
Pika-aloitusopas

Tämä opas koskee seuraavia malleja:
MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471

MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP

ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb
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JOHDANTO
Olemme yrittäneet kaikkemme, jotta tämän ohjeen tiedot olisivat täydelliset, täsmälliset ja ajan 
tasalla. Valmistaja ei ota vastuuta virheistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Valmistaja ei myöskään voi taata 
etteivät muiden valmistajien tässä mainitut sovellukset ja laitteet muutu, tai etteivät muutokset näissä 
vaikuttaisi niiden soveltuvuuteen. Muiden yritysten valmistamien ohjelmistotuotteiden mainitseminen ei 
välttämättä tarkoita, että ko. valmistaja tukisi tätä tuotetta.

Vaikka kaikki järkeenkäyvät toimenpiteet on tehty tämän asiakirjan saattamiseksi niin tarkaksi ja 
hyödylliseksi kuin mahdollista, emme takaa millään tavalla, suoraan emmekä epäsuorasti, asiakirjassa 
olevien tietojen tarkkuutta tai täydellisyyttä.

Oki Data Corporation pidättää kaikki oikeudet. Mitään tämän ohjeen osaa ei saa kopioida missään 
muodossa tai millään tavoin ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa Oki Data Corporationilta.

© 2011 Oki Data Corporation

OKI on Oki Electric Industry Co., Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

Energy Star on Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency) 
tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple, Macintosh, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tuote- ja brändinimet ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.

Energy Star -ohjelman osallistujana valmistaja on määrittänyt, että tämä tuote on Energy Star 
-ohjelinjojen mukainen energiatehokkuudessa.

Tämä tuote täyttää Euroopan unionin Neuvoston direktiivit 2004/108/EY (EMC), 2006/95/EY (LVD), 
1999/5/EY (R&TTE), 2009/125/EY (ErP) ja 2011/65/EU(RoHS) ja niiden muutokset, muunnettuina 
asiaankuuluvasti jäsenmaiden lakien mukaan sähkömagneettisen yhteensopivuuden, alhaisen 
volttimäärän ja radio- ja telekommunikaatiopäätelaitteiden suhteen.

Kun laitteen EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaisuutta arvioitiin, käytettiin seuraavassa listassa olevia 
kaapeleita. Muunlainen kokoonpano voi vaikuttaa yhteensopivuuteen.

KAAPELIN 
TYYPPI

PITUUS 
(METRIÄ) YDIN SUOJUS

Virtajohto 1,8 8 8

USB 5,0 8 4

LAN-kaapeli 15,0 8 8

Puhelinkaapeli 3,0 8 8
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HÄTÄENSIAPU
Ole varovainen väriainejauheen kanssa:

Jos ainetta on nielty, anna pieniä määriä kylmää vettä ja hakeudu lääkärin hoitoon. ÄLÄ 

yritä oksennuttaa.

Jos jauhetta on vedetty henkeen, ohjaa henkilö avoimelle alueelle raittiiseen ilmaan. Kään-

ny lääkärin puoleen.

Jos jauhetta menee silmiin, huuhtele runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen 

silmäluomet avoinna. Käänny lääkärin puoleen.

Jos ainetta kaatuu vaatteille tai paljaalle iholle, huuhtele kylmällä vedellä, jotta ei jäisi py-

syviä tahroja.

VALMISTAJA
Oki Data Corporation,

4-11-22 Shibaura, Minato-ku,

Tokyo 108-8551,

Japani

Kaikissa myyntiin, asiakastukeen ja yleisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä käänny paikallisen 
jälleenmyyjän puoleen.

EU-MAAHANTUOJA/VALTUUTETTU EDUSTAJA
OKI Europe Limited (kauppanimi OKI Printing Solutions)

Blays House

Wick Road

Egham

Surrey, TW20 0HJ

United Kingdom

Kaikissa myyntiin, asiakastukeen ja yleisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä käänny paikallisen 
jälleenmyyjän puoleen.

YMPÄRISTÖTIETOJA
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●● Turvallisuudesta
Lue Lyhyt aloitusopas (tämä ohje) ja Käyttöopas (alkeet) ennen kuin aloitat tuotteen käyttämisen 
oman turvallisuutesi vuoksi.

Turvallisuusvaroitukset

VAROITUS Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Yleisiä varoituksia

VAROITUS

Älä koske laitteen sisällä 
olevaan turvakatkaisijaan. 
Koskeminen saattaa 
antaa sähköiskun johtuen 
suurjännitteestä. 
Lisäksi hammaspyörät voivat 
pyöriä ja saattavat aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Älä käytä tulenarkoja 
sumutteita laitteen lähellä. 
Käyttäminen saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sillä laite 
kuumenee käytössä.

Jos laitteen kotelo kuumenee 
hyvin kuumaksi tai jos laite 
päästää savua, omituista 
hajua tai pitää epätavallista 
ääntä on olemassa tulipalon 
vaara. Sulje laite ja 
irrota johdot. Ota yhteys 
jälleenmyyjääsi.

Mikäli laitteen sisäosiin 
pääsee vettä tai muuta 
nestettä, vedä virtajohto irti 
pistorasiasta ja ota yhteys 
asiakaspalvelukeskukseen. 
Jos et tee näin, laite saattaa 
aiheuttaa tulipalon.

Vedä virtajohto irti 
pistorasiasta ennen kuin 
poistat laitteesta vieraan 
esineen, kuten sinne 
pudonneen paperiliittimen. 
Jos et tee näin on vaarana 
sähköisku ja/tai tulipalo, jotka 
saattavat aiheuttaa vammoja.

Älä käytä tai pura laitetta 
muuten kuin Käyttöoppaassa 
neuvotuilla tavoilla. 
Näin toimiminen saattaa 
aiheuttaa sähköiskun ja/
tai tulipalon, jotka saattavat 
aiheuttaa vammoja.

Mikäli laite putoaa tai 
kansi vahingoittuu, 
poista virtajohto 
pistorasiasta ja ota yhteys 
asiakaspalvelukeskukseen.
Jos et tee näin on vaarana 
sähköisku ja/tai tulipalo, 
jotka saattavat aiheuttaa 
vammoja.

Irrota virtajohto aika ajoin 
puhdistaaksesi sen päässä 
olevat tapit ja niiden välissä 
oleva maadoituspinta.
Jos pistoke on kiinnitettynä 
pitkän aikaa, juurialueelle 
kertyy pölyä, mikä voi 
johtaa oikosulkuun, mikä voi 
aiheuttaa tulipalon.

Älä siivoa lattialle joutunutta 
väriainetta imurilla.
Jos jauhetta pääsee imurin 
sähköisiin osiin se saattaa 
kipinöidä ja aiheuttaa 
tulipalon.
Lattialle joutunut väriaine 
tulisi pyyhkiä pois märällä 
kankaalla.

Älä laita tuuletusaukkoihin 
mitään.
Tuloksena voi olla sähköisku 
ja/tai tulipalo, jotka voivat 
aiheuttaa vammoja.

Älä laske laitteen päälle 
astioita joissa on nestettä tai 
tuloksena voi olla sähköisku 
ja/tai tulipalo.

Älä kosketa lämpöyksikköä 
äläkä muita osia kun avaat 
laitteen kannen.
Muuten seurauksena voi olla 
palovammoja.

Älä heitä väriainetta tai 
kuvarummun kasetteja 
tuleen. Tuli voi aiheuttaa 
pölyräjähdyksen, josta voi 
saada palovammoja.

Älä käytä muunlaista 
virtajohtoa, kaapelia tai 
maajohtoa kuin mitä 
Käyttöoppaassa neuvotaan.
Muuten tuloksena voi olla 
tulipalo.

Emme takaa UPS:ien 
(keskeytymättömien 
virtalähteiden) tai muuntajien 
toimimista. Älä käytä UPS:ää 
tai muuntajia.
Muuten tuloksena voi olla 
tulipalo.

HUOMIO

Älä mene liian lähelle ulostuloaluetta virran 
ollessa kytkettynä ja tulostuksen ollessa 
käynnissä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövamma.

Älä koske nestekidenäyttöön, jos se on 
vaurioitunut. Jos nestekidenäytöstä valunutta 
nestettä joutuu silmiin tai suuhun, huuhtele 
runsaalla vedellä. Käänny tarvittaessa lääkärin 
puoleen.
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●● Tietoja tästä oppaasta

Tämän asiakirjan sisältämät termit

Seuraavia termejä käytetään tässä oppaassa:

Huomaa

 ● Merkitsee tärkeää tietoa toiminnosta. Huolehdi, että luet nämä.

Muistutus

 ●  Merkitsee lisätietoa toiminnosta. Suosittelemme näiden kohtien lukemista.

Lisätietoja

 ● Ilmaisee, mistä saat halutessasi lisätietoa, tai aiheeseen liittyvää tietoa.

VAROITUS
 ● Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO
 ● Merkitsee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

Tässä dokumentissa käytetyt symbolit

Seuraavia symboleita käytetään tässä oppaassa:

Symbolit Kuvaus
[ ]  ● Viittaa valikon nimeen näyttöruudulla.

 ● Merkitsee tietokoneella olevaa valikon, ikkunan tai valintaikkunan nimeä.
 ● Merkitsee laitteen osan nimeä.

"    "  ● Merkitsee tietokoneella esiintyvää tiedostonimeä.
 ● Merkitsee viitteen nimeä.

<    >-näppäin Viittaa käyttöpaneelin näppäimeen tai tietokoneen näppäimistön näppäimeen.
>  ● Kertoo, kuinka päästä haluamaasi valikkoon laitteen tai tietokoneen valikosta.

 ● Merkitsee polkua, jonka avulla päästään kyseessä olevaan tietoon.
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Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat

Seuraavia merkintätapoja saatetaan käyttää tässä oppaassa.

 ● PostScript3 Emulation → PSE, POSTSCRIPT3 Emulation, POSTSCRIPT3 EMULATION

 ● Microsoft® Windows® 8 64-bit Edition -käyttöjärjestelmä → Windows 8 (64-bittinen versio) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2012 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2012

 ● Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition -käyttöjärjestelmä → Windows 7 (64-bittinen versio) *

 ● Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Vista (64-bittinen versio) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 R2 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 
(64-bittinen versio) *

 ● Microsoft® Windows® XP x64 Edition käyttöjärjestelmä → Windows XP (x64 versio) *

 ● Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition käyttöjärjestelmä → Windows Server 2003 (x64 
version) *

 ● Microsoft® Windows® 8 käyttöjärjestelmä → Windows 8 *

 ● Microsoft® Windows® 7 käyttöjärjestelmä → Windows 7 *

 ● Microsoft® Windows Vista® käyttöjärjestelmä → Windows Vista *

 ● Microsoft® Windows Server® 2008 käyttöjärjestelmä → Windows Server 2008 *

 ● Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä → Windows XP *

 ● Microsoft® Windows Server® 2003 -käyttöjärjestelmä → Windows Server 2003 *

 ● Yleisnimitys Windows 8:lle, Windows Server 2012:lle, Windows 7:lle, Windows Vistalle, Windows 
Server 2008:lle, Windows XP:lle ja Windows Server 2003:lle → Windows

 ● Web Services on Devices → WSD

*  64-bittinen versio sisältyy seuraaviin, jos erityismainintaa ei ole: Windows 8, Windows 7, Windows 
Vista, Windows Server 2008, Windows XP ja Windows Server 2003. (64-bittinen versio ja Windows 
Server 2008 R2 sisältyvät Windows Server 2008:een.)

Jos erityismainintoja ei ole, Windows 7 käytetään Windowsina, Mac OS X 10.7:ää käytetään Mac-
käyttöjärjestelmänä ja MB491 käytetään laitteena tämän asiakirjan esimerkeissä.

Tämän asiakirjan kuvaukset voivat vaihdella käyttöjärjestelmän ja laitteen mallin perusteella.



- 10 -

1

Laitteen
 asetu

kset

1 Laitteen asetukset
Tässä kappaleessa selitetään laitteen käytön edellyttämät alkuasetukset, mukaan lukien laitteen osien 
nimet, kuinka laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan, kuinka laite käynnistetään tai sammutetaan 
ja kuinka lokeroon 1 lisätään paperia.

●● Osien nimet
Tässä osiossa näytetään laitteen ja käyttöpaneelin osien nimet.

Laite

Seuraavassa esitetään laitteen osien nimet.

2 1

11

10
9

8

7

6

5

4 3

12

Nro Nimi
1 Yläkansi
2 Virtakytkin
3 Lokero 1
4 Käsisyöttölaite (vain MB441/MB461/

MB461+LP/ES4161 MFP)
Monitoimilokero (vain MB451/MB451w/
MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

5 Yläkannen avauspainike
6 Käyttöpaneeli
7 Automaattisen arkinsyöttölaitteen (ADF) kansi
8 Asiakirjalokero
9 Skannausyksikkö
10 Valotuslasin kansi
11 Ilmanvaihtoaukot
12 USB-portti

13

Nro Nimi
13 Valotuslasi

17

15

14

16

Nro Nimi
14 Lämpöyksikkö
15 Aloitusväriainekasetti
16 Kuvarumpu
17 LED-tulostuspää
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Osien nimet

1

Laitteen
 asetu

kset

LINE TEL

22

20

18

19

21

Nro Nimi
18 Tulostuspuoli ylöspäin -pinoaja
19 AC-virtapistoke
20 Ilmanvaihtoaukot
21 LINJA-liitäntä (vain mallit MB451/MB451w/

MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

22 Puhelinliitäntä (vain mallit MB451/MB451w/
MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

23

24

25

Nro  Nimi
23 Verkkoliitäntä
24 USB-liitäntä
25 SD-muistikortin paikka

(vain MB491/MB491+/MB491+LP/
ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Osien nimet

1

Laitteen
 asetu

kset

Käyttöpaneeli

Seuraavassa näytetään käyttöpaneelin osien nimet.

Lisätietoja

 ● Lisätietoja kunkin osan toiminnoista saat käyttäjän perusoppaasta > "1. Asetukset" > "Käyttöpaneeli".

12

22

20

13 1519 14 17 3 4 5 18

21109876111612

Nro Nimi
1 Näyttöruutu
2 Päätoimintonäppäimet

<COPY (KOPIOI)> -painike
<SCAN (SKANNAA)> -painike
<PRINT (TULOSTA)> -painike
<FAX/HOOK (FAKSAA/YHDISTÄ)> -painike
(MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

3 <START (MONO) (KÄYNNISTÄ(MUSTAVALKO))> -painike
4 <START (COLOR) (KÄYNNISTÄ(VÄRI))> -painike
5 <STOP (PYSÄYTÄ)> -painike
6 <STATUS (TILA)> -painike
7 <SETTING (ASETUS)> -painike
8 <REDIAL/?HELP (UUDELLEENVALINTA/?OHJE)> -painike

(MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
<?HELP (?OHJE)> -painike 
(MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)

9 <RESET/LOG OUT (PALAUTA/ULOSKIRJAUDU)> -painike
10 Numeronäppäimistö
11 <UP (YLÖS)> -painike
12 <DOWN (ALAS)> -painike
13 <LEFT (VASEN)> -painike
14 <RIGHT (OIKEA)> -painike
15 <OK (OK)> -painike
16 <BACK (TAKAISIN)> -painike
17 <CLEAR (TYHJENNÄ)> -painike

18 <POWER SAVE (VIRRANSÄÄSTÖTILA)> -painike
19 <DATA IN MEMORY (DATAA MUISTISSA)> -ilmaisin

(MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
20 Kosketusnäppäimistö
21 <JOB MACRO (TYÖMAKRO)> -painike

(MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
22 Qwerty-näppäimistö

(MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
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Laitteen asennus

1

Laitteen
 asetu

kset

●● Laitteen asennus
Tässä osiossa selitetään, miten laite puretaan pakkauksesta ja asennetaan.

Asennusvaatimukset

Tässä osiossa selitetään laitteen asennukseen 
liittyvät ympäristö- ja tilavaatimukset.

Sijoitusympäristö

Laite pitää sijoittaa seuraavanlaiseen 
ympäristöön:

Lämpötila: 10°C~32°C
Ilmankosteus: 20%~80% RH 

(suhteellinen kosteus)
Suurin mahdollinen 
märkälämpötila: 25°C

Huomaa

 ● Varo kosteuden tiivistymistä. Se saattaa aiheuttaa 
toimintahäiriön.

 ● Jos sijoitat laitteen ympäristöön, jossa ympäröivän 
ilman suhteellinen kosteus on alle 30% RH, käytä 
ilmankosteuttajaa tai antistaattista mattoa.

VAROITUS

 ● Älä asenna kuumiin paikkoihin tai tulen lähettyville.
 ● Älä asenna paikkoihin, joissa tapahtuu kemiallisia 
reaktioita (laboratorioihin jne.).

 ● Älä asenna lähelle herkästi syttyviä nesteitä kuten 
alkoholia ja tinneriä.

 ● Älä asenna pienten lasten lähettyville.
 ● Älä sijoita epävakaaseen paikkaan (horjuvalle 
alustalle, kaltevaan paikkaan jne.).

 ● Älä asenna paikkoihin, joissa on korkea 
ilmankosteus tai paljon pölyä tai suoraan 
auringonvaloon.

 ● Älä sijoita ympäristöön, jossa se on alttiina 
suolaiselle ilmalle tai syövyttäville kaasuille.

 ● Älä sijoita paikkoihin, joissa on voimakasta 
tärinää.

 ● Älä sijoita paikkoihin, joissa laitteen 
ilmanvaihtoaukot tukkeutuvat.

HUOMIO

 ● Älä sijoita suoraan pitkäkarvaiselle matolle.
 ● Älä sijoita suljettuun huoneeseen, jossa on huono 
ilmanvaihto.

 ● Jos käytät laitetta pitkään pienessä huoneessa, 
tuuleta huonetta välillä.

 ● Sijoita kauas voimakkaista magneettikentistä ja 
melunlähteistä.

 ● Älä sijoita monitorien tai televisioiden lähelle.
 ● Kun siirrät laitetta, pidä kiinni sen molemmista 
sivuista ja liikuta sitä kallistamalla sen takaosaa 
hitaasti alaspäin.

Sijoitustila

Sijoita laite tasaiselle pinnalle, joka on tarpeeksi 
leveä niin, että koko laite mahtuu sen päälle.

Jätä laitteen ympärille riittävästi tilaa (katso alla 
olevia kuvia).

 ● Yläkuva

20cm
(193cm)

20cm

50cm 100cm

*

*  MB461+LP/MB491+LP/MPS4700mb: 89cm 
Muut: 83cm

 ● Sivukuva

50cm

(96cm)
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Laitteen
 asetu
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WLAN-ympäristö (vain 
MB451w, MB471w)

Tämä tuote kytkeytyy langattomasti 
langattomaan tukiasemaan, jonka jälkeen sitä 
voidaan käyttää verkossa.

Käytön varotoimet WLAN-ympäristössä

 ● Tämä tuote ei voi kytkeytyä langalliseen LAN-
verkkoon ja WLAN-verkkoon samanaikaisesti. 
Irrota verkkokaapeli laitteesta, kun käytät 
langatonta verkkoa.

 ● Tarkista langattoman tukiaseman asetukset 
ennen SSID- ja turvallisuusasetusten 
määrittämistä. Tämä tuote ei voi kytkeytyä 
LAN-verkkoon, jos asetukset ovat väärin.

 ● Tämä tuote tukee infrastruktuuritilaa. Ad-hoc-
tilaa ei tueta.

Termit

 ● SSID 
Tunnus, jolla ilmaistaan yhteyden kohdeverkko. 
Langatonta tiedonsiirtoa voidaan käyttää 
asettamalla tähän tuotteeseen halutun 
langattoman tukiaseman SSID.

 ● Turvallisuusasetukset 
Käytettässä WLAN-yhteyttä voidaan asettaa 
turvallisuusasetukset siirrettävän tiedon 
sieppaamisen ja verkon laittoman käytön 
estämiseksi. Turvallisuusasetusten pitää 
vastata langattoman tukiaseman asetuksia.

 ● WPS 
WLAN-yhteyden muodostamistapa, jonka on 
määrittänut Wi-Fi Alliance, WLAN-alan järjestö. 
Käytettävissä on kaksi tapaa, painiketapa ja 
PIN-kooditapa. Painiketavassa WLAN-asetukset 
voidaan määrittää helposti painamalla [WPS]-
painiketta langattomassa tukiasemassa. PIN-
kooditavassa WLAN-asetukset voidaan määrittää 
helposti rekisteröimällä tähän tuotteeseen liitetty 
8-numeroinen koodi langattomaan tukiasemaan.

 ● Infrastruktuuritila 
Tässä tilassa tietoliikenne tapahtuu 
langattoman tukiaseman kautta. Tämä 
tuote ei tue ad-hoc-tilaa, jossa tietoliikenne 
tapahtuu suoraan tietokoneen kautta.

Laitteen purkaminen 
pakkauksesta ja asentaminen

Tässä osiossa selitetään, miten laite puretaan 
pakkauksesta ja asennetaan.

Huomaa

 ● Kuvarumpu on erittäin herkkä. Käsittele sitä varoen.

 ● Älä altista kuvarumpua suoralle auringonvalolle tai 
erittäin kirkkaalle sisävalaistukselle (enemmän kuin 
noin 1500 luksia). Älä myöskään jätä sitä normaaliin 
sisävalaistukseen pidempään kuin 5 minuutiksi.

 ● Pakkaus- ja pehmustemateriaaleja tarvitaan, jos laitetta 
joskus siirretään. Älä heitä niitä pois.

1 Ota laite laatikosta, ja poista 
pehmustemateriaalit ja muovipussi sen 
ympäriltä.
Lisävarusteet (vaihtovirtajohto, puhelinkaapeli 
ja ohjelmisto-DVD-ROM) on pakattu 
pehmustemateriaalin sisään (1).

Huomaa

 ● Joissain maissa puhelinkaapelia ei toimiteta laitteen 
mukana.

1

2 Nosta laitetta ja aseta se sinne, mihin 
aiot asentaa sen.

Huomaa

 ● Älä avaa skanneria ennen kuin vaihe 9 on suoritettu.

PC

Langaton tukiasema

Monitoimilaite
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3 Poista suojateipit (2) laitteen päältä ja 
sivuilta, ja poista pehmustemateriaalit 
(3).

2

3

2

4 Poista suojateipit (4) ja avaa 
monitoimilokero.

4

5 Poista suojateippi (5) ja vedä paperi 
ylös.

5

6 Sulje monitoimilokero.

7 Avaa valotuslasin kansi.

8 Poista suojateipit (6).
Avaa automaattinen syöttölaite ja poista 
suojateipit.

6

9 Sulje valotuslasin kansi.
Voit nyt avata tai sulkea skannerin.

10  Avaa skannausyksikkö.

11 Paina yläkannen avausnappia (7) ja avaa 
yläkansi.

7
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12  Nosta kuvarumpu laitteesta.

Huomaa

 ● Älä pidä kuvarumpua valolle altistettuna yli 5 
minuutin ajan.

 ● Älä koske kuvarummun pohjassa olevaan kiiltävään, 
vihreään pintaan.

13 Poista kuivausaine ennen asentamista.

14 Asenna kuvarumpu takaisin laitteeseen: 
laske se paikoilleen laitteeseen asettaen 
tapit (8) kumpaankin päähän niille 
tarkoitettuihin koloihin laitteen aukon 
(9) sivuilla.

8

8

9

9

15 Käännä vipua alla osoitettuun suuntaan.

Huomaa

 ● Vivussa olevan nuolen pitäisi asettua kohdakkain 
kuvarummussa olevan nuolen kanssa.

 ● Mikäli väriainekasetti ei ole kunnolla kiinni, 
tulosteiden laatu voi kärsiä.

16 Sulje yläkansi.

17 Sulje skannausyksikkö.
Lisätietoja

 ● Tietoa paperin lisäämisestä laitteeseen on kohdassa 
"Paperin lisääminen" s.20.
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Laitteen
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kset

Saatavissa olevat 
lisävarusteet

Laitteeseen on saatavilla seuraava lisävaruste:

 ● Toinen lokeroyksikkö (lokero 2)
Huomaa

 ● Toinen lokero on saatavilla vain malleille MB461, 
MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb.

Lisätietoja

 ● Katso tietoja lisävarusteen asennuksesta 
peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus"> 
"Asennusvaihtoehdot".

Laitteen käynnistäminen ja 
sammuttaminen

Tässä osiossa selitetään, miten laite 
sammutetaan ja käynnistetään.

Virtalähdevaatimukset

Virtalähteen täytyy täyttää seuraavat 
vaatimukset:

Virta: 110 - 127 VAC
(Alue 99 - 140 VAC)
220 - 240 VAC
(Alue 198 - 264 VAC)

Taajuus: 50/60 Hz ± 2%

Huomaa

 ● Jos virtalähde on epävakaa, käytä virrantasaajaa.

 ● Tämän laitteen enimmäistehonkulutus on 950 W. 
Varmista, että virtalähde on riittävä tämän laitteen 
käyttämiseen.

 ● Takuu ei ole voimassa käytettäessä häiriötöntä 
sähkönsyöttöjärjestelmää (UPS) tai invertteriä. Älä käytä 
häiriötöntä sähkönsyöttöjärjestelmää (UPS) tai invertteriä.
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Laitteen
 asetu

kset

VAROITUS
Ne aiheuttavat 

sähköiskun ja tulipalon 
vaaran.

 

 ● Varmista, että virta on katkaistu, kun liität tai 
irrotat vaihtovirtajohdon ja maakaapelin.

 ● Varmista, että maakaapeli on liitetty sille 
osoitettuun maadoitusterminaaliin. Jos et voi 
maadoittaa tulostinta, ota yhteyttä paikkaan, 
josta ostit laitteen.

 ● Älä koskaan liitä maakaapelia vesiputkeen, 
kaasuputkeen, puhelinlinjan maadoitukseen, 
salamanjohtimeen tai vastaavaan.

 ● Varmista, että liität maakaapelin, ennen kuin 
liität vaihtovirtajohdon pistorasiaan. Varmista 
lisäksi, että kun irrotat maakaapelin, poistat ensin 
virtajohdon pistorasiasta.

 ● Varmista, että kytket ja irrotat vaihtovirtajohdon 
pitämällä kiinni pistokkeesta.

 ● Aseta pistoke tiukasti syvälle pistorasiaan.
 ● Älä liitä tai irrota virtajohtoa märin käsin.
 ● Asenna virtajohto paikkaan, missä sen päälle ei 
astuta, äläkä laita sen päälle mitään.

 ● Älä sido johtoja nipuksi.
 ● Älä koske virtajohtoon, jos se on vaurioitunut.
 ● Älä käytä jakopistorasioista. 
 ● Älä liitä tätä laitetta ja muita sähkölaitteita 
samaan pistorasiaan. Jos se on liitetty 
samanaikaisesti ilmastointiyksikön, kopiokoneen, 
silppurin jne. kanssa, sähköinen kohina voi 
haitata laitteen toimintaa. Jos liittämistä samaan 
pistorasiaan toisen laitteen kanssa ei voida 
välttää, käytä kaupallisesti saatavilla olevaa 
kohinasuodatinta tai kohinanpoistomuunninta.

 ● Käytä liitettyä virtajohtoa ja liitä se suoraan 
maaterminaaliin. Älä käytä laitteessa muiden 
tuotteiden virtajohtoja.

 ● Älä käytä jatkojohtoa. Kun jatkojohdon käyttöä 
ei voida välttää, käytä vähintään 15A-merkittyä 
johtoa.

 ● Jatkojohdon käyttö saattaa johtaa laitteen 
toimimiseen normaalia alhaisemmalla 
kapasiteetilla AC-jännitteen alenemisen takia.

 ● Älä katkaise virtaa tai vedä virtajohtoa seinästä 
tulostamisen aikana.

 ● Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan 
(peräkkäisten lomapäivien tai pitkän matkan 
aikana), irrota virtajohto pistokkeesta.

 ● Älä käytä toimitettua virtajohtoa muissa laitteissa.

Laitteen käynnistäminen

1 Liitä AC-virtajohto laitteen AC-
virtapistokkeeseen.

2 Liitä AC-virtajohto pistorasiaan.

3 Tarkista, ettei valotuslasilla tai ADF-
laitteessa ole asiakirjoja, ja että 
automaattisen syöttölaitteen kansi on 
kiinni.

4 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kopioinnin valmiustilanäyttö tulee näkyviin, kun 
laite on käyttövalmiina.

Huomaa

 ● Odota muutama sekunti virran kytkemisen tai 
sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket tai sammutat 
virran uudelleen.
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Laitteen sammuttaminen

1 Pidä virtakytkintä pohjassa noin 
sekunnin ajan.

Viesti [Shutdown in progress. Please wait. 
The machine turns off automatically.  
(Shutdown in progress. Please wait. The machine 
turns off automatically.)] ilmestyy käyttöpaneeliin 
ja virtakytkimen ilmaisin vilkkuu 1 sekunnin 
välein. Sitten laite sammuu automaattisesti ja 
virtakytkimen ilmaisin sammuu. 

Huomaa

 ● Odota muutama sekunti virran kytkemisen tai 
sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket tai sammutat 
virran uudelleen.

Lisätietoja

 ● Laitteessasi on virransäästötila ja lepotila sekä 
automaattinen virrankatkaisutoiminto. Katso lisätietoja 
peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus" > "Laitteen 
asennus" > "Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen" 
> "Virransäästötila ja lepotila" / "Automaattinen 
virrankatkaisu".
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Paperin lisääminen

Laitteessa on kaksi sisäänrakennettua lokeroa (lokero 1 ja monitoimilokero) (MB441/MB461/
MB461+LP/ES4161 MFP on manuaalinen syöttölaite) ja valinnainen lokero (lokero 2).

Valinnainen lokero (lokero 2) on saatavilla vain malleille MB461, MB461+LP, MB471, MB471w, MB491, 
MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb ja MPS4700mb.

Tässä osiossa selitetään tuetut paperit ja lokeron 1 kapasiteetti sekä se, kuinka paperia lisätään 
lokeroon 1. Kun olet lisännyt paperia, täytyy lisätty paperi rekisteröidä laitteeseen.

Viimeistele paperin lisäämistoimenpide seuraamalla alla olevia 2 vaihetta:

 ● "Vaihe 1 Paperin lisääminen lokeroon 1" s.20

 ● "Vaihe 2 Lokeron 1 asetusten määrittäminen" s.21

 � Lokeron 1 määritys

Tuettu paperin koko Paperikapasiteetti Paperin paino
 ● A4
 ● A5*
 ● B5
 ● A6*
 ● Letter
 ● Legal 13
 ● Legal 13,5
 ● Legal 14
 ● Executive
 ● Statement*
 ● 16K (184 x 260 mm)
 ● 16K (195 x 270 mm)
 ● 16K (197 x 273 mm)
 ● Mukautettu

250 arkkia

 (kun paperin paino on 80 g/m2)

 ● Kevyt 

60–63 g/m2

 ● Medium Light 

64–74 g/m2

 ● Medium 

75–87 g/m2

 ● Medium Heavy 

88–104 g/m2

 ● Raskas 

105–122 g/m2

Huomaa

 ● Duplex-tulostusta ei voida suorittaa paperille, jossa on merkintä "*".

Lisätietoja

 ● Lisätietoa määrityksistä ja paperin lisäämisestä lokeroon 2 (lisävaruste), monitoimilokeroon ja manuaaliseen syöttölaitteeseen 
saat peruskäyttöoppaasta. > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Paperi" > "Paperin lisääminen".

Vaihe 1 Paperin lisääminen lokeroon 1

1 Vedä lokero 1 ulos.

Huomaa

 ● Paperikoon valintanäyttö avautuu, kun vedät lokeron 
ulos.

2 Liu'uta paperiohjain (1) vastaamaan 
lisättävän paperin leveyttä.

1
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3 Liu'uta paperin pysäytin (2) vastaamaan 
lisättävän paperin pituutta.

2

4 Taivuta paperia edestakaisin ja varmista, 
etteivät ne ole takertuneet toisiinsa. 
Tasaa paperipinon reunat tasaisella 
pinnalla.

5 Lisää paperi tulostuspuoli alaspäin.
Huomaa

 ● Älä lisää paperia täyttöviivan (3) yläpuolelle.

[ ▼ ▼ ▼ ] 3

6 Työnnä lokeroa 1, kunnes se pysähtyy.

Vaihe 2 Lokeron 1 asetusten 
määrittäminen

Lokero 1/lokero 2: Paperikoon valintanäyttö 
avautuu automaattisesti, kun vedät lokeron ulos. 
Käytä osan 4 asetuksia.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Paperiasetukset 
(Paper Setup)] ja paina sitten OK .

3 Tarkista, että [Lokero 1] on valittuna ja 
paina sitten OK .

4 Tarkista, että [Paperin koko] on 
valittuna ja paina sitten OK .

5 Paina  valitaksesi lisätyn paperin koon, 
ja paina sitten OK .

Lisätietoja

 ● Jos [CUSTOM] on valittuna kohdassa 
[Paperin koko], täytyy rekisteröidä muokattu 
koko. Ohjeet muokatun koon rekisteröimiseksi 
on peruskäyttöoppaassa > "1. Alkuvalmistelut" > 
"Paperin ja asiakirjojen lisääminen" > "Paperi" > 
"Muokatun paperikoon rekisteröinti".

6 Paina  ja valitse [Media Type] ja paina 
sitten OK .

7 Paina  valitaksesi lisätyn paperin 
tyypin, ja paina sitten OK .

8 Paina  ja valitse [Media Weight] ja 
paina sitten OK .

9 Paina  valitaksesi lisätyn paperin 
painon, ja paina sitten OK .

10 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.



- 22 -

Tulostuksen asetukset

1

Laitteen
 asetu

kset

●● Tulostuksen asetukset
Tässä jaksossa selitetään, miten tulostat konfiguraatiolistan, josta näet laitteesi yksityiskohtaiset 
tiedot, kuten sen eri asetukset ja tämänhetkisen tilan.

Kun olet viimeistellyt alkuasetukset, seuraa alla olevia ohjeita varmistaaksesi, että laite on asennettu 
oikein.

Tulostamismenetelmä

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Tarkista, että [Konfiguraatio] on 
valittuna ja paina OK .

4 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Kun Asetukset on tulostettu oikein, alkuasetukset 
on suoritettu onnistuneesti.
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2 Kopiointi
Tässä kappaleessa selitetään laitteen kopiointitoiminnon peruskäyttö.

Kopiointityön aloittaminen

Muistutus

 ● Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia. 

1 Paina käyttöpaneelin <COPY (KOPIOI)> 
-painiketta avataksesi kopioinnin 
valmiustilanäytön.

2 Laita asiakirja automaattiseen 
syöttölaitteeseen tai valotuslasille alla 
kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista sen 
yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät kopiointiin valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen kopiointiin ensisijaisesti 
automaattista syöttölaitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.
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3 Aloita kopiointi painamalla MONO
.

Huomaa

 ● Et voi käyttää 
COLOR

-painiketta.

Muistutus

 ● Voit perua kopioinnin painamalla käyttöpaneelin 
<STOP (PYSÄYTÄ)>-painiketta kunnes näyttöön 
tulee viesti ilmoittaen kopioinnin päättymisestä.

Lisätietoja

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit muuttaa kopiointiasetuksia kuten skannauskokoa, 
asiakirjan suuntaa ja duplex-kopiointia tarpeen mukaan. 
Katso lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "2. Kopiointi" > 
"Kopiointiasetusten määritys".

Kopiointityön aloittaminen
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Faksaus (vain m
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B471, M
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, M

B491, M
B491+
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PS4200m
b, M
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b)

3 Faksaus (vain mallit MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, 
MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, 
MPS4200mb, MPS4700mb)

Tässä kappaleessa selitetään alkuasetukset kuten se, kuinka asetetaan maakoodi, liitetään puhelinlinja 
ja määritetään perusasetukset, sekä toimenpiteet faksaamiseen ja faksin lähettämiseen tietokoneelta.

Laite tukee seuraavia faksitoimintoja.

Toiminto Yleiskuvaus
"Faksaus" Skannaa asiakirjoja ja lähettää ne faksina tai vastaanottaa fakseja puhelinlinjaa 

pitkin.
Suorita faksin alkuasetusten määrittäminen loppuun asti ennen tämän toiminnon 
käyttämistä.

"Faksaus tietokoneelta 
(Windows)"

Lähettää fakseja tietokoneeltasi, joka on liitetty USB-kaapelin tai verkon kautta. 
Faksit lähetetään suoraan tietokoneeltasi kohteeseen laitteen kautta käyttäen 
puhelinlinjaa. Faksin ajuri täytyy olla asennettuna tietokoneelle, jotta tätä toimintoa 
voidaan käyttää.
Suorita myös faksin alkuasetusten määrittäminen loppuun asti ennen tämän 
toiminnon käyttämistä.

Skannaus 
faksipalvelimeen

Skannaa asiakirjoja ja lähettää skannatut kuvat sähköpostiin liitettyinä TIFF-
tiedostoina faksipalvelimelle verkon kautta. Faksipalvelin lähettää vastaanotetut TIFF-
tiedostot faksiin.
Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. 
Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon 
asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten".
Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb)" > "Perustoimenpiteet toiminnolle skannaus faksipalvelimelle".

Internet-faksaus Skannaa asiakirjoja ja lähettää ne faksina tai vastaanottaa fakseja sähköpostina 
verkon kautta.
Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. 
Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon 
asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten".
Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb)" > "Perustoimenpiteet Internet-faksille".

Automaattinen toimitus 
(vain MB491, 
MB491+LP, ES4191 MFP, 
MPS4200mb, 
MPS4700mb)

Lähettää vastaanotetut faksit ja sähköposteihin liitetyt tiedostot automaattisesti 
eteenpäin määrättyihin kohteisiin. Voit määrittää kohteiksi sähköpostiosoitteita ja 
verkkokansioita.
Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "1. 
Alkuasetukset" > "Verkon asetusten määrittäminen" > "Skannaustoiminnon 
asettaminen sähköpostia ja Internet-faksia varten/Skannaus verkko-PC:lle -toiminnon 
asettaminen".
Lisätietoja toiminnosta ja siitä, kuinka rekisteröidään kohteita etukäteen 
saat lisäkäyttöoppaasta > "9. Automaattisen toimituksen ja lähetystietojen 
tallennustoiminnon asetukset (vain MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/
MPS4700mb)" > "Vastaanotettujen tietojen välitys digitaalisesti (automaattinen 
toimitus)".

Huomaa

 ● Jos SD-korttia ei ole asennettu, tämä toiminto ei toimi.
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●● Faksin alkuasetukset
Tässä osiossa selitetään faksin ja tietokonefaksin edellyttämät alkuasetukset.

Seuraa alla olevia 3 vaihetta asettaaksesi laitteen valmiiksi faksia ja tietokonefaksia varten:

 ● "Vaihe 1 maa koodin asettaminen" s.26

 ● "Vaihe 2 Puhelinlinjan yhdistäminen" s.27

 ● "Vaihe 3 Perus asetusten määrittäminen" s.31

Vaihe 1 maa koodin 
asettaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten asetat 
maakoodin. Varmista, että valitset sopivan 
maakoodin ennen kuin liität puhelinlinjan.

Huomaa

 ● Jos määrität väärän maakoodin, et ehkä voi lähettää tai 
vastaanottaa fakseja. Kun et voi lähettää tai vastaanottaa 
fakseja, vaikka olet liittänyt puhelinlinjan oikein, tarkista, 
että [Country Code] on asetettu oikein.

1 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

2 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

3 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina sitten OK .

4 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .
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5 Paina  ja valitse [Faksin Asennus] ja 
paina sitten OK .

6 Paina  ja valitse [Faksin Asetukset] 
ja paina sitten OK .

7 Paina  ja valitse [Country Code] ja 
paina sitten OK .

8 Paina  tai  valitaksesi maasi nimen ja 
paina sitten OK .
Jos maasi nimeä ei näy, valitse seuraava arvo.

 - Jos maasi on Tsekin tasavalta tai Slovakia, 
valitse [Tshekkoslovakia].

 - Jos maasi on Kanada, valitse [U.S.A].

 - Jos maasi on latinalaisessa Amerikassa, 
valitse [Latin America].

 - Jos maasi on Euroopassa tai Lähi-idässä, 
valitse [International].

Määritettävissä oleva maakoodi:
U.S.A   International   United Kingdom    
Ireland   Norway   Ruotsi   Finland    
Denmark   Germany   Hungary    
Tshekkoslovakia   Poland   Sveitsi    
Austria   Belgium   Alankomaat   France   
Portugal   Spain   Italy   Greece    
Australia   New Zealand   Singapore    
Hong Kong    Latin America   Mexico    
China   Russia   Taiwan   Japan   Korea   
Thailand   Malaysia   Jordan   Argentina    
Brazil   South Africa   Belarus   Moldova    
Turkey   Ukraine

9 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, ja 
oletusnäyttö tulee näkyviin muutamaa minuuttia 
myöhemmin.

Muistutus

 ● Jos valintaa [Country Code] muutetaan, kohtien 
[PBX Line] ja [MF(Tone)/DP(Pulse)] arvot muuttuvat 
oletusarvoihinsa kullekin maalle.

Vaihe 2 Puhelinlinjan 
yhdistäminen

Tässä osiossa selitetään, miten puhelinlinja 
liitetään faksia varten. Varmista, että liität 
puhelinlinjan ympäristöstäsi riippuen ennen kuin 
lähetät tai vastaanotat fakseja. 

Puhelinlinjan liittämistapa vaihtelee riippuen 
ympäristöstäsi. Liitä linja ympäristöösi 
seuraaviin lukuihin perustuen.

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

 ● Varmista, että asetat sopivan maakoodin ennen kuin liität 
puhelinlinjan.

 ● Et voi liittää suoraan ISDN-linjaan. Liitä se käyttämällä 
terminaalisovitinta (TA) ja liitä se laitteen LINE-liitäntään.

 ● Puhelinkaapeli toimitetaan laitteen mukana lukuun 
ottamatta joitain maita.

Lisätietoja

 ● Tietoja laitteen ympäristöä vastaavan vastaanottotilan 
tarkistamisesta on kohdassa "Vaihe 3-6 vastaanottotilan 
määrittäminen" s.37.

 ● Tietoja valintatyypin asetusten tarkistamisesta on 
kohdassa "Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien asetukset" 
s.31.

Liittäminen julkiseen linjaan (vain 
faksin liittäminen)

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

1 Tarkista, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa.
Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.



- 28 -

Faksin alkuasetukset

3

Faksaus (vain m
allit M

B451, M
B451w

, M
B471, M

B471w
, M

B491, M
B491+

, M
B491+

LP, ES4191 M
FP, M

PS4200m
b, M

PS4700m
b)

2 Liitä [Telephone cable]:n yksi pää 
laitteen kohtaan [LINE connection], 
ja toinen pää kohtaan 
[Public Line (Analog)].

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Puhelinpistoke 
(analoginen)

Huomaa

 ● Varmista, että liität puhelinkaapelin kohtaan 
[LINE connection]. Älä koskaan liitä sitä kohtaan 
[TEL connection].

Liittäminen julkiseen linjaan (faksin 
ja puhelimen liittäminen)

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

1 Tarkista, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa.
Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

2 Liitä [Telephone cable]:n yksi pää 
laitteen kohtaan [LINE connection], 
ja toinen pää kohtaan 
[Public Line (Analog)].

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Puhelinpistoke 
(analoginen)

3 Poista [Telephone connector cover].

Puhelinpistokkeen suoja

LIN
E

TE
L

4 Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli 
laitteen kohtaan [TEL connection].

Puhelinliitäntä

Puhelinta, joka on yhdistetty laitteeseen, 
kutsutaan ulkoiseksi puhelimeksi.

Huomaa

 ● Vain yksi puhelin voidaan liittää laitteeseen.

 ● Älä liitä puhelinta laitteeseen rinnakkain. Jos liität 
puhelimen laitteeseen rinnakkain, seuraavia ongelmia 
ilmenee ja laite ei toimi oikein.

 - Kun lähetät tai vastaanotat faksin, faksikuva saattaa 
olla murtunut tai viestintävirhe voi ilmetä, kun luuri 
nostetaan.

 - Faksin lähetystoiminto ei toimi ulkoisesta puhelimesta.

Puhelinpistoke (analoginen) Puhelinpistoke
(analoginen)

ensimmäinen 
kerros

toinen kerros

Muistutus

 ● Suoran väliyhteyden tapauksessa erillinen kokoonpano on 
tarpeen. Ota yhteyttä käyttämääsi puhelinyhtiöön.
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ADSL-ympäristöön liittäminen

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

Liitä ADSL-modeemiin liitetty 
[Telephone cable] laitteen kohtaan 
[LINE connection].

Poista puhelinliittimen kansi.

Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli laitteen 
kohtaan [TEL connection].

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Puhelinpis-
toke (ana-
loginen)

Puhelinliitäntä

DSL-suodatin

ADSL-modeemi

Muistutus

 ● Tarkista hälytysäänen havaitseminen, jos valinta ei 
onnistu. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "6. 
Käyttöpaneelin määritys" > "Luettelo laitteen asetusten 
valikon kohteista" > "Luettelo kustakin asetusvalikosta" > 
"Ylläpidon asetukset" > "Käyttäjä Asenna".

 ● Jos et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja hyvin, aseta 
[Super G3] kohtaan [Pois]. Lisätietoja on kohdassa 
"Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36.

IP-puhelimeen liittäminen

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

Liitä IP-puhelimeen liitetty [Telephone cable] 
laitteen kohtaan [LINE connection].

Poista puhelinliittimen kansi.

Kytke ulkoisen puhelimen kaapeli laitteen 
kohtaan [TEL connection].

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Puhelinliitäntä

Optista IP-puhelinta 
vastaava puhelin

LAN-
kaapeli Optinen kaapeli

Optinen 
verkkoyksikkö (ONU)

*Liitä 
puhelinkaapelipistokkeeseen.

Muistutus

 ● Tarkista hälytysäänen havaitseminen, jos valinta ei 
onnistu. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "6. 
Käyttöpaneelin määritys" > "Luettelo laitteen asetusten 
valikon kohteista" > "Luettelo kustakin asetusvalikosta" > 
"Ylläpidon asetukset" > "Käyttäjä Asenna".

 ● Jos et voi lähettää tai vastaanottaa fakseja hyvin, aseta 
[Super G3] kohtaan [Pois]. Lisätietoja on kohdassa 
"Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36.
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CS-virittimeen tai 
digitaalitelevisioon liittäminen

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

Liitä [Telephone cable], joka on liitetty 
kohtaan [Public Line (Analog)], laitteen 
kohtaan [LINE connection].

Poista puhelinliittimen kansi.

Liitä puhelinkaapeli, joka on yhdistetty CS-
virittimeen tai digitaalitelevisioon, laitteesi 
kohtaan [TEL connection].

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Puhelinliitäntä

CS-viritin tai 
digitaalitelevisio

Puhelinpistoke 
(Analoginen)

PBX:n, kotipuhelimen tai 
yrityspuhelimen liittäminen

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

Liitä [Telephone cable], joka on liitetty 
kohtaan [Public Line (Analog)], laitteen 
kohtaan [LINE connection].

Poista puhelinliittimen kansi.

Liitä puhelinkaapeli, joka on yhdistetty 
ohjauslaitteeseen, mukaan lukien PBX:ään jne., 
laitteesi kohtaan [TEL connection].

LINJA-liitäntä Puhelinliitäntä

Puhelinkaapeli

Hallintalaite kuten 
PBX tms.

Puhelinpistoke 
(Analoginen)

 ● Kotipuhelin
Yleisesti useita puhelimia on liitetty yhteen tai 
kahteen puhelinlinjaan ja sisäinen yhteydenpito 
tai ovipuhelin on mahdollinen. Tämä on 
yksinkertainen vaihtolaite kotitalouksiin.

 ● Yrityspuhelin
Tavallisesti se voi ylläpitää yli kahta 
puhelinlinjaa, ja näitä puhelinlinjoja voivat 
käyttää muut puhelimet, ja sisäinen viestintä on 
mahdollista. Tämä on yksinkertainen vaihtolaite.
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Liittäminen sisäiseksi puhelimeksi

Huomaa

 ● Älä yhdistä USB-kaapelilla tai LAN-kaapelilla tässä 
vaiheessa.

Tarkista ensin, että laitteeseen ei ole kytketty 
virtaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, pidä 
virtakytkintä painettuna noin sekunnin ajan 
sammuttaaksesi virran.

Liitä [Telephone cable], joka on yhdistetty 
ohjauslaitteeseen, mukaan lukien PBX:n jne., 
laitteesi kohtaan [LINE connection].

Puhelinpistoke 
(analoginen)

LINJA-liitäntä

Puhelinkaapeli

Hallintalaite kuten 
PBX tms.

Muistutus

 ● Aseta [PBX Line] kohtaan [Päällä]. Lisätietoja on 
kohdassa "Vaihe 3-4 PBX-liitäntä" s.35.

Vaihe 3 Perus asetusten 
määrittäminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka määritetään 
laitteen perusasetukset faksitoiminnolle. 
Noudata alla olevissa 6 alikohdassa olevia 
ohjeita:

 ● "Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien asetukset" 
s.31

 ● "Vaihe 3-2 päivämäärän/ajan asetus" s.32

 ● "Vaihe 3-3 lähettäjän tietojen määrittäminen" 
s.34

 ● "Vaihe 3-4 PBX-liitäntä" s.35

 ● "Vaihe 3-5 Super G3-asetukset" s.36

 ● "Vaihe 3-6 vastaanottotilan määrittäminen" 
s.37
Huomaa

 ● Sinun täytyy suorittaa loppuun maakoodin asetus ja 
liittää puhelinlinja ympäristösi mukaisesti ennen tätä 
toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit ohittaa vaiheet 3-4 ja 3-5 riippuen ympäristöstäsi. 
Lisätietoja saat kustakin kuvauksesta.

Vaihe 3-1 Eri valintatyyppien 
asetukset

Määritä lähetyksen valintatyyppi 
ympäristösi mukaisesti. Oletusasetuksena 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] on määritetty 
kohtaan [Ääni].

 ● Jos painonäppäinpuhelimessa 
kuulet äänen "piip, poop, piip", jätä 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] kohtaan [Ääni].

 ● Jos painonäppäintyyppisessä puhelimessa 
et kuule ääntä "piip, poop, piip", aseta 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] kohtaan [Pulssi].

 ● Aseta kiertovalintatyyppisissä puhelimissa 
[MF (Tone)/DP (Pulse)] kohtaan [Pulssi].

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.
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2 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi asetuksen 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Käyttäjä Asenna] ja 
paina OK .

5 Paina  ja valitse 
[MF(Tone)/DP(Pulse)] ja paina sitten 
OK .

6 Paina  valitaksesi valintatyypin ja paina 
sitten OK .

7 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

Vaihe 3-2 päivämäärän/ajan asetus

Aseta alueesi päivämäärä/aika.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina sitten OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.
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b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Tarkista, että [Päivän/Ajan asetus 
(Date/Time Setting)] on valittuna ja 
paina sitten .

5 Paina  valitaksesi sopivan 
aikavyöhykkeen ja paina sitten OK .

6 Paina  valitaksesi kesäajan käytön, ja 
paina sitten OK .

7 Tarkista, että [Manual] on valittuna ja 
paina sitten OK .

8 Paina  tai  valitaksesi nykyisen 
päivämäärän ja paina sitten OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Paina  tai  valitaksesi tämänhetkisen 
ajan ja paina sitten OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

Kun painat OK , ilmestyy näyttöön viesti näyttäen, 
että päivämäärän/ajan asetukset ovat valmiit.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
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Vaihe 3-3 lähettäjän tietojen 
määrittäminen

Määritä laitteellesi faksinumero ja lähettäjän 
nimi. Tässä määritetyt tiedot tulostetaan 
laitteelta lähettämiesi faksien yläreunaan. 

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Faksin Asetukset 
(Fax Setting)] ja paina sitten .

Huomaa

 ● Kun faksipalvelintoiminto on käytössä, 
[Faksin Asetukset (Fax Setting)] ei näy 
[Helppo asennus]-valikossa. Aseta tässä 
tapauksessa [FaxServer Function] kohtaan [Pois]. 
Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" 
> "Skannaus faksipalvelimelle" > "Skannaus 
faksipalvelimelle -toiminnon ottaminen käyttöön".

5 Paina  valitaksesi 
[Faksinumero]-syöttöruudun.

6 Syötä laitteesi faksinumero 
numeronäppäimistön avulla.
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7 Tarkista, että [Enter (Enter)] on 
valittuna ja paina sitten OK .

8 Paina  valitaksesi 
[Lähettäjän ID]-syöttöruudun.

9 Syötä satunnainen lähettäjän nimi, jossa 
on enintään 22 merkkiä.

10 Paina  ja  valitaksesi asetuksen 
[Enter] ja paina sitten OK .
Näyttöön tulee viesti ilmoittaen, että 
faksiasetukset ovat valmiit.

11 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

12 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

Vaihe 3-4 PBX-liitäntä

Kun liität PBX:n (sisäinen vaihto), aseta 
[PBX Line] kohtaan [Päällä].

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina sitten OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .
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 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Faksin Asennus] ja 
paina sitten OK .

5 Paina  ja valitse [Faksin Asetukset] 
ja paina sitten OK .

6 Paina  ja valitse [PBX Line] ja paina 
sitten OK .

7 Paina  ja valitse [Päällä] ja paina 
sitten OK .

8 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

Vaihe 3-5 Super G3-asetukset

Jos et pysty lähettämään tai vastaanottamaan 
fakseja oikein, kun laite on liitetty ADSL-
ympäristöön tai IP-puhelimeen, aseta 
[Super G3] kohtaan [Pois].

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina sitten OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.
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 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Käyttäjä Asenna] ja 
paina sitten OK .

5 Paina  ja valitse [Super G3] ja paina 
sitten OK .

6 Paina  ja valitse [Pois] ja paina sitten 
OK .

7 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.

Vaihe 3-6 vastaanottotilan 
määrittäminen

Optimaalinen vastaanottotila saattaa vaihdella 
laitteen ympäristöstä riippuen. Tarkista seuraava 
kuvaus.

 ● Faksin valmiustila
Tätä tilaa suositellaan silloin, kun käytät laitetta 
faksina.

 ● Puhelimen/faksin käyttötila
Tätä tilaa suositellaan, kun liität ulkoisen 
puhelimen laitteeseen.

 ● Vastaajan/faksin käyttötila
Tätä tilaa suositellaan, kun liität ulkoisen 
puhelinvastaajan laitteeseen.

 ● Puhelimen käyttötila
Tätä tilaa suositellaan, kun käytät pääasiassa 
laitteeseen liitettyä ulkoista puhelinta.

 ● DRD
Tätä tilaa suositellaan, kun käytät puhelinyhtiön 
tarjoamaa soitontunnistus (DRPD) -palvelua.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".
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a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Käyttäjä Asenna] ja 
paina OK .

5 Paina  ja valitse [Vastaanotto tila] ja 
paina OK .

6 Paina  määrittääksesi vastaanottotilan 
ja paina OK .

Asetettavissa oleva vastaanottotila:
Faksi Valmiustila*     Tel/fax Valmiustila
Vast./Fax Valmiustila     Tel valmiustila     DRD

*ilmaisee tehdasasetuksen.

7 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.
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●● Faksaus
Tässä osiossa selitetään faksitoiminnon perustoimenpide.

Faksitoiminto mahdollistaa asiakirjojen skannaamisen ja lähettämisen faksina ja faksien 
vastaanottamisen puhelinlinjaa pitkin.

Muista määrittää alkuasetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Faksin käyttäminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka fakseja 
lähetetään. Seuraavissa ohjeissa käytetään 
suoraa syöttötapaa kohteen määrittämiseen.

Sinun täytyy määrittää alkuasetukset ennen kuin 
käytät faksitoimintoa.

Huomaa

 ● Vastaanottajan faksinumeroon voidaan kirjoittaa enintään 
40 numeroa.

Muistutus

 ● ADF-laitteeseen voi laittaa ainoastaan A4-, letter-tai legal-
koon asiakirjoja ja valotuslasille ainoastaan A4-, letter-tai 
legal-koon (vain MB491+LP/MPS4700mb) asiakirjoja.

 ● ADF-laitteeseen ei voi laittaa sekakokoisia asiakirjoja.

 ● Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.

1 Paina <FAX/HOOK 
(FAKSAA/YHDISTÄ)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja automaattiseen 
syöttölaitteeseen tai valotuslasille alla 
kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Tarkista, että [Faksi (Fax)] on valittuna 
ja paina  
OK  avataksesi faksin aloitusnäytön.
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4 Tarkista, että [Lisää kohde 
(Add Destination)] on valittuna 
aloitusnäytöllä ja paina sitten OK .

5 Paina  ja valitse [Suora syöttö] ja 
paina sitten OK .

6 Kirjoita vastaanottajan faksinumero, 
jossa on enintään 40 numeroa, käyttäen 
käyttöpaneelin numeronäppäimistöä.

Lisätietoja

 ● Valintatoiminnoista, kuten väliviivasta, etuliitteestä 
ja välähdyksestä saat lisätietoa peruskäyttöoppaasta 
> "3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, 
MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, 
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Faksin 
perustoimenpiteet" > "Kohteen määrittäminen" > 
"Suora syöttö" > "Valintatoiminnot".

7 Tarkista, että [Enter (Enter)] on 
valittuna ja paina sitten OK .

8 Aloita lähetys painamalla 
MONO

.
Huomaa

 ● Et voi käyttää 
COLOR

-painiketta.

 ● Jos <STATUS (TILA)>-painiketta painetaan ja 
painiketta  painetaan kahdesti, tiedot näytetään 
näytöllä.

Muistutus

 ● Kun haluat perua toiminnon lähetyksen aikana, paina 
käyttöpaneelin <STOP (PYSÄYTÄ)>-painiketta.

Lisätietoja

 ● Sen lisäksi, että voit syöttää kohteen suoraan, 
voit käyttää kohteen määrittämiseen myös 
pikavalintalistaa, ryhmälistaa, lähetyshistoriaa, 
vastaanottohistoriaa tai kosketusnäppäimistöä. Katso 
lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain 
MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > 
"Perustoimenpiteet faksille" > "Kohteen määrittäminen".

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuasetukset"> "Paperin ja 
asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit tarvittaessa muuttaa faksiasetuksia kuten 
asiakirjan kokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja 
peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > 
"Faksiasetusten määrittäminen".

 ● Lisätietoja useamman kohteen määrittämisestä saat 
lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" > "Eri toiminnot 
lähettämiselle" > "Lähetys useisiin kohteisiin (Broadcast)".
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Faksin vastaanottaminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka laitteesi 
käyttäytyy, kun laite, jonka vastaanottotilaksi on 
asetettu [Faksi Valmiustila], vastaanottaa ja 
tulostaa fakseja.

Lisätietoja

 ● Tietoja laitteen käyttäytymisestä silloin, kun 
vastaanottotilaksi on asetettu jokin muu kuin 
[Faksi Valmiustila], saat peruskäyttöoppaasta > 
"3. Faksaus (vain MB451, MB451w, MB471, MB471w, 
MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, 
MPS4700mb)" > "Laitteen käyttäytyminen faksia 
vastaanotettaessa" > "Vastaanottokäyttäytyminen".

Vastaanottokäyttäytyminen

Laite on asetettu tehdasasetuksena tilaan 
[Faksi Valmiustila], jotta se vastaanottaa 
fakseja automaattisesti.

Kun laite vastaanottaa 
fakseja, <DATA IN MEMORY 
(DATAA MUISTISSA)>-ilmaisin palaa. Jos 
<STATUS (TILA)>-painiketta painetaan 
ja painiketta  painetaan kahdesti, tiedot 
näytetään näytöllä. Vaikka vastaanotto on 
jo valmis, ilmaisimen valo palaa, kun tietoja 
tallennetaan muistiin.

Muistutus

 ● Jos faksia vastaanotettaessa tapahtuu muistin ylivuoto, 
vastaanotto perutaan. Jos näin käy, tulosta muistiin 
tallennetut tiedot tai odota, kunnes tallennettu lähetys-/
vastaanottotyö päättyy, ja pyydä sitten lähettäjää 
lähettämään faksi uudelleen.

Vastaanotettujen faksien 
tulostaminen

Laite tulostaa automaattisesti vastaanotetut 
faksit. Oletusasetuksena käytetään lokeroa 1.

Huomaa

 ● Älä vedä paperilokeroita ulos kun laite tulostaa.

Muistutus

 ● Käytä ainoastaan standardipaperia tai kierrätettyä 
paperia.

 ● Saatavilla olevat paperikoot ovat A4, letter ja legal.

Lisätietoja

 ● Käytettyä paperikokoa suuremmat kuvat pienennetään, 
hylätään tai tulostetaan useammalle eri paperille riippuen 
vastaanottajan tulostusasetuksista. Katso lisätietoja 
lisäkäyttöoppaasta > "2. Faksaus" > "Eri asetukset 
faksin vastaanottamiselle" > "Kun vastaanotettu kuva on 
suurempi kuin paperikoko".

 ● Jos haluat käyttää toista paperilokeroa 
vastaanotettujen faksien tulostamiseen, katso 
lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain 
MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > 
"Laitteen käyttäytyminen faksia vastaanotettaessa" > 
"Vastaanotettujen faksien tulostaminen" > "Käytettävän 
lokeron valitseminen".
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●● Faksaus tietokoneelta (Windows)
Tässä osiossa selitetään, miten asennat faksin ajurin ja perusasiat siitä, miten lähetät faksin 
tietokoneelta. Faksin ajuri mahdollistaa faksien lähettämisen suoraan tietokoneelta kohteelle laitteen 
kautta tulostamatta asiakirjaa.

Varmista, että asennat faksin ajurin malleille MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, 
MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, tai MPS4700mb ennen kuin lähetät faksin tietokoneelta.

Huomaa

 ● Sinun täytyy määrittää alkuasetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Faksiajurin asentaminen

Tässä osiossa selitetään, kuinka 
faksiajuri asennetaan tietokoneelle 
tietokonefaksitoiminnon alkuasetuksena.

 � Yleiskuvaus

 �Liitäntätavat

Voit valita jommankumman seuraavista 
liitäntätavoista:

 ● "Verkkoyhteys" s.42

 ● "USB-yhteys" s.48

 �Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-
käyttöjärjestelmiä:

 ● Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen 
versio)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(versio x64)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versio)

 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(versio x64)

 � Verkkoyhteys
Suorita seuraavat 2 kohtaa asentaaksesi 
faksiajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä 
käyttäen:

 ● "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen" s.42

 ● "Vaihe 2 faksiajurin asentaminen" s.46

Huomaa

 ● Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

 ● Voit hypätä kohdan 2 yli, jos faksiajuri on jo asennettu 
tietokoneellesi.

 �Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Jos haluat asettaa IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-
versiota.

 ● Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on määritetty kohtaan [Enable].)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP-osoitteen 
määritys: Manuaalinen
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IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäytä-
vän osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen 
LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokoneesi.

3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.
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3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.

6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .



- 45 -

Faksaus tietokoneelta (Windows)

3

Faksaus (vain m
allit M

B451, M
B451w

, M
B471, M

B471w
, M

B491, M
B491+

, M
B491+

LP, ES4191 M
FP, M

PS4200m
b, M

PS4700m
b)

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Tehtaan oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.

 

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi asetuksen 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset] ja 
paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta, että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.
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10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostuvat.

 �Vaihe 2 faksiajurin asentaminen 

Huomaa

 ● Sinun täytyy olla kirjautunut sisään pääkäyttäjänä, jotta 
voisit viedä tämän toimenpiteen loppuun.

1 Varmista, että tulostin ja tietokone 
ovat päällä ja liitettyinä ja laita 
sitten "Software DVD-ROM" -levy 
tietokoneeseen.

2 Klikkaa [Run Setup.exe], kun 
[Auto Play] tulee näkyviin.
Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee 
näkyviin, klikkaa [Kyllä].

3 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

4 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

5 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

6 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].

7 Klikkaa [Faksiajuri (FAX driver)]-riviltä 
asennuspainiketta.
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8 Klikkaa [Esiasennustarkistus 
(Pre-Installation Check)] 
-valintaikkunasta [Next (Next)].

9 Klikkaa 
[Helppo asennus (verkko)]-painiketta.
Laitteen etsintä alkaa.

 - Jos laite löytyy, se asennetaan 
automaattisesti. Jatka kohtaan 12.

 - Jos laitetta ei löydy, 
[Review your installation settings.] 
-näyttö tulee esiin. Jatka kohtaan 10.

10 Klikkaa [Restart search 
(Restart search)] etsiäksesi laitetta 
uudestaan.

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa 
[Next (Next)].

Muistutus

 ● Jos laite ei tule näkyviin [Restart search 
(Restart search)] -painiketta painamalla, 
valitse [Printer name/IP Address 
(Printer name/IP Address)], syötä laitteen IP-osoite 
ja klikkaa [Next (Next)].

11 Jos [Windows Security]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa 
[Install this driver software anyway].

12 Klikkaa [Finish (Finish)]-painiketta.

13 Klikkaa [Exit] [Asetus]-välilehdeltä.

14 Klikkaa [Start] > 
[Devices and Printers].

15 Tarkista, että OKI MB491(FAX) -kuvake 
näkyy.
Jos tulostinajuri tälle laitteelle on jo asennettu, 
OKI MB491 -kuvake saattaa edustaa näitä 
ajureita. Klikkaa tässä tapauksessa OKI MB491 
-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
yksi valikkokohta ja tarkista sitten, että faksin 
ajuri näytetään alivalikossa.

16 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.
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 � USB-yhteys
Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja 
asentaaksesi faksiajurin tietokoneellesi.

Huomaa

 ● Voit tehdä tämän toimenpiteen ainoastaan, jos olet 
kirjautunut sisään pääkäyttäjänä.

Muistutus

 ● Voit hypätä tämän kohdan yli, jos faksiajuri on jo 
asennettu tietokoneellesi.

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 
2.0 -kaapeli erikseen.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.

4 Kytke tietokone päälle.

5 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

6 Klikkaa [Run Setup.exe], kun 
[Auto Play] tulee näkyviin.
Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee 
näkyviin, klikkaa [Kyllä]. 

7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

10 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].
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11 Klikkaa [Faksiajuri (FAX driver)]-riviltä 
asennuspainiketta.

12 Klikkaa [Esiasennustarkistus 
(Pre-Installation Check)] 
-valintaikkunasta [Next (Next)].

13 Klikkaa [Helppo asennus 
(paikallinen)]-painiketta.

14 Jos [Windows Security]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa 
[Install this driver software anyway].

15 Kun näkyviin tulee viesti, jossa 
sinua pyydetään liittämään laite 
tietokoneeseen ja kytkemään laite 
päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liitäntään ja pidä 
virtakytkintä pohjassa noin sekunnin 
ajan kytkeäksesi virran päälle.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

16 Klikkaa [Finish]-painiketta.

17 Klikkaa [Exit] [Asetus]-välilehdeltä.

18 Klikkaa [Start] > 
[Devices and Printers].
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19 Tarkista, että OKI MB491(FAX) -kuvake 
näkyy.
Jos tulostinajuri tälle laitteelle on jo asennettu, 
OKI MB491 -kuvake saattaa edustaa näitä 
ajureita. Klikkaa tässä tapauksessa OKI MB491 
-kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
yksi valikkokohta ja tarkista sitten, että faksin 
ajuri näytetään alivalikossa.

20 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

Faksaaminen tietokoneelta

Tässä osiossa selitetään, kuinka lähetät 
faksitiedot tietokoneeltasi.

Laitteen faksiajuri tulee asentaa tietokoneelle 
ennen kuin tietokonefaksitoimintoa voidaan 
käyttää.

Muistutus

 ● Tässä osiossa käytetään esimerkkinä NotePad-ohjelmaa. 
Valikkokohdat ja toimintatavat saattavat vaihdella riippuen 
sovelluksesta ja käyttämäsi faksiajurin versiosta.

 ● Lisätietoja faksiajurin asetuskohdista löydät ajurin 
ohjeesta.

1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää 
faksina.

2 Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].

3 Paina [Select Printer] ja valitse 
[OKI MB491 (FAX)] ja paina sitten 
[Tulosta].
[Settings]-valintaikkuna näytetään.

4 Kirjoita kohteen nimi 
[Vastaanottaja]-välilehdellä kohtaan 
[Nimi] arkilla [Numeroiden määritys].

5 Kirjoita kohteen faksinumero kohtaan 
[Faksinumero].

6 Klikkaa [Lisää <-].

7 Toista vaiheet 4–6 määrittääksesi kaikki 
kohteet.

8 Klikkaa [Lähettäjä]-välilehteä 
ja kirjoita [Lähettäjän nimi] ja 
[Lähettäjän numero:].

9 Klikkaa [OK] aloittaaksesi lähetyksen.
Muistutus

 ● Kun haluat perua työn, kun tietoja lähetetään 
laitteelle, kaksoisklikkaa tulostimen kuvaketta 
työkalupalkissa, valitse peruttava työ ja valitse sitten 
[Cancel] [Document]-valikosta.

Lisätietoja

 ● Kun tiedot on tallennettu laitteeseen, et voi perua työtä 
tietokoneeltasi.  Lisätietoja faksityön perumisesta, 
kun se on jo tallennettu laitteen muistiin, saat 
peruskäyttöoppaasta > "3. Faksaus (vain MB451, 
MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, 
ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)" > "Faksin 
tarkistaminen ja peruminen" > "Faksin lähetyksen 
peruminen".
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4 Skannaus
Tässä kappaleessa selitetään sähköpostiin skannauksen, verkko-PC:lle skannauksen ja paikalliseen 
PC:hen skannauksen alkuasetukset ja perustoimenpiteet.

Laite tukee seuraavia skannaustoimintoja.

Toiminto Yleiskuvaus
"Skannaus sähköpostiin" Skannaa asiakirjoja ja lähettää skannatut kuvat sähköpostiin liitettyinä tiedostoina 

määritettyyn sähköpostiosoitteeseen verkossa.
"Skannaus verkko-
PC:lle"

Skannaa asiakirjat ja tallentaa skannatut kuvat verkossa olevan tietokoneen "jaettuun 
kansioon".

Skannaus USB-muistiin Skannaa asiakirjat ja tallentaa skannatut kuvat suoraan USB-muistiin.
Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > 
"Skannaustavat" > "Skannaus USB-muistiin".

"Skannaus paikalliselle 
PC:lle"

Skannaa asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB:n kautta ja muokkaa skannattuja 
kuvia tarpeen mukaan käyttöpaneelista.

Skannaus etä-PC:lle Skannaa asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB:n kautta ja muokkaa skannattuja 
kuvia tarpeen mukaan tietokoneelta.
Ohjeet toiminnon alkuasetusten määrittämiseen on peruskäyttöoppaassa > "4. 
Skannaus" > "Skannerin ajurien asentaminen (TWAIN-/WIA-/ICA-ajuri)".
Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > 
"Skannaustavat" > "Skannaus etä-PC:lle".

●● Skannaus sähköpostiin
Tässä osiossa selitetään skannaus sähköpostiin -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämä toiminto mahdollistaa asiakirjojen skannaamisen ja skannattujen kuvien lähettämisen 
sähköpostiin liitettyinä tiedostoina määritettyyn sähköpostiosoitteeseen verkossa.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten 
määrittäminen sähköpostiin 
skannaamista varten

Tässä osiossa kerrotaan, miten määrität 
alkuperäiset asetukset skannaus sähköpostiin 
-toiminnolle. Noudata alla olevissa 2 kohdassa 
olevia ohjeita:

 ● "Vaihe 1 laitteesi verkkoasetusten 
määrittäminen" s.51

 ● "Vaihe 2 laitteesi sähköpostiasetusten 
määrittäminen" s.56
Huomaa

 ● Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

Vaihe 1 laitteesi verkkoasetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-
versiota.

 ● Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetus kohtaan [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)
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Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

 � Yhteyden muodostaminen 
langalliseen LAN-verkkoon

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.
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 � Kytkeminen WLAN-yhteydellä 
(vain MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.

6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
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 � IP-osoitteen asettaminen

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .
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8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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Vaihe 2 laitteesi sähköpostiasetusten määrittäminen

Määritä laitteesi sähköpostiasetukset seuraamalla alla olevia 3 alivaihetta:

 ● "Kohta 2-1 tietokoneen sähköpostiasetusten tarkistaminen" s.56

 ● "Kohta 2-2 Laitteen sähköpostiosoitteen asettaminen" s.57

 ● "Kohta 2-3 Laitteen sähköpostiasetusten määritys" s.58
Tarkasta kunkin kohdan arvot yllä olevilla vaiheilla asetustietolomakkeesta.

 � Asetustietolomake

Nro Kohde Selitys Esimerkki

Käyttäjäarvo

* Voit katsella seuraavia sivuja 
ja tehdä muistiinpanoja 
tarkistamistasi tiedoista tai 
määrittämistäsi asetuksista.

B-1 Laitteesi 
sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite, jota käytät 
lähettäessäsi sähköpostia laitteesta

mb491@test. 
com

(Enintään 80 merkkiä)

B-2 SMTP-palvelimen 
osoite

Sähköpostia lähetettäessä 
käytettävän palvelimen osoite 

smtp.test.com

B-3 POP3-palvelimen 
osoite

Sähköpostia vastaanotettaessa 
käytettävän palvelimen osoite

pop3.test.com

B-4 Tunnistautumisme-
todi

Lähettävän sähköpostipalvelimen 
tunnistautuminen

SMTP

B-5 SMTP-käyttäjätunnus Lähettävän sähköpostipalvelimen 
tilinimi

OKIMB491

B-6 SMTP-salasana Lähettävän sähköpostipalvelimen 
salasana

okimb491

B-7 POP-käyttäjätunnus Vastaanottavan 
sähköpostipalvelimen tilinimi

käyttäjä

B-8 POP-salasana Vastaanottavan 
sähköpostipalvelimen salasana

okimb491

B-9 Sähköpostin 
vastaanottajan nimi

Henkilö, jolle lähetät laitteella 
skannatun asiakirjan

Käyttäjä

B-10 Sähköpostikohteen 
sähköpostiosoite

Vastaanottajan sähköpostiosoite, 
johon lähetät laitteella skannatun 
asiakirjan

user@test.com

 � Kohta 2-1 tietokoneen 
sähköpostiasetusten 
tarkistaminen

Huomaa

 ● Jos verkon ylläpitäjä määrittää laitteesi 
tietoja, kuten sähköpostipalvelimen tilinimen, 
salasanan ja sähköpostiosoitteen, merkitse ne 
asetustietolomakkeeseen.

Muistutus

 ● Alla olevassa toimenpiteessä käytetään Windows Live 
Mail -ohjelmaa Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Jos 
käytät jotain muuta sähköpostiohjelmaa, katso ohjeet 
sähköpostiohjelman käyttöoppaasta.

1 Klikkaa [Käynnistä] ja valitse 
[Windows Live Mail].

2 Valitse [Työkalut]-valikko > 
[Accounts].
Jos valikkopalkki ei tule näkyviin, klikkaa 
[Menus]-kuvaketta ja valitse sitten 
[Show menu bar].
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3 Valitse sähköpostitili ja klikkaa sitten 
[Ominaisuudet (Properties)].

4 Kirjoita tiedot [General 
(General)]-välilehden kohdista 
[Nimi (Name)] ja [E-mail address 
(E-mail address)] asetustietolomakkeen 
kohtiin B-9 ja B-10.

B-9

B-10

5 Klikkaa [Servers (Servers)]-välilehteä 
ja kirjoita sitten jokaisen asetuksen 
tiedot niitä vastaaviin sarakkeisiin 
asetustietolomakkeeseen.

B-3
B-2

B-7
B-8

 - Jos [My server requires authentication 
(My server requires authentication)]-
valintaruudussa on merkki, kirjoita "SMTP" 
kohtaan B-4 ja siirry kohtaan 6.

 - Jos [My server requires authentication 
(My server requires authentication)]-
valintaruudussa ei ole merkkiä, kirjoita 
[POP or not yet authenticated] kohtaan 
B-4. Sähköpostiasetusten varmistus on 
nyt suoritettu.
Huomaa

 ● Jos käytät internet-palvelujen tuottajaa, syötä 
[POP].

6 Klikkaa [Asetukset].

7 Tarkista sisäänkirjautumistiedot 
[Outgoing Mail Server 
(Outgoing Mail Server)]-valintaruudusta.

 - Jos [Use same settings as my 
incoming mail server (Use same 
settings as my incoming mail server)] on 
valittuna, syötä samat tiedot kuin kohdissa 
B-7 ja B-8 kohtiin B-5 ja B-6.

 - Jos [Log on using (Log on using)] 
on valittuna, merkitse tiedot kohdista 
[Account name (Account name)] ja 
[Password (Password)] kohtiin B-5 ja 
B-6.

 � Kohta 2-2 Laitteen 
sähköpostiosoitteen asettaminen

Jotta voit lähettää skannattua dataa 
sähköpostitse, laitteella tulee olla 
sähköpostiosoite. Määritä laitteen 
sähköpostiosoite seuraavien ohjeiden mukaan ja 
merkitse se asetustietolomakkeen kohtaan B-1.

 ● Jos verkon ylläpitäjä määrittää laitteen 
sähköpostiosoitteen, merkitse sähköpostisoite 
kohtaan B-1.

 ● Jos käytät internet-palvelujen tuottajaa, 
hae laitteellesi sähköpostiosoite palvelujen 
tuottajalta, ja kirjoita sähköpostiosoite sitten 
kohtaan B-1.
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 ● Jos laitteesi sähköpostiosoitetta ei 
ole määritetty tai haettu, määritä 
sähköpostiosoite kohtaan B-4 merkitsemiesi 
tietojen perusteella (tunnistautumismetodi):

 - Jos B-4 on "SMTP", määritä haluamasi 
sähköpostiosoite ja kirjoita se kohtaan 
B-1.

 - Jos B-4 on "POP", kirjoita kohtaan B-10 
merkitsemäsi sähköpostiosoite myös 
kohtaan B-1.

Huomaa

 ● Jos tahdot laitteesi vastaanottavan sähköpostia, tulee 
sinun hakea laitteelle sähköpostiosoite verkon ylläpitäjältä 
tai käyttämältäsi internet-palvelujen tuottajalta.

 � Kohta 2-3 Laitteen 
sähköpostiasetusten määritys

Määritä laitteen sähköpostiasetukset 
asetustietolomakkeen avulla.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse 
[Sähköpostiasetukset 
(E-mail Setting)] ja paina sitten .

5 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-2.

6 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

7 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-1.

8 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .
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9 Paina  ja valitse sitten laitteelle 
protokolla sähköpostien 
vastaanottamiseen ja paina sitten OK .

 - Jos haluat laitteesi vastaanottavan 
sähköposteja POP3-palvelimelta, valitse 
[POP3]. Jatka kohtaan 10.

 - Jos haluat laitteesi vastaanottavan 
sähköposteja käyttämättä 
sähköpostipalvelinta, valitse [SMTP]. 
Jatka kohtaan 12.

 - Jos et halua laitteesi vastaanottavan 
sähköposteja, valitse [Disable]. Jatka 
kohtaan 12.

10 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-3.

11 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

12 Paina  ja valitse sitten 
tunnistautumistapa kohdassa B-4 
olevien tietojen perusteella. Paina sitten 
OK .

 - Jos B-4 on "Do not authenticate", valitse 
[No Authentication]. Jatka kohtaan 21.

 - Jos B-4 on "SMTP", valitse 
[SMTP tunnistus]. Jatka kohtaan 13.

 - Jos B-4 on "POP", valitse 
[POP ennen SMTP]. Jatka kohtaan 17.

13 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-5. 

14 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

15 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-6.

16 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .
Jatka kohtaan 21.

17 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-7.

18 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

19 Paina  ja merkitse sitten tiedot kohtaan 
B-8.

20 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

21 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, paina 
.

22 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Sähköpostiin skannaamisen asetukset ovat 
valmiit.
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Sähköpostiin skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten aloitat 
sähköpostiin skannaamisen. Seuraavissa 
ohjeissa käytetään suoraa syöttötapaa kohteen 
määrittämiseen.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset verkko- ja 
sähköpostiasetukset ennen kuin käytät Skannaa 
sähköpostiin -toimintoa.

Muistutus

 ● Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.

1 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille 
alla kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Tarkista, että [Sähköposti (E-mail)] on 
valittuna ja paina sitten OK .

4 Tarkista, että [Lisää kohde] on 
valittuna ja paina sitten OK .

5 Tarkista, että [To] on valittuna ja paina 
sitten OK .

6 Paina  ja valitse [Suora syöttö] ja 
paina sitten OK .

7 Kirjoita sähköpostiosoite, jossa on 
enintään 80 merkkiä.
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a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

Valittu merkki kirjoitetaan tekstikenttään.

Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

8 Valitse [Cc] tai [Bcc] jos tarpeen, ja 
toista kohdat 6 ja 7.

9 Paina  palataksesi aloitusnäytölle.

10 Paina 
MONO

 tai 
COLOR

.
Lisätietoja

 ● Sen lisäksi, että voit syöttää kohteen suoraan, voit 
käyttää kohteen määrittämiseen myös osoitekirjaa, 
ryhmäluetteloa, sähköpostihistoriaa, LDAP-
hakua tai kosketusnäppäimistöä. Katso lisätietoja 
peruskäyttöoppaasta > "4. Skannaus" > "Skannaustavat" 
> "Skannaa sähköpostiin" > "Kohteen määritys".

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit tarvittaessa muuttaa skannausasetuksia kuten 
skannauskokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja 
lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Lisätoiminnot 
skannaukseen, Internet-faksaukseen ja faksipalvelimelle 
skannaukseen".
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●● Skannaus verkko-PC:lle
Tässä jaksossa selitetään Skannaa verkko-PC:lle -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämän toiminnon avulla voit skannata asiakirjoja ja tallentaa skannatut kuvat tietokoneen "jaettuun 
kansioon" verkossa.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten 
määrittäminen verkko-PC:lle 
skannaamista varten

Tässä jaksossa kerrotaan, miten määrität 
Skannaa verkko-PC:lle -toiminnon 
alkuasetukset. Noudata alla olevissa 2 kohdassa 
olevia ohjeita:

 ● "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten määritys" 
s.62

 ● "Vaihe 2 Tietokoneen ja laitteen valmistaminen 
verkko-PC:lle skannausta varten" s.66
Huomaa

 ● Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten 
määritys

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-
versiota.

 ● Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäytävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

 � Yhteyden muodostaminen 
langalliseen LAN-verkkoon

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.
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3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

 � Kytkeminen WLAN-yhteydellä 
(vain MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.
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6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

 � IP-osoitteen asettaminen

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.
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b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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Vaihe 2 Tietokoneen ja laitteen valmistaminen verkko-PC:lle skannausta 
varten

Kun haluat valmistella tietokoneen ja laitteen verkko-PC:lle skannausta varten, toimi alla olevien 4 
alakohdan mukaan:

 ● "Vaihe 2-1 Tietokoneen nimen tarkistaminen" s.66

 ● "Vaihe 2-2 Verkko-PC:lle skannaamiseen tarvittavien kohteiden nimien määrittäminen" s.68

 ● "Vaihe 2-3 Tietokoneen konfigurointi verkko-PC:lle skannaamista varten" s.68

 ● "Vaihe 2-4 Profiilin luominen verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76
Tarkasta kunkin asetuksen tiedot asetustietolomakkeesta.

 � Asetustietolomake

Nro Kohde Selitys Esimerkki

Käyttäjäarvo

* Voit katsella seuraavia sivuja 
ja tehdä muistiinpanoja 
tarkistamistasi tiedoista tai 
määrittämistäsi asetuksista.

C-1 Kohdetietokoneen 
nimi

Sen tietokoneen nimi, jolle 
edelleenlähetät skannaamasi tiedot

PC1

C-2 Käyttäjänimi, 
jolla kirjaudut 
kohdetietokoneeseen

Käyttäjänimi, jolla kirjaudut 
tietokoneeseen, johon 
edelleenlähetät skannaamasi tiedot

mb491 (Enintään 32 merkkiä)

C-3 Salasana, 
jolla kirjaudut 
kohdetietokoneeseen

Salasana jolla kirjaudut 
tietokoneeseen, johon 
edelleenlähetät skannaamasi tiedot

mb491 (Enintään 32 merkkiä)

C-4 Profiilinimi, jonka alle 
rekisteröit asetukset

Nimi, kun rekisteröit laitteelle 
profiilin

Myynti (Enintään 16 merkkiä)

C-5 Kohdetietokoneen 
jaetun kansion nimi

Sen kohdetietokoneen kansion nimi, 
johon edelleenlähetät skannaamasi 
tiedot

MyyntiJoht (Enintään 64 merkkiä)

C-6 Skannatun datan 
tiedostonimi

Skannatun datatiedoston nimi ScanData (Enintään 64 merkkiä)

Huomaa

 ● Ennen asetusten määrittämistä hanki verkon ylläpitäjältä lupa jaetun kansion luomiseen tietokoneelle alla olevien ohjeiden 
mukaan.

Muistutus

 ● Tässä toimenpiteessä käytetään CIFS-protokollaa.

 � Vaihe 2-1 Tietokoneen nimen 
tarkistaminen

Tarkista tietokoneen nimi alla olevien ohjeiden 
mukaan ja merkitse se asetustietolomakkeen 
kohtaan C-1.

 �Windows 7, Windows Server 2008 R2, 
Windows 2008 ja Windows Vista

1 Klikkaa [Käynnistä] ja valitse 
[Ohjauspaneeli].

2 Valitse [System and Security].
Jos sinulla on Windows Server 2008 tai Windows 
Vista, valitse [System and Maintenance].

3 Valitse 
[See the name of this computer] 
kohdan [Järjestelmä] alapuolelta.
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4 Kirjoita kohdassa [Computer name 
(Computer Name)] oleva nimi 
asetustietolomakkeen kohtaan C-1.

C-1

5 Sulje ikkuna.

 �Windows Server 2003 ja Windows XP

1 Klikkaa [start] > [Ohjauspaneeli] > 
[Performance and Maintenance] > 
[Järjestelmä].
Jos sinulla on Windows Server 2003, klikkaa 
[Käynnistä] > [Operaattoripaneeli] > 
[Järjestelmä].

2 Valitse [Computer name]-välilehti ja 
klikkaa sitten [Change].

3 Kirjoita kohdassa [Computer name] 
oleva nimi asetustietolomakkeen 
kohtaan C-1.

4 Sulje ikkuna klikkaamalla [Cancel].

 �Mac OS X

1 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

2 Klikkaa [Sharing].

3 Kirjoita kohdassa [Computer Name 
(Computer Name)] oleva nimi 
asetustietolomakkeen kohtaan C-1.

C-1

Muistutus

 ● Jos tietokoneen nimi on yli 16 merkkiä pitkä ja 
sinulla on Mac OS X 10.4.11, kirjoita ensimmäiset 15 
merkkiä kohtaan C-1. Jos sinulla on Mac OS X 10.5.-
10.7, valitse käyttämäsi verkkopalvelu kohdasta 
[Järjestelmäasetukset] > [Verkko] ja klikkaa 
[Advanced]. Klikkaa [WINS]-välilehteä ja syötä 
kohdassa [NetBIOS Name] oleva nimi kohtaan C-1.

4 Sulje [Sharing].
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 � Vaihe 2-2 Verkko-PC:lle 
skannaamiseen tarvittavien 
kohteiden nimien määrittäminen

Määritä seuraavien kohteiden nimet ja merkitse 
ne asetustietolomakkeen kohtiin C-2 - C-6.

 ● Käyttäjänimi, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen 
(C-2)

Huomaa

 ● Jos käyttäjänimeä hallitaan verkkotunnuksella, 
kirjoita "Username@Domainname" kohtaan C-2. 
Voit tarkistaa verkkotunnuksen, kun klikkaat 
[Change] [Tietokoneen nimi]-välilehdeltä 
[System Properties]-valintaikkunasta.

 ● Salasana, jolla kirjaudut kohdetietokoneeseen 
(C-3)

 ● Profiilinimi, jonka alle rekisteröit laitteesi 
asetukset (C-4)

 ● Kohdetietokoneen jaetun kansion nimi (C-5)

 ● Skannatun datan tiedostonimi (C-6)
"#n" tai #d" voidaan määrittää tiedostonimeksi.

 - Kun määritellään "#n": 5-numeroinen 
sarjanumero väliltä 00000-99999

 - Kun määritellään "#d": Päivämäärä ja 
aika tiedoston luomishetkellä. 12 numeroa 
muodossa vvkkppttmmss.

vv: Vuosi, jolloin luotu (kristillisen 
ajanlaskun 2 viimeistä numeroa)

mm: Kuukausi, jolloin luotu (01-12)
pp: Päivä, jolloin luotu (01-31)
tt: Tunti, jolloin luotu (00-23)
mm: Minuutti, jolloin luotu (00-59)
ss: Sekunti, jolloin luotu (00-59)
*Päivämäärä ja aika, jolloin tiedosto on luotu, ovat laitteen 

ajastimen arvoja.

Esimerkki tiedostonimen määrittämisestä (kun 
tiedostomuoto on PDF)

 - Kun määritellään "Data#n": Tallennettu 
tiedostonimillä "Data00000.pdf", 
"Data00001.pdf" jne.

 - Kun määritetään "File#d": tallennettu 
sellaisilla tiedostonimillä kuin 
"File090715185045.pdf" jne.

 - Kun määritellään "Scan": "Scan.pdf" 
luodaan ensin ja sitten tiedot tallennetaan 
"Scan#d.pdf"-tiedostonimellä. 
"#d":stä lisätietoja ylempänä.

 - Kun mitään ei ole määritelty: "Image.pdf" 
luodaan ensin ja sitten tiedot tallennetaan 
"Image#d.pdf" tiedostonimellä. 
"#d":stä lisätietoja ylempänä.

 � Vaihe 2-3 Tietokoneen 
konfigurointi verkko-PC:lle 
skannaamista varten

Luo asetustietolomakkeen avulla tietokoneelle 
käyttäjätili ja jaettu kansio laitetta varten.

Muistutus

 ● Jos tietokoneella on verkkotunnus, käyttäjätilin 
lisäämisprosessi voi erota alla kuvatusta. Tarkista tiedot 
Microsoft Windowsin käyttöohjeesta.

 �Windows 7, Windows Server 2008 R2, 
Windows 2008 ja Windows Vista

1 Klikkaa [Käynnistä] > 
[Ohjauspaneeli].

2 Valitse 
[Add or remove user accounts].

3 Valitse [Create a new account].

4 Syötä kohdan C-2 merkintä 
tekstilaatikkoon.

5 Varmista, että [Standard user] 
on valittuna ja klikkaa sitten 
[Create Account].

6 Klikkaa kohdassa 5 luodun käyttäjätilin 
kuvaketta.

7 Valitse [Create a password].
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8 Kirjoita tiedot kohdasta C-3 kohtiin 
[New password (New password)] 
ja [Confirm new password 
(Confirm new password)] ja 
klikkaa sitten [Create password 
(Create password)].

9 Sulje käyttöpaneeli.

10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se 
kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus

 ● Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle 
(C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohteeseen 
[Documents] tai verkkoasemalle.

11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
kohdassa 10 luomaasi kansiota ja valitse 
[Ominaisuudet].

12 Valitse [Sharing (Sharing)]-välilehti ja 
klikkaa sitten [Share (Share)].

13 Valitse pudotusvalikosta käyttäjätili, 
joka luotiin kohdassa 5, ja klikkaa sitten 
[Lisää (Add)].

14 Tarkista, että kohdassa 13 luotu käyttäjä 
näkyy, ja klikkaa sitten [Share (Share)].

Kun [Network discovery and file sharing]-
valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa [No, make 
the network that I am connected to a private 
network].

15 Klikkaa [Done].

16 Klikkaa [Advanced Sharing] 
[Sharing]-välilehdeltä.

17 Klikkaa [Permissions (Permissions)].

Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa 
jatka kohtaan 20.
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18 Klikkaa [Lisää (Add)].

19 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot 
kirjoituskenttään ja klikkaa sitten [OK 
(OK)].

20 Valitse kohdassa 13 lisätty käyttäjä, 
ja valitse [Allow (Allow)]-valintaruutu 
kohdalle [Full Control (Full Control)], ja 
klikkaa [OK (OK)].

21 Klikkaa [OK (OK)].

22 Klikkaa [Sulje (Close)].
Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

 �Windows XP

1 Klikkaa [start] > [Ohjauspaneeli].

2 Kaksoisklikkaa [User Accounts].

3 Valitse [Create a new account].

4 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot 
tekstilaatikkoon ja klikkaa [Seuraava 
(Next)].

5 Valitse [Limited (Limited)] ja klikkaa 
[Create Account (Create Account)].

6 Klikkaa kohdassa 5 luodun käyttäjätilin 
kuvaketta.

7 Valitse [Create a password].

8 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot 
kohtiin [Type a new password 
(Type a new password)] ja [Type the 
new password again to confirm (Type 
the new password again to confirm)], 
ja klikkaa sitten [Create Password 
(Create Password)].

9 Sulje käyttöpaneeli.
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10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se 
kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus

 ● Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle 
(C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohtaan 
[My Documents] tai verkkoasemalle.

11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
kohdassa 10 luomaasi kansiota ja valitse 
[Sharing and Security].

12 Klikkaa [If you understand the 
security risks but want to share files 
without running the wizard, click 
here. (If you understand the security 
risks but want to share files without 
running the wizard, click here.)].

Jos alla oleva näyttö tulee näkyviin, valitse 
[Share this folder (Share this folder)] ja klikkaa 
[Permissions (Permissions)]. Jatka kohtaan 15.

13 Valitse [Just enable file sharing 
(Just enable file sharing)] Windowsin 
palomuurin asetuksista, ja klikkaa sitten 
[OK (OK)].

14 Valitse 
[Share this folder on the network 
(Share this folder on the network)]- ja 
[Allow network users to change my 
files (Allow network users to change 
my files)]-valintaruudut ja klikkaa [OK 
(OK)].

Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

15 Klikkaa [Lisää (Add)].

16 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot 
kirjoituskenttään ja klikkaa [OK (OK)].
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17 Valitse [Allow (Allow)]-valintaruutu 
kohdassa [Full Control (Full Control)] ja 
klikkaa sitten [OK (OK)].

Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

 �Windows Server 2003

Muistutus

 ● Tässä kuvatut kohteet voivat olla erilaisia käyttämästäsi 
käyttöjärjestelmän versiosta riippuen.

1 Klikkaa [Käynnistä] > 
[Valvontatyökalut] > 
[Computer Management].

2 Kaksoisklikkaa oikeanpuoleisesta 
ikkunasta [System Tools 
(System Tools)] > 
[Local Users and Groups 
(Local Users and Groups)] ja klikkaa 
sitten hiiren oikealla näppäimellä 
[Users] ja valitse [New User].

3 Kirjoita kohdassa C-2 olevat 
tiedot kohtaan [User name 
(User name)] ja kohdassa C-3 
olevat tiedot kohtiin [Password 
(Password)] ja [Confirm password 
(Confirm password)].

4 Valitse 
[User can not change password 
(User can not change password)] 
ja [Password never expires 
(Password never expires)] ja klikkaa 
sitten [Create (Create)].

Muistutus

 ● Jos [User must change password at next logon 
(User must change password at next logon)] 
on valittuna, poista valinta niin että voit valita 
kohdat [User can not change password 
(User can not change password)] 
ja [Password never expires 
(Password never expires)].

5 Klikkaa [Sulje].

6 Kaksoisklikkaa [User] ja tarkista, 
että kohdassa 4 luomasi käyttäjä on 
näkyvissä.

7 Sulje ikkuna.

8 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se 
kohdan C-5 merkinnän mukaan.

Muistutus

 ● Kansio kannattaa luoda paikalliselle asemalle 
(C-asema tai D-asema), ei työpöydälle, kohtaan 
[My Documents] tai verkkoasemalle.

9 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
kohdassa 8 luomaasi kansiota ja valitse 
[Sharing].
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10 Valitse [Share this folder 
(Share this folder)] ja klikkaa sitten 
[Permissions (Permissions)].

11 Klikkaa [Lisää (Add)].

12 Syötä kohdassa C-2 olevat tiedot 
kirjoituskenttään ja klikkaa [OK (OK)]. 

13 Valitse [Allow (Allow)]-valintaruutu 
kohdassa [Full Control (Full Control)] ja 
klikkaa sitten [OK (OK)].

14 Varmista, että kohdassa 8 luodun 
jaetun kansion kuvake muuttui käden 
sisältäväksi kuvakkeeksi, ja sulje sitten 
ikkuna.
Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

 �Mac OS X 10.5-10.7

1 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

2 Klikkaa [Users & Groups] (Mac OS X 
10.5 ja 10.6: [Accounts]).

3 Klikkaa 
[Click the lock to make changes.] 
näytön vasemmasta alakulmasta ja anna 
pääkäyttäjän salasana. Klikkaa sitten 
[Unlock] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: [OK 
(OK)]).

4 Klikkaa [+].

5 Valitse [Standard (Standard)] ja klikkaa 
[New Account (New Account)].

6 Syötä kohdan C-2 tiedot kohtaan [Koko 
nimi].
Jos sinulla on Mac OS X 10.5, syötä kohdan C-2 
tiedot kohtaan [Nimi].

7 Syötä kohdan C-3 tiedot kohtiin 
[Password (Password)] ja [Verify].

8 Klikkaa [Create User] (Mac OS X 10.5 
ja 10.6: [Create Account]).

Muistutus

 ● Automaattisen sisäänkirjautumisen valintaikkunan 
jälkeen poista automaattinen sisäänkirjautuminen 
käytöstä.
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9 Tarkista, että tili on lisätty kohtaan 
[Other Users] (Mac OS X 10.5 ja 10.6: 
[Other Accounts]) samalla nimellä kuin 
kohdassa C-2  ja sulje [Users & Groups 
(Users &amp& Groups)] (Max OS X 10.5 
ja 10.6: [Accounts]) .

10 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se 
kohdan C-5 merkinnän mukaan.

11 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

12 Klikkaa [Sharing].

13 Valitse [File Sharing 
(File Sharing)]-valintaruutu.

14 Klikkaa [+] [Shared Folder 
(Shared Folders)]-kohdan alapuolelta.

15 Valitse kansio, jonka loit kohdassa 10 ja 
klikkaa [Lisää].

16 Valitse kohdassa 15 luomasi kansio ja 
klikkaa [+] kohdan [Users (Users)] 
alapuolelta.

17 Valitse kansio, jonka loit kohdassa 8 ja 
klikkaa [Select (Select)].

18 Klikkaa kolmikulmaista painiketta 
kohdassa 17 lisäämäsi käyttäjän oikealta 
puolelta, ja valitse [Read & Write 
(Read &amp& Write)].

19 Klikkaa [Options (Options)].
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20 Valitse [Share files and folders 
using SMB (Windows) (Share files 
and folders using SMB (Windows))]-
valintaruutu.
Jos sinulla on Mac OS X 10.5, valitse 
[Share files and folders using SMB 
(Share files and folders using SMB)]-valintaruutu.

21 Valitse kohdassa 16 lisätyn tilin 
valintaruutu.

22 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot 
kohtaan [Password (Password)] ja 
klikkaa [OK (OK)].

23 Klikkaa [Done].

24 Sulje [Sharing].
Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

 �Mac OS X 10.4.0-10.4.11

Muistutus

 ● Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä 
esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus 
saattaa olla erilainen.

1 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

2 Klikkaa [Accounts].

3 Klikkaa 
[Click the lock to make changes.] 
näytön vasemmasta alakulmasta ja anna 
pääkäyttäjän salasana. Klikkaa sitten 
[OK]. 

4 Klikkaa [+].

5 Syötä kohdan C-2 tiedot kohtaan [Nimi 
(Name)].

6 Syötä kohdan C-3 tiedot kohtiin 
[Password (Password)] ja [Verify 
(Verify)].

7 Klikkaa [Create Account].
Muistutus

 ● Automaattisen sisäänkirjautumisen valintaikkunan 
jälkeen poista automaattinen sisäänkirjautuminen 
käytöstä.
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8 Tarkista, että tili on lisätty kohtaan 
[Other Accounts] samalla nimellä 
kuin kohdassa C-2, ja sulje [Accounts 
(Accounts)].

9 Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se 
kohdan C-5 merkinnän mukaan.

10 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

11 Klikkaa [Sharing].

12 Valitse [Windows Sharing 
(Windows Sharing)]-valintaruutu.

13 Klikkaa [Accounts... (Accounts...)].

14 Valitse kohdassa 7 luodun tilin 
valintaruutu.

15 Syötä kohdassa C-3 olevat tiedot 
kohtaan [Password (Password)] ja 
klikkaa [OK (OK)].

16 Klikkaa [Done].

17 Sulje [Sharing].
Jatka kohtaan "Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista varten" s.76.

 � Vaihe 2-4 Profiilin luominen 
verkko-PC:lle skannaamista 
varten

Rekisteröi asetustietolomakkeella olevat tiedot 
laitteelle profiiliksi. Sinun täytyy määrittää 
profiili tietojen lähettämistä varten, kun 
skannaat tietokoneelta verkko-PC:lle.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Profiili (Profile)] ja 
paina sitten OK .

3 Paina  valitaksesi sen profiilinumeron, 
jonka haluat rekisteröidä, ja paina sitten 
OK .

4 Tarkista, että [Rekisteri] on valittuna ja 
paina sitten OK .

5 Tarkista, että [Profiilin nimi] on 
valittuna ja paina sitten .
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6 Syötä kohdan C-4 merkintä.

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki kirjoitetaan tekstikenttään.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

7 Paina  ja valitse [Kohde URL] ja paina 
sitten .

8 Syötä kohtien C-1 ja C-5 merkinnät 
muodossa "\\C- 1\C-5".

Esimerkiksi: \\PC1\MyyntiJoht

Huomaa

 ● Jos verkossa ei ole yhtään DNS-palvelinta, et voi 
määrittää tietokonetta tietokoneen nimen (C-1) 
avulla. Voit tässä tapauksessa määrittää asetukset 
käyttämällä tietokoneen IP-osoitetta.

Esimerkiksi: \\192.168.0.3\MyyntiJoht

Muistutus

 ● Voit kirjoittaa "\"-merkin QWERTY-näppäimistöllä, 
kun painat <CTRL> ja sitten <\>.

9 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

10 Paina  ja valitse [Käyttäjätun.] ja 
paina sitten .

11 Syötä kohdan C-2 merkintä.
Huomaa

 ● Jos verkkotunnushallinta on käytössä, syötä "C-2@
verkkotunnus".

 ● Jos et saa yhteyttä muodostettua edes syötettyäsi 
"C-2@verkkotunnus", poista loppuosa ("@
verkkotunnus").  
Mene jälleen laitteen verkkosivulle ja 
määritä NetBIOS-verkkotunnus kohtaan 
[Workgroup Name], joka löytyy kohdasta 
[Ylläpidon asetukset] > [Network] > 
[NBT/NetBEUI]. 
*Verkkotunnuksen voit tarkastaa NetworkManager-
työkalun avulla.

12 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

13 Paina  ja valitse [Salasana] ja paina 
sitten .

14 Syötä kohdan C-3 merkintä.

15 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

16 Paina  ja valitse [Tiedostonimi] ja 
paina sitten .

17 Syötä kohdan C-6 merkintä.

18 Valitse [Enter] ja paina sitten OK .

19 Mikäli tarpeen, konfiguroi muita 
kohteita.

20 Paina OK  rekisteröidäksesi asetukset.

Verkko-PC:lle skannaamisen asetukset ovat 
valmiit.
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Verkko-PC:lle skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan verkko-PC:lle 
skannaamisen perusteet.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset asetukset 
ennen kuin käytät Skannaa verkko-PC:lle 
-toimintoa.

Muistutus

 ● Seuraavissa ohjeissa käytetään oletusasetuksia.

1 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille 
alla kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Paina  ja valitse [VerkkoPC 
(Network PC)] ja paina sitten OK .

4 Tarkista, että [Valitse profiili] on 
valittuna ja paina sitten OK .

5 Paina  valitaksesi profiilin ja paina 
sitten OK .
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6 Paina 
MONO

 tai 
COLOR

.
Lisätietoja

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit tarvittaessa muuttaa skannausasetuksia kuten 
skannauskokoa ja resoluutiota. Katso lisätietoja 
lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Lisätoiminnot 
skannaukseen, Internet-faksaukseen ja faksipalvelimelle 
skannaukseen".
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●● Skannaus paikalliselle PC:lle
Tässä jaksossa selitetään Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö.

Tämän toiminnon avulla voit skannata asiakirjoja tietokoneelle verkon tai USB-yhteyden kautta, ja voit 
manipuloida skannattuja kuvia tarvittaessa. Voit käynnistää skannauksen käyttöpaneelista.

 ● Windows
Kun painat MONO

- tai COLOR
-näppäintä, ActKey-apuohjelma käynnistyy, ja skannaus alkaa 

automaattisesti skannausajurin avulla. Voit lähettää skannatun asiakirjan määritettyyn sovellukseen, 
tallentaa sen tiettyyn kansioon tai lähettää sen faksilla.

Jos käytössä on WSD-skannausyhteys, voit määrittää sovelluksen käynnistymään ja sen, mihin 
skannattu asiakirja lähetetään ja tallennetaan kullekin vastaanottajalle.

 ● Mac OS X 
Kun painat MONO

- tai COLOR
-näppäintä, Kuvansiirtäjä käynnistyy, ja skannaustyö alkaa automaattisesti 

ICA-ajurin avulla. Voit valita kansion ja tallentaa skannatut asiakirjat sinne.

Laite saattaa olla liitettynä USB-liittimeen tai verkkoon, mutta vain tietokone voidaan tunnistaa samaan 
aikaan.

Muista määrittää alkuperäiset asetukset ennen toiminnon käyttämistä.

Alkuperäisten asetusten 
määrittäminen paikalliselle 
PC:lle skannaamista varten

Tässä jaksossa kerrotaan, miten määrität 
Skannaa paikalliselle PC:lle -toiminnon 
alkuperäiset asetukset. 

Katso omalle käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut 
ohjeet.

 ● "Windows" s.80

 ● "Mac OS X" s.93

Windows

 � Yleiskuvaus

 �Liitäntätavat

Voit valita yhden seuraavista liitäntätavoista:

 ● "Verkkoyhteys:" s.81

 ● "USB-yhteys" s.86

 ● "WSD-yhteys" s.88

 �Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-
käyttöjärjestelmiä.

Verkko/USB-yhteys:

 ● Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen 
versio)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(versio x64)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versio)

 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(versio x64)

WSD-yhteys:

 ● Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen 
versio)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(versio x64)
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 � Verkkoyhteys:
Toimi alla olevien 2 kohdan mukaisesti 
konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle 
-toiminnon verkkoyhteyden kautta:

 ● "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen" s.81

 ● "Vaihe 2 Ajurin ja ohjelmien asennus" s.85
Huomaa

 ● Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

 ● Voit hypätä kohdan 2 yli, jos tietokoneellesi on jo 
asennettu ActKey-ohjelma ja skannausajuri.

 �Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa 
paikalliselle PC:lle -toiminnon verkkoyhteyden kautta.

 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen 
IP-versiota.

 - Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

 - Määritä laitteesi 
[Verkko TWAIN asetukset]-asetukseksi [Päällä]. 
(Oletusasetuksena se on [Päällä].) Jos se on otettu 
pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön 
lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > 
"Verkko TWAIN-asetusten ottaminen käyttöön".)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen 
LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.
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3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.
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6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.
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b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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 �Vaihe 2 Ajurin ja ohjelmien asennus

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten asennat 
skanneriajurin ja ActKeyn kerralla.

1 Varmista, että tulostin ja tietokone 
ovat päällä ja liitettyinä ja laita 
sitten "Software DVD-ROM" -levy 
tietokoneeseen.

2 Klikkaa [Run Setup.exe], kun 
[Auto Play] tulee näkyviin.
Jos [Käyttäjätilien valvonta] -valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].

3 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

4 Valitse laitteesi nimi ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

5 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

6 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].

7 Tarkista että [Scanner driver 
(Scanner driver)] ja [ActKey (ActKey)] 
ovat valittuina ja klikkaa sitten Asenna 
ryhmänä -painiketta.

Muistutus

 ● Oletuksena [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] ja [ActKey 
(ActKey)] ovat valittuina. Poista kohdan [PCL driver 
(PCL driver)] valinta, jos sitä ei tarvita tai jos se on 
jo asennettu tietokoneellesi.

8 Jos [Windowsin suojaus] 
-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa 
[Asenna tämä ohjainohjelmisto joka 
tapauksessa].

9 Klikkaa [Network 
(Network)]-painiketta.
Laitteen etsintä alkaa.

 - Jos laite löytyy, se asennetaan 
automaattisesti. Jatka kohtaan 11.

 - Jos laitetta ei löydy, näkyviin tulee 
[Review your installation settings.]-
näyttö. Jatka kohtaan 10.
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10 Klikkaa [Restart search 
(Restart search)] etsiäksesi laitetta 
uudestaan.

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa 
[Next (Next)].

Muistutus

 ● Jos laite ei tule näkyviin [Restart search 
(Restart search)]-painiketta painamalla, valitse 
[Printer name/IP Address], syötä laitteen IP-
osoite ja klikkaa sitten [Next (Next)].

11 Jos [Windowsin suojaus]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Asenna tämä 
ohjainohjelmisto joka tapauksessa].

12 Klikkaa [Exit (Exit)]-painiketta.

13 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

Lisätietoja

 ● Kun ActKey asennetaan, Network Configuration -työkalu 
asennetaan samanaikaisesti. Network Configuration 
-työkalu hakee laitteen IP-osoitteen ja tietokoneen 
verkkotiedot (IP-osoite, tietokoneen nimi, portin numero). 
Jos laitteen tai tietokoneen IP-osoite tai muut asetukset 
muuttuvat, sinun täytyy muuttaa asetuksia. Katso 
lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Ajurien 
ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-ohjelman käyttö" > 
"Network Configurationin käyttö".

 � USB-yhteys
Konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle 
-toiminnon USB-yhteyden kautta, asenna 
skanneriajuri ja ActKey tietokoneelle.

Muistutus

 ● Voit hypätä tämän kohdan yli, jos tietokoneellesi on jo 
asennettu ActKey ja skannausajuri.

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Ota USB 
2.0 -kaapeli esiin.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.
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3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.

4 Kytke tietokone päälle.

5 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

6 Klikkaa [Run Setup.exe], kun 
[Auto Play] tulee näkyviin.
Jos [Käyttäjätilien valvonta]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].

7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

10 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].

11 Tarkista, että [Scanner driver 
(Scanner driver)] ja [ActKey (ActKey)] 
ovat valittuina ja klikkaa sitten Asenna 
ryhmänä -painiketta.

Muistutus

 ● Oletuksena [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] ja [ActKey 
(ActKey)] ovat valittuina. Poista valinta [PCL driver 
(PCL driver)], jos sitä ei tarvita tai jos se on jo 
asennettu tietokoneellesi.

12 Jos [Windowsin suojaus]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Asenna tämä 
ohjainohjelmisto joka tapauksessa].
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13 Kun näkyviin tulee viesti, jossa 
sinua pyydetään liittämään laite 
tietokoneeseen ja kytkemään laite 
päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liitäntään ja pidä 
virtakytkintä pohjassa noin sekunnin 
ajan kytkeäksesi virran päälle.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

14 Klikkaa [Exit]-painiketta.

15 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

 � WSD-yhteys
Toimi alla olevien 2 kohdan mukaisesti 
konfiguroidaksesi Skannaa paikalliselle PC:lle 
-toiminnon WSD-yhteyden kautta:

 ● "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen" s.88

 ● "Vaihe 2 Laitteen asentaminen tietokoneelle" 
s.92
Huomaa

 ● Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

 �Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa 
paikalliselle PC:lle -toiminnon WSD-yhteyden kautta.

 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen 
IP-versiota.

 - Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

 - Määritä laitteesi [WSD Scan]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletussalasana on [Enable]. Jos se on otettu 
pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön 
lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > 
"WSD-skannauksen ottaminen käyttöön".)
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Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen 
LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.
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1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.

6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
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IP-osoitteen asettaminen:

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .
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8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.

 �Vaihe 2 Laitteen asentaminen 
tietokoneelle

Muistutus

 ● Kun toimit seuraavien ohjeiden mukaan, WIA-ajuri 
asennetaan automaattisesti skanneriajuriksi.

1 Klikkaa [Käynnistä] ja valitse 
[Ohjauspaneeli].

2 Valitse [Network and Internet] > 
[Network and Sharing Center].

3 Valitse 
[Change advanced sharing settings].

4 Tarkista, että 
[Turn on network discovery] on 
valittuna.

5 Sulje käyttöpaneeli.

6 Klikkaa [Käynnistä] ja valitse 
[Network].
Verkkoon yhdistetyt laitteet tulevat näkyviin.

7 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä MB491-
kuvaketta kohdan [Multifunction Devices 
(Multifunction Devices)] alapuolelta ja 
valitse [Asenna].
Jos [Käyttäjätilien valvonta]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Kyllä].
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8 Kun tehtäväpalkkiin tulee näkyviin 
tulee puhekupla, jossa sanotaan, että 
asennus on valmis, klikkaa puhekuplaa 
tarkastaaksesi tarkemmat tiedot ja 
klikkaa [Sulje (Close)].

9 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

10 Paina  ja valitse [Local PC (Local PC)] 
ja paina sitten OK .

11 Tarkista, että 
[Valitse yhdistettävä PC.] on valittuna 
ja paina OK .

12 Paina  ja valitse [From WSD Scan] ja 
paina OK .

13 Tarkista, että se tietokone, johon laite on 
asennettu, näytetään kohde-PC:nä.

Huomaa

 ● Jos laitteen IP-osoite muuttuu asennuksen jälkeen, 
poista laitteen asennus tietokoneelta toimimalla samojen 
ohjeiden mukaan kuin kohdassa "Vaihe 2 Laitteen 
asentaminen tietokoneelle" s.92, ja asenna se sitten 
uudestaan.

Mac OS X

 � Yleiskuvaus

 �Liitäntätavat

Voit valita jommankumman seuraavista 
liitäntätavoista:

 ● Verkkoliitäntä

 ● USB-liitäntä

 �Laitevaatimukset

Laitteesi tukee Mac OS X versioita 10.6-10.8.

 �Jäljellä olevat kohdat

Kun haluat konfiguroida Skannaa paikalliselle 
PC:lle -toiminnon ja käytössäsi on Mac OS X, 
toimi alla olevien 3 kohdan mukaisesti:

 ● "Vaihe 1 Laitteen ja tietokoneen liittäminen" 
s.94

 ● "Vaihe 2 skanneriajurin asentaminen" s.98

 ● "Vaihe 3 Tietokoneen rekisteröinti 
verkkoskannerin asetustyökalun avulla" 
s.99
Muistutus

 ● Jos käytät verkkoyhteyttä, voit hypätä kohdan 1 yli, jos 
IP-osoite on jo määritetty laitteelle.

 ● Voit hypätä kohdan 2 yli, jos skannerin ajuri on jo 
asennettu tietokoneellesi.

 ● Jos sinulla on USB-yhteys, hyppää kohdan 3 yli.
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 � Vaihe 1 Laitteen ja tietokoneen 
liittäminen

Valitse liitäntätapa ja toimi kunkin ohjeen 
mukaan.

 ● "Verkkoyhteys" s.94

 ● "USB-yhteys" s.98

 �Verkkoyhteys

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Sinun täytyy määrittää tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

 ● Kun asetat IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Noudata näitä ohjeita konfiguroidaksesi Skannaa 
paikalliselle PC:lle -toiminnon verkkoyhteyden kautta.

 - Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen 
IP-versiota.

 - Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

 - Määritä laitteesi 
[Verkko TWAIN asetukset]-asetukseksi [Päällä]. 
(Oletusasetuksena se on [Päällä]. Jos se on otettu 
pois käytöstä, katso miten voit ottaa sen käyttöön 
lisäkäyttöoppaasta > "3. Skannaus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja paikalliselle ja etä-PC:lle skannaamiseen" > 
"Verkko TWAIN-asetusten ottaminen käyttöön".)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

 �Yhteyden muodostaminen 
langalliseen LAN-verkkoon

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.
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3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

 �Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w)

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.
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6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

 �IP-osoitteen asettaminen

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.
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b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos IP-osoite haetaan automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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 �USB-yhteys

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Ota USB 
2.0 -kaapeli esiin.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.

4 Liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liittimeen.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

 � Vaihe 2 skanneriajurin 
asentaminen

1 Tarkista, että laite on liitetty 
tietokoneeseen ja että laite on kytketty 
päälle. Laita sitten "Software DVD-
ROM"-levy tietokoneeseen.

2 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta 
työpöydällä.

3 Kaksoisklikkaa [Drivers] > [Scanner] 
> [Installer for OS X 10.8] (Mac OS 
X 10.8) tai [Installer for OS X 10.4-
10.7] (Mac OS X 10.4-10.7).

4 Klikkaa [Jatka (Continue)].

5 Klikkaa [Jatka (Continue)].
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6 Tarkista näyttö ja klikkaa [Jatka 
(Continue)], jos kaikki on OK.

7 Lue lisenssisopimus ja klikkaa [Jatka 
(Continue)].

8 Klikkaa [Agree (Agree)], jos hyväksyt.

9 Klikkaa [Asenna (Install)].
Jos haluat muuttaa paikkaa, johon ajuri 
asennetaan, klikkaa [Change Install Location 
(Change Install Location)].

10 Anna pääkäyttäjän nimi ja salasana ja 
klikkaa sitten [Install Software].

11 Klikkaa [Continue Installation 
(Continue Installation)].

12 Klikkaa [Restart (Restart)].

 � Vaihe 3 Tietokoneen rekisteröinti 
verkkoskannerin asetustyökalun 
avulla

Kun haluat skannata paikalliselle PC:lle 
verkkoyhteyden kautta, rekisteröi tietokoneesi 
kohteeksi verkkoskannerin asetustyökalulla 
ennen skannaustyön aloittamista.

Muistutus

 ● Verkkoskannerin asetustyökalu asentuu samaan aikaan 
skanneriajurin kanssa. 

1 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat] 
> [OKIDATA] > [Scanner] > 
[Network Scanner Setup Tool].

2 Valitse laite kohdasta [Device List] ja 
klikkaa [Rekisteri].

3 Muokkaa tarvittaessa kohtaa [Nimi], 
joka näkyy laitteellasi kohteena, ja 
klikkaa [Rekisteri].

4 Klikkaa vahvistusviestistä [OK].

5 Sulje verkkoskannerin asetustyökalu 
klikkaamalla [OK].
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Paikalliselle PC:lle 
skannaaminen

Tässä osiossa kerrotaan paikalliselle PC:lle 
skannaamisen perusteet. Seuraava ohje on 
sama Windowsille ja Mac OS X:lle.

Sinun täytyy määrittää alkuperäiset asetukset 
ennen kuin käytät Skannaa paikalliselle PC:lle 
-toimintoa.

Valitse liitäntätapa ja toimi kunkin ohjeen 
mukaan.

 ● "Verkkoyhteys" s.100

 ● "USB-yhteys" s.101

 ● "WSD-yhteys (vain Windows)" s.103

 � Verkkoyhteys
Huomaa

 ● Jos käytössäsi on Mac OS X 10.7-10.8 ja skannaat 
asiakirjoja verkkoyhteyden kautta, sinun täytyy ensin 
käynnistää kuvansiirtäjä. Sitten sinun täytyy valita laite 
kuvansiirtäjän näytön vasemmalla puolella olevasta 
listasta.

1 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille 
alla kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Paina  ja valitse [Local PC (Local PC)] 
ja paina sitten OK .

4 Tarkista, että 
[Valitse yhdistettävä PC.] on valittuna 
ja paina sitten OK .

5 Tarkista, että [Verkosta] on valittuna ja 
paina sitten OK .

6 Paina  valitaksesi haluamasi 
tietokoneen ja paina sitten OK .

7 Paina  ja valitse [Valitse ohjelma] ja 
paina sitten OK .
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8 Paina  valitaksesi, mihin skannattu 
asiakirja lähetetään, ja paina sitten OK .

Valittavissa olevat lähetettävät 
sijaintiarvot:
 Sovelluskansio PC-faksi

Huomaa

 ● Jos käytössäsi on Mac OS X, voit valita vain 
asetuksen [Kansio].

9 Paina 
MONO

 tai 
COLOR

.
ActKey (Windowsissa) tai kuvansiirtäjä (Mac 
OS X:ssä) käynnistyy, ja skannaustyö alkaa 
automaattisesti tietokoneelta. Kun skannaus 
on valmis, skannattu kuva prosessoidaan alla 
kuvatulla tavalla:

 - Jos valitset [Sovellus], määritetty 
sovellus käynnistyy ja skannattu kuva 
näkyy sovelluksessa.

 - Jos valitset [Kansio], skannattu kuva 
tallennetaan määritettyyn kansioon.

 - Jos valitset [PC-FAX], faksin 
lähettämiseen tarkoitettu sovellus 
käynnistyy. Kun olet lähettänyt skannatun 
kuvan, lähetä faksi tietokoneesi 
faksinlähetysohjelmalla.

Lisätietoja

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit muuttaa ActKeyn skannauspainikkeen asetuksia 
mieleisiksesi. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. 
Skannaus" > "Ajurien ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-
ohjelman käyttö" > "Skannauspainikkeen asetukset".

 � USB-yhteys

1 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille 
alla kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.
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Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Paina  ja valitse [Local PC (Local PC)] 
ja paina sitten OK .

4 Tarkista, että 
[Valitse yhdistettävä PC.] on valittuna 
ja paina sitten OK .

5 Paina  ja valitse [USB liitännästä] ja 
paina sitten OK .

6 Paina  ja valitse [Valitse ohjelma] ja 
paina sitten OK .

7 Paina  valitaksesi, mihin skannattu 
asiakirja lähetetään, ja paina sitten OK .

Valittavissa olevat lähetettävät 
sijaintiarvot:
 Sovelluskansio PC-faksi

Huomaa

 ● Jos käytössäsi on Mac OS X, voit valita vain 
asetuksen [Kansio].

8 Paina 
MONO

 tai 
COLOR

.
ActKey (Windowsissa) tai kuvansiirtäjä (Mac 
OS X:ssä) käynnistyy, ja skannaustyö alkaa 
automaattisesti tietokoneelta. Kun skannaus 
on valmis, skannattu kuva prosessoidaan alla 
kuvatulla tavalla:

 - Jos valitset [Sovellus], määritetty 
sovellus käynnistyy ja skannattu kuva 
näkyy sovelluksessa.

 - Jos valitset [Kansio], skannattu kuva 
tallennetaan määritettyyn kansioon.

 - Jos valitset [PC-FAX], faksin 
lähettämiseen tarkoitettu sovellus 
käynnistyy. Kun olet lähettänyt skannatun 
kuvan, lähetä faksi tietokoneesi 
faksinlähetysohjelmalla.

Lisätietoja

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit muuttaa ActKeyn skannauspainikkeen asetuksia 
mieleisiksesi. Katso lisätietoja lisäkäyttöoppaasta > "3. 
Skannaus" > "Ajurien ja ohjelmien käyttö" > "ActKey-
ohjelman käyttö" > "Skannauspainikkeen asetukset".
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 � WSD-yhteys (vain Windows)

1 Paina <SCAN (SKANNAA)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Laita asiakirja ADF:ään tai valotuslasille 
alla kuvatulla tavalla:

 ● ADF
Lisää asiakirja kuvapuoli ylöspäin ja asiakirjan 
yläreuna edellä.

Säädä asiakirjaohjaimet vastaamaan asiakirjan 
leveyttä.

 ● Valotuslasi
Lisää asiakirja kuvapuoli alaspäin ja kohdista 
sen yläreuna valotuslasin vasemman yläkulman 
kanssa.

Sulje valotuslasin kansi varovasti.

Huomaa

 ● Kun käytät skannaukseen valotuslasia, älä laita 
valotuslasille liikaa materiaalia.

Muistutus

 ● Laite käyttää asiakirjojen skannaamiseen 
ensisijaisesti ADF-laitetta. Älä laita asiakirjoja ADF-
laitteeseen, kun käytät valotuslasia.

3 Paina  ja valitse [Local PC (Local PC)] 
ja paina sitten OK .

4 Tarkista, että 
[Valitse yhdistettävä PC.] on valittuna 
ja paina sitten OK .

5 Paina  ja valitse [From WSD Scan] ja 
paina sitten OK .

6 Paina  valitaksesi kohdetietokoneelle 
tapahtuman, ja paina sitten OK .

Valittavissa olevat tapahtumat:
Skannaa sähköpostiin kohteessa XXX
Skannaa faksiin kohteessa XXX
Skannaa OCR:ään (tekstintunnistusohjelmaan) 
kohteessa XXX
Skannaa tulostimeen kohteessa XXX
Skannaa kohteeseen XXX

XXX viittaa kohdetietokoneen nimeen.

Voit määrittää jokaiselle tapahtumalle toiminnon 
Windowsin skannausominaisuuksissa.
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7 Paina 
MONO

 tai 
COLOR

.
Skannaustyö prosessoidaan sen mukaan, mikä 
toiminto on määritetty valitulle tapahtumalle.

Lisätietoja

 ● Jos haluat lisätä vaakasuoran asiakirjan, katso ohjeita 
peruskäyttöoppaasta > "1. Alkuvalmistelut" > "Paperin 
ja asiakirjojen lisääminen" > "Asiakirjat" > "Asiakirjojen 
lisääminen".

 ● Voit skannata kaksipuolisia asiakirjoja. Lisätietoja 
kaksipuolisesta skannauksesta saat peruskäyttöoppaasta 
> "4. Skannaus" > "Skannaustavat" > "Skannaa 
paikalliselle PC:lle" > "WSD-skannaus".
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5 Tulostus
Tässä jaksossa selitetään Skannaa tietokoneelta -toiminnon alkuvalmistelut ja peruskäyttö. 

Laite tukee seuraavia tulostustoimintoja.

Toiminto Yleiskuvaus
"Tietokoneelta tulostaminen" Tulostaa tietokoneelta verkko- tai USB-yhteyden kautta lähetetyn asiakirjan. 

Tulostinajuri täytyy olla asennettuna tietokoneelle, jotta tätä toimintoa voidaan 
käyttää.

Tulostus USB-muistilta Tulostaa asiakirjan, joka on tallennettu laitteen USB-porttiin liitettyyn USB-
muistiin.
Katso toiminnon toimintaohjeet peruskäyttöoppaasta > "5. Tulostimena 
käyttäminen" > USB-muistista tulostaminen".

●● Tietokoneelta tulostaminen
Tässä osiossa kerrotaan, miten asennat tulostinajurin ja perusasiat siitä, miten tulostat asiakirjoja 
tietokoneelta.

Asenna tulostinajuri ennen tämän toiminnon käyttämistä.

Tulostinajurin asentaminen

Tässä jaksossa selitetään, miten asennat 
tulostinajurin tietokoneellesi.

Katso omalle käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut 
ohjeet.

 ● "Windows" s.105

 ● "Mac OS X" s.114

Windows

 � Yleiskuvaus

 �Liitäntätavat

Voit valita jommankumman seuraavista 
liitäntätavoista:

 ● "Verkkoyhteys" s.106

 ● "USB-yhteys" s.112

 �Laitevaatimukset

Laite tukee seuraavia Windows-
käyttöjärjestelmiä:

 ● Windows 8/Windows 8 (64-bittinen versio)

 ● Windows Server 2012

 ● Windows 7/Windows 7 (64-bittinen versio)

 ● Windows Vista/Windows Vista (64-bittinen 
versio)

 ● Windows Server 2008 R2

 ● Windows Server 2008/Windows Server 2008 
(versio x64)

 ● Windows XP/Windows XP (x64-versio)

 ● Windows Server 2003/Windows Server 2003 
(versio x64)

 �Tulostinajurien tyypit

Ajurityypit, jotka voidaan asentaa, ovat 
seuraavat.

Tyyppi Kuvaus
PCL PCL-tulostinajuri sopii yritysasiakirjojen 

tulostamiseen.
PS PS-tulostinajuri sopii PostScript-fontteja 

ja EPS-dataa sisältävien asiakirjojen 
tulostamiseen.
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Tyyppi Kuvaus
PCL XPS PCL XPS -tulostiajuri soveltuu XPS-

sovelluksesta tulostamiseen.

*  Ei tue seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows 
Vista/Windows Server 2008/Windows XP/ 
Windows Server 2003.

Muistutus

 ● Kuvaus saattaa olla erilainen riippuen tulostinajurin tai 
Windowsin versiosta.

 � Verkkoyhteys
Suorita seuraavat 2 kohtaa asentaaksesi 
tulostinajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä 
käyttäen:

 ● "Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen" s.106

 ● "Vaihe 2 tulostinajurin asentaminen" s.110
Huomaa

 ● Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

 ● Voit hypätä kohdan 2 yli, jos tulostinajuri on jo asennettu 
tietokoneellesi.

 �Kohta 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.
Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.
Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Jos haluat asetta IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-
versiota.

 ● Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetus [Enable]:ksi. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP-osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen 
LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.
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3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.
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6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.

7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.
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b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi kohdan 
[Enter] ja paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .

5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkkomaski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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 �Vaihe 2 tulostinajurin asentaminen 

Huomaa

 ● Sinun täytyy olla kirjautunut sisään pääkäyttäjänä, jotta 
voisit viedä tämän toimenpiteen loppuun.

1 Varmista, että tulostin ja tietokone 
ovat päällä ja liitettyinä ja laita 
sitten "Software DVD-ROM" -levy 
tietokoneeseen.

2 Kun [Auto Play] tulee näkyviin, paina 
[Run Setup.exe].
Jos [User Account Control] -valintaikkuna tulee 
näkyviin, klikkaa [Kyllä].

3 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next].

4 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

5 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

6 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].

7 Valitse asennettavan tulostinajurin 
valintaruutu ja klikkaa Asenna-
painiketta.

Muistutus

 ● Tehdasasetuksissa [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] ja [ActKey 
(ActKey)] ovat valittuna.

8 Jos [Windows Security] 
-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa 
[Install this driver software anyway].

9 Klikkaa [Network 
(Network)]-painiketta.
Laitteen etsintä alkaa.

 - Jos laite löytyy, se asennetaan 
automaattisesti. Jatka kohtaan 11.

 - Jos laitetta ei löydy, 
[Review your installation settings.] 
-näyttö tulee esiin. Jatka kohtaan 10.
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10 Klikkaa [Restart search 
(Restart search)] etsiäksesi laitetta 
uudestaan.

Kun laite tulee näkyviin, valitse se ja klikkaa 
[Next (Next)].

Muistutus

 ● Jos laite ei tule näkyviin [Restart search 
(Restart search)] -painiketta painamalla, 
valitse [Printer name/IP Address 
(Printer name/IP Address)], syötä laitteen IP-osoite 
ja klikkaa [Next (Next)].

11 Jos [Windows Security] 
-valintaikkuna tulee näkyviin, klikkaa 
[Install this driver software anyway].

12 Klikkaa [Exit (Exit)]-painiketta.

13 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.

1 Klikkaa [Käynnistä] > 
[Laitteet ja tulostimet].

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
OKI MB491 -kuvaketta ja 
valitse ponnahdusvalikosta 
[Printer properties] (> valitse oikea 
tulostinajuri jos ajureita on asennettu 
useita).

3 Klikkaa [General]-välilehdeltä 
[Print Test Page].
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 � USB-yhteys
Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja 
asentaaksesi tulostinajurin tietokoneellesi.

Huomaa

 ● Voit tehdä tämän toimenpiteen ainoastaan, jos olet 
kirjautunut sisään pääkäyttäjänä.

Muistutus

 ● Voit hypätä tämän kohdan yli, jos tulostinajuri on jo 
asennettu tietokoneellesi.

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 
2.0 -kaapeli erikseen.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.

4 Kytke tietokone päälle.

5 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

6 Klikkaa [Run Setup.exe], kun 
[Auto Play] tulee näkyviin.
Jos [User Account Control]-valintaikkuna tulee 
näkyviin, klikkaa [Kyllä]. 

7 Valitse kieli ja klikkaa sitten [Next 
(Next)].

8 Valitse laitteesi malli ja klikkaa sitten 
[Next (Next)].

9 Lue lisenssisopimus ja klikkaa 
[Hyväksyn].

10 Lue "Environmental advice for Users 
(Environmental advice for Users)" ja 
klikkaa [Next (Next)].
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11 Valitse asennettavan tulostinajurin 
valintaruutu ja klikkaa Asenna-
painiketta.

Muistutus

 ● Tehdasasetuksissa [PCL driver (PCL driver)], 
[Scanner driver (Scanner driver)] ja [ActKey 
(ActKey)] ovat valittuna.

12 Jos [Windows Security]-valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa 
[Install this driver software anyway].

13 Kun näkyviin tulee viesti, jossa 
sinua pyydetään liittämään laite 
tietokoneeseen ja kytkemään laite 
päälle, liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liitäntään ja pidä 
virtakytkintä pohjassa noin sekunnin 
ajan kytkeäksesi virran päälle.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

14 Klikkaa [Exit]-painiketta.

15 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.
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1 Klikkaa [Käynnistä] > 
[Laitteet ja tulostimet].

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
OKI MB491 -kuvaketta ja 
valitse ponnahdusvalikosta 
[Printer properties] (> valitse oikea 
tulostinajuri jos ajureita on asennettu 
useita).

3 Klikkaa [General]-välilehdeltä 
[Print Test Page].

Mac OS X

 � Yleiskuvaus

 �Liitäntätavat

Voit valita jommankumman seuraavista 
liitäntätavoista:

 ● "Verkkoyhteys:" s.114

 ● "USB-yhteys" s.122

 �Laitevaatimukset

Laitteesi tukee Mac OS X versioita 10.4-10.8.

 �Tulostinajurien tyypit

Ajurityypit, jotka voidaan asentaa, ovat 
seuraavat.

Tyyppi Kuvaus
PS PS-tulostinajuri sopii PostScript-fontteja 

ja EPS-dataa sisältävien asiakirjojen 
tulostamiseen.
Sitä voidaan käyttää myös tavalliseen 
tulostamiseen.

PCL PCL-tulostinajuri sopii yritysasiakirjojen 
tulostamiseen.

Huomaa

 ● Kuvaus saattaa olla erilainen riippuen tulostinajurin tai 
Mac OS X:n versiosta.

 � Verkkoyhteys:
Suorita seuraavat 3 kohtaa asentaaksesi 
tulostinajurin tietokoneelle verkkoyhteyttä 
käyttäen:

 ● "Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen" s.115

 ● "Kohta 2 Lepotilan ottaminen pois käytöstä" 
s.119

 ● "Vaihe 3 tulostinajurin asentaminen" s.120
Seuraavan prosessin käyttämä verkkoprotokolla 
on Bonjour. 

Huomaa

 ● Sinun täytyy viimeistellä tietokoneen verkkoasetukset 
ennen tätä toimenpidettä.

Muistutus

 ● Voit hypätä kohdan 1 yli, jos laitteellesi on jo määritetty 
IP-osoite.

 ● Voit hypätä kohdan 3 yli, jos tulostinajuri on jo asennettu 
tietokoneellesi.
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Lisätietoja

 ● PS-ajuri tukee myös EtherTalk-protokollaa. Katso 
lisätietoja peruskäyttöoppaasta > "1. Asennus" 
> "Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen" > 
"Verkkoyhteys" > "Tulostinajurin asentaminen (Mac OS 
X)".

 �Vaihe 1 Laitteen verkko-asetusten 
määrittäminen

Kytke kone verkkoon Ethernet-kaapelilla tai 
WLAN-yhteydellä (vain MB451w, MB471w) 
ja määritä sitten koneen IP-osoite ja muut 
verkkotiedot käyttöpaneelista. Voit määrittää IP-
osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti.

Jos verkossa ei ole DHCP- tai BOOTP-
palvelinta, sinun täytyy konfiguroida IP-osoite 
manuaalisesti tietokoneelle tai laitteelle.

Jos verkon ylläpitäjä tai internet-palvelujen 
tuottaja on määrittänyt tietokoneelle ja laitteelle 
ainutlaatuisen IP-osoitteen, määritä IP-osoite 
manuaalisesti.

Huomaa

 ● Jos haluat asetta IP-osoitteen manuaalisesti, kysy verkon 
ylläpitäjältä tai internet-palvelujesi tuottajalta, mitä IP-
osoitetta sinun tulee käyttää. Jos asetat IP-osoitteen 
väärin, verkko saattaa kaatua tai verkkoyhteyttä ei voida 
muodostaa.

 ● Mukauta laitteen IP-versio vastaamaan tietokoneen IP-
versiota.

 ● Määritä laitteesi [TCP/IP]-asetukseksi [Enable]. 
(Oletusasetuksena se on [Enable].)

Muistutus

 ● Jos määritetään vain pieni verkko, joka koostuu laitteesta 
ja tietokoneesta, määritä IP-osoite alla kuvatulla tavalla 
(RFC1918:n mukaan).

Tietokone

IP-osoite: 192.168.0.1~254

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Oletusyhdyskäy-
tävä: ei käytössä

DNS-palvelin: ei käytössä

Laite

IP-osoitteen 
määritys: Manuaalinen

IPv4-osoite: 192.168.0.1~254 (valitse 
tietokoneelta eri arvo)

Aliverkkomaski: 255.255.255.0

Yhdyskäytävän 
osoite: 0.0.0.0

Verkon koko: Pieni

 ● Määritä [Verkon koko] painamalla <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä ja valitsemalla sitten 
[Ylläpidon asetukset] > [VERKKOASETUKSET] > 
[Verkkoasennus] > [Verkon koko].

Yhteyden muodostaminen langalliseen 
LAN-verkkoon:

1 Ota Ethernet-kaapeli ja keskitin esille.
Ota Ethernet-kaapeli (kategoria 5, kierretty 
kaapeli, suora kaapeli) ja keskitin erikseen esille.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.

3 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
laitteen takana olevaan verkkoliitäntään.



- 116 -

Tietokoneelta tulostaminen

5

Tu
lo

stu
s

4 Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää 
keskittimeen.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

Kytkeminen WLAN-yhteydellä (vain 
MB451w, MB471w):

Käytä langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamiseen WPS (painike) -toimintoa. Tietoja 
muista langattoman lähiverkkoyhteyden 
asettamistavoista on Määritysoppaassa.

1 Paina ohjauspaneelin <SETTING 
(ASETUS)>-näppäintä.

2 Paina -näppäintä ja valitse [Langaton 
Asetus (Wireless Setting)], ja paina sitten 
-näppäintä.

3 Kirjaudu sisään laitteen 
järjestelmänvalvojan salasanalla.

 Valitse kirjain näppäimillä , , , , ja paina 
sitten OK -näppäintä.

 Järjestelmänvalvojan salasanan oletusasetus on 
"aaaaaa".

 Alla oleva viesti näkyy noin 5 sekuntia.

4 Tarkista, että [Aseta automaattisesti 
(WPS) (Automatic setup (WPS))] on 
valittu ja paina sitten -näppäintä.

5 Paina -näppäintä ja valitse [WPS-
PBC], ja paina sitten OK -näppäintä.

6 Paina  -näppäintä ja valitse [Kyllä 
(Yes)], ja paina sitten OK -näppäintä.

Muistutus

 ● Paina langattoman tukiaseman WPS-painiketta 
sen jälkeen, kun olet valinnut [Kyllä (Yes)] 
vahvistusruudulla. Vaihtoehtoisesti, jos langattoman 
tukiaseman WPS-painiketta painetaan ensin, paina 
WPS-painiketta tällä laitteella.

 ● Jos valitaan [Ei (No)] näyttö palaa vaiheesta 5.
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7 Jos vaiheessa 6 on valittu [Kyllä 
(Yes)], näytössä näytetään 
[Painikemenetelmä käynnissä... 
(Running pushbutton method...)].

Huomaa

 ● Paneelitoimintoja ei voi suorittaa WPS-toimintoa 
suoritettaessa.

 ● Kun näkyviin tulee [WPS-yhteys onnistui (WPS 
connection successful)], tämä laite on yhdistetty 
langattomaan lähiverkkoon.

Muistutus

 ● Jos näkyviin tulee [Kytkentä epäonnistui. 
Aikakatkaisu (Connection failed Timeout)], on 
mahdollista, että langatonta tukiasemaa ei löytynyt 
aikarajan puitteissa. Valitse uudelleen vaiheessa 
6 [Kyllä (Yes)] 2 minuutin kuluessa langattoman 
tukiaseman WPS-painikkeen painamisesta.

 ● Jos näkyviin tulee [Limitys (Overlap)], WPS-
painiketta on painettu vähintään 2 langattomassa 
tukipisteessä. Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.

IP-osoitteen asettaminen:

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Helppo asennus 
(Easy Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohtaa a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkoasetukset 
(Network Setting)] ja paina sitten .
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5 Jos määrität IP-osoitteen manuaalisesti, 
tarkasta että [Manual (Manual)] on 
valittuna ja paina OK .

Jos haet IP-osoitteen automaattisesti, paina  ja 
valitse [Auto (Auto)] ja paina OK . Jatka kohtaan 
10.

6 Kirjoita IP-osoite numeronäppäimistön 
avulla ja paina OK . 

Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

7 Kirjoita aliverkon maski 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

8 Kirjoita oletusyhdyskäytävän osoite 
numeronäppäimistön avulla ja paina OK .
Siirry seuraavaan laatikkoon painamalla .

9 Syötä DNS-palvelin ja WINS-palvelin jos 
tarpeen.
Jos sinun ei tarvitse yhdistää DNS-palvelinta tai 
WINS-palvelinta verkkoon, paina OK -näppäintä, 
kunnes näkyviin tulee ponnahdusviesti, joka 
ilmoittaa asetusten määrityksen päättyneen.

10 Kun asetusvalikko tulee näkyviin, päätä 
asetusten määritys painamalla .

11 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .

 ◆ Tulosta verkon tiedot tarkistaaksesi, että IP-
osoite ja muut verkkotiedot on asetettu oikein.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Tarkista, että [Raportit] on valittuna ja 
paina OK .

3 Paina  ja valitse [Järjestelmä] ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Verkkotiedot] ja 
paina OK .

5 Tarkista vahvistusviestistä, että [Kyllä] 
on valittuna ja paina OK .
Verkkotiedot tulostetaan.
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 �Kohta 2 Lepotilan ottaminen pois 
käytöstä

Lepotila on otettava pois käytöstä, kun verkkoon 
yhdistetään Bonjouria käyttäen.

1 Paina <SETTING (ASETUS)>-näppäintä 
käyttöpaneelista.

2 Paina  ja valitse [Ylläpidon asetukset 
(Admin Setup)] ja paina OK .

3 Anna pääkäyttäjän salasana.
Oletussalasana on "aaaaaa".

a Paina , , ,  valitaksesi 
haluamasi merkin ja paina sitten OK .

 - Valittu merkki näkyy tekstikentässä 
"*":nä.

 - Jos syötit väärän arvon, paina <CLEAR 
(TYHJENNÄ)>-näppäintä ja syötä oikea 
arvo.

b Toista kohta a, kunnes kaikki 
tarvittavat merkit on syötetty.

c Paina  ja  valitaksesi [Enter]:n ja 
paina OK .

4 Paina  ja valitse [Käyttäjä Asenna] ja 
paina OK .

5 Paina  ja valitse [Virransäästötila] ja 
paina OK .

6 Paina   valitaksesi [Lepotila]:n ja 
paina OK .

7 Paina   valitaksesi kohdan [Pois] ja 
paina OK .

8 Paina  kunnes ylänäyttö tulee näkyviin.
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 �Vaihe 3 tulostinajurin asentaminen

 ◆ Mac OS X 10.5-10.8

1 Varmista, että laite ja tietokone ovat 
päällä ja liitettyinä.

2 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

3 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta 
työpöydällä.

4 Kaksoisklikkaa [Drivers]-kansiota 
>[PS] tai [PCL] -kansio > [Installer 
for OS X 10.5-10.8].
Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia 
ohjeita.

5 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

6 Klikkaa [Print & Scan] (Mac OS X 10.5 
ja 10.6: [Print & Fax]).

7 Klikkaa [+] ja valitse ponnahdusvalikosta 
[Add Other Printer or Scanner].
Jos sinulla on Mac OS X 10.5 tai 10.6, klikkaa 
[+].

8 Klikkaa [Oletus (Default)].

9 Valitse laitteesi nimi. Valitse 
sellainen laite jonka [Laji] on 
[Bonjour]. Varmista, että kohdassa 
[Tulosta käyttämällä: (Print Using)] 
lukee [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)].
Laitteesi nimi näkyy muodossa "OKI-MB491- 
(the last six digits of the MAC address) (OKI-
MB491- (the last six digits of the MAC address))".

10 Klikkaa [Lisää (Add)].

11 Jos [Asennettavat lisäosat]-ikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Jatka].

12 Varmista, että laitteesi näkyy 
kohdassa [Tulostimet (Printers)] 
ja [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)] näkyy kohdassa 
[Laji].

Huomaa

 ● Jos [OKI MB491(PS)] tai [OKI MB491(PCL)] ei 
näy kohdassa [Laji (Kind)], poista laitteesi kohdasta 
[Tulostimet (Printers)] klikkaamalla [-] ja toista 
kohdat 8-12.

13 Sulje [Print & Scan] (Mac OS X 10.5 ja 
10.6: [Print & Fax]).

14 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.
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 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.

1 Valitse [Siirry]-valikosta 
[Ohjelmat]>[Tekstieditori].

2 Valitse [Tiedosto]-valikko > [Tulosta].

3 Valitse laitteesi nimi kohdasta [Printer].

4 Klikkaa [Tulosta].

 ◆ Mac OS X 10.4.0-10.4.11

Muistutus

 ● Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä 
esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus 
saattaa olla erilainen.

1 Varmista, että laite ja tietokone ovat 
päällä ja liitettyinä.

2 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

3 Valitse [Verkko].

4 Valitse [Network Port Configurations 
(Network Port Configurations)] kohdasta 
[Näytä (Show)] ja tarkista, että 
[Built-in Ethernet (Built-in Ethernet)] 
on valittuna.

5 Sulje [Verkko].

6 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

7 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta 
työpöydällä.

8 Kaksoisklikkaa [Ajuri]-kansiota >[PS] 
tai [PCL] -kansio > [Installer for  
OS X 10.4].
Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia 
ohjeita.

9 Valitse [Siirry]-valikosta 
[Lisäohjelmat] ja kaksoisklikkaa 
[Tulostinasetusten apuohjelma].

Huomaa

 ● Jos [Tulostinasetusten apuohjelma] on jo päällä, 
sulje se ja avaa uudelleen.

10 Klikkaa [Lisää (Add)].

Jos [Sinulla ei ole käytettävissä tulostimia 
(You have no printers available)] -valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Lisää (Add)].

11 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen 
laite jonka [Yhteys (Connection)] on 
[Bonjour]. Varmista, että kohdassa 
[Tulosta käyttämällä: (Print Using)] 
lukee [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)].
Laitteesi nimi näkyy muodossa "OKI-MB491- 
(the last six digits of the MAC address) (OKI-
MB491- (the last six digits of the MAC address))".

12 Klikkaa [Lisää (Add)].



- 122 -

Tietokoneelta tulostaminen

5

Tu
lo

stu
s

13 Jos [Asennettavat lisäosat]-ikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Jatka].

14 Tarkista, että laitteesi nimi näkyy 
kohdassa [Printer List (Printer List)] ja 
sulje ikkuna.

15 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.

 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.

1 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat] > 
[Tekstieditori].

2 Valitse [Tiedosto]-valikko > 
[Page setup].

3 Valitse laitteesi nimi kohdasta 
[Muotoile].

4 Tarkista, että [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)] näkyy kohdassa 
[Muotoile (Format for)].

5 Klikkaa [OK (OK)].

6 Valitse [Tiedosto]-valikko > [Tulosta].

7 Valitse laitteesi nimi kohdasta [Printer].

8 Klikkaa [Tulosta].

 � USB-yhteys
Tee seuraavasti yhdistääksesi USB-kaapelin ja 
asentaaksesi tulostinajurin tietokoneellesi.

 �Mac OS X 10.5-10.8

Huomaa

 ● Ota virustorjuntaohjelmat pois käytöstä ennen kuin aloitat 
tämän toimenpiteen.

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 
2.0 -kaapeli erikseen.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.
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4 Liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liittimeen.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.

6 Laita "Software DVD-ROM"-levy 
tietokoneeseen.

7 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta 
työpöydällä.

8 Kaksoisklikkaa [Drivers]-kansiota 
>[PS] tai [PCL] -kansio > [Installer 
for OS X 10.5-10.8].
Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia 
ohjeita.

9 Valitse Apple-valikosta 
[Järjestelmäasetukset].

10 Klikkaa [Print & Scan] (Mac OS X 10.5 
ja 10.6: [Print & Fax]).

11 Klikkaa [+] ja valitse ponnahdusvalikosta 
[Add Other Printer or Scanner].
Jos sinulla on Mac OS X 10.5 tai 10.6, klikkaa 
[+].

Huomaa

 ● Jos laitteesi näkyy kohdassa [Tulostimet (Printers)], 
valitse se ja poista klikkaamalla [-]. Klikkaa sitten 
[+].

12 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen 
laite jonka [Laji] on [USB]. Varmista, 
että kohdassa [Tulosta käyttämällä: 
(Print Using)] lukee [OKI MB491(PS)] 
tai [OKI MB491(PCL)].

13 Klikkaa [Lisää (Add)].
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14 Tarkista, että laitteesi nimi näkyy 
kohdassa [Tulostimet (Printers)] 
ja että joko [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)] näkyy.

Huomaa

 ● Jos [OKI MB491(PS)] tai [OKI MB491(PCL)] ei 
näy, poista laitteesi kohdasta [Tulostimet (Printers)] 
klikkaamalla [-] ja toista kohdat 11-13.

15 Klikkaa [Print & Scan] (Mac OS X 10.5 
ja 10.6: [Print & Fax]).

16 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis. 

 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.

1 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat] > 
[Tekstieditori].

2 Valitse [Tiedosto]-valikko > [Tulosta].

3 Valitse laitteesi nimi kohdasta [Printer].

4 Klikkaa [Tulosta].

 �Mac OS X 10.4.0-10.4.11

Muistutus

 ● Seuraavassa ohjeessa käytetään Mac OS X 10.4.11:tä 
esimerkkinä. Käyttöjärjestelmästä riippuen kuvaus 
saattaa olla erilainen.

1 Ota USB-kaapeli esille.
Laitteen mukana ei tule USB-kaapelia. Hanki USB 
2.0 -kaapeli erikseen.

Muistutus

 ● Käytä USB 2.0 Hi-Speed -kaapelia USB 2.0 Hi-Speed 
-liitäntään.

2 Katkaise virta pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan.

3 Liitä USB-kaapelin toinen pää laitteen 
takana olevaan USB-liittimeen.
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4 Liitä USB-kaapelin toinen pää 
tietokoneen USB-liittimeen.

Huomaa

 ● Älä liitä USB-kaapelia verkkoliitäntään. Jos teet niin, 
se voi vahingoittaa laitetta.

5 Kytke virta päälle pitämällä virtakytkintä 
pohjassa noin sekunnin ajan. Ja sulje 
tietokone.

6 Laita "Software DVD-ROM" -levy 
tietokoneeseen.

7 Kaksoisklikkaa [OKI]-kuvaketta 
työpöydällä.

8 Kaksoisklikkaa [Ajuri]-kansiota >[PS] 
tai [PCL] -kansio > [Installer for  
OS X 10.4].
Vie asennus loppuun seuraamalla näytölle tulevia 
ohjeita.

9 Valitse [Siirry]-valikosta 
[Lisäohjelmat] ja kaksoisklikkaa 
[Tulostinasetusten apuohjelma].

Huomaa

 ● Jos [Tulostinasetusten apuohjelma] on jo päällä, 
sulje se ja avaa uudelleen.

10 Klikkaa [Lisää (Add)].

Jos [Sinulla ei ole käytettävissä tulostimia 
(You have no printers available)] -valintaikkuna 
tulee näkyviin, klikkaa [Lisää (Add)].

Huomaa

 ● Jos se laite jonka [connection] on [USB] näkyy jo 
listassa, valitse se ja klikkaa [Poista]. Paina sitten 
[Lisää (Add)].

11 Valitse laitteesi nimi. Valitse sellainen 
laite jonka [Yhteys (Connection)] 
on [USB]. Varmista, että kohdassa 
[Tulosta käyttämällä: (Print Using)] 
lukee [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)].

12 Klikkaa [Lisää (Add)].

13 Tarkista, että laitteesi nimi näkyy 
kohdassa [Printer List (Printer List)] ja 
sulje ikkuna.

14 Ota "Software DVD-ROM" -levy pois 
tietokoneesta.
Asennus on valmis.
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 ◆ Tulosta testisivu tarkistaaksesi, että 
tulostinajuri on onnistuneesti asennettu 
tietokoneelle.

1 Valitse [Siirry]-valikosta [Ohjelmat] > 
[Tekstieditori].

2 Valitse [Tiedosto]-valikko > 
[Page setup].

3 Valitse laitteesi nimi kohdasta 
[Muotoile].

4 Tarkista, että [OKI MB491(PS)] tai 
[OKI MB491(PCL)] näkyy kohdassa 
[Muotoile].

5 Klikkaa [OK].

6 Valitse [Tiedosto]-valikko > [Tulosta].

7 Valitse laitteesi nimi kohdasta [Printer].

8 Klikkaa [Tulosta].

Tulostustyön aloittaminen

Tässä osiossa selitetään miten voit säätää 
tulostusasetuksia, esimerkiksi  paperin koon, 
paperin lähteen ja paperin painon. Ja lisäksi 
kerrotaan miten tulostus aloitetaan kullakin 
tulostinajurilla.

Tulostinajuri on asennettava tietokoneelle ennen 
tulostuksen aloittamista.

Muistutus

 ● Tässä osiossa käytetään esimerkkiohjelmina NotePadia 
Windows-käyttöjärjestelmässä ja TextEditiä Mac OS X 
-käyttöjärjestelmässä. Näytöt ja toimintatavat saattavat 
vaihdella riippuen käyttöjärjestelmästä, sovelluksesta ja 
tulostinajurin versiosta.

 ● Lisätietoja tulostinajurin asetuskohdista löydät ajurin 
ohjeesta.

Windows PCL/PCL XPS -tulostinajuri

1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa 
sovelluksesta.

2 Valitse sovelluksen [Tiedosto]-valikosta 
[Tulosta].

3 Valitse PCL tai PCL XPS -ajuri.

4 Klikkaa [Preferences (Preferences)].
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5 Valitse paperin koko [Asetus (Setup)] 
-välilehdeltä kohdasta [Koko (Size)].

6 Valitse lokero kohdasta [Lähde 
(Source)].

Lisätietoja

 ● Jos valitset paperin lähteeksi [Auto (Auto)], lokero 
valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. 
Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy 
lisäkäyttöohjeesta >  "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > 
"Automaattinen lokeronvalinta".

7 Valitse paperin paino kohdasta [Weight 
(Weight)].

Muistutus

 ● Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan 
käyttää asetusta [Tulostimen asetukset]. Kun 
valitset [Tulostimen asetukset], paperin painona 
käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä 
paperin painon asetusta.

8 Klikkaa [OK].

9 Klikkaa [Tulosta].

Windows PS-tulostinajuri

1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa 
sovelluksesta.

2 Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta], 
mikä avaa tulostus-valintaikkunan.

3 Valitse PS-ajuri.

4 Klikkaa [Preferences (Preferences)].

5 Valitse [Paper/Quality]-välilehti.

6 Valitse lokero kohdasta [Paperilähde 
(Paper Source)].

Lisätietoja

 ● Jos valitset paperin lähteeksi [Autom 
(Automatically Select)], lokero valitaan 
automaattisesti paperityypin mukaan. Lisätietoja 
lokeron automaattisesta valinnasta löytyy 
lisäkäyttöohjeesta >  "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > 
"Automaattinen lokeronvalinta".

7 Klikkaa [Lisätiedot (Advanced)].

8 Klikkaa [Paperin koko (Paper Size)] ja 
valitse alasvetovalikosta paperin koko.
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9 Klikkaa [Media Type (Media Type)] ja 
valitse alasvetovalikosta paperityyppi.

Muistutus

 ● Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan 
käyttää asetusta [Tulostimen asetukset]. Kun 
valitset [Tulostimen asetukset], paperin painona 
käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä 
paperin painon asetusta.

10 Klikkaa [OK].

11 Klikkaa [OK].

12 Klikkaa [Tulosta].

Mac OS X PS -tulostinajuri

1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa 
sovelluksesta.

2 Valitse [Tiedosto]-valikosta 
[Page setup].

3 Valitse PS-ajuri kohdasta [Format For 
(Format For)].

4 Valitse paperin koko kohdasta 
[Paperin koko (Paper Size)] ja klikkaa 
[OK (OK)].

5 Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].

6 Valitse paneelivalikosta [Paperin syöttö 
(Paper Feed)].

Muistutus

 ● Jos tulostusvalintaikkunassa on vain kaksi valikkoa 
ja siinä ei ole vaihtoehtoja, joita odotit näkeväsi, 
klikkaa [Show Details]-painiketta versiossa Mac 
OS x 10.7 ja 10.8. Versioissa 10.5 ja 10.6 klikkaa 
[Printer]-valikon vieressä olevaa kolmiota.

7 Valitse lokero [Paperin syöttö 
(Paper Feed)]-paneelista.

Lisätietoja

 ● Jos valitset paperin lähteeksi [Auto Select 
(Auto Select)], lokero valitaan automaattisesti 
paperityypin mukaan. Lisätietoja lokeron 
automaattisesta valinnasta löytyy lisäkäyttöohjeesta 
>  "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä toimintoja 
tietokoneelta tulostettaessa" > "Automaattinen 
lokeronvalinta".

8 Valitse paneelivalikosta 
[Printer Features].
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9 Valitse [Insert Option (Insert Option)] 
kohdasta [Features Sets 
(Feature Sets)].

10 Valitse paperityyppi kohdasta 
[Media Type (Media Type)].

Muistutus

 ● Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan 
käyttää asetusta [Tulostimen asetukset]. Kun 
valitset [Tulostimen asetukset], paperin painona 
käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä 
paperin painon asetusta.

11 Klikkaa [Tulosta].

Mac OS X PCL-tulostinajuri

1 Avaa tiedosto, jonka haluat tulostaa 
sovelluksesta.

2 Valitse [Tiedosto]-valikosta 
[Page setup].

3 Valitse PCL-ajuri kohdasta [Format For 
(Format For)].

4 Valitse paperin koko kohdasta 
[Paperin koko (Paper Size)] ja klikkaa 
[OK (OK)].

5 Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].

6 Valitse paneelivalikosta [Asetus].
Muistutus

 ● Jos tulostus-valintaikkunassa on vain kaksi valikkoa 
ja siinä ei ole vaihtoehtoja, joita odotit näkeväsi, 
klikkaa [Show Details]-painiketta versiossa Mac 
OS x 10.7 ja 10.8. Versioissa 10.5 ja 10.6 klikkaa 
[Printer]-valikon vieressä olevaa kolmiota.

7 Valitse lokero kohdasta [Paperilähde 
(Paper Source)].

Lisätietoja

 ● Jos valitset paperin lähteeksi [Auto (Auto)], lokero 
valitaan automaattisesti paperityypin mukaan. 
Lisätietoja lokeron automaattisesta valinnasta löytyy 
lisäkäyttöohjeesta >  "4. Tulostus" > "Hyödyllisiä 
toimintoja tietokoneelta tulostettaessa" > 
"Automaattinen lokeronvalinta".

8 Valitse paperityyppi kohdasta [Weight 
(Weight)].

Muistutus

 ● Tavallisessa käytössä paperin painona voidaan 
käyttää asetusta [Tulostimen asetukset]. Kun 
valitset [Tulostimen asetukset], paperin painona 
käytetään tulostimen ohjauspaneelissa määriteltyä 
paperin painon asetusta.

9 Klikkaa [Tulosta].
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