KZK

H61-B

Placa Mãe

Manual do usuário

Certificado de Garantia - 01 ano
Caro usuário. Muito obrigado por escolher as Placas-mãe Kazuk.
Para que você fique ainda mais satisfeito com nossos serviços, por favor, leia atentamente as
instruções abaixo e mantenha este cartão de garantia pelo período vigente.
INSTRUÇÕES
Primeiramente, preencha por completo as informações de usuário abaixo. Verifique se o cartão de
garantia foi carimbado pelo vendedor. Caso não tenha sido carimbada, retorne a loja e solicite o
carimbo afim de validar o cartão de garantia.
Nossa empresa concede um ano de garantia para defeitos de fabricação. A garantia não se aplica em
caso de mal uso.
Caso a placa apresente problema, acione o seu vendedor para retornar o produto a ele, afim de iniciar
o processo de troca ou entre em contato diretamente com a Kazuk.
A garantia não tera efeito nos seguintes casos:
-

Negligenciar a leitura do manual;
Instalação incorreta;
Uso de componentes de expansão incompatíveis;
Modificar ou reparar o produto sem permissão;
Exceder o limite de uso
Forças anormais que levem ao dano;
Acidentes de causa natural ou outras forças que levem ao dano;
Produto falsificado ou fruto de contrabando;
impossibilidade de comprovação da compra ou falta do cartão de garantia;
lacre rompido ou danificado.

Informações do Usuário
Nome:__________________ Data da compra: ___/___/___
Tel: ( ) ____________ Cel: ( ) ____________________
Endereço: _____________________________________
Modelo: ________ Serial Number: ___________________
Loja: _________________ Tel: ( ) _________________
Endereço: _____________________________________
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Especificações
CPU

Suporta processadores Intel® CoreTM i7, CoreTM i5,
CoreTM i3, Pentium e Celeron de 3ª Geração (IVY Brige)
Intel®22nm e de 2ª Geração (Sandy Bridge) Intel®Core™
de soquete LGA1155.

Chipset

1 Chipset Intel H61

Memória

Suporta até 2 memórias DDR3 de frequência
1600 / 1333 / 1066 MHz e modo dual-channel
suportando até 16GB através de 2 slots DIMM

Gráficos

Processador Gráfico Integrado
1 saída HDMI
1 saída VGA

Áudio

6 Canais Audio Codec Realtek ALC662

LAN

1 porta Lan Realtek 8106E 10/100M

Slots de Expansão

1 slot PCI Express X16
1 slot PCI X1

Conectores
Entrada e Saída

4
1
1
6
2
1
1
1
1

Dimensões

187mm x 170mm

conectores SATA 3Gb/s
conector painel frontal
conector de áudio frontal
portas USB 2.0/1.1
portas USB 2.0/1.1 internos
saída VGA
saída HDMI
porta RJ-45
saída de audio

Conteúdo da embalagem
•
•
•
•
•

Placa-Mãe LGA1155 KZK-H61-B Kazuk
Espelho
Manual do Usuário
CD Drivers
Cabo SATA
Os itens acima listados são para referencia apenas e podem ser alterados sem aviso prévio.
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Kazuk Hardware
www.kazuk.com.br

Mapa da Placa-mãe
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Introdução a Placa-mãe
Obrigado por escolher a placa-mãe KZK-H61-B. Esta placa mãe de alto desempenho e
função aprimorada desenvolvida para o socket LGA1155 com suporte para os
processadores Intel®CoreTM i7, CoreTM i5, CoreTM i3, Pentium e Celeron de 2ª e 3ª Geração,
para uso doméstico ou profissional.
Baseada no Chipset Intel® H61 Express para uma melhor performance em desktops, a H61
é single-chip, altamente integrado, com controle periférico de alta performance
Hyper-Threading, incomparável com qualquer outro controlador single-chip. Suporta até
16Gb de memória dual-channel DDR3 1600 /1333/ 1066 SDRAM. Conta com 1 slot PCI
Express x1 para expansão, interface EHCI (Enhanced Host Controller Interface) compatível,
com 8 portas USB 2.0 (6 portas USB 2.0 no painel traseiro e 2 USB 2.0 no painel frontal,
suportando até 2 portas USB 2.0 adicionais).
A placa mãe está equipada com o conjunto completo de portas de entrada e saída no painel
traseiro, incluindo entradas para mouse e teclado PS/2, uma saída HDMI, uma saída D-sub
(VGA), uma porta LAN RJ45, quatro portas USB 2.0 e jacks de áudio para microfone, line-in
e line-out.
A placa-mãe suporta ainda quatro conectores internos SATA 3.0Gb/s para expansão.
CHECANDO AS CONFIGURAÇÕES DOS JUMPERS
• Plugar o jumper em 2 pinos o colocará na posisão FECHADA. Removendo o jumper ou
colocando-o apenas em um pino (guardar para uso futuro) o manterá na posição ABERTA.
• Para jumpers de 3 pinos, os pinos 1~2 podem ser fechados colocando o jumper.
LIMPANDO O CMOS
Limpe a memória CMOS quando
(a) os dados CMOS estão corrompidos;
(b) você esqueceu a senha administrador ou a senha de usuário predefinida no menu da
BIOS;
(c) você não conseguiu inicializar o sistema porque a ratio/clock da CPU estava incorretamente configurada no menu do BIOS; (d) sempre que houver modificação na CPU ou nos
módulos de memória.
Utilize uma barra de jumper para limpar a memória CMOS e reconfigurá-la com os
valores padrão armazenados na BIOS.
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Conexões
PAINEL
FRONTAL

ÁUDIO
HD

USB
AC’ 97

*A cor dos cabos pode variar. Baseie-se pelas conexões.

O funcionamento de RESET da CMOS se baseia em duas fases.
A fase (ABERTO) que é ultilizada nas condiçoes normais de funcionamento da placa,
e a fase (FECHADO), que é ultilizada apenas para o RESET e limpeza da CMOS.

FECHADO

ABERTO
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Menu de configuração BIOS
A barra de menu de configuração tem os seguintes itens:
Para alterar coonfigurações básicas.

Esta seção apresenta principalmente a informação relacionada a
BIOS, como a versão da BIOS, o fabricante, as versões do código do
programa, data, capacidade e frequência da memória, escolha do
idioma do BIOS, a configuração da data e hora do sistema, nível de
acesso do usuário, etc.

Main

Advanced
Chipset

Para alterar coonfigurações avançadas.

Este item apresenta as configurações de ACPI, RTC Wake,
Processador, USB, gerencimento de energia e H/W Monitor

Para configurações do processador

Aqui você pode configurar o North Bridge, dispositivos de controle
SB, controle de SATA, subsistema ME, e o controle de porta serial.

Para coonfigurações de inicialização do sistema.

Boot

Este item apresenta as configurações tempo limite, estado de bloqueio
NumLock, logo em tela cheia, inicialização rápida, opções de
mensagens de ROM, interrupt 19 capture e opção de inicialização #1.

Security

Para configurações de segurança do sistema

Save & Exit

Aqui você define a senha de administrador do sistema.

Para salvar as configurações e sair.

Para salvar pressione Enter e então selecione “Yes”.
Para sair sem salvar selecione “No” ou pressione Esc.

Teclas de controle
Teclas

Função
←/→
↑/↓
+/Enter

Move o cursor para esquerda ou para direita para selecionar telas
Move o cursor para cima ou para baixo para selecionar itens
Altera a opção dos itens selecionados
Abre a tela/item selecionado

Esc

Quando no Menu Principal - Fecha sem salvar as alterações de configuração
Quando em uma das páginas, sai e retorna ao Menu Principal.

F1
F7
F8
F9
F10

Ajuda geral
Valores anteriores
Valores fail-safe
Carrega configurações otimizadas
Salva as alterações de configuração e sai da configuração
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