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TNM5000به رابط کیبردITE/ENE)سری (مادربرد ECھای کنترلرچیپستاتصالراھنمای 

)تصویر زیر(دارید TNMشما نیاز به رابط کیبرد .١

قرار دھیدTNMکابل فلت ھم سایز کانکتور کیبرد لپتاپ را انتخاب کرده و در کانکتور کیبرد 
خالی میماندرشته است ، قسمت پایین آن ٣٢پایه است و اگر کابل کمتر از ٣٢این کانکتور 

. روی کانکتور نصب شود١و از سمت پین 

بھتر است برای اطمینان بیشتر با اھم متر وجود . سمت دیگر کابل فلت را به کانکتور کیبرد مادر برد نصب کنید.٢
.عدم اتصال کوتاه پینھای مجاور مطمئن شویدارتباط پین به پین را چک کرده و از 

.قرار دھیدTNM5000رابط کیبرد را روی باالترین نقطه سوکت زیف .٣

کانکتور جیتگ پشت ١٠سانتیمتر به پایه ٢٠کمتر از ( زمین مادر برد را با یک سیم ضخیم و کوتاه .۴
سیم زمین مناسب بسیار مھم است از گیره ھای سوسماری نامرغوب .پروگرامر وصل کنید

.استفاده نکنید

.را انتخاب کنیدMCU\ITE\IT8985(ISP)در برنامه پروگرامر انتخاب قطعه را زده است IT8985Eچیپست مثالاگر .۵

.سپس دکمه تنظیمات قطعه را زده تا صفحه زیر باز شود.۶

.را بزنیدLoadکلیک کرده و گزینه Fuse List Fileروی منوی .٧

این فایلھا آپدیت میشوند . میتوانید آخرین فایل پیکره بندی کانکتور کیبرد را دریافت کنیدTNMاز سایت .٨
.استفاده کنیدENEو ITEاز لینکھای زیر برای . چند وقت یکبار آنھا را دانلود مجدد کنید 

keymapConfigTNM.rar-http://www.tnmelectronics.com/downloads/ITE
keymapConfigTNM.rar-http://www.tnmelectronics.com/downloads/ENE

.را بازکنید و تائید را بزنیدfltاز فشرده خارج کنید و فایل ھم مدل مادر برد خود با پسوند فایلھا را 
Asus X551MA 24pin Right ITE8985e_iteبرای مثال فایل 

http://www.tnmelectronics.com/downloads/ITE-keymapConfigTNM.rar
http://www.tnmelectronics.com/downloads/ENE-keymapConfigTNM.rar


۲

نوشتن را . در صورتیکه از قبل فایل فرمور مناسب مادر برد را لود کرده ایددر صفحه اصلی دکمه خواندن یا .٩
:پیغام زیر نمایش داده میشود) مادربرد را وصل نکنیدھنوز برق (بزنید

.را بزنیدTry Againمادربرد روشن شود و دکمه VCC3v standbyتا برق مادربرد را متصل کنیدآداپتور اکنون .١٠
.و پنجره مجدد باز خواھد شدروشن نخواھد شدvcc 3vخام یا حاوی برنامه اشتباه ECاگر چیپست 

سی را لحیم کنید و روی سوکت آیITEبرای TNMراه دارید یا آیسی را خارج کرده روی برد تبدیل٢در این حالت 
)تصویر زیر(برنامه ریزی کنید

٣را قطع کرده با یک منبع تغذیه بیرونی لپتاپ پتور ایا اینکه آد و VCC Standbyولتی مطابق نقشه مادر برد به پایه ٣
ممکن است بسته به نوع مادر برد. پایه تغذیه است٢۶/۵٠/٩٢ھای پایهیکی از معموال ITEبرای ددھیولتاژزمین 

.یا زمین داشته باشندVCCھمزمان پایه ھایی از آی سی نیاز به اتصال به 
:برای مثال

.اھم به زمین وصل شود١٠٠با یک مقاومت ١٠٠باید پین IT8586در 
٣اگر ولتاژ ١٠۶باید پین IT8985/ IT8987در  .وصل شودvccبه ولت ندارد ٣

وصل VCCممکن است نیاز باشد با مقاومت به زمین یا به ١٠۶تا ١٠٠پینھای ، در بعضی موارد بسته به نوع ایراد 
.شوند
متصل شوند vccقطع شده و پینھای ذکر شده به زمین یا VCCظاھر میشود باید یکبار TryAgainھربار که پنجره : توجه

اتصال تغذیه ضروری بعد از١٠۶-١٠٠ادامه اتصال پینھای .را بزنیدTry Againو سپس تغذیه مجدد وصل شود و دکمه 
.و تنھا در لحظه اتصال تغذیه مورد نیاز استنیست

١٠۶-١٠٠ولت ھمراه با اتصاالت پینھای ٣وصل مجدد آداپتور یا تغذیه +قطع =TryAgain:  بنابراین 

-KB9016-KB9018-KB9022)ENE (KB9010-KB9012سری
انتخاب KB9012(KeyBoard) است  فقط باید در انتخاب قطعه از لیست١٠-١تمام مراحل مشابه موارد ENE در سری

٣پیغام زیر ظاھر میشود که باید آداپتور یا تغذیه ١١شود و  در مورد  سی وصل میشود بعد از آی٣٣ولت که به پایه ٣
.را بزنیدyesظاھر شدن پیغام وصل شود و دکمه 

:مھم چند نکته
در صورتیکه فایل پیکره بندی کیبرد موجود نبود بر اساس نقشه مادر برد در تنظیمات قطعه میتوانید با کلیک روی -١

Keyboard pin و ٣٢-٢۴نام پایه را مشخص کرده و تعداد پین کیبرد ازconnector direction ١در صورتیکه پین
١برد روی پین مادرکانکتور کیبرد و در صورتیکه آخرین پین Normalقرار میگیرد TNMرابط ١مادربرد روی پین 

.کنیدsaveرا انتخاب کنید و در نھایت از منوی باالی صفحه آنرا Reverseقرار میگیرد گزینه TNMکانکتور 
.و مجدد تست کنیددادهرا تغییر connector directionبندی موجود کار نکرد ھمواره یکبار یکرهدر صورتیکه فایل پ-٢
چیپستفرمور درون،ھا فایلاین د میشود و وارائه شده تنھا پیکره بندی بوده و در منوی تنظیمات لfltفایلھای -٣

.تامین کننده بیوس تھیه کندرا مشتری باید از مادر برد سالم یا سایت سازنده یا سایتھای فرمور و فایل نیست
ارائه X551MAAS515.zipرا درسایت خود با نام X551MAمادر برد ۵١۵برای مثال شرکت ایسوس فایل ورژن 

به حجم 800h-20800hاز آدرس ECبایتی است که با ھگز ادیت باید فایل ۴١٩۶٣۵٢میکند که حاوی یک فایل 
.ریخته شودIT8985Eو روی کیلوبایت استخراج شود١٢٨

و تعھدی به ارائه فایل بیوس یا پیکره بندی مادربرد نداشته و فایلھای ارائه شده جھت تسھیل کار TNMشرکت 
.میباشدبه عنوان مثال 


