเทศ

ของคณุ

คณุสามารถลา้งคา่ CMOS โดยการถอดแบตเตอรีอ่อก:
1. ปิดคอมพวิเตอร ์และดงึปลั๊กสายไฟออก
2. คอ่ยๆ ถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีใ่สแ่บตเตอรี ่และรอเป็นเวลาหนึง่นาที

(หรอืใชว้ตัถโุลหะ เชน่ไขควง เพือ่แตะขัว้บวกและขัว้ลบของที ่
ใสแ่บตเตอรี ่ทำใหล้ดัวงจรถงึกนัเป็นเวลา 5 วนิาท)ี

3. เปลีย่นแบตเตอรี่
4. เสยีบสายไฟ และเริม่เปิดคอมพวิเตอรใ์หม่
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•	 ลำดับของการติดตั้งอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเครื่อง และอุปกรณ์ที่
ใช้ ขั้นตอนการติดตั้งด้านล่างใช้กับระบบเดสก์ทอป	GIGABYTE	และใช้สำหรับการอ้
างอิงเท่านั้น

•	 อ่านคู่มือผู้ใช้ที่ให้มา สำหรับข้อมูลจำเพาะของเมนบอร์ดอย่างละเอียด

1
ขั้นที่

การติดตั้ง CPU และตัวระบายความร้อน CPU

พิน	1

คานซ็อกเก็ต
CPU

B-� ยกคานซ็อกเก็ต CPU ขึ้นมาให้สุด จัดพินหนึ่งของ CPU (ที่มีเครื่องหม
ายสามเหลี่ยมเล็กๆ) ให้ตรงกับด้านที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนซ็อก
เก็ต CPU และค่อยๆ ใส่ CPU ลงในซ็อกเก็ต ตรวจดูให้แน่ใจว่าพินของ 
CPU เสียบลงในรูอย่างสมบูรณ์

B-2 หลังจากที่วาง CPU เข้าตำแหน่งในซ็อกเก็ตแล้ว, วางนิ้วหนึ่
งลงที่กึ่งกลาง CPU, ค่อยๆ ยกคานซ็อกเก็ต และสลักลงในต
ำแหน่งล็อคอย่างสมบูรณ์

อย่าใช้แรงกด	CPU	ลงในซ็อกเก็ต	CPU	ถ้าวางทิศทางไม่ถูกต้อง	CPU	จะไม่สามารถใส่ได้ ถ้าเกิดเห
ตุการณ์เช่นนี้ ให้ปรับทิศทางของ	CPU

C-� ก่อนที่จะติดตั้งตัวระบายความร้อน CPU, แรกสุด ให้ป้ายข
องเหลวสำหรับทาครีบระบายความร้อนบางๆ ที่พื้นผิวของ 
CPU จากนั้นติดตั้งตัวระบายความร้อน (ให้อ่านคู่มือการติด
ตั้งสำหรับตัวระบายความร้อน CPU ของคุณ)

C-2 เชื่อมต่อสายเคเบิลตัวระบายความร้อน CPU เข้ากับขั้วต่อ 
CPU_FAN บนเมนบอร์ด เพื่อให้ตัวระบายความร้อนสามารถ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ CPU ร้อนเกินไป

C.	การติดตั้งตัวระบายความร้อน	CPU

A-� ยกแผ่นโหลดโลหะขึ้นจากซ็อกเก็ต CPU จากนั้นนำฝาปิดป้องกันซ็อกเก็ตออก (อย่าแตะหน้าสัมผัส
ซ็อกเก็ต เพื่อป้องกันซ็อตเก็ต CPU ให้ใส่ฝาปิดป้องกันซ็อกเก็ตไว้เสมอ ในขณะท่ีไม่ได้ติดตั้ง CPU)

A-2 ถือ CPU ด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จัดด้านที่มีเครื่องหมายพินหนึ่งของ CPU  
(รูปสามเหลี่ยม) ให้ตรงกับมุมพินหนึ่งของซ็อกเก็ต CPU (หรือคุณอาจจัดให้รอยบ
ากบน CPU ตรงกับคีย์สำหรับวางบนซ็อกเก็ต) และค่อยๆ ใส่ CPU ลงในตำแหน่ง

A-3 หลังจากที่ใส่ CPU อย่างเหมาะสมแล้ว, ใส่แผ่นโหลดกลับคืน  
และผลักคานซ็อกเก็ต CPU กลับลงในตำแหน่งล็อค

A.	การติดตั้ง	CPU	ของ	Intel

LGA775 CPU LGA�366 CPU

B.	การติดตั้ง	CPU ของ	AMD

•	 ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สอดคล้องกับขั้วต่อบนคอม
พิวเตอร์ของคุณ

•	 ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าปิดอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ถอดปลั๊กส
ายเพาเวอร์จากเต้าเสียบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ และส่
วนประกอบของระบบ

•	 วางระบบคอมพิวเตอร์ไว้บนพื้นผิวที่มั่นคง เพื่อป้องกันการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมที่เป็
นผลจากการสั่นสะเทือน
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สังเกตทิศทางของโมดูลหน่วยความจำ 
ขยายคลิปยึดที่ปลายทั้งสองด้านของซ็อกเก็ตหน่วยความจำ 
วางโมดูลหน่วยความจำบนซ็อกเก็ต ตามที่ระบุในรูปภาพด้านซ้าย, วางนิ้
วมือของคุณที่ขอบบนของหน่วยความจำ, กดหน่วยความจำลง และใส่ลง
ในซ็อกเก็ตหน่วยความจำในแนวตั้ง 
คลิปที่ปลายทั้งสองด้านจะล็อคตัวหน่วยความจำไว้ 
เมื่อใส่หน่วยความจำอย่างถูกต้อง

2
ขั้นที่

การติดตั้งหน่วยความจำ

ในที่นี้ใช้ระบบเดสก์ทอป GIGABYTE เป็นตัวอย่างในการสาธิต,
แรกสุดให้แกะฝาทั้งสองด้านของตัวเครื่องออก
เพื่อติดตั้งเพาเวอร์ซัพพลาย การติดตั้ง

และตำแหน่งของเพาเวอร์ซัพพลายอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่
กับชนิดของตัวเครื่องที่ใช้

3
ขั้นที่

การเตรียมตัวเครื่อง และการติดตั้งเพาเวอร์ซัพพลาย

แกะตัวป้องกัน I/O ดั้งเดิมที่ด้านหลังของตัวเครื่องออก และแทนที่ด้วยตัว
ป้องกัน I/O ของเมนบอร์ด วางเมนบอร์ดภายในตัวเครื่อง โดยวางตำแหน่
งให้ตรงกับตัวป้องกัน I/O
จัดให้รูสำหรับยึดสกรูบนเมนบอร์ดตรงกับรูสำหรับยึดสกรูบนตัวเครื่อง ยึด
เมนบอร์ดด้วยสกรูให้เข้าตำแหน่ง

4
ขั้นที่

การติดตั้งเมนบอร์ด

เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจ่ายพลังงานเพียงพอไปยังระบบขอ
งคุณ แนะนำให้ใช้เพาเวอร์ซัพพลายที่มีคุณภาพดี ถ้าใช้เพ
าเวอร์ซัพพลายที่ไม่สามารถจ่ายพลังงานได้เพียงพอ ผลลั
พธ์อาจทำให้ระบบไม่มีเสถียรภาพ หรือไม่สามารถบูตได้

ค้นหาตำแหน่งของเอ็กซ์แพนชั่นสล็อตที่สนับสนุนการ์ดของคุณ
และแกะฝาปิดสล็อตจากแผงด้านหลังของตัวเครื่อง
จากนั้นใส่เอ็กซ์แพนชั่นการ์ดลงในสล็อต ใช้สกรูยึดแผ่นโลหะของเอ็กซ์
แพนชั่นการ์ดกับแผงด้านหลังของตัวเครื่อง

5
ขั้นที่

การติดตั้งเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด

กราฟฟิกการ์ด PCI เอ็กซ์เพรส

•	  ก่อนที่จะซื้อเอ็กซ์แพนชั่นการ์ด ให้ตรวจสอบความยาวของการ์ด 
ดูให้แน่ใจว่าการ์ดสามารถใส่ลงในตัวเครื่องของคุณได้

•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเอ็กซ์แพนชั่นการ์ดใส่ลงในสล็อตอย่างแน่นหนา

ตัวป้องกัน I/O
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6-� ติดตั้งออปติคัลไดรฟ์ของคุณ เช่น DVD-ROM และ CD-ROM
 ไดรฟ์ แกะฝาปิดช่องใส่ไดรฟ์ 5.25” จากด้านหน้าของตัวเครื่อง เสียบออปติคั

ลไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 5.25” และใช้สกรูยึดให้แน่น

6
ขั้นที่

การติดตั้งอุปกรณ์ IDE และ SATA

การติดตั้งออปติคัลไดรฟ์

การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์

6-2 ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์แบบ IDE และ SATA ของคุณ
 ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ภายในตัวเครื่อง และใช้สกรูยึดให้แน่น

หัวเสียบแผงด้านหน้า

+SPEAK-+PW-+MSG-

+HD- -RES+ NC

7-� เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อภายในและหัวเสียบต่างๆ บนเมนบอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ขั้วต่อ 
IDE/SATA, และหัวเสียบเสียงที่แผงด้านหน้า, USB, IEEE �394, ฯลฯ

7-2  เชื่อมต่อโมดูลแผงด้านหน้า (แตกต่างกันในตัวเครื่องแต่ละแบบ ซึ่งประกอบด้วยตัวแสดงสถานะเ
พาเวอร์, ตัวแสดงสถานะกิจกรรมของฮาร์ดไดรฟ์, ลำโพง, สวิตช์รีเซ็ต, สวิตช์เพาเวอร์, ฯลฯ) ตั้ง
แต่ตัวเครื่องไปจนถึงหัวเสียบที่แผงด้านหน้า (F_PANEL) บนเมนบอร์ด

7
ขั้นที่

การเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อภายใน

MSG:	LED	ข้อความ/เพาเวอร์/สลีป
PW:	สวิตช์เพาเวอร์
SPEAK:	ลำโพง
HD:	LED	กิจกรรมของฮาร์ดไดรฟ์
RES:	สวิตช์รีเซ็ต

หลังจากที่ทำขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่
ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
แป้นพิมพ์, เมาส์, จอภาพ, ฯลฯ จากนั้นเชื่อมต่อเ
พาเวอร์, เปิดระบบ
และติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมด

8
ขั้นที่

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

สวิตช์เพาเวอร์

ขั้วต่อสายไฟ

พอร์ตเมาส	์PS/2

พอร์ต	D-Sub

ขั้วต่อ	S/PDIF

พอร์ต	USB	

พอร์ต	LAN	RJ-45

กราฟฟิกการ์ดภายนอก

เพาเวอร์ซัพพลาย

พอร์ตแป้นพิมพ์	PS/2

พอร์ต	DVI-D

พอร์ต	HDMI

พอร์ต	eSATA

พอร์ต	IEEE1394	

แจ็คเสียง

แผงด้านหลังของตัวเครื่อง

•	 	ขั้วต่อ	IDE	ของเมนบอร์ดหนึ่งอัน สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ	์IDE	ได	้2	ตัว ก่อนที่จะติดตั้ง,	
ให้ตรวจสอบการตั้งค่าจัมเปอร	์(มาสเตอร์ และสลาฟ)	บนอุปกรณ์	IDE	ของคุณ

•	 	ถ้าติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์มากกว่าหนึ่งตัว, ให้เข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่า	BIOS	เพื่อตั้งค่าลำดับการบูต
ของฮาร์ดไดรฟ์
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