
 Technikai információ – Kérdések és válaszok TSD-QA78 (Feb. 10th, 2010) 

 

1. K: Ha az AC’97 el őlapi audiopanelt használom a VIA audio kodekes alap lapon, hogyan csatlakoztatom az 

AC’97 előlapi panelt az alaplapi HD Audio tömbhöz? 

V: Ha AC’97 előlapi audiopanelt használ, az alábbiak szerint csatlakoztassa a HD audio tömbhöz: 

A. Csatlakoztassa a Mic_IN (MIC) csatlakozót a MIC2_L helyre. 

B. Csatlakoztassa az Audio_R (RIN) csatlakozót az OUT2_R, valamint az Audio_L (LIN) csatlakozót az OUT2_L 

helyre. 

C. Csatlakoztassa a Ground (GND) csatlakozót a Ground (GND) helyre. 

D. A MIC_RET és OUT_RET csak a HD audio panelhez valók. Ezeket nem kell az AC’97 panelhez csatlakoztatnia. 

E. Indítsa el a BIOS Setup Utility-t (BIOS beállítások). Lépjen be az Advanced Settings (haladó beállítások) menübe 

és válassza ki a Chipset Configuration (lapkakészlet beállítás) pontot. Állítsa a Front Panel Control (előlapi 

vezérlés) opciót [Auto] állapotból [Enabled] állapotba. 

Windows XP esetén:  

F. Indítsa el a Windows rendszert. Kattintson a tálca jobb also sarkában lévő ikonra a VIA ADeck megnyitásához. 

G. Kattintson a “Mixer” (keverőpult) gombra, válassza ki a “Front Microphones” (első mikrofonok) lehetőséget, 

válassza a “Front Mic Boost” (első mikrofon jelszint emelés) lehetőséget, és lépjen ki. Mint az alábbi ábrán: 

 

H. Ha szeretné a hangját az előlapi mikrofonon keresztül hallani, kattintson a “Mixer” (keverőpult) gombra, válassza 

a “Playback” (visszajátszás) lehetőséget, válassza a “Front Mic” (előlapi mikrofon) beállítást, és lépjen ki. Mint az 

alábbi ábrán: 

 



Windows Vista és Windows7 esetén  

F. Lépjen be a BIOS “Chipset Settings” (lapkakészlet beállítása) oldalra, állítsa át [Front Panel] beállítást [Enable] 

állapotba. 

G. Indítsa el a Windows rendszert. Kattintson a tálca jobb also sarkában lévő ikonra a VIA VDeck megnyitásához. 

Kattintson a “Front Mic” (előlapi mikrofon) gombra, válassza a “Default Device” (alapértelmezett eszköz) 

lehetőséget. 

H. Ha szeretné a hangját az előlapi mikrofonon keresztül hallani, kattintson a “Speaker Output” ikonra. Mint az 

alábbi ábrán: 

 

Ha szeretné hallani a MIKROFON 

hangját, kattintson ide 


