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Käesolev “Kiirpaigaldusjuhend” sisaldab ainult ABIT-emaplaadi 
paigaldamiseks vajalikku riistvaraalast põhiteavet. Edasijõudnud 
kasutamiseks tuleb teil ikkagi pöörduda täisversiooni poole. 

1. Ettevaatusabinõud riistvara paigaldamisel 
� Enne emaplaadi paigaldamist või ümberseadistamist lülitage alati 

eelnevalt toide välja ning lahutage toitejuhe vooluvõrgust. 

� Enne plaadi antistaatilisest kotist välja võtmist maandage end 
korralikult antistaatilise turvarandmerihma abil. 

� Hoidke plaati selle servadest. Vältige suvaliste sellel paiknevate 
komponentide puudutamist. 

� Vältige mooduli kontaktide ja mikroskeemide puudutamist. 

� Asetage plaat maandatud antistaatilisele pinnale või komplekti 
kuuluvale antistaatilisele kotile. 

2. Plaadi raamile paigaldamine 

Selle emaplaadi jaoks peab arvuti raam: 

� Sobima selle emaplaadi kujuga. 

� Toetama kõiki emaplaati raami indikaatorite ja lülititega ühendatavaid 
konnektoreid. 

� Tagama piisavalt võimsust ja ruumi kõikide draivide jaoks, mida te 
kavatsete paigaldada. 

� S/V-mall selle tagapaneelil peab vastama emaplaadi S/V-portidele ja 
laienduspesadele. 

Emaplaadi raamile paigaldamiseks tuleb teil: 

� Pöörata see S/V-portide küljega raami tagaosa suunas. 

� Määrata kruviaukude asukoht nii emaplaadil kui raamil alusel. 

� Paigutada raami alusele vajalikud poldid ja seibid ning neid pingutada. 

� Joondage kõik emaplaadi kruviaugud raamile paiknevate poltidega. 

� Pingutada kõiki kinnitusi. 

Trükkplaadi lühiste vältimiseks EEMALDAGE palun kõik raamil 
paiknevad metallpoldid ja -seibid, mille jaoks sellel emaplaadil 
puuduvad vastavad paigaldusaugud, millega neid joondada. 

3. CMOS kustutamise sillus 

Seda sillust kasutatakse 
CMOS-mälu kustutamiseks BIOSi 
ümberseadistamisel. Teil võib 
tekkida CMOS-mälu kustutamise 
vajadus vale, emaplaadi tööd 
takistava BIOSi seadistuse korral. 

CMOS-mälu kustutamiseks lahutage emaplaadist kõik toitekaablid, 
ühendage silluse kork mõneks sekundiks kustutamisasendisse “Clear 
CMOS” ning ühendage seejärel silluse kork uuesti vaikeasendisse  
“Normal”. Pärast toitekaablite tagasiühendamist ja taaskäivitamist taastub 
BIOSi vaikekonfiguratsioon. 

4. Raami komponentide ühendamine 

ATX toiteallikas: [ATXPWR1], [ATX12V1] 
� Ühendage standardne ATX toiteallikas 2x10 pin [ATXPWR1] 

konnektoriga. 

� Ühendage abitoiteallikas  2x2 pin [ATX12V1] konnektoriga. 

Ventilaatorite konnektorid: [CPUFAN1], [SYSFAN1], 
[AUXFAN1], [NBFAN1] 

� [CPUFAN1]: CPU jahutusventilaatori konnektor. 

� [SYSFAN1] süsteemse jahutusventilaatori konnektor. 

� [AUXFAN1]: abijahutusventilaatori konnektor. 

� [NBFAN1]: Northbridge’i  jahutusventilaatori konnektor. 

Need ventilaatorikonnektorid ei ole sillused. ÄRGE sulgege neid 
sillusekorkidega. 

Esipaneeli konnektorid: [FPIO1] 
� [HLED]: Ühendage HDD 

LED-kaabliga. 

� [RST]: Ühendage 
lähtestusnupu (Reset) 
kaabliga. 

� [SPK]: Ühendage 
süsteemikõlari kaabliga. 

� [SLED]: Ühendage peatusindikaatori (Suspend LED) kaabliga. 

� [PWR-ON]: Ühendage toitelüliti kaabliga. 

� [PLED]: Ühendage toiteindikaatori (Power LED) kaabliga. 

Esipaneeli audioühenduse päis: [FP-AUDIO1] 
See päis tagab ühenduse raami esipaneelil 
paikneva audiokonnektoriga. 

� Raami esipaneelil paikneva audioväljundi 
aktiveerimiseks eemaldage sellelt päiselt 
kõik sillused ning ühendage päis raami 
komplekti kuuluva pikenduskaabli abil raami 
esipaneelil paikneva audiokonnektoriga. 

� Raami tagapaneelil paikneva audioväljundi aktiveerimiseks lahutage 
pikenduskaabel ning sulgege sillustega pin 5-6 ja 9-10  
(vaikeseadistus). 

PIN Otstarve PIN Otstarve 

1 audiomikrofon 2 maa 
3 audiomikrofoni lävi 4 VCC 

5 
parema kõlarikanali 

väljund 
6 

parema kõlarikanali 
väljundi tagastus 

7 X   

9 
vasaku kõlari kanali 

väljund 
10 

vasaku kõlarikanali 
väljundi tagastus 

11 maa 12 S/PDIF sisend 
13 VCC 14 S/PDIF väljund 

Täiendav USB-pordi päis: [FP-USB1], [FP-USB2] 
Lisaks S/V-paneelil paiknevatele süsteemsete 
USB-konnektoritele annavad need päised võimaluse 
USB-portide kaheks lisaühenduseks läbi klambriga 
varustatud pikenduskaabli. 

PIN Otstarve PIN Otstarve 

1 VCC 2 VCC 

3 
negatiivne 

andmekanali 0 
4 

negatiivne andmekanali 
1 

5 
positiivne andmekanali 

0 
6 

positiivne andmekanali 
0 

7 maa 8 maa 
  10 ei kasutata 

Täiendav IEEE1394 pordi päis: [FP-1394-1], [FP-1394-2] 
Lisaks S/V-paneelil paiknevatele süsteemsetele  
IEEE1394 konnektoritele annavad need päised 
võimaluse kumbki üheks IEEE1394 pordi 
lisaühenduseks läbi klambriga varustatud 
pikenduskaabli. 

PIN Otstarve PIN Otstarve 

1 TPA0 + 2 TPA0 - 
3 maa 4 maa 
5 TPB0 + 6 TPB0 - 
7 +12V 8 +12V 
  10 maa 

Sisemised audiokonnektorid: [CD1], [AUX1] 
See konnektor võimaldab audiovalikut süsteemse 
CD-ROM-draivi ja lisakaardi audioväljundi vahel. 

Tavaline 
(vaikeseade)

CMOSi 
kustutamine 
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5. Protsessori ja jahutusradiaatori paigaldus 

Kuna valida on mitmete erineva paigaldusskeemiga protsessorite (CPU) 
ja jahutusradiaatorite vahel, järgige palun täpselt teie poolt ostetud paketi 
paigaldusjuhiseid. CPU on tundlik elektroonikaseade, mis oma töö käigus 
eraldab suurel hulgal soojust. Palun jätkake ülima ettevaatusega. 

Olles lõpetanud jahutusradiaatori paigaldamise protsessorile, ühendage 
CPU ja jahutusventilaator emaplaadi [CPUFAN1] konnektoriga. 

6. Mälumoodulite paigaldamine 

 

� Vajutage pesa mõlemal pool paiknevad riivid alla. 
� Joondage mälumoodul pesaga. Pesa on varustatud eendiga ja 

mälumoodul väljalõikega, seega saavad nad sobituda ainult ühes 
suunas. 

� Mälumooduli pessa paigaldamisel suruge seda kindlalt alla. Pesa riivid 
tõusevad automaatselt ülespoole ja haaravad mälumooduli servi. 

� Mälumooduli eemaldamiseks suruge üheaegselt pesa mõlemal pool 
paiknevaid lukusteid allapoole ning tõmmake seejärel mälumoodul 
välja. 

Staatiline elekter võib kahjustada arvuti elektroonilisi komponente 
või valikulisi lisaplaate. Jälgige, et te oleks vaba staatilisest elektrist, 
puudutades enne nende toimingute alustamist lühidalt maandatud 
metallobjekte. 

7. Salvestusseadmete ühendamine 

Disketidraivide ühendamine: [FDC1] 
� Ühendage disketidraivi 

pärgühendusega kaabli üks ots 
[FDC1] konnektoriga emaplaadil. 
(Seda kaabliotsa saab ühendada 
[FDC1] konnektoriga ühes 
orientatsioonis.) 

� Ühendage pärgühendusega kaabli teine ots disketidraivi pin 1 
orienteeritud värvilise servaga kaabliga. 

� Ühendage  disketi toitekaabel disketidraivi toiteaalikaga. 

IDE kõvaketaste ühendamine: [IDE1], [IDE2] 

Iga IDE-kaabli jaoks on kolm ühendust, millest kaks on teineteisele 
lähedased. MUSTA konnektorit kasutatakse ÜLEMUSENA (master) 
konfigureeritud draiviga ühendamisel, HALLI konnektorit aga ALLUVANA. 
Neist kõige kaugem SININE konnektor ühendab emaplaadiga. 

� Ühendage [IDE1] konnektori SININE ots emaplaadiga. 

� Ühendage MUST ots S/V-konnektori ÜLEMUSENA (master) 
konfigureeritud kõvaketta I/O-konnektoriga. 

� Ühendage HALL (GRAY) ots kõvaketta ALLUVANA (SLAVE) 
konfigureeritud S/V-konnektoriga. 

� Ühendage vooluallika toitekaabel  IDE-kõvaketastega. 

 

� Kui soovite kahte kõvaketast läbi ühe IDE-kanali ja 
IDE-kaabli kokku ühendada, tuleb teil teine draiv 
konfigureerida ALLUVANA (SLAVE) pärast esimest 
ÜLEMUSE (MASTER) draivi. Vt palun vastava 
draivi dokumentatsiooni silluste seadistuse kohta. 
CS (Cable Select - kaablivaliku) režiim kujutab 
endast täiendavat mugavat kõvaketaste 
automaatset konfigureerimisrežiimi. 

� Esimesele [IDE1] ühendatud draivile viidatakse 
tavaliselt kui ESMASELE ÜLEMUSELE (PRIMARY 
MASTER) ja järgmisele draivile kui ESMASELE ALLUVALE 
(PRIMARY SLAVE). Esimesele  [IDE2] ühendatud draivile viidatakse 
kui TEISESELE ÜLEMUSELE (SECONDARY MASTER) ja teisele 
draivile kui TEISELE ALLUVALE (SECONDARY SLAVE). 

Jadaühendusega ATA kõvaketta draivid: [SATA1], [SATA2] 

Need konnektorid võimaldavad iga kanaliga 
ühendada ühte jadaühendusega ATA-seadet 
läbi järjestikulise ATA-kaabli. 

� Ühendage järjestikulise ATA-kaabli üks ots 
[SATA1] või [SATA2] konnektoriga emaplaadil, teine ots aga 
SATA-seadme S/V-konnektoriga. 

� Ühendage toiteallika SATA-toitekaabel SATA-kõvaketta 
toitekonnektoriga. 

8. Tagapaneeli ühendus 

 

� Mouse: Ühendage PS/2 hiirega. 

� Keyboard Ühendage PS/2 klaviatuuriga. 

� LPT1: Ühendage printeri või teiste seadmetega, mis toetavad 
paralleelset sideprotokolli. 

� COM1: Ühendage välise modemiga, hiirega või teiste seadmetega, 
mis toetavad järjestikulist sideprotokolli. 

� OPT-IN1: See konnektor võimaldab multimeedia seadmete S/PDIF 
digitaalset kiudoptilist sisendühendust. 

� OPT-OUT1: See konnektor võimaldab multimeedia seadmete  
S/PDIF digitaalset väljundühendust. 

� AUDIO1: 
R.L./R.R. (Tagumine vasak / tagumine parem): Ühendage 
audiosüsteemi 5.1 kanali tagumise vasaku ja tagumise parema 
kanaliga. 
Cen./Sub. (Keskmine / bassikõlar): Ühendage audiosüsteemi 5.1 
kanali keskmise ja bassikõlari kanaliga. 

� AUDIO2: 
Mic In (Mikrofoni sisend): Ühendage välise mikrofoni pistikuga. 
Line In (Liinisisend): Ühendage välisaudioallika liiniväljundiga. 
F.L./F.R. (Esimene vasak / Esimene parem): Ühendage esimese 
vasaku ja esimese parema 5.1 kanaliga või tavalise 2 kanaliga 
audiosüsteemiga. 

� IEEE1394: Ühendage IEEE1394 protokolli seadmega. 

� LAN: Ühendage kohtvõrguga. 

� USB1/USB2: Ühendage USB-seadmega, nagu skanner, 
digitaalkõlarid, monitor, hiir, klaviatuur, jaotur, digitaalkaamera, 
juhtkang jne. 

 

Eend 

Eend 

Süvend

Lukusti 

40-pin IDE-pistik 
emaplaadil 

Sinine konnektor 

Ülemdraiv 
Must konnektor 

Alluv draiv 
Hall konnektor 




