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�onanım Kurulumu� � �

1-1	 Kurulum	Öncesi	Göz	Önünde	Bulundurulması	Gerekenler

Anakartta birçok hassas elektronik �evre ve parça bulunmakta olup bunlar elektrostatik �eşarj (���) 
�urumun�a hasar görebilir. �olayısıyla kurulum öncesi lütfen aşağı�aki talimatları yerine getirin:

•  Montaj�an önce bayiniz tarafın�an sağlanan anakart �/N (�eri Numarası) etiketi ya �a 
garanti etiketini sökmeyin ya �a koparmayın. Bu etiketler garantinin geçerli olması için 
gerekli�ir.

•  Anakart ya �a �iğer �onanım bileşenlerinin montajın�an ya �a çıkarılmasın�an önce her 
zaman güç kablosu fişini elektrik prizin�en çekerek AC gücü kesin.

•  �onanım bileşenlerini anakart üzerin�eki �ahili konektörlere bağlarken sıkı ve emniyetli 
bir şekil�e bağla�ığınız�an emin olun.

• Anakartı tutarken metal uçlara ya �a konektörlere �okunmaktan kaçının.
•  Anakart, CPU ya �a bellek gibi elektronik bileşenleri tutarken en iyi yol elektrostatik 

boşalma (���) bilekliği takmaktır. ��� bilekliğiniz yoksa ellerinizi kuru tutun ve statik 
elektriği gi�ermek için önce metal bir nesneye �okunun.

•  Anakart montajın�an önce lütfen anakartı antistatik bir altlık üzerine ya �a bir 
elektrostatik koruyucu kutu içine yerleştirin.

•  Anakarttan güç kaynağı kablosunu çıkarma�an önce güç kaynağının kapalı ol�uğun�an 
emin olun.

•  Gücü açma�an önce güç kaynağı voltaj �eğerinin yerel voltaj stan�ar�ına göre 
ayarlan�ığın�an emin olun.

•  Ürünü kullanma�an önce lütfen �onanım bileşenlerine ait tüm kablo ve güç 
konektörlerinin bağlı ol�uğun�an emin olun.

•  Anakartın hasar görmesini önlemek için vi�aların anakart �evreleri ya �a bileşenleri ile 
temas etmesine izin vermeyin.

•  Anakart üzerin�e ya �a bilgisayar kasası için�e vi�a ya �a bileşen artıklarının 
olma�ığın�an emin olun.

• Bilgisayar sistemini �üz olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin.
• Bilgisayar sistemini yüksek sıcaklığa sahip ortamlar�a çalıştırmayın.
•  Montaj işlemi sırasın�a bilgisayar gücünün açılması sistem bileşenlerine hasar 

verebileceği gibi kullanıcıya fiziksel zarar �a verebilir.
•  Montaj a�ımların�an herhangi biri hakkın�a emin �eğilseniz ya �a ürünün kullanımı ile 

ilgili bir sorununuz varsa, lütfen yetkili bir bilgisayar teknisyenine başvurun.

Bölüm	1	 Donanım	Kurulumu
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1-2	 Ürün	Özellikleri

 Sa���� GA-EP45-DS3R ���n�Sa���� GA-EP45-DS3R ���n�
 Sa���� GA-EP45-DS3 ���n�Sa���� GA-EP45-DS3 ���n�

CPU  LGA 775 pak�t� ���n�� Int�l® Cor�TM 2 Extreme işlemci/
Int�l® Cor�TM 2 Dört çekirdekli işlemci/Intel® Cor�TM 2 Çift çekirdekli işlemci/
Int�l® P�nt�um® Dual-Core işlemci/Intel® C�l�ron® işlemci için destek
(En son CPU destek listesi için GIGABYTE web sitesine bakın)

	 L2 önbelleği CPU ile değişmektedir
Front Side Bus  1600/1333/1066/800 MHz FSB
Yonga Seti 	 Kuzey Köprüsü: Intel® P45 Express Yonga Seti

	 Güney Köprüsü: Intel® ICH10R  / ICH10
Bellek 	 16 GB sistem belleğine kadar destek veren 4 x 1,8V DDR2 DIMM yuva (Not 1)

	 Çift kanallı bellek mimarisi
		DDR2 1333/1200/1066/800/667 MHz bellek Desteği 

(En güncel bellek desteği listesi için GIGABYTE web sitesine bakın.)
Ses 	 Realtek ALC889A codec (Kodlayıcı/kod çözücü)

	 Yüksek Tanımlı (HD) Ses
	 2/4/5�1/7�1-kanal
	 Dolby® Ev Sineması Desteği  (Not 2)

	 S/PDIF Giriş/Çıkış Desteği
 CD Giriş Desteği

LAN 	 2 x Realtek 8111C yongaları (10/100/1000 Mbit)
	 	 Takım Çalışması Desteği
Artırma Yuvaları 	 1 x PCI Express x 16 yuva (Not 3)

	 1 x PCI Express x 8 yuva 
  (PCIEX16_1 ve PCIEX8_1 yuvaları, ATI CrossFireXTM teknolojisini destekler ve 

PCI Express 2.0 standardına uyar.)
	 3 x PCI Express x 1 yuva
	 2 x PCI yuva

D�polama Arayüzü  Güney Köprüsü:
-  6 x SATA 3Gb/s Bağlantı noktası, 6 adet SATA 3Gb/s sürücüsünün 

bağlanmasına olanak sağlar
- SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, ve RAID 10 Desteği 

 JMicron 368 yongası:
-  1 x ATA-133/100/66/33 bağlantı noktası, 2 IDE cihazın bağlanmasına olanak 

sağlar
 iTE IT8718 yongası:

- 1 x 1 Disket sürücü bağlantı noktası
IEEE 1394  T.I. TSB43AB23 yongası

  3 IEEE 1394a bağlantı noktası. Arka panelde 2, kart üzerinde 1 bağlantı noktası 
(Kart üzerindeki bağlantı noktasını kullanabilmek için aksesuar kablo gerekir)
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U�B  Güney Köprüsü ile Tümleşik
  12 x U�B 2.0/1.1 bağlantı noktası (Arka panel�e 8, anakart üzerin�e 4 bağlantı 

noktası (kart üzerin�eki bağlantı noktalarını kullanabilmek için kablo gerekli�ir.)
�ahili Konektörler	 	 1 x 24�pin ATX ana güç konektörü

 1 x 8�pin PCle 12V güç konektörü
 1 x �isket sürücü konektörü
 1 x I�� konektör
 6 x �ATA �Gb/s konektörü
 1 x CPU fan konektörü
 2 x �istem fan konektörü
 1 x Güç fan konektörü
 1 x Ön panel konektörü
 1 x Ön panel ses konektörü
 1 x C� Giriş konektörü
	 1 x �/P�IF Giriş konektörü
	 1 x �/P�IF Çıkış konektörü
 2 x U�B 2.0/1.1 konektörleri
 1 x I��� 1�94a konektörü
 1 x Paralel port bağlantı konektörü
 1 x �eri port bağlantı konektörü
	 1 x Güç L��’i konektörü
	 1 x CI (Kasa kapağı �urum bilgisi) konektörü

Arka Panel 	 1 x P�/2 klavye bağlantı noktası
Konektörleri 	 1 x P�/2 fare bağlantı noktası

 1 x Koaksiyal �/P�IF Çıkışı
 1 x Optik �/P�IF Çıkışı
	 8 x U�B 2.0/1.1 Girişi
	 2 x I��� 1�94a bağlantı noktası
	 2 x RJ�45 LAN bağlantı noktası
		6 x ses jakı (Merkez/�ubwoofer Hoparlör Çıkışı/Arka Hoparlör Çıkışı/Yan 

Hoparlör Çıkışı/Hat Girişi/Hat Çıkışı/Mikrofon)
I/O �enetleyici 	 iT� IT8718 yongası
�onanım Monitörü 	 �istem voltajı algılama

	 CPU/�istem sıcaklığı algılama
	 CPU/�istem/Güç fan hızı algılama
	 CPU aşırı ısınma uyarısı
 CPU/�istem/Güç fan arızası algılama
	 CPU/�istem fan hızı kontrolü (Not 4)
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(Not 1)  Win�ows XP �2�bit işletim sistemi sınırlaması ne�eniyle 4 GB’tan büyük fiziksel bellek monte 
e�il�iğin�e gösterilen gerçek bellek �eğeri 4 GB’tan az olacaktır.

(Not 2)  Yalnızca Win�ows Vista/XP �2�bit işletim sistemi için.
(Not �)  PCI �xpress ekran kartınız�an optimum performans el�e etmek için kartınızı PCI�X16_1 yuvasını 

kullan�ığınız�an emin olunuz. Ayrıca iki ekran kartı kullanıl�ığın�a PCI�X16_1 yuva, x8 hızın�a 
çalışacaktır.

(Not 4)  İşlemci/�istem fan hızı �enetim işlevinin �esteklenip �esteklenmeyeceği, kuracağınız İşlemci/�istem 
soğutucusuna bağlı�ır.

(Not 5)  �asyTune yazılımın�a, mevcut işlevler anakart mo�eline göre �eğişebilir.
(Not 6)  Bu özellik, farklı bölgesel politikalar ne�eniyle seçime bağlı�ır.

 �a�ece GA��P45����R için.�a�ece GA��P45����R için.

BIO� 	 2 x 8 Mbit flash
	 Lisanslı AWAR� BIO� kullanımı
	 �ualBIO�TM için �estek
	 PnP 1.0a, �MI 2.0, �M BIO� 2.4, ACPI 1.0b

Benzersiz Özellikler 	@BIO� �esteği
 Q�Flash �esteği
 Virtual �ual BIO� �esteği
 �ownloa� Center (�ürücü İn�irme Merkezi) �esteği
 XpressInstall (Tek tuşla sürücü yükleme) �esteği
 Xpress Recovery2 �esteği
 �asyTune �esteği (Not 5)

 �ynamic �nergy �aver A�vance� (Geliştirilmiş �inamik �nerji Tasarrufu) �esteği
 Ultra TPM �esteği  (Not 6)

 Time Repair �esteği
	 Q��hare �esteği

�onanımla Gelen  Norton Internet �ecurity (O�M sürümü) 
Yazılımlar
İşletim �istemi  Microsoft® Win�ows® Vista/XP �esteği
Form Factor	 	 ATX Form Factor; �0,5cm x 24,4cm 
(Yapı)
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1-3	 CPU	ve	CPU	Soğutucunun	Monte	Edilmesi
CPU montajına başlama�an önce aşağı�aki hususları okuyun:
•	 	Anakartın CPU’yu �estekle�iğin�en emin olun. 

(�n son CPU �estek listesi için GIGABYT� web sitesini ziyaret e�in.)
•	 	�onanımın hasara uğramaması için CPU montajın�an önce her zaman bilgisayarı kapatın ve 

güç kablosunu priz�en çıkarın.
•	 	CPU’nun bir no’lu pinini tespit e�in. CPU yanlış bir şekil�e yönlen�irilirse yerine monte e�ilemez. 

(Ya �a CPU’nun her iki yanın�a bulunan çentikleri ve CPU yuvası üzerin�eki hizalama tuşlarını 
konumlan�ırabilirsiniz.)

•	 CPU’nun üstte kalan yüzeyine ısı aktarımı için �üzgünce bir şekil�e macun tabakası uygulayın.
•	 	CPU soğutucusu monte e�ilme�en bilgisayarı açmayın, aksi tak�ir�e CPU aşırı ısınabilir ve 

hasar görebilir.
•	 	CPU frekansını CPU teknik özelliklerine göre ayarlayın. Çevre birimlerin stan�art gereksinimleri 

ile eşleşme�iği için sistem veri yolu frekansının, �onanım özelliklerin�en �aha fazla �eğere 
ayarlanmaması tavsiye e�ilir. Frekansı stan�art özellikler�en �aha fazla �eğere ayarlamak 
isterseniz lütfen bunu CPU, grafik kart, bellek, sabit sürücü vb. �e içine alan �onanım 
özelliklerinize göre yapın.

1-3-1	 CPU	Montajı
A. Anakart CPU yuvası üzerin�eki hizalama tuşlarını ve CPU çentiklerini tespit e�in.

ÇentikÇentik

Hizalama 
Çentiği

LGA 775 CPU

LGA775 CPU yuvası

CPU Yuvasının Bir No’lu Pin Köşesi

CPU üzerin�e Üçgen Şeklin�eki 
Pin Bir İşareti

Hizalama 
Çentiği
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B. CPU’yu �üzgün bir şekil�e anakart CPU yuvasına monte etmek için aşağı�aki a�ımları izleyin.

A�ım 2:
CPU yuvası üzerin�e bulunan metal yük 
plakasını kal�ırın. (�oket temas noktalarına 
�OKUNMAYIN.)

A�ım 4:
CPU’yu baş parmak ve işaret parmağınızla 
tutun. CPU’nun bir no’lu pin işaretini (üçgen) 
CPU yuvasının bir no’lu pin köşesi ile hizalayın 
(ya �a CPU çentiklerini yuva hizalama tuşları 
ile hizalayabilirsiniz) ve CPU’yu yavaşça yerine 
yerleştirin.

A�ım �:
Koruyucu soket kapağını yük levhasın�an 
çıkarın. (CPU soketini korumak için, koruyucu 
soket kapağını �aima CPU takılı �eğilken yerine 
takın.)

A�ım 5:
CPU �üzgün bir şekil�e yerleştiril�ikten sonra 
yük plakasını yerine takın ve CPU yuva kolunu 
iterek kilitleyin.

CPU	montajından	önce,	CPU’nun	hasara	uğramaması	için	bilgisayarı	kapattığınızdan	ve	güç	
kablosunu	prizden	çıkardığınızdan	emin	olun.

A�ım 1:
CPU yuva kolunu tamamen kal�ırın.

CPU yuva Kolu
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1-3-2	 CPU	Soğutucu	Montajı
CPU soğutucusunu �üzgün bir şekil�e anakarta monte etmek için aşağı�aki a�ımları izleyin. 
(Aşağı�aki prose�ür�e örnek soğutucu olarak, kutu ile gelen Intel® soğutucu kullanılmakta�ır.)

A�ım 1:
Monte e�ilen CPU’nun üstte kalan yüzeyine 
ısı aktarımı için �üzgünce bir şekil�e macun 
tabakası uygulayın.

A�ım 2:
�oğutucuyu monte etme�en önce, erkek basma 
pini üzerin�eki  ok işaretinin yönünü not 
e�in. (�oğutucuyu çıkarmak için basma pin ok 
yönün�e çevrilir, montaj için ters yön�e çevrilir.)

�rkek 
Basma 
Pin

�işi 
Basma 
Pini

Üst Basma 
Pini

�rkek Basma 
Pini üzerin�eki 
Ok İşareti

A�ım �:
�ört a�et basma pinini anakart üzerin�eki pin 
�elikleriyle hizalayarak soğutucuyu CPU üzerine 
yerleştirin. Basma pinlerini çapraz sıra ile 
aşağıya �oğru bastırın.

A�ım 4:
Basma pinlerini aşağıya bastır�ığınız�a bir “çıt” 
sesi �uymalısınız. �rkek ve �işi basma pinlerinin 
sıkıca bağlan�ığını kontrol e�in. (�oğutucu 
montajı ile ilgili talimatlar için CPU soğutucu 
kurulum kılavuzunuza başvurun.)

CPU soğutucuyu sökerken azami �ikkat gösterin çünkü CPU soğutucu ile CPU arasın�a bulunan 
termal macun/bant CPU’ya yapışabilir. CPU soğutucunun tam çıkarılmaması CPU’ya hasar verebilir.

A�ım 5:
Montaj�an sonra, anakartın arkasını kontrol 
e�in. Basma pini yukarı�aki resim�e gösteril�iği 
gibi yerleştirilmişse montaj tamamlanmıştır.

A�ım 6:
�on olarak CPU soğutucu güç konektörünü 
anakart üzerin�eki CPU fan konektörüne 
(CPU_FAN) bağlayın.
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1-4	 Belleğin	Monte	Edilmesi
Bellek montajına başlama�an önce aşağı�aki hususları okuyun:
•	 Anakartın belleği �estekle�iğin�en emin olun. Aynı kapasite, marka, hız ve yongalara sahip 

bellekler kullanılması tavsiye e�ilir.
(�n son bellek �esteği listesi için GIGABYT� web sitesine bakın.)

•	 �onanımın hasara uğramaması için bellek montajın�an önce her zaman bilgisayarı kapatın ve 
güç kablosunu priz�en çıkarın.

•	 Bellek mo�ülleri hatalı montajı önlemek için özel ve kullanımı kolay bir tasarıma sahiptir. Bir 
bellek mo�ülü sa�ece bir yön�e monte e�ilebilir. Belleği yerine oturtamıyorsanız, yönünü 
�eğiştirin.

Yongaseti sınırlaması ne�eniyle Çift Kanallı mo��a bellek montajı yapma�an önce aşağı�aki hususları 
okuyun.

1. �a�ece bir ��R2 bellek mo�ülü monte e�ilmişse Çift Kanallı mo� etkinleştirilemez.
2.  İki ya �a �ört bellek mo�üllü Çift Kanallı mo� etkinleştiril�iğin�e, optimum performans için aynı 

kapasite, marka, hız ve yongalara sahip bellekler kullanılması ve aynı renkli ��R2 yuvalara 
takılması tavsiye e�ilir.

Farklı kapasite ve yongalı bellek mo�ülleri monte e�il�iğin�e PO�T sırasın�a belleğin Flex Bellek 
Mo�un�a çalıştığını söyleyen bir mesaj ekrana gelir. Intel® Flex Memory Teknolojisi, farklı bellek 
boyutlarının yerleştirilmesine izin vererek �aha iyi bir yükseltme esnekliği sunar ve Çift Kanallı 
mo�/performansta kalır.

Çift Kanallı Bellek Yapılan�ırma Tablosu

(��=Tek taraflı, ��=Çift taraflı, “� �”=Bellek Yok)

1-4-1	 Çift	Kanallı	Bellek	Yapılandırması
Bu anakart �ört ��R2 bellek yuvası sunar ve Çift Kanallı Teknolojiyi �estekler. Bellek 
monte e�il�ikten sonra BIO� otomatik olarak belleğin özelliklerini ve kapasitesini 
algılayacaktır. Çift Kanallı bellek mo�unun etkinleştirilmesi orijinal bellek bant genişliğini iki 
kat artırır.

�ört ��R2 bellek yuvası iki kanala bölünmüştür ve her kanal�a aşağı�aki gibi iki bellek yuvası var�ır:
Kanal 0: ��R2_1, ��R2_2
Kanal 1: ��R2_�, ��R2_4

��
R2

_1
��

R2
_2

��
R2

_�
��

R2
_4

��R2_1 ��R2_2 ��R2_� ��R2_4
İki Mo�ül ��/�� - - ��/�� - -

- - ��/�� - - ��/��
�ört Mo�ül ��/�� ��/�� ��/�� ��/��
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1-4-2	 Bellek	Montajı

Çentik

Bellek	modülü	montajından	önce,	bellek	modülünün	hasara	uğramaması	için	bilgisayarı	
kapattığınızdan	ve	güç	kablosunu	prizden	çıkardığınızdan	emin	olun.	DDR2	DIMM,	DDR	DIMM	
ile	uyumlu	değildir.	Bu	anakart	üzerinde	DDR2	DIMM	monte	ettiğinizden	emin	olun.

A�ım 1:
Bellek mo�ülünün yönüne �ikkat e�in. Bellek yuvasının her iki 
yanın�a bulunan tespit klipslerini açın. Bellek mo�ülünü yuvaya 
yerleştirin. �ol�aki resim�e gösteril�iği gibi parmaklarınızla belleğin 
üst kenarına �okunun, aşağıya �oğru bastırarak belleği bellek 
yuvasına �ik olarak yerleştirin.

A�ım 2:
Bellek mo�ülü �oğru bir şekil�e yerleştiril�iğin�e yuvanın her iki 
kenarın�a bulunan sabitleyici tutaçlar çıt sesi ile yerine oturacaktır.

��R2 bellek mo�ülün�e, sa�ece bir yön�e takılabilmesini sağlayan bir çentik bulunmakta�ır. Bellek 
mo�üllerinizi bellek yuvalarına �oğru bir şekil�e monte etmek için aşağı�aki a�ımları izleyin.

��R2 �IMM
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1-5	 Genişletme	Kartının	Monte	Edilmesi
Genişletme kartı montajına başlama�an önce aşağı�aki hususları okuyun:
•	 Anakartın genişletme kartını �estekle�iğin�en emin olun. Genişletme kartınızla gelen kılavuzu 

�ikkatle okuyun.
•	 �onanımın hasara uğramaması için genişletme kartı montajın�an önce her zaman bilgisayarı 

kapatın ve güç kablosunu priz�en çıkarın.

Genişletme kartınızı genişletme yuvasına �oğru bir şekil�e monte etmek için aşağı�aki a�ımları izleyin.
1. Kartınızı �estekleyen genişletme yuvasını belirleyin. Kasa arka panelin�en metal yuva kapağını sökün.
2. Kartı yuva hizasına getirin ve yuvaya tam oturuncaya ka�ar kartı aşağıya �oğru bastırın.
�. Kart üzerin�eki metal kontakların yuvaya tamamen yerleştiril�iğin�en emin olun.
4. Kart metal bağlantı ayağını kasa arka paneline bir vi�a ile sabitleyin.
5. Tüm genişletme kartları monte e�il�ikten sonra kasa kapak(lar)ını yerine takın.
6. Bilgisayarınızı açın. Gerekirse genişletme kart(lar)ınız için gerekli BIO� �eğişikliklerini yapmak üzere 

BIO� �etup’a girin.
7. İşletim sisteminize genişletme kartınızla birlikte verilen sürücüyü yükleyin.

Örnek: PCI �xpress Grafik Kartının Monte ��ilmesi ve �ökülmesi:

•	 Grafik Kartının Monte ��ilmesi:
Grafik kartını, PCI �xpress x16 yuvasına yavaş 
ve �ikkatlice yerleştirin ve yuvanın sonun�aki 
sabitleyici man�alın kilitlen�iğin�en emin olun. 
�aha sonra ekran kartının yuvaya tam olarak 
oturup oturma�ığını kontrol e�in.

•	 Kartı PCI�X16_1 
yuvasın�an çıkarma: 
Yuva�aki kolu yavaşça 
geriye itin ve ar�ın�an 
kartı yuva�an çıkarın.

PCI �xpress x1 �lot (Yuva)

PCI �xpress x16 �lot (Yuva)

PCI �xpress x8 �lot (Yuva)

PCI �lot (Yuva)

•	 Kartı PCI�X8_1 
yuvasın�an çıkarma:
PCI �xpress yuvasının 
ucun�aki man�ala 
bastırarak kartı serbest 
bırakın ve ar�ın�an kartı 
yuva�an yukarı �oğru 
çekin.
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1-6	 Harici	SATA	Arka	Panel	Bağlantısının	Monte	Edilmesi

�ATA arka panel bağlantısı bir �ATA bağlantı ayağı, bir 
�ATA sinyal kablosu ve bir �ATA güç kablosu içerir.

A�ım 1:
Boş bir PCI yuvası 
bulun ve �ATA 
bağlantı ayağını kasa 
arka paneline vi�a ile 
tutturun.

�ATA bağlantı ayağını monte etmek için aşağı�aki a�ımları izleyin:
A�ım 2:
�ATA bağlantı ayağı 
kablosunu anakart 
üzerin�eki �ATA 
portuna bağlayın.

A�ım �:
�ATA bağlantı ayağı 
kablosunu anakart 
üzerin�eki �ATA 
portuna bağlayın.

A�ım 4:
�ATA sinyal 
kablosunun bir 
ucunu bağlantı ayağı 
üzerin�eki harici �ATA 
konektörüne takın. 
�aha sonra �ATA güç 
kablosunu bağlantı 
ayağın�aki güç 
konektörüne bağlayın.

�ATA arka panel bağlantısı, �ahili �ATA portlarını kasa arka peneline taşıyarak sisteminize harici �ATA
cihaz(lar)ı bağlamanıza olanak verir.

•	 �onanıma zarar gelmesini önlemek için �ATA arka panel bağlantısı ve �ATA güç kablosunu takıp, 
çıkarma�an önce sistemi ve güç kaynağı üzerin�eki güç anahtarını kapatın.

•	 �ATA sinyal kablosu ve �ATA güç kablosunu montaj sırasın�a ilgili konektörlere güvenli bir şekil�e 
takın.

A�ım 5:
�ATA sinyal kablosu ve �ATA güç kablosunun �iğer uçlarını �ATA cihazınıza 
bağlayın. Harici kapsam�aki �ATA cihazı için �ATA sinyal kablosunu 
bağlamanız yeterli�ir. �ATA sinyal kablosunu bağlama�an önce, harici 
kapsam gücünü kapattığınız�an emin olun.

�ATA Bağlantı Ayağı

Haric �ATA 
Konnektörü Güç Konnektörü

Harici �ATA Konnektörü

�ATA �inyal Kablosu �ATA Güç Kablosu

 �a�ece GA��P45����R için.�a�ece GA��P45����R için.
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•	 Arka panel konektörüne bağlı kabloyu çıkarırken kabloyu önce cihazınız�an çıkarın, �aha 
sonra anakarttan çıkarın.

•	 Kabloyu çıkarırken, konektör�en �ik olarak çekip çıkarın. Kablo konektörü için�e kısa �evreye 
mey�an vermemek için yana �oğru sallamayın.

1-7	 Arka	Panel	Konektörleri

	 PS�2 Klavye ve PS�2 �are Bağlantı �oktalarıPS�2	Klavye	ve	PS�2	�are	Bağlantı	�oktaları
P�/2 fare bağlamak için üst portu (yeşil), P�/2 klavye bağlamak için alt portu (mor) kullanın.

	 �ptik S�PDI� Çıkışı Bağlantı �oktası�ptik	S�PDI�	Çıkışı	Bağlantı	�oktası
Bu konektör �ijital optik ses �esteği veren harici bir ses sistemine �ijital ses çıkışı sağlar. Bu özelliği 
kullanma�an önce, ses sisteminizin optik �ijital ses girişi konektörü ol�uğun�an emin olun.

	 Koaksiyal S�PDI� Çıkışı Bağlantı �oktasıKoaksiyal	S�PDI�	Çıkışı	Bağlantı	�oktası
Bu konektör �ijital koaksiyal ses �esteği veren harici bir ses sistemine �ijital ses çıkışı sağlar. Bu özelliği 
kullanma�an önce, ses sisteminizin koaksiyal �ijital ses girişi konektörü ol�uğun�an emin olun.

	 IEEE	1394a	Bağlantı	�oktası
I��� 1�94 bağlantı noktası, yüksek hız, yüksek bantgenişliği ve işletim anın�a takıp çıkarma yeteneği 
sağlayan I��� 1�94a özelliğini �estekler. Bu bağlantı noktasını, bir I��� 1�94a aygıtı olarak kullanın.

	 USB GirişiUSB	Girişi
U�B portu U�B 2.0/1.1 özelliklerini �estekler. Bu portu U�B klavye/fare, U�B yazıcı, U�B flash bellek 
vb. gibi U�B cihazlar için kullanın.

	 R�-45 �A� Bağlantı �oktasıR�-45	�A�	Bağlantı	�oktası
Gigabit �thernet LAN portu 1 Gbps veri hızına ka�ar İnternet bağlantısı sağlar. Aşağı�a LAN portu 
L��lerinin �urumları açıklanmıştır.

İşlem L��’i
Bağlantı/ 
Hız L��’i

LAN Girişi

İşlem L��’i:Bağlantı/Hız L��’i:

�urum Açıklama
Turuncu 1 Gbps veri hızı
Yeşil 100 Mbps veri hızı
Kapalı 10 Mbps veri hızı

�urum Açıklama
Yanıp �öner Veri iletimi ya �a alımı
Kapalı Veri iletimi ya �a alımı yok
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	 Merkez�Sub�oofer Hoparlör Çıkış �akı �Turuncu�Merkez�Sub�oofer	Hoparlör	Çıkış	�akı	�Turuncu�
Merkez/subwoofer hoparlörlerini 5.1/7.1�kanal ses yapılan�ırmasın�a bağlamak için bu ses jakını 
kullanın.

	 Arka Hoparlör Çıkış �akı �Siyah�Arka	Hoparlör	Çıkış	�akı	�Siyah�
Arka hoparlörleri 4/5.1/7.1�kanal ses yapılan�ırmasın�a bağlamak için bu ses jakını kullanın.

	 Yan Hoparlör Çıkış �akı �Gri�Yan	Hoparlör	Çıkış	�akı	�Gri�
Yan hoparlörleri 7.1�kanal ses yapılan�ırmasın�a bağlamak için bu ses jakını kullanın.

	 Hat Giriş �akı �Mavi�Hat	Giriş	�akı	�Mavi�
Varsayılan Hat giriş jakı�ır. Optik sürücü, walkman gibi hat giriş cihazları için bu ses jakını kullanın.

	 Hat Çıkış �akı �Yeşil�Hat	Çıkış	�akı	�Yeşil�
Varsayılan hat çıkış jakı�ır. Kulaklık ya �a 2 kanallı hoparlör için bu ses jakını kullanın. Bu jak ön 
hoparlörlerin 4/5.1/7.1�kanal ses yapılan�ırmasın�a bağlanması için kullanılabilir.

	 Mikrofon Giriş �akı �Pembe�Mikrofon	Giriş	�akı	�Pembe�
Varsayılan Mik(rofon) giriş jakı�ır. Mikrofonlar bu jaka bağlanmalı�ır.

Varsayılan hoparlör ayarlarına ek olarak, ~  ses jaklarını ses yazılımı için�en farklı işlevlerses jaklarını ses yazılımı için�en farklı işlevler 
gerçekleştirmek amacıyla yeni�en yapılan�ırmak mümkün�ür. �a�ece mikrofonlar varsayılan 
Mikrofon giriş jakına ( ). BAĞLANMALI�IR. 2/4/5.1/7.1�kanal ses yapılan�ırması kurulum 
talimatları, “2/4/5.1/7.1�Kanal �es Yapılan�ırması” kısmına bakın.
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1-8	 Dahili	Konektörler

Harici cihazları bağlama�an önce aşağı�aki hususları okuyun:
•	 Önce cihazlarınızın bağlamak iste�iğiniz konektörlerle uyumlu ol�uğun�an emin olun.
•	 Cihazları bağlama�an önce bilgisayarınızla birlikte kapalı ol�ukların�an emin olun. Cihazların 

hasar görmesini önlemek için güç kablosunu priz�en çıkarın.
•	 Cihazı monte ettikten sonra ve bilgisayarı açma�an önce cihaz kablosunun anakart üzerin�eki 

konektöre güvenli bir şekil�e bağlı ol�uğun�an emin olun.

2

1 3

16

7

9 8

4

12

13

5

22

6

4

18

14

10 1517

19

21

11

20

1�	 ATX_12V_2X4 12�	 CD_I�
2�	 ATX 13�	 SPDI�_I
3�	 CPU_�A� 14�	 SPDI�_�
4�	 SYS_�A�1�SYS_�A�2 15�	 �_USB1��_USB2
5�	 PWR_�A� 16�	 �1_1394
6�	 �DD 17�	 �PT
7�	 IDE 18�	 C�MA
8�	 SATA2_0�1�2�3�4�5 19�	 CI
9�	 PWR_�ED 20�	 C�R_CM�S
10�	 �_PA�E� 21�	 BAT
11�	 �_AUDI� 22�	 PHASE	�ED
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1�2�	ATX_12V_2X4�ATX	�2x4	12V	Güç	Konektörü	ve	2x12	Ana	Güç	Konektörü�
Güç konektörü kullanılarak, güç beslemesi, yeterli �engeli gücü anakarttaki tüm bileşenlere besleyebilir. 
Güç konektörünü bağlama�an önce güç kaynağının kapalı ol�uğun�an ve tüm cihazların �üzgün bir 
şekil�e monte e�il�iğin�en emin olun. Güç konektörü hatalı montajı önlemek için özel ve kullanımı kolay 
bir tasarıma sahiptir. Güç kaynağı kablosunu güç konektörüne �oğru yön�e bağlayın. 12V güç konektörü 
asıl olarak CPU’ya güç beslemesi yapar. 12V güç konektörü bağlanmamışsa, bilgisayar başlamayacaktır.

1�1

2412

ATX

•	 Bir Intel �xtreme ��ition CPU (1�0W) kullanırken, işlemci üreticisi tarafın�an 2x4 12V güç 
konektörü içeren bir güç kaynağı kullanmanız önerilir.

•	 Genişletme gereksinimlerini karşılamak için, yüksek güç tüketimine �ayanabilen bir güç 
kaynağı kullanılması tavsiye e�ilir (500W ya �a üzeri). Yeterli güç sağlayamayan bir güç 
kaynağı kullanılmışsa, sonuç �engesiz bir sistemin oluşmasına ya �a sistemin başlamamasına 
sebep olabilir.

•	 ATX_12V_2X4 güç konektörü, 2x2 12V güç konektörü içeren güç kaynaklarıyla uyumlu�ur. Bir 
2x4 12V sağlayan güç kaynağı ve güç konektörü kullanırken, 12V güç konektörünün ve ana 
karttaki ana güç konektörünün koruyucu kapaklarını çıkarın. 2x2 12V güç konektörü sağlayan 
bir güç kaynağı kullanırken güç kaynağı kablolarını koruyucu kapakların altın�aki pinlere 
sokmayın.

ATX_12V_2X4:

1 4

5 8

ATX_12V_2X4

ATX:

Pimn No. Tanım
1 GN� (Yalnızca 2x4 pin 12V için)
� GN� (Yalnızca 2x4 pin 12V için)
� GN�
4 GN�
5 +12V (Yalnızca 2x4 pin 12V için)
6 +12V (Yalnızca 2x4 pin 12V için)
7 +12V
8 +12V

Pimn No. Tanım Pimn No. Tanım
1 �,�V 1� �,�V
� �,�V 14 �12V
� GN� 15 GN�
4 +5V 16 P�_ON (soft Açma/Kapama)
5 GN� 17 GN�
6 +5V 18 GN�
7 GN� 19 GN�
8 PG 20 �5V
9 5V �B (ye�ek +5V) 21 +5V

10 +12V �� +5V
11 +12V (�a�ece 2x12�pin ATX için) 2� +5V (�a�ece 2x12�pin ATX için)
12 �,�V (�a�ece 2x12�pin ATX için) 24 GN� (�a�ece 2x12�pin ATX için)
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•	 CPU ve sistemin aşırı ısınmasını önlemek için fan kablolarını fan konektörlerine 
bağla�ığınız�an emin olun. Aşırı ısınma sonucu CPU zarar görebilir ya �a sistem kapanabilir.

•	 Bu fan konektörleri atlatıcı (jumper) kullanımı için uygun �eğil�ir. Konektörlerin üzerine 
kesinlikle atlatıcı takmayınız.

3�4�5�	 CPU_�A�	�SYS_�A�1�SYS_�A�2�PWR_�A�	��an	Konektörü�
Ana kartta, bir 4�pin işlemci fan başlığı (CPU_FAN), bir ��pin (�Y�_FAN1) ve bir 4�pin (�Y�_FAN2) 
sistem fan başlığı ve bir ��pin güç fan başlığı (PWR_FAN) var�ır. Fan başlıklarının çoğun�a, hatalı 
bağlantı yapmayı önleyici bir tasarım var�ır. Bir fan kablosunu bağlarken, �oğru yön�e bağlamaya 
�ikkat e�in (siyah konektör kablosu, toprak kablosu�ur). Anakart, fan hızı kontrol tasarımlı bir CPU fan 
kullanımı gerektiren CPU fan hızı kontrolünü �esteklemekte�ir. Optimum ısı �ağılımı için, kasa içine bir 
sistem fanı monte e�ilmesi tavsiye e�ilir.

6�	 �DD �Disket Sürücü Konektörü��DD	�Disket	Sürücü	Konektörü�
Bu konektör �isket sürücü bağlamak için kullanılır. �esteklenen �isket sürücü türleri: �60 KB/ 720 KB/ 
1,2 MB/ 1,44 MB ve 2,88 MB. �isket sürücü bağlama�an önce, konektör üzerin�eki kanalı bulun. Floppy 
�isk sürücüsü bağlama�an önce konektörün üzerin�eki kanala �ikkat e�in. �isket sürücü kablosu, 
konektörün�eki çentik ne�eni ile yanlış montaja karşı korumalı bir tasarıma sahiptir.

1�

���4

1

CPU_FAN

1

�Y�_FAN1 PWR_FAN 
1

1

�Y�_FAN2 

�Y�_FAN1/PWR_FAN:

CPU_FAN:

�Y�_FAN2:

Pimn No. Tanım
1 GN�
� +12V
� Algılama
4 Hız Kontrolü

Pimn No. Tanım
1 GN�
� Hız Kontrolü
� Algılama
4 +5V

Pimn No. Tanım
1 GN�
� +12V
� Algılama



�onanım Kurulumu� 19 �

7�	 IDE �IDE Konektörü�IDE	�IDE	Konektörü�
I�� konektörü, sabit sürücüler ve optik sürücüler gibi iki I�� cihaza ka�ar �estek verir. I�� kablosunu 
bağlama�an önce konektör üzerin�eki kanalı tespit e�in. İki I�� cihazı bağlamak isterseniz, I�� 
cihazların (örn. master ya �a slave) rolüne göre atlatıcı (jumper) ve kablolama ayarı yapmayı unutmayın. 
(I�� cihazları master/slave ayarları hakkın�a bilgi için cihaz üreticisine ait talimatları okuyun.)

40�9

�1

8�	 SATA2_0�1�2�3�4�5 �SATA 3Gb�s Konektörleri�SATA2_0�1�2�3�4�5	�SATA	3Gb�s	Konektörleri�	
�ATA konektörleri �ATA �Gb/s stan�ar�ına uyar ve �ATA 1,5Gb/s stan�ar�ı ile uyumlu�ur. Her �ATA 
konektörü tek bir �ATA cihazını �estekler.

7
�ATA2_4

�ATA2_5

1

�ATA2_2

�ATA2_�

1

7

�ATA2_0

�ATA2_1

 �a�ece GA��P45���� için.�a�ece GA��P45���� için.

�ATA �Gb/s kablosunun L 
şeklin�eki ucunu lütfen �ATA sabit 
sürücünüze bağlayınız.

Pimn No. Tanım
1 GN�
� TXP
� TXN
4 GN�
5 RXN
6 RXP
7 GN�
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9�	 PWR_�ED �Sistem Güç �ED Konektörü�PWR_�ED	�Sistem	Güç	�ED	Konektörü�
Bu konektör, sistem güç �urumunu göstermek amacıyla kasa üzerine bir sistem güç L��’i bağlamak 
için kullanılabilir. �istem çalışırken L�� yanar. �istem �1 uyku konumun�ayken L�� yanıp sönmesini 
sür�ürür. �istem ��/�4 uyku konumun�a ya �a kapalıyken (�5) L�� sönüktür.

8�	 SATA2_0�1�2�3�4�5	�SATA	3Gb�s	Konektörleri�	
�ATA konektörleri �ATA �Gb/s stan�ar�ına uyar ve �ATA 1,5Gb/s stan�ar�ı ile uyumlu�ur. Her �ATA 
konektörü tek bir �ATA cihazını �estekler. ICH10R �enetleyicisi RAI� 0, RAI� 1, RAI� 5 ve RAI� 10 
�estekli�ir. RAI� �izisi yapılan�ırması ile ilgili talimatlar için Bölüm 5 “�ATA �abit �ürücü Yapılan�ırması” 
kısmın bakın.

 �a�ece GA��P�5����R için.�a�ece GA��P�5����R için.

•	 RAI� 0 ya �a RAI� 1 yapılan�ırması en az iki sabit sürücü gerektirmekte�ir. İki�en fazla sabit 
sürücü kullanılırsa, toplam sabit �isk sayısı çift olmalı�ır.

•	 RAI� 5 yapılan�ırması en az üç sabit sürücü gerektirir. (Toplam sabit sürücü sayısı çift sayı 
olmak zorun�a �eğil�ir.)

•	 RAI� 10 yapılan�ırması en az �ört sabit sürücü gerektirir ve toplam sabit sürücü sayısı çift 
sayı olmalı�ır.

�ATA �Gb/s kablosunun L 
şeklin�eki ucunu lütfen �ATA sabit 
sürücünüze bağlayınız.

1

Pimn No. Tanım
1 GN�
� TXP
� TXN
4 GN�
5 RXN
6 RXP
7 GN�

Pimn No. Tanım
1 MP�+
� MP��
� MP��

�istem �urumu L��
�0 Açık
�1 Yanıp �önüyor
��/�4/�5 Kapalı

7
�ATA2_4

�ATA2_5

1

�ATA2_2

�ATA2_�

�ATA2_0

�ATA2_1

1

7
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10�	 �_PA�E� �Ön Panel Konektörü��_PA�E�	�Ön	Panel	Konektörü�
Güç anahtarını, reset anahtarını, hoparlör ve kasa ön panel�eki sistem �urum göstergesini aşağı�aki pin 
yerleşimine göre bu konektöre bağlayın. Kabloları bağlama�an önce pozitif ve negatif pinleri not e�in.

•	 PW (Güç Anahtarı, Kırmızı):
Kasa ön paneli üzerin�eki güç anahtarına bağlı�ır. Güç anahtarını kullanarak sistemin kapanma 
şeklini yapılan�ırabilirsiniz (�aha fazla bilgi için Bölüm 2, “BIO� �etup,” “Güç Yönetimi Kurulumu” 
kısmına bakın).

•	 �P�AK (Hoparlör, Turuncu):
Kasa ön paneli üzerin�eki hoparlöre bağlı�ır. �istem bir bip sesi çıkararak sistem başlatma �urumunu 
bil�irir. �istem başlarken herhangi bir sorun algılanmazsa kısa bir bip sesi �uyulur. BIO�, bir sorun 
algılanırsa sorunu göstermek için farklı şekiller�e bip sesleri çıkarabilir. Bip ko�ları hakkın�a bilgi 
almak için Bölüm 5, “�orun Gi�erme” kısmına bakın.

•	 H� (I�� �abit �isk Aktif L��, Mavi)
Kasa ön paneli üzerin�eki sabit sürücü işlemine bağlı�ır. �abit sürücünün veri okuma ya �a yazması 
sırasın�a L�� yanar.

•	 R�� (Reset Anahtarı, Yeşil):
Kasa ön paneli üzerin�eki reset anahtarına bağlı�ır. Bilgisayar �on�uğun�a ve normal başlatmanın 
başarısız ol�uğu �urumlar�a bilgisayarı yeni�en başlatmak için reset anahtarına basın.

•	 NC (Mor):
Bağlantı yok.

•	 M�G (Mesaj/Güç/Uyku L��’i, �ar):
Kasa ön paneli üzerin�eki güç �urum göstergesine bağlı�ır. �istem 
çalışırken L�� yanar. �istem �1 uyku konumun�ayken L�� yanıp 
sönmesini sür�ürür. �istem ��/�4 uyku konumun�a ya �a (�5) 
kapalıyken L�� sönüktür.

Ön panel tasarımı kasaya göre farklılık gösterebilir. Ön panel mo�ülün�e temel olarak güç anahtarı, 
reset anahtarı, güç L��’i, sabit sürücü işlem L��’i, hoparlör vb. bulunur. Kasa ön panel mo�ülünü 
bu konektöre bağlarken, tel ve pin yerleşimlerinin �oğru bir şekil�e eşleştiğin�en emin olun.

H�
+

R�
�� NC

�P
�A

K�M�
G+

PW
+

�P
�A

K+
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H�
�

R�
�+

M�
G�
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�

1
�

�istem �urumu L��
�0 Açık
�1 Yanıp �önüyor
��/�4/�5 Kapalı

Mesaj/Güç/ Uyku 
L��’i Hoparlör

Güç 
Anahtarı

I�� �abit �isk 
Aktif L��’i

Reset 
Anahtarı
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11�	 �_AUDI� �Ön Panel Ses Konektörü��_AUDI�	�Ön	Panel	Ses	Konektörü�
Ön panel ses konnektörü Intel Yüksek Tanımlı (H�) ve AC’97 ses �estekli�ir. Kasa ön panel ses 
mo�ülünü bu konektöre bağlayabilirsiniz. Mo�ül konektörü tel yerleşiminin anakart konektörü pin 
yerleşimi ile eşleştiğin�en emin olun. Mo�ül konektörü ile anakart konektörü arasın�aki yanlış bir 
bağlantı, cihazın çalışmasını engelleyecek ya �a cihaza hasar verecektir.

12�	 CD_I� �CD Giriş Konektörü, Siyah�CD_I�	�CD	Giriş	Konektörü,	Siyah�
Optik sürücünüzle birlikte gelen ses kablosunu konektöre bağlayabilirsiniz.

AC’97 Ön Panel �es için:

•	 Ön panel ses konektörü varsayılan olarak H� ses �estekli�ir. Kasanız�a AC’97 ön panel ses 
mo�ülü varsa, Bölüm 5, “2/4/5.1/7.1�Kanal �es Yapılan�ırması” kısmın�a ses yazılımı yoluyla 
AC’97 işlevselliğinin nasıl aktif hale getirileceği ile ilgili talimatlara bakın.

•	 �es sinyalleri ön ve arka panel ses bağlantıların�a aynı an�a mevcut olacaktır. Arka panel 
sesini kapatmak istiyorsanız (yalnızca H� ön panel ses mo�ülü kullanırken �esteklenir), 
Bölüm 5, "2/4/5.1/7.1�Kanal �esini Yapılan�ırma"ya bakın.

•	 Bazı kasalar�a tek fiş yerine her tel�e ayrı konektörü olan bir ön panel ses mo�ülü bulunur. 
Farklı tel �üzenine sahip ön panel ses mo�ülünün bağlantısı hakkın�a bilgi için lütfen kasa 
üreticisi ile temasa geçin.

H� Ön Panel �es için:

1 �

9 10

1

Pimn No. Tanım
1 MIC2_L
� GN�
� MIC2_R
4 �ACZ_��T
5 LIN�2_R
6 GN�
7 FAU�IO_J�
8 Pin Yok
9 LIN�2_L

10 GN�

Pimn No. Tanım
1 MIC
� GN�
� MIC Güç
4 NC 
5 Hat Çıkışı (�ğ)
6 NC
7 NC
8 Pin Yok
9 Hat Çıkışı (�l)

10 NC

Pimn No. Tanım
1 C��L
� GN�
� GN�
4 C��R
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13�	 SPDI�_I �S�PDI� Giriş Konektörü, Kırmızı�SPDI�_I	�S�PDI�	Giriş	Konektörü,	Kırmızı�
Bu konektör �ijital �/P�IF girişini �estekler ve isteğe bağlı �/P�IF giriş kablosu yoluyla �ijital ses çıkışını 
�estekleyen bir ses cihazına bağlanabilir. İsteğe bağlı �/P�IF giriş kablosunu satın almak için lütfen 
yerel bayinizle temasa geçin.

1

14�	 SPDI�_� �S�PDI� Çıkış Portu�SPDI�_�	�S�PDI�	Çıkış	Portu�
Bu bağlantı �ijital �/P�IF çıkışını �estekler ve ana kartınız�an grafik kartı, ses kartı gibi belirli genişletme 
kartlarına �ijital ses çıkışı sağlamak için �/P�IF �ijital ses kablosunu (bu kablo genişletme kartları 
tarafın�an verilir) bağlar. Örneğin bazı grafik kartları, grafik kartına H�MI ekran bağlamak isterseniz 
ve aynı zaman�a H�MI ekran�a �ijital ses çıkışı �a varsa, ana karttan grafik kartına �ijital ses çıkışı 
sağlamak için �/P�IF �ijital ses kablosu kullanmanızı gerektirebilir. �/P�IF �ijital ses kablosu bağlama 
ile ilgili bilgi için genişletme kartınıza ait el kitabını �ikkatle okuyun.

1

Pimn No. Tanım
1 Güç
� �P�IFI
� GN�

Pimn No. Tanım
1 �P�IFO
� GN�
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16�	 �1_1394	�IEEE	1394a	konektörü,	Gri�
Başlık, I��� 1�94a özelliğiyle uyumlu�ur. I��� 1�94a konektörü, isteğe bağlı bir I��� 1�94a konsolu 
üzerin�en bir I��� 1�94a bağlantı noktası sağlayabilir. İsteğe bağlı I��� 1�94a konsolunu satın almak 
için, lütfen bölgeniz�eki bayiiyle bağlantıya geçin.

•	 U�B konsol kablosunu I��� 1�94a konektörüne takmayın.
•	 I��� 1�94a konsolunu takma�an önce, konsola zarar verilmemesi için, bilgisayarınızı 

kapattığınız�an ve priz�en güç kablosunu çıkar�ığınız�an emin olun.
•	 Bir I��� 1�94a aygıtını bağlamak için, aygıt kablosunun bir ucunu bilgisayarınıza, �iğer 

ucunu �a I��� 1�94a aygıtına bağlayın. Kablonun sıkıca bağlan�ığın�an emin olun.

15�	 �_USB1��_USB2 �USB Konektörleri, Sar��_USB1��_USB2	�USB	Konektörleri,	Sar�
Konektörler U�B 2.0/1.1 özelliklerine uymakta�ır. Her U�B konektörü isteğe bağlı bir U�B bağlantı ayağı 
yoluyla iki U�B portuna sahiptir. İsteğe bağlı U�B bağlantı ayağı satın almak için lütfen yerel bayinizle 
temasa geçin.

•	 I��� 1�94 bağlantı ayağı (2x5�pin) kablosunu U�B konektörüne takmayın.
•	 U�B bağlantı ayağını monte etme�en önce, U�B bağlantı ayağına zarar gelmesini önlemek 

için bilgisayarınızı kapattığınız�an ve güç kablosunu priz�en çıkar�ığınız�an emin olun.

10 9

� 1

10

9

�

1

Pimn No. Tanım
1 Güç (5V)
� Güç (5V)
� U�B �X�
4 U�B �Y�
5 U�B �X+
6 U�B �Y+
7 GN�
8 GN�
9 Pin Yok

10 NC

Pimn No. Tanım
1 TPA+
� TPA�
� GN�
4 GN�
5 TPB+
6 TPB-
7 Güç (12V)
8 Güç (12V)
9 Pin Yok

10 GN�



�onanım Kurulumu� 25 �

17�	 �PT �Paralel Port Bağlantı Soketi��PT	�Paralel	Port	Bağlantı	Soketi�
LPT bağlantı soketine isteğe bağlı bir LPT port kablosu takılarak paralel port el�e e�ilebilir. İsteğe bağlı 
LPT port kablosu satın almak için lütfen yerel bayinize başvurun.

125

�26

18�	 C�MA �Seri Port Bağlantı Soketi, Beyaz�C�MA	�Seri	Port	Bağlantı	Soketi,	Beyaz�
COMA bağlantı soketine isteğe bağlı bir COM port kablosu takılarak seri port el�e e�ilebilir. İsteğe bağlı 
COM port kablosu satın almak için lütfen yerel bayinize başvurun.

10

9

�

1

Pimn No. Tanım Pimn No. Tanım
1 STB- 14 GN�
� AF�� 15 P�6
� P�0 16 GN�
4 �RR� 17 P�7
5 P�1 18 GN�
6 INIT� 19 ACK�
7 P�2 20 GN�
8 �LIN� 21 BU�Y
9 P�� �� GN�

10 GN� 2� P�
11 P�4 24 Pin Yok
12 GN� 25 �LCT
1� P�5 26 GN�

Pimn No. Tanım
1 N�C� A�
� N�IN A
� N�OUT A
4 N�TR A�
5 GN�
6 N��R A�
7 NRT� A�
8 NCT� A�
9 NRI A�

10 Pin Yok
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19�	 CI �Kasa kapağı durum bilgisi� KonektörüCI	�Kasa	kapağı	durum	bilgisi�	Konektörü
Bu anakart, kasa kapağı açıl�ığını algılayan bir kasa kapı açık algılama özelliğine sahiptir. Bu işlev kasa 
açık uyarı tasarımına sahip bir kasa gerektirmekte�ir.

20�	 C�R_CM�S �CM�S Sıfırlama Atlatıcısı�C�R_CM�S	�CM�S	Sıfırlama	Atlatıcısı�
Bu atlatıcıyı CMO� �eğerlerini (örn. tarih bilgisi ve BIO� yapılan�ırmaları) sıfırlamak ve fabrika 
varsayılan CMO� �eğerlerine �önmek için kullanın. CMO� �eğerlerini sıfırlamak için, iki pin üzerine 
atlatıcı (jumper) takarak geçici olarak kısa �evre e�in ya �a tornavi�a gibi metal bir nesne ile iki pine 
birkaç saniye süreyle �okunun.

•	 CMO� �eğerlerini sıfırlama�an önce her zaman bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu priz�en 
çıkarın.

•	 CMO� �eğerlerini sıfırla�ıktan sonra ve bilgisayarı açma�an önce atlatıcıyı çıkar�ığınız�an 
emin olun. Bunu yapma�ığınız tak�ir�e anakart hasar görebilir.

•	 �istem yeni�en başlatıl�ıktan sonra, fabrika varsayılan �eğerlerini yüklemek için BIO� 
�etup’a gi�in (�oad	�ptimized	Defaults seçeneğini seçin seçin) ya �a BIO� ayarlarını elle 
yapılan�ırın (BIO� yapılan�ırmaları için Bölüm 2, “BIO� �etup” kısmına bakın).

Açık: Normal

Kısa �evre: CMO� �eğerlerini �ıfırla

1

Pimn No. Tanım
1 �ignal
� GN�
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22�	 PHASE �ED �GÜÇ �A�I �ED�ERİ�PHASE	�ED	�GÜÇ	�A�I	�ED�ERİ�
Işığı yanan L��’lerin sayısı CPU yükünü gösterir. CPU yükü arttıkça, ışığı yanan L��’lerin sayısı �a 
artar.

21�	 BAT �Pİ��BAT	�Pİ��
Pilin görevi, bilgisayar kapalıyken CMO�’taki �eğerleri (BIO� yapılan�ırmaları, tarih ve zaman bilgisi 
gibi) korumak için güç sağlamaktır. Pil voltajı �üşük bir seviyeye �üştüğün�e pili �eğiştirin, aksi tak�ir�e 
CMO� �eğerleri �oğru olmayabilir ya �a kaybolabilir.

•	 Pil �eğişimi yapma�an önce her zaman bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•	 	Pili eş�eğeriyle �eğiştirin. Yanlış mo�el pil takıl�ığın�a patlama tehlikesi bulunmakta�ır.
•	 	Pili ken�iniz �eğiştiremezseniz ya �a pil mo�eli hakkın�a şüpheniz varsa satın al�ığınız yer 

ya �a yerel bayinizle temasa geçin.
•	 	Pili monte ettiğiniz�e pilin pozitif (+) ve negatif (�) uçlarını not e�in (pozitif taraf yukarı 

bakmalı�ır).
•	 Kullanılmış piller yerel çevresel �üzenlemelere uygun olarak atık işleme tesislerine gi�ecek 

şekil�e atılmalı�ır.

Pili çıkararak CMO� �eğerlerini sıfırlayabilirsiniz:
1. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu priz�en çekin.
2.  Pili yuvasın�an yavaşça çıkarın ve bir �akika ka�a bekleyin. 

(ya �a tornavi�a gibi metal bir nesne kullanarak pil yuvasının pozitif ve 
negatif terminallerine �okunun ve 5 saniye ka�ar kısa �evre e�in.)

�. Pili �eğiştirin.
4. Güç kablosunu takın ve bilgisayarınızı yeni�en başlatın.
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