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مادربرد

CH310M-

CSMC/H310M-

PRIME

PRIME
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ShieldO I/ASUS x 1 

ی  ت برا کنید.مراجعه  QVL Memoryبه جزئیا

ت  .SATA6G_2پور

M.2 x 1 پیچ

ی  *** ها هرتز  DDR4 2666حافظه ماژول هند کار سرعت حداکثر با باالتر و مگا هرتز  2666کرد. خوا ی پردازنده در مگا هسته  6ها
ی   ®Gen.8th Intelباالتر یا ا

DVDاز پشتیبانی 

ی  **** کنید.مراجعه  www.asus.comبه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVLحافظه برا

ت  جانبیتجهیزا

دارد.بستگی  CPUانواع به  ®Technology Boost Turbo Intel 2.0پشتیبانی  *

ی  ی د ی و برنامهد

ی  ** کنید .مراجعه  www.asus.comبه  Intel® CPUاز پشتیبانی لیست برا

مادربرد

ت مستندا

هاکابل 

ی  هنما کاربررا

س حداکثر  * ت پردازنده توسط شده پشتیبانی حافظه فرکان است.متفاو

 CH310M-PRIME ASUSمادربرد 

ی ویژگی تابع  DIMM Hyperاز پشتیبانی  ** لطفااست.  CPUهر فیزیکی ها

ت  M.2دستگاه که هنگامی  * ی  M.2سوکت شود، می نصب  SATAحال بارا باند پهنا

ثانیهبر گیگابیت  ATA 6.0سریال کابل عدد  2

ت  بستهمحتویا

ت خالصه   CH310M-PRIMEمشخصا

هاپردازنده 

صفحه)

CPU

 ®H310Intelچیپست 

مگابایت 1024مشترک حافظه حداکثر 

حافظه

 ®H310:Intelچیپست 

ت عدد  1 ت (در  x16 2.0 3.0 / Express PCIاسال (x16حال

 ®Profile Memory Extreme Intel(XMP)از پشتیبانی 

ت عدد  2  x12.0 Express PCIاسال

 ®HDIntelگرافیک از پشتیبانی  -مجتمع گرافیکی پردازنده 

بر

ی دستگاه از پشتیبانی  ،Mکلید با  M.2 3سوکت  - 1 ی ذخیره ها هر  2260/2280نوع ساز ت دو ( حال
SATA*  وx2)PCIe 

 60Hz1200 x 1920@وضوح حداکثر با -D DVIاز پشتیبانی  -

ی  LGA1151سوکت  ®Celeronو  ™Pentium® i3، i5 / i7 / Coreهشتم نسل  ®Intelبرا

بگیرید.تماس خود فروشنده با است، شده مفقود یا دیده آسیب باال موارد از یک هر اگر 

 ®Insider™Technology/HD Video Clear Video/Sync Quick 3D/InTru™ Intelاز پشتیبانی 

چیپست

 ®14nmIntelپردازنده از پشتیبانی 

دارد(ادامه 

 ®Technology Boost Turbo Intel*2.0از پشتیبانی 

DIMM، x 2  2666 / 2400 2133گیگابایت،  32حداکثر / DDR4  ،هرتز بافربدون  ،ECCغیر مگا

گرافیک

ی  کانالهدو حافظه معمار

ی شکاف  توسعهها

بعد

vi

ت  - 4 ی)ثانیه بر گیگابیت  SATA 6.0پور (خاکستر

ت عدد  1 PCIاسال

ت -VGA: Multiخروجی از پشتیبانی  ی پور -SubD-D / DVIها

یذخیره  ساز

 60Hz1200 x 1920@وضوح حداکثر با -Sub Dاز پشتیبانی  -

حافظه

ی را خود مادربرد بسته  کنید.بررسی زیر موارد برا
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BIOS: Recovering Self-ASUS -  س را بایوس رسانی روز به خودکار طور به کندمی بازیابی خرابی از پ

بیاس یو 

پین) 19)

بعد)صفحه در (ادامه 

ت  - کندمی فعال را کابل و آسان شناسایی رنگ: کد و ثابت موقعیت با اتصاال

ت  - 6 ت  USB 2.0/1.1 2)پور ت  4برد، وسط در پور پشتی)پنل در پور

Log: Event ASUS -  ی فعالیت ت و کند می ثبت را سیستم ها کندمی ارائه  BIOSدر را اطالعا

جلوییپانل جک تعویض و جک تشخیص از پشتیبانی  -

طرح

ت عدد  1 -DDVIپور

ی دستگاه از پشتیبانی  ،Mکلید با  M.2 3سوکت  1 ی ذخیره ها PCIeو  SATA* 2260/2280)نوع ساز

 s6.0Gb/SATAکانکتور عدد  4

ی جعبه: هدر  - ها پین آسیب از و کنند می پذیر امکان را کانکتور سریع نصب که هستند جعبه سبک به  USBهدر
ی  کنندمی جلوگیر

مادربرد

 ®H310:Intelچیپست 

سمعی

ت عدد  1 (بنفش)/PS 2کلید صفحه پور

ت  1  LAN.(RJ-45)پور

پشتیپنل 

vii

پین CPU 4فن کانکتور عدد  1

ت  2از ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1کانکتور  1 کندمی پشتیبانی اضافی  1نسل  USB 3.1پور

ی در شده تست  :24/7اطمینان قابلیت  - ی  ٪80تا رطوبت و گراد سانتی درجه  45تا دما مدیریت از اطمینان برا
ی محیط  متنوعها

LAN

ی ویژگی و مادربرد سفارشی طراحی  ی:مادربرد متمرکز ها تجار

ت  2 آبی) ،A(نوع ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور

COMکانکتور عدد  1

ت  2از  USB 2.0/1.1کانکتور  1 کندمی پشتیبانی اضافی  USB 2.0/1.1پور

افتدمی اتفاق 

(Aنوع آبی، پانل، 

مونتاژ:آسان طراحی 

 ®ALC887*Realtekکانال  8صوتی کدک 

ت عدد  1 -SubDپور

(AAFP)جلویی پانل صوتی کانکتور  1

ت عدد  1 COMپور

ی  BIOSکیت  - بخشد.می سرعت جزئی بایوس با را بایوس رسانی روز به حل راه ایسوس: تجار

تولیدخط به بخشیدن سرعت تطبیق، 

LAN Gigabit 8111H Realtek®  ازLANGuard  کندمی پشتیبانی

شماعمر افزایش  -خوردگی و رطوبت برابر در رطوبت: ضد  -

DIGI+VRM

(x2حالت 

بر

کندمی پشتیبانی کانال  8صوتی خروجی از صدا جک عدد  3

2 PS/x 1  ت (سبز)ماوس پور

ی ویژگی  ها
خاص 

ایسوس

ت  - 4 ت  2)ثانیه) در گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1پور ت  2برد، وسط در پور پشتدر پور

ت  ی پور ی/ها خروجیورود

ی  ها کانکتور
داخلی

ی پین  4شاسی فن کانکتور  1 DCو  PWMحالت برا

شاسینفوذ کانکتور عدد  1

ت  4  2.0/1.1USBپور

ی حد: از بیش جریان از حفاظت  - کندمی محافظت شما سیستم از کوتاه، اتصال از جلوگیر

ی را جلویی پنل در  HDصوتی ماژول با شاسی  * ی از پشتیبانی برا ب کانال  8صدا کنیدانتخا
خروجی

ت خالصه   CH310M-PRIMEمشخصا
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پین x 1 TPM 1-14کانکتور 

 ،PXEPMEتوسط  WOLمدیریت قابلیت 

فرمفاکتور  متر)سانتی  24.4) × 19.3اینچ  × 7.6اینچ  ATX: Micro 9.6فرم ضریب 

یکانکتور عدد  1 مواز

رانندگان

ت  کند.تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن مشخصا

داخلیدرونی؛ 

ی  BIOSکیت  ایسوستجار

viii

هنده اتصال  هاد

DVDاز پشتیبانی 

بلندگوکانکتور عدد  1

x 1  زدایی اشکال هدرLPC

 WatchdogASUSتایمر 

 PowerEATXپین  24کانکتور  1

(OEM(نسخه ویروس آنتی افزار نرم 

ت  12برق کانکتور عدد  1 پین ATX 4ول

(64 10 Windows® (بیتی

سیستمپانل کانکتور عدد  1

 BIOS ،3زبانه، چند  BIOS 6.1، ACPI 3.1، BIOS SM PnP، BIOS، AMI UEFIمگابایتی،  128رام فلش حافظه 
CrashFree 3، Flash EZ ASUS  ش آخرین  Detect)Presence (Serial SPD DRAM ASUSو شده اصالح گزار

عاملسیستم از پشتیبانی 

پین) Clear CMOS 2)جامپر عدد  1

ی ویژگی  بایوسها

ت  .SATA6G_2پور
ت  M.2دستگاه که هنگامی  * ی  M.2سوکت شود، می نصب  SATAحال بارا باند پهنا

ت خالصه   CH310M-PRIMEمشخصا



Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r

محصولمعرفی 

را سمت این 
عقب سمت به 

هیدقرار شاسی  د

مگابایت 128
BIOS

CH310M-PRIME ASUS 

1
SATA6G_1

EATXPWR

U31G1_12

(SOCKET3)

DIMM_A1* DDR4  ماژول) بیتی،  64 پین) 288

VGA

(64 DIMM_B1* DDR4 

DVI

COM1

DEBUGLPC 

SATA6G_3SATA6G_4 
F_PANEL

SATA6G_2

CLRTC
ی باتر

شاسی گوینده

DIGI
VRM+ 

ATX12V

PCIEX16

USB5-8

PCIEX1_2

LAN_U31G1_34

AAFP

CHA_FAN

CPU_FAN

PCIEX1_1
ASM1480

USB914

PCI

LPTCOM2

TPM

KBMS

سمعی

ALC
887

2280 2260

العادهفوق 
OI/ ASM

1083

16

17

1213 

1

18

811

اینچ) 7.6)متر سانتی  2 19.3

10

18

3

19

4 5

17

19

1

20

1516 14

(SOCKET3)M.2 
VXX2 

IRSTSATA PCIE 

ی، جسم یک یا شی یک  ی تغذیه، منبع جعبه مانند فلز ی برا آنهابه رساندن آسیب از جلوگیر

•

ساکنالکتریسیته به 

است ATXتغذیه منبع که شوید مطمئن قطعه، هر حذف یا نصب از قبل 
ش  کاراین انجام عدم شود. جدا تغذیه منبع از برق سیم یا شود خامو

ی  کنید.اسکن را  QRکد پین، دقیق تعاریف دریافت برا

ی آسیب باعث است ممکن  ت مادربرد، به جد ت یا جانبی تجهیزا شود.قطعا

•
کنید.جدا پریز از را برق سیم قطعه، هر به زدن دست از قبل 

•

1-1

کاراین انجام عدم بکشید. برق از را برق سیم مادربرد، کردن جدا یا نصب از قبل 

•

ت، به زدن دست از قبل  س را ایمن بند یا کنید استفاده زمین به متصل بند مچ از قطعا کنیدلم

ی به آسیب و فیزیکی آسیب باعث تواند می  شود.مادربرد اجزا

ی  مادربردکلی نما

LGA1151

Intel®
H310
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هاشاخه 

ب ماشین به  ت حسا کنید.مراجعه //:support httpدر شده توصیه تغذیه منبع وا

ش  ی درپو ی را جامپر ها ی رو ها هید! قرار فن کانکتور کندمی پشتیبانی  CPUفن از  CPU_FANکانکتور د
ت حداکثر  ت). 6)آمپر  0.5فن قدر وا

•

us SLanguage=en-PSCalculator.aspx?PowerSupplyCalculator/asus.com/ی برا

است M.2دستگاه که زمانی چیپست، محدودیت به توجه با  •

ت• یصو ی هنگام کنیم می  ه کنیداستفاده باالتر خروجی توان با  PSUیک از  aپیکربند

ت. جزئیا

کندمی پشتیبانی  2260/2280و  Mکلید از  M.2سوکت این 

ت در  ی سوکت است، شده نصب  PCIeحال است.شده تنظیم  PCIe 2.0رو

ی دستگاه با سیستم  داریدرا اضافی نصب قصد که زمانی یا بیشتر کننده مصرف ها

ی دستگاه  ی.ذخیره ها ساز

1-2

ت در ها دستگاه  ی راه یا شود ناپایدار سیستم است ممکن برق، قطع صور نشودانداز

•

ناکافی

هی که هنگامی  • ت در دستگا ی بر  SATAحال استشده نصب  M.2رو

ی  ی کامالً سیستم یک برا کنیداستفاده تغذیه منبع یک از کنیم می توصیه شده، پیکربند

شومارف• ت این غیر در کنید. وصل را  12V ATX+پین  4برق دوشاخه نکنید   سیستمصور

ش  ی کابل که نکنید فرامو ی به را فن ها ها داخلدر هوا ناکافی جریان کنید. وصل فن کانکتور

ی  ت برا ش واحد به بیشتر، جزئیا ی پرداز کنید.مراجعه  (CPU)مرکز

(PSU)  ت با که کندمی ارائه و دارد مطابقت جدیدتر) نسخه (یا  12V ATX 2.0مشخصا

ت  شودنمی بو

ی به است ممکن سیستم  هیدانجام نیستند! جامپر اینها برساند. آسیب مادربرد اجزا ند

ت سوکت،  نیست.استفاده قابل  SATA_2پور

ت.  350توان حداقل  ی  PSUنوع این که شوید مطمئن وا است.پین  4و پین  24برق دارا

نیستید،مطمئن خود سیستم نیاز مورد تغذیه منبع حداقل مورد در اگر 

(SOCKET3)M.2 

•

ی کابل  ی به را فن ها ها ی فن کانکتور کهشوید مطمئن و کنید وصل مادربرد رو

ی دوشاخه  ها این در درستی به را  ATXتغذیه منبع ها هید قرار کانکتور هیدفشار و د د

ی شده طراحی  ®Celeronو  ®Pentium® i3، i5 / i7 / Core™ Intelهشتم نسل برا
LGA1151 Intel® CPU  سوکت این در راLGA1151  ی کنید.نصب سطح رو

ی  ها (CHA_FANپین  ،CPU_FAN 4پین  4)شاسی فن و  CPUکانکتور

ی  ها (ATX12Vپین  ،EATXPWR 4پین  ATX 24)برق کانکتور

 3M.2سوکت 

 ®LGA1151Intelپردازنده سوکت 

هدمی را  SSD (NGFF) M.2نصب امکان شما به سوکت این  د
هاماژول 

محصولمعرفی  :1فصل 

دارد.مطابقت کانکتور زمین پین با کابل هر سیاه سیم 

ها که زمانی تا محکم  بیفتند.جا کامالً کانکتور

هاپردازنده 
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1پین 

CLRTC
هد می امکان شما به هدر این  ی داده د ت از را  RTC CMOS RAMها ی راه اطالعا زمان تاریخ، مانند سیستم انداز
ی و  ها کنید.پاک سیستم عبور رمز

ی جسم یک از  ی گوشتی پیچ مانند فلز کنید.استفاده پین دو کردن کوتاه برا

پین) SPEAKER) 4بلندگو کانکتور 

ی پین  4کانکتور  ی برا ی شده نصب سیستم هشدار بلندگو هد می امکان شما به بلندگو این است. شاسی رو د
ی  بشنوید.را سیستم اخطار و بوق صدا

کنید.روشن را کامپیوتر و کنید وصل را برق سیم 

(F_PANELپین  1-10)سیستم پانل کانکتور 

3.

ی شده نصب عملکرد چندین از کانکتور این  کند.می پشتیبانی شاسی رو

ت   DIMMDDR4اسال

4.

(USB914پین  USB 2.0 1-10)کانکتور 

ی  ها MMID2  ،بدون گیگابایتی  16و گیگابایتی  8گیگابایتی،  4گیگابایتیDIMM DDR4 ECC  ی این در را کنید.نصب  DIMMسوکتها

ی  :RTCرم کردن پاک برا

ت فرآیند طول در را  <Del>کلید  ی و دارید نگه بو ت وارد ها داده مجدد کردن وارد برا شوید. BIOSتنظیما

س کنید، متصل کانکتور این به را  USBماژول کابل یک  این کنید. نصب سیستم شاسی پشت در شکافی به را ماژول سپ
ت با  USBکانکتور  کند.می پشتیبانی را ثانیه بر مگابیت  480اتصال سرعت تا و دارد مطابقت  USB 2.0مشخصا

ش را کامپیوتر  کنید.جدا را برق سیم و کنید خامو

CH310M-PRIME ASUS 

(U31G1_12پین  1-20)ثانیه) بر گیگابیت  5(حداکثر  Gen 3.1 USB 1کانکتور 

ی  ها (SATA6G_1~4پین  ®s 6.0Gb/ATA Serial H310 Intel 7)کانکتور

ی را  Gen 3.1 USB 1ماژول یک  ت برا ی پور کنید. متصل کانکتور این به  Gen 3.1 USB 1عقبی یا جلویی پنل ها
ت با کانکتور این  ی انتقال سرعت و دارد مطابقت  Gen 3.1 USB 1مشخصا ها ثانیه، بر گیگابیت  5تا سریعتر داده

ی سریعتر شارژ زمان  ی برا ها ی  ،USBشارژ قابل دستگاه ی بهینه بهرهور ی و انرژ هد.ارائه را  USB 2.0با سازگار مید

1.

ها این  ی کابل طریق از کانکتور می متصل  s Gb/6.0 ATA Serialدیسک هارد به  s Gb/6.0 ATA Serialسیگنال ها
شوند.

پین) CLRTC RTC) 2رم کردن پاک 

2.

GND +3V_BAT

ی  ت برا کنید.مراجعه سیستم حافظه به بیشتر، جزئیا

1-3

ی نکرد، کمکی باال مراحل اگر  ی تا کنید کوتاه را پین دو دوباره و بردارید را آنبرد باتر ها س شود. پاک  RTC CMOSرم داده کردن پاک از پ
CMOS،  ی کنید.نصب دوباره را باتر
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یاهدک• ی فقط زدایی اشکال   هستنددسترس در  ASUS LPCزدایی اشکال برا

ت• یصو از تا کنید متصل کانکتور این به را باال کیفیت با جلویی پنل صوتی ماژول یک که کنیم می  ه
ی قابلیت  کنید.استفاده مادربرد باال کیفیت با صدا

ت کار

1-4

هید اگر  در را جلویی پنل نوع مورد کنید، متصل رابط این به را باال کیفیت با جلویی پانل صوتی ماژول یک میخوا
ت  ی  BIOSتنظیما هید می اگر کنید. تنظیم  Audio] [HDرو این به را  AC'97جلویی پانل صوتی ماژول یک خوا

ی را مورد کنید، متصل رابط  ی رابط این فرض، پیش طور به کنید. تنظیم  [AC97]رو شده تنظیم  Audio] [HDرو
است.

• ی  ش برا ش نماینده با  LPCزدایی اشکال هدر سفار فرو
بگیرید.تماس خود منطقه 

ی  هده برا ی مشا کنید.اسکن را  QRکد زدایی، اشکال کد هر معنا

•

•

ت رابط  (COMپین  1-10)سریال پور

محصولمعرفی  :1فصل 

ی کانکتور این  ت یک برا ت ماژول کابل است.  (COM)سریال پور کنید، وصل کانکتور این به را سریال پور
س  کنید.نصب سیستم پشت در شکافی به را ماژول سپ

شاسی

(TPMپین  TPM 1-14)کانکتور 

(LPTپین  LPT 1-26)اتصال 

(AAFPپین  1-10)جلو پانل صوتی کانکتور 

ها، میتواند که میکند پشتیبانی  (TPM)اعتماد قابل پلتفرم ماژول سیستم از رابط این  ی کلید ها هی رمز دیجیتال، گوا
ها و عبور  ی هویت از کند، می کمک شبکه امنیت افزایش به همچنین  TPMسیستم کند. ذخیره امن بهطور را داده ها

کند.می تضمین را فرم پلت یکپارچگی و کند می محافظت دیجیتال 

ی کانکتور این  ی/ماژول یک برا ی جلویی پانل صوتی خروجی ورود  HDصوتی استاندارد از که است شاسی رو
ی/ماژول کابل سر یک کند. می پشتیبانی  AC`97صوتی استاندارد یا  ی خروجی ورود به را جلویی پانل صدا

کنید.وصل کانکتور این 

کند.می پشتیبانی چاپگر مانند هایی دستگاه از  Terminal) Printing (Line LPTکانکتور 

ت به اتصال امکان هدر این  LPCزدایی اشکال هدر  را  LPCاشکال رفع کار
هم  کند.می فرا

LPT  1284عنوان به IEEE  ت رابط که شود، می استاندارد ی پور ی رایانه در مواز  PC IBMبا سازگار ها
است.

(CHASSISپین  1-4)شاسی نفوذ هدر 
ی هدر این  ی نفوذ تشخیص سوئیچ یا سنسور برا کابل یا شاسی نفوذ سنسور سر یک است. شاسی رو

کانکتور این به را باالیی سطح سیگنال شاسی نفوذ سوئیچ یا سنسور کنید. وصل کانکتور این به را سوئیچ 
س شود. جایگزین یا جدا شاسی جزء یک که کند می ارسال  شاسی نفوذ رویداد یک عنوان به سیگنال سپ
شود.می تولید 

هک با «زمین» و شاسی» «سیگنال برچسب با پین پیشفرض، بهطور  که زمانی فقط میشود. کوتاه بلوز کال
ش دارید، را شاسی نفوذ تشخیص ویژگی از استفاده قصد  ی درپو بردارید.را جامپر ها
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1-5

ت  PCIاسال

ی  ها ت ی مادربرد این  x1 2.0 Express PCIاسال ت دو دارا ی از که است  x1 2.0 Express PCIاسال ها ت کار
ی  x1، Express PCIشبکه  ها ت ی سایر و  SCSIکار ها ت ت با مطابق کار پشتیبانی  Express PCIمشخصا

میکنند.

ت  ت یک از مادربرد این  x16 3.0/2.0 Express PCIاسال پشتیبانی  x16 3.0/2.0 Express PCIگرافیک کار
ت با که کند می  دارد.مطابقت  Express PCIمشخصا

CH310M-PRIME ASUS 

ت  ت از  PCIاسال ت مانند هایی کار ت  ،LANکار ت  ،SCSIکار ت سایر و  USBکار ت با که هایی کار مشخصا
PCI  کند.می پشتیبانی دارند مطابقت
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123

11 10

4

9

5

ی هبر ر
فعالیتلینک سرعت

ت  LANپور

ی هبر ر

8

76 

ی  ها عقبپنل کانکتور

ت  .3 ت این  .(VGA)ویدئویی گرافیک آداپتور پور ی پین  15پور استدیگر موارد یا  VGAمانیتور برا

شرح

ت  ت این روشن). (آبی  In Lineپور ی، سی نوار، به پور ی د ی د ی و شودمی متصل دیگر موارد یا پلیر د

ی دستگاه  VGAبا سازگار ها

صوتیمنابع 

7.

ت کانکتور  ت این  .(COM)سریال پور ی دستگاه یا مودم یک پور کندمی متصل را دیگر ها
ت با مطابق  سریالمشخصا

محصولمعرفی  :1فصل 

ت  هک).  Out Lineپور ت این (آ ،4.1در شود. می متصل اسپیکر یا هدفون به پور

LEDپیوند فعالیت/
وضعیت

ت  .5 ت این  LAN .(RJ-45)پور هم را  (LAN)محلی شبکه یک به گیگابیت اتصال امکان پور کند.می فرا

ت با  ت این عملکرد کانال،  7.1و  5.1تنظیما شود.می جلو اسپیکر به تبدیل پور

ب یک طریق از  شبکهها

ت  .1 ت این (سبز). /PS 2ماوس پور ی پور است./PS 2ماوس برا

شرح

خارج

LED سرعت

ت  .2 ی این  USB .2.0پور ها ت ی  (USB)جهانی سریال گذرگاه پین  4پور هستند. USB 2.0/1.1برا
ت شماره پایین، به باال از ها دستگاه  و ،Port5 Port8، Port7پور

4.

ت  .8 ت این (صورتی). میکروفون پور شود.می متصل میکروفون به پور

ت  LEDنشانگر  LANپور

ت  .6پور

وضعیت

6.

ی  کانال 7.1پیکربند

ثانیهبر مگابیت  10اتصال 

نارنجی

1-6

ش خامو

س  زندمی پلک (سپ

لینکبدون 

ثابت)

مرتبط ثانیهبر مگابیت  100نارنجی اتصال 
دادهفعالیت  ثانیهبر گیگابیت  1سبز اتصال 

ش خامو

شدنبیدار آماده 

نارنجی

ت از  S5حال

نارنجی

ی  ت عملکرد برا ی پور ی جدول به یا  ،2.1 ،4.1 5.1در صوتی ها کنید.مراجعه صدا پیکربند

زند)می (چشمک 
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مرکزباس / 

D DVI- سیگنال از خروجی به توان نمی راRGB  بهCRT  باو کرد تبدیل

بندر

خارج

هک  عقب)(پانل آ

-

ی دستگاه که کنیم می توصیه قویاً  ام• کنیدمتصل  Gen 3.1 USB 1به را  Gen 3.1 USB 1ها

هک  جلویی)(پانل آ -

ب• ی دستگاه تمامی  ®Intel ،300چیپست طراحی به توجه  ا به USBها

کانال 5.1

خارج

پانل)
واردخط 

مرکزباس / 

خروجی

یبلندگو  کنار

I.DVI-

خارج

ی خروجی  جلوییبلندگو ی  جلوبلندگو

پشتی)(پنل صورتی 

-

کانال-4.1

ت  ی هایی پور ی دستگاه بهتر و سریعتر عملکرد برا شما. Gen 3.1 USB 1ها

1-7

ی دستگاه  • ی فقط  Gen 3.1 USB 1ها ی ذخیره برا هستند.استفاده قابل ها داده ساز

ی  ی برا کاناله: 7.1صوتی خروجی یک پیکربند

ت  ی پور ی شوند. می کنترل  xHCIکنترلر توسط  Gen 3.1 USB 1و  USB 2.0ها ثمقدار میرا

بیرونخط  ی  جلوبلندگو

کانال 7.1

ی  عقببلندگو

ی دستگاه  ی  USBها ی برا کنند.روز به را خود عامل سیستم باید بهتر سازگار

(عقبروشن آبی 

خارج

درمیکروفون 

 2.1هدست 
کاناله

ی  عقببلندگو

درمیکروفون 

خارج

ی جلویی پنل در  HDصوتی ماژول با شاسی یک از  ی از پشتیبانی برا کنیداستفاده کانال  7.1صدا

ی خروجی  عقببلندگو

ت  9 ت این  Gen 3.1 USB .1پور ی پور ی  Bus Serial Universal (USB)پین  9ها هستند USB 3.1برا
ی دستگاه  1نسل ها

ت  .10 ت این -D. DVIپور ی پور است.-D DVIبا سازگار دستگاه هر برا

CH310M-PRIME ASUS 

ت  .11 ت این (بنفش). /PS 2کلید صفحه پور ی پور است./PS 2کیبورد برا

ت  کانال 7.1یا  ،2.1 ،4.1 5.1صوتی تنظیما
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ی مادربرد این  ی که است  LGA1151سوکت یک دارا ی هشتم نسل برا ها پردازنده
Pentium® i3، Core™ i5 / Core™ i7 / Core™ Intel®  وCeleron®  طراحی

است.شده 

محصولمعرفی  :1فصل 

CPUنصب 

آ

ب

ش واحد  ی پرداز (CPU)مرکز

تناراگ• ی ت محصول   ی کنتاکت به وارده صدما هدنمی پوشش را آن از ناشی سوکت ها د

ی کابل همه  CPUنصب از قبل  بکشید.برق از را برق ها

ش نادرست حذف دادن/دست از جابجایی/یا  ،CPUنادرست حذف نصب/ .PnPدرپو

ی فقط که را درستی  CPUکه شوید  نئمطم• شده طراحی  CPUاید. کرده نصب شده طراحی  LGA1151سوکت برا
ی  ی سوکت برا ی را  LGA1156و  ،LGA1155 LGA1150ها نکنید.نصب  LGA1151سوکت رو

ش که شوید مطمئن مادربرد، خرید هنگام  رد• ی  PnPدرپو ی کنتاکت و باشد سوکت رو اگر نشوند. خم سوکت ها
ش  هک/به آسیبی اگر یا است، شده مفقود  PnPدرپو ت /PnPسوکت مخاطبین کال هده مادربرد قطعا فوراً کردید، مشا

ش خرده با  بگیرید.تماس خود فرو

ت در فن و سینک هیت نصب از قبل  ی را حرارتی رابط مواد لزوم، صور اعمال  CPUیو پی سی و سینک هیت رو
کنید.

ب• ش مادربرد نصب از  دع ی صورتی در فقط ایسوس دارید. نگه را درپو را  (RMA)کاال بازگشت مجوز درخواستها
ش  ی مادربرد که میکند پرداز ش دارا باشد. LGA1151سوکت درپو

1-8

D5

2
4

4

3
5

1

4
سی

ب

آ
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اجمالیبررسی 

ی  شدهتوصیه حافظه پیکربند

DIMM_B1*
DIMM_A1*

DIMM_B1*
DIMM_A1*DIMM_A1*

ی مادربرد این   Module Memory Memory Inline Dual (DDR4) 4 Rate Data (DIMM)سوکت دو دارا
Double  .ی سوکت موقعیت شکل است هد:می نشان را  DIMM DDR4ها د

کانال برقپریز 

CH310M-PRIME ASUS 

سیستمحافظه 

ی  کنید.مراجعه  www.asus.comبه شرایط) واجد فروشندگان (فهرست  QVLحافظه نسخه آخرین دریافت برا

ی ماژول  • س با  DDR4حافظه ها هرتز  2666فرکان هند کار سرعت حداکثر با باالتر و مگا هرتز  2666کرد. خوا پردازنده در مگا
ی  ی هسته  6ها هشتم.نسل  ®Intelباالتر یا ا

•

ی  لوژام• س با حافظه ها هرتز  2133از باالتر حافظه فرکان آنو مگا

DIMM_A1*
DIMM_B1*

ی زمان  ی  XMPنمایه یا مربوطه بند نیست. JEDECحافظه استاندارد شده بارگذار
ی  ی و پایدار ی ماژول این سازگار ی قابلیت به حافظه ها ی دستگاه سایر و  CPUها دارد.بستگی شده نصب ها

ش که  ،(SPD)سریال حضور تشخیص به حافظه عملکرد پیشفرض  سناکرف• ت به دسترسی استاندارد رو از اطالعا
دارد.بستگی است، حافظه ماژول یک 

ی اندازه توانید می  • سیستمکنید. نصب  Bکانال و  Aکانال در را حافظه مختلف ها

ت در  ی از برخی پیشفرض، حال ها ی حافظه ماژول س با است ممکن اورکالک برا ی فرکان مقدار به نسبت کمتر
ی  کنند.کار فروشنده توسط شده عالمتگذار

ی را پایین اندازه با کانال کل اندازه  ی برا س کند. می ترسیم کاناله دو پیکربند با کانال از اضافی حافظه هر سپ
ی باالتر اندازه  ت برا ی نقشه کانال تک عملیا شود.می بردار

ی  ی برا ی کارآمدتر حافظه کننده خنک سیستم یک از سیستم، پایدار  DIMM) (2حافظه کامل بار از پشتیبانی برا
کنید.استفاده 

1-9

Aکانال 

DIMM •یمه ش ی کنید. نصب  CASتأخیر همان با را ها  ه ی برا مابهینه، سازگار

•

Bکانال 

ی ماژول که کنیم می توصیه  ی کنید. نصب فروشنده همان از را /C) (Dتاریخ کد یا مشابه نسخه حافظه ها برا
ی ماژول دریافت  ش خرده با صحیح حافظه ها ت فرو کنید.مشور
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محصولمعرفی  :1فصل 

ب

آ

آ
ب

آ

1-10

DIMMنصب 

ی  DIMMیک حذف برا

1 2
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ی راه برنامه  بایوسانداز

س  ی از پ میکند.فعال را  ASUSخودبازیابی بایوس خودکار بهطور سیستم بایوس، بهروزرسانی خرابی از مجدد راهانداز

ش، روشن/دکمه از استفاده  ی یا بازنشانی دکمه خامو ها ی  <Ctrl>+<Alt>+<Del>کلید ی بازنشانی برا در عامل سیستم یک از اجبار
ش عامل سیستم از درستی به را سیستم همیشه کنیم می توصیه برساند. آسیب شما سیستم یا ها داده به تواند می اجرا حال  خامو
کنید.

CH310M-PRIME ASUS 

ی  هده برا ی مشا هنما کنید.اسکن را  QRکد بایوس، رسانی روز به را

ی  ی بایوس حفاظت فناور ت در شده تأیید پشتیبان نسخه یک با را سیستم بایوس خودکار طور به  ASUSانحصار بازیابی بهروزرسانی خرابی صور
ی سختافزار مجدد نصب یا تعویض به نیاز از و میکند  میکند.جلوگیر

2-1

ت  2بایوس اطالعا

ی  ندارداضافی افزار نرم به نیاز

•

هید فشار را پاور دکمه  ش سیستم تا د هید انجام صورتی در فقط را گزینه این شود. روشن دوباره و شود خامو با که د
نشدید. Setup BIOSوارد اول گزینه دو از استفاده 

ی  ی:راه هنگام  Setup BIOSبه ورود برا انداز

هم را رسانی روز به خرابی خودکار بازیابی و تشخیص  کندمی فرا

س  ی فرکان هش را ها هزینه و نگهدار هدمی کا د

<Delete>  یا<F2>  روشن خودآزمایی تست طول در را(POST)  هید. فشار فشار را  <F2>یا  <Delete>اگر د
هید،  هد.می ادامه خود روال به  POSTند د

•

•

•

ی  :POSTاز بعد  Setup BIOSبه ورود برا

•

<Ctrl>+<Alt>+<Del>  هید.فشار همزمان طور به را د

BIOS  ایسوسبازیابی خود

•

ی را ریست دکمه  هید.فشار سیستم شاسی رو د

•

کندمی تضمین را بایوس ایمن رسانی روز به 

ی  Setup BIOSبرنامه از  ی یا بایوس رسانی روز به برا ی پیکربند ها ی کنید. استفاده آن پارامتر ها ی شامل  BIOSصفحه ها کلید
ی  هنمایی بایوس تنظیم برنامه از استفاده در را شما تا هستند مختصر آنالین کمک و ناوبر کنند.را

شوید Setup BIOSوارد  POSTاز بعد 

یراه هنگام  Setup BIOSبه ورود  انداز
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هرتز 2133 مگا

سیستمزمان 
[1396/01/09[دوشنبه 

ت ابزار خروجی   TweakerAiاصلی پیشرفته مانیتور بو

12.0.0.1020

برندرشته  (R)اصلی اینتل 

کلحافظه 

مدیر

MEعامل سیستم نسخه 

مگابایت 4096

سیستمتاریخ 

دسترسیسطح 

پ حق  2.19.1269نسخه   Inc.Megatrends, American 2017 (C)چا

x640203 

ت  بایوساطالعا

A1

CPUسرعت 

[21:25:25]

امنیت

س  حافظهفرکان

سیستمزبان 

پ حق  2.19.1269نسخه   Inc.Megatrends, American 2017 (C)چا

BIOSنسخه 

2.90GHz@ 0000 CPU 

[انگلیسی]

ساختزمان و تاریخ 

هرتز 2900 مگا

ی راه ابزار  پ حق  Aptio -انداز  Inc.Megatrends, American 2017 (C)چا

15:26:261396/12/20 

ت  پردازندهاطالعا

PCH پله

منونوار 

ی صفحه  • ی راه ها ی فقط بخش این در شده داده نشان  BIOSانداز دقیقاً است ممکن و هستند مرجع مقاصد برا
باشند.نداشته مطابقت بینید می خود صفحه در آنچه با 

س اگر  ت تغییر از پ ت سیستم بایوس تنظیما مقدار به را مادربرد و کنید پاک را  CMOSکنید سعی نشد، بو
ی کنید. بازنشانی فرض پیش  ت برا ی بخش به  RTCرم کردن پاک نحوه مورد در اطالعا مراجعه مادربرد کلی نما
کنید.

ی آیتم  منوها

2-2

ی  ب به مادربرد این بایوس فایل آخرین دانلود برا کنید.مراجعه  www.asus.comآدرس به ایسوس سایت و

•

ت  :2فصل  بایوساطالعا

•

ی  ها یفیلد پیکربند

•

عمومیکمک 

منوزیر مورد 

س اگر  ت تغییر از پ ت شد، ناپایدار سیستم  ،BIOSتنظیما ی را فرض پیش تنظیما ی از تا کنید بارگیر و سازگار
ی  ی از را  Defaults Optimized Loadمورد کنید. حاصل اطمینان سیستم پایدار ب  Exitمنو یا کنید انتخا

هید.فشار را  F5میانبر کلید  د

ESC:  شویدخارج

گزینهتغییر  :-/+

ب را فرض پیش  کنیدانتخا
زبان

F1:  ی هنما عمومیرا

F5:  ی فرض پیش شدهبهینه ها

ب را نمایش صفحه  : کنیدانتخا

F2:  قبلیمقادیر

F10:  خروجو ذخیره

ب  : ب کنید: وارد مورد انتخا کنیدانتخا

ی صفحه  BIOSمنو
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CH310M-PRIME ASUS 2-3

Utility3 Flash EZ ASUS 

ت ابزار خروجی   TweakerAiاصلی پیشرفته مانیتور بو
ی راه ابزار  پ حق  Aptio -انداز  Inc.Megatrends, American 2017 (C)چا

ت   SPDASUSاطالعا
ش  رویدادگزار

ش  رویدادگزار

ی نمایش  ها ش یدر رویداد گزار راهانداز

ب را نمایش :صفحه  کنیدانتخا

F1:  ی هنما عمومیرا

F10:  خروجو ذخیره
ESC:  شویدخارج

گزینهتغییر  :-/+

F5:  ی فرض پیش شدهبهینه ها

ب کنید: وارد  کنیدانتخا

F2:  قبلیمقادیر

ب را مورد  : کنیدانتخا

ش  ت گرفتن با داخلی رویداد گزار جمله:از سیستم مفید اطالعا

CPU  استشده نصب جدید

بایوسرسانی روز به 

ی که زمانی  کنیدثبت را رود می باالتر سانتیگراد درجه  75از  CPUدما

بایوسرسانی روز به 

استداده رخ  RTCزمان بازنشانی  (RTC)واقعی ساعت بازنشانی زمان 

Current Over USB  دادرخ

شدروز به  xxxxبه  xxxxاز بایوس 

دستورالعمل 
شاسی

ی  !CPUولتاژ از بیش خطا

**

به زمان و نسخه آخرین رسانی، روز به وضعیت 
رسانیروز 

استداده رخ شاسی نفوذ 

ی  ،*USBجریان  ی و  ،**CPUدما ها رویداد
**CPUولتاژ 

ث  ی حواد تواندادن دست از غیرعاد

شده!عوض هارد 

*

،

ش  رویدادگزار

RTC  مجددتنظیم

Error!Heating Over CPU 

رسدمی ولت میلی  1550از باالتر یا ولت میلی  0زیر به  CPUولتاژ که زمانی ثبت  ***

است!کرده تغییر حافظه 

هدمی رخ  Current Over USBکه زمانی ضبط  د

افزارسخت 

شاسیشدن باز زمان ثبت 

شدانجام موفقیت با بایوس رسانی روز به 

کندمی تغییر 

ACبرق اتالف 

ت  دیسکهارد یا حافظه  ،CPUدر تغییرا

ی از توانید می  ش به ابزار منو باشید.داشته دسترسی رویداد گزار

رویداددسته شرح 

4S  ش یشدن خامو اجبار
ACبرق قطع 
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2-4 ت  :2فصل  بایوساطالعا

Shell EFI  ی از را ها کنیداجرا  USBدرایو

یبهینه بار فرض پیش  ساز

ت حذف  خروجو تغییرا

ت ذخیره  بازنشانیو تغییرا

Shell EFI  ی از را ها کنیداجرا  USBدرایو

ت ذخیره  بازنشانیو تغییرا

ی راه ابزار  پ حق  Aptio -انداز  Inc.Megatrends, American 2017 (C)چا
ت ابزار خروجی   TweakerAiاصلی پیشرفته مانیتور بو

یبهینه بار فرض پیش  ساز

ت حذف  خروجو تغییرا

منواز خروج 

ب کنید: وارد  کنیدانتخا

F2:  قبلیمقادیر

ب را مورد  : کنیدانتخا

ی هیچ ذخیره بدون  ت از تغییر شوید.خارج سیستم تنظیما

F1:  ی هنما عمومیرا

ب را نمایش :صفحه  کنیدانتخا

ESC:  شویدخارج
F10:  خروجو ذخیره

گزینهتغییر  :-/+

F5:  ی فرض پیش شدهبهینه ها

ی آیتم  ی ها هد می را امکان این شما به  Exitمنو ی را بهینه فرض پیش مقادیر که د ی آیتم برا ی  BIOSها ت و کنید بارگیر خود تغییرا
بگیرید.نادیده یا ذخیره بایوس موارد در را 

هد می امکان شما به گزینه این  ت ذخیره بدون د ب با شوید. خارج  Setupبرنامه از خود تغییرا یک  ،<Esc>دادن فشار یا گزینه این انتخا
هر تایید پنجره  ی شود. می ظا ت حذف برا ب را  OKخروج، و تغییرا کنید.انتخا

ی  ی برا ب را  OKفرض، پیش مقادیر بارگیر کنید.انتخا

س  ب اتمام از پ ی از را گزینه این خود، انتخا ب  Exitمنو ب مقادیر شوید مطمئن تا کنید انتخا را گزینه این وقتی اند. شده ذخیره شده انتخا
ب  هید، می فشار را  <F10>یا کنید می انتخا هر تأیید پنجره یک د ی شود. می ظا ت ذخیره برا ب را  OKخروج، و تغییرا کنید.انتخا

هد می امکان شما به گزینه این  ی دستگاه از یکی از را  Shell EFI (shellx64.efi)برنامه تا د ی راه موجود  USBها کنید.انداز

هد می امکان شما به گزینه این  ی را فرض پیش مقادیر د ها از یک هر برا ی در پارامتر ها ی  Setupمنو ب را گزینه این وقتی کنید. بارگذار انتخا
هید، می فشار را  <F5>یا کنید می  هر تأیید پنجره یک د شود.می ظا


