MB491dn

คู่มือการใช้งาน OKI MB491

(Memo)
1. Setting / Admin Setup (aaaaaa) / Fax Setup / Fax Setting
- Country Code
: Thailand
- PBX Line
: Off/On
2. Setting / Admin Setup (aaaaaa) / Management / System Setup
- Allow All Reports To Print
: Disable
3. Setting / Admin Setup (aaaaaa) / User Install
- Time Zone
: +07:00
- Time Setup

: Manual Setup / ตั้งวัน-เดือน-ปี -ชัว่ โมง-นาที

- Reception Mode : Fax Ready Mode
4. Setting / Easy Setup (aaaaaa) / Fax Setting
- Fax Number

: ป้ อนเบอร์แฟกซ์

- Sender ID

: ป้ อนชื่อบริ ษท
ั
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การติดตั้ง Driver
1.

ยังไม่ตอ้ งต่อสาย USB กับเครื่ องคอมพิวเตอร์
ใส่ แผ่นซีดีรอม จะอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ แต่ถา้ ไม่อ่านแผ่นอัตโนมัติ ให้ดบั เบิ้ลคลิ๊กที่
Setup

2.

คลิ๊ก Next

3.

เลือกรุ่ นของเครื่ องมัลติฟังค์ชนั่ MB491 และคลิ๊ก Next
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4.

คลิ๊ก I Agree และคลิ๊ก Next
Installing bunch

5.

ติ๊กเครื่ องหมาย  หน้าหัวข้อที่ตอ้ งการ (PCL driver, Scanner driver, ActKey,
Configuration tool) และกดปุ่ ม Installing bunch (ดังภาพ)
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6.
7.

จะเริ่ มทําการติดตั้งไดร์เวอร์ และจะมาหยุดที่หน้า Installing… ให้ต่อสายไฟ AC และ
ต่อสาย USB เข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเปิ ดสวิทซ์ไฟเครื่ องมัลติฟังค์ชนั่
หรื อ ถ้าต้องการต่อแบบ Network ให้ต่อเชื่อมสายแลน และคลิ๊ก Network

8. Windows จะเริ่ มทําการติดตั้งไดร์เวอร์ จนเสร็ จ และคลิ๊กปุ่ ม Exit

ส่ วนประกอบ

ด้ านหน้ า

1. ชุด ADF : Auto document feeder

8. เปิ ดถาดป้ อนเอนกประสงค์

2. ช่องป้ อนต้นฉบับ (ADF)

9. ปุ่ มเปิ ดฝาเครื่ องด้านบน

3. แผงหน้าปั ดควบคุม

10. แท่นกระจกสแกน

4. ช่องเสี ยบ USB แฟรชไดร์ฟ

11. กระจกสแกนจากช่อง ADF

5. ช่องกระดาษออก

12. ฝาปิ ดต้นฉบับ

3|Page

6. ถาดป้ อนกระดาษมาตรฐาน

17. สวิทซ์ปิด-เปิ ด

7. ถาดป้ อนกระดาษเอนกประสงค์

ด้ านหลัง

1. ฝาปิ ดช่องต่อเชื่อม

5. ช่องต่อสาย Network

2. ช่องต่อสายไฟ AC

6. ช่องกระดาษออกด้านหลัง

3. ช่องต่อสาย USB

7. ช่องต่อสายโทรศัพท์

4. ช่องเสี ยบ SD Card

8. ช่องต่อเครื่ องโทรศัพท์

ทําความรู้ จกั กับเครื่ องมัลติฟังค์ ชั่น
แผงหน้ าปัดควบคุม

1. จอแสดงผล LCD

10. ปุ่ มประหยัดพลังงาน

3. ปุ่ มฟั งค์ชน
่ั

12. ปุ่ มแสดงสถานะ

6. แป้ นตัวเลข

14. ปุ่ มยกเลิก การป้ อนค่าตัวเลข

7. ปุ่ ม Start ขาวดํา และสี

15. ไฟแสดงว่ามีขอ้ มูลอยูใ่ นหน่วยความจํา

8. ปุ่ ม Stop

16, 17. ปุ่ มลูกศร และปุ่ มตกลง

4. ปุ่ มรี เซ็ตค่า กลับเป็ นค่า Default
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13. ปุ่ มตั้งค่า

9. ปุ่ มย้อนรายการกลับ

18. ปุ่ มโทรด่วน

การเปิ ดเครื่ อง

1.

ต่อสายไฟ AC ด้านหลังเครื่ อง และกดปุ่ มปิ ด-เปิ ด (ค้าง 2 วินาที) จอแสดงผลพร้อมทํางาน
การปิ ดเครื่ อง

1.

กดปุ่ มปิ ด-เปิ ด (ค้าง 2 วินาที) จอแสดงผล ให้รอสักครู่ เครื่ องจะดับโดยอัตโนมัติ

โหมดประหยัดพลังงาน
เมื่อไม่ตอ้ งการใช้เครื่ องเป็ นเวลานาน สามารถกดปุ่ ม Power save เพื่อประหยัด
กระแสไฟฟ้าได้ โดยเมื่อกดปุ่ มประหยัดพลังงาน จะมีไฟเหลืองติด และจอแสดงผลจะมืด
(เครื่ องจะเข้าสู่ Power save mode ใน 1 นาที เมื่อไม่ได้ใช้งาน)
และเมื่อต้องการใช้งาน กดปุ่ ม Power save อีกครั้ง
Sleep Mode
เครื่ องจะเข้าสู่ Sleep mode ใน 30 นาที เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยจะใช้กระแสไฟฟ้าน้อย

มาก และเมื่อต้องการออกจาก Sleep mode ทําได้โดยกดปุ่ ม Power save
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การป้อนกระดาษ
ถาดป้ อนกระดาษ (Tray 1)

1.

ดึงถาดป้อนกระดาษจากเครื่ อง

2.

กรี ด-คลี่ กระดาษเพื่อไม่ให้กระดาษติดกัน

3.

บรรจุกระดาษลงในถาดป้ อน และปรับตัวกั้นกระดาษด้านซ้าย-ขวา และด้านท้ายถาดป้อน
ให้พอดีกบั ขนาดของกระดาษ (ถ้าเป็ นกระดาษหัวจดหมาย ให้ดา้ นที่จะพิมพ์ควํา่ หน้าลง
และหันหัวจดหมายเข้าหาตัวผูใ้ ส่ )
ถาดป้ อนกระดาษเอนกประสงค์ (Multi purpose tray)

1.

ดึงถาดเอนกประสงค์ และกางแผงรองกระดาษ
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2.

ใส่ กระดาษ และปรับกั้นซ้าย-ขวา ให้พอดีกบั ขนาดของกระดาษ และดันคันล็อคกระดาษ
(ก้านสี ฟ้า) เข้าตามลูกศรเพือ่ ล็อคกระดาษ

3.

ถ้าต้องการปลดกระดาษออก ให้กดลงบนกระดาษ ซึ่งจะไปกดแผงรองกระดาษ กระดาษ
จะหลุดออกได้

การป้อนเอกสารต้ นฉบับ

สามารถป้อนเอกสาร ทางช่องป้อนต้นฉบับ (ADF) ได้ 50 แผ่น และยังสามารถถ่าย
เอกสาร หรื อสแกนเล่มหนังสื อ ได้ทางแท่นกระจก
ป้ อนเอกสารทางช่ อง ADF

1.

กรี ด-คลี่ เอกสารต้นฉบับ เพื่อไม่ให้เอกสารติดกัน

2.

ป้อนเอกสาร โดยให้เอกสารด้านหน้า หงายขึ้น และปรับกั้นซ้าย-ขาว ให้พอดีกบั เอกสาร
- เอกสารแนวตั้ง ป้ อนเอกสารด้านบน (Top edge) เข้าก่อน
- เอกสารแนวนอน ป้ อนเอกสารด้านซ้าย (Left edge) เข้าก่อน
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วางเอกสารทางแท่ นกระจก

1.

2.

เปิ ดฝาแท่นวางเอกสาร และวางเอกสารควํา่ หน้า บนแท่นกระจก โดยให้ชิดมุมด้านใน
- เอกสารแนวตั้ง หัวเอกสาร ชิดด้านซ้าย และด้านบน
- เอกสารแนวนอน ขวาเอกสาร ชิดด้านซ้าย และด้านบน
ปิ ดฝาแท่นวางเอกสาร

การถ่ ายเอกสาร (Copying)

1.

2.

กดปุ่ มฟังค์ชนั่ COPY
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้า
ทางช่องป้อน ADF (ถ้าต้องการสําเนา กดแป้นตัวเลข ป้อนจํานวนสําเนาที่ตอ้ งการ หรื อ
กดปุ่ ม Clear เพือ่ ยกเลิก)
กดปุ่ ม Start
เมื่อต้องการถ่ายเอกสารขาว-ดํา
ต้องการยกเลิกการสแกน กดปุ่ ม Stop
ต้องการยกเลิกค่า ของการสแกนที่ต้ งั ไว้ กดปุ่ ม Reset/Logout (ปุ่ มสี เหลือง)
การถ่ ายเอกสารต้ นฉบับ แบบ 2 หน้ า อัตโนมัติ

2.

ใส่ เอกสารต้นฉบับ ทางช่องป้อนต้นฉบับ (ADF) (ไม่สามารถใช้กบั แท่นกระจกได้)
กดปุ่ มลูกศรขวา และเลื่อนมาที่หวั ข้อ Duplex Copy : OFF(Simplex)

3.

เลื่อนมาที่หวั ข้อ Duplex -> Duplex และกดปุ่ ม OK

1.

Start

, กดปุ่ ม Back

ยกเลิกการถ่ายเอกสารแบบ 2 หน้า กดปุ่ ม Reset/Logout (ปุ่ มสี เหลือง)
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, กดปุ่ ม

การสแกน (Scanning)

สามารถทําการต่อเชื่อมได้ 2 แบบ คือ การต่อเชื่อมด้วยสาย USB และการต่อเชื่อมด้วย
สายแลน แบบ Network
การต่ อเชื่ อมด้ วย USB
- Scan to Local PC

เป็ นการส่ งการสแกนจากตัวเครื่ อง(ไฟเขียวที่ Start กด Start) ส่ งไปยังคอมพิวเตอร์
(Push scan)

1.

เรี ยกโปรแกรม ActKey รอไว้

2.

กดปุ่ มฟังค์ชนั่ SCAN
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้า
ทางช่องป้อน ADF
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Local PC และกดปุ่ ม OK
เลือก Select A Connecting PC และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ From USB Interface และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Select An Application และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Folder และกดปุ่ ม OK จะเห็นไฟเขียว ที่ปุ่ม Start
กดปุ่ ม Start
หรื อ
(สามารถยกเลิกการสแกนโดยกดปุ่ ม Stop)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

จอแสดงผล Connecting to PC. , และคลิ๊กตอบ Yes
10.ไฟล์จะถูกเก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์ Pictures \ ActKey \ ScanToFolder

9.

- Scan to Remote PC

จะเป็ นการดึงการสแกนจากคอมพิวเตอร์ดว้ ยซอฟท์แวร์ ActKey ไปที่ตวั เครื่ อง (Pull
scan)

1.

เรี ยกโปรแกรม ActKey รอไว้
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

กดปุ่ มฟังค์ชนั่ SCAN
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้า
ทางช่องป้อน ADF
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Remote PC และกดปุ่ ม OK
เลือก TWAIN และกดปุ่ ม OK
จอแสดงผล Waiting for scanning from PC.
ที่โปรแกรม ActKey คลิ๊กปุ่ ม Folder
ไฟล์จะถูกเก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์ Pictures \ ActKey \ ScanToFolder
การต่ อเชื่ อมด้ วย Network
- Scan to Local PC

1.

เป็ นการส่ งการสแกนจากตัวเครื่ อง(ไฟเขียวที่ Start กด Start) ส่ งไปยังคอมพิวเตอร์
(Push scan) (ดูการสร้าง Network scan manager ตอนท้ายภาคผนวก)
เรี ยกโปรแกรม ActKey รอไว้

กดปุ่ มฟังค์ชนั่ SCAN
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้า
ทางช่องป้อน ADF
3. เลื่อนลูกศรลง
มาที่ Local PC และกดปุ่ ม OK
4. เลือก Select A Connecting PC และกดปุ่ ม OK
5. เลือก From Network และกดปุ่ ม OK
6. เลือกรายการที่ตอ้ งการสแกนไปที่ใด และกดปุ่ ม OK
7. เลื่อนลูกศรลง
มาที่ Select An Application และกดปุ่ ม OK
8. เลื่อนลูกศรลง
มาที่ Folder และกดปุ่ ม OK จะเห็นไฟเขียว ที่ปุ่ม Start
9. กดปุ่ ม Start
หรื อ
(สามารถยกเลิกการสแกนโดยกดปุ่ ม Stop)
10.จอแสดงผล Connecting to PC.
2.
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11.คลิ๊ก Yes ไฟล์จะถูกเก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์ Pictures \ ActKey \ ScanToFolder
- Scan to Remote PC

จะเป็ นการดึงการสแกนจากคอมพิวเตอร์ดว้ ยซอฟท์แวร์ ActKey ไปที่ตวั เครื่ อง (Pull
scan)

1.

เรี ยกโปรแกรม ActKey รอไว้

2.

กดปุ่ มฟังค์ชนั่ SCAN
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้า
ทางช่องป้อน ADF
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Remote PC และกดปุ่ ม OK
เลือก TWAIN และกดปุ่ ม OK
จอแสดงผล Waiting for scanning from PC.
ที่โปรแกรม ActKey คลิ๊กปุ่ ม Folder
ไฟล์จะถูกเก็บอยูใ่ นโฟลเดอร์ Pictures \ ActKey \ ScanToFolder

3.
4.
5.
6.
7.

- Scan to Network PC
เป็ นการเชื่อมต่อด้วยสาย Lan และส่ งการสแกน (Push scan) โดยไม่ตอ้ งใช้ หรื อไม่

ต้องติดตั้งโปรแกรม ActKey ท่านสามารถสร้าง Profile และส่ งไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ อง
ใดก็ได้ ใน Network (แนะนําให้สร้างโฟลเดอร์ไว้ภายใต้ My Document) (ดูการสร้าง
Network scan manager ตอนท้ายภาคผนวก)

การพิมพ์ (Printing)
1.
2.

การตั้งค่ า Printer Driver
คลิ๊ก Start > Control panel > Devices and Printers
คลิ๊กเมาส์ขวา ที่ OKI MB491 และเลือก Printing preferences
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เลือกกระดาษ
เลือกถาด
เลือกความหนา

การพิมพ์ 2 หน้า
3.

ตั้งขนาดกระดาษ / ถาด / แกรม ของกระดาษ

4.

ตั้งค่าความละเอียด

การแฟกซ์ (Faxing)
1.
2.

การส่ งแฟกซ์
กดปุ่ มฟังค์ชนั่ FAX
และวางเอกสารควํา่ หน้าบนแท่นกระจก หรื อ หงายหน้าทาง
ช่องป้อน ADF
กดแป้นตัวเลข ป้อนหมายเลขปลายทาง และกดปุ่ ม OK
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3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กดปุ่ ม Start
ต้องการยกเลิกการส่ งแฟกซ์ กดปุ่ ม Stop
การส่ งแฟกซ์ ซํา้
กดปุ่ มฟังค์ชนั่ FAX
และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Fax History และกดปุ่ ม OK
เลือกหมายเลขที่จะส่ งซํ้า และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ มลูกศรขวา และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Start
การยกเลิกแฟกซ์ ทีร่ อคิวส่ ง
กดปุ่ มฟังค์ชนั่ FAX
และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Fax Job View/Cancel และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง เลือกรายการแฟกซ์ ที่ตอ้ งการลบ หรื อยกเลิก และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ มลูกศรขวา และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Delete และกดปุ่ ม OK
เลือก Yes และกดปุ่ ม OK
การรับแฟกซ์
Fax ready mode
Tel/Fax ready mode

Tel ready mode

1.
2.
3.
4.

จะรับทุกสายเป็ นแฟกซ์
จะแยกสัญญานแฟกซ์ และโทรศัพท์ โดยต้องต่อพ่วง
เครื่ องโทรศัพท์ เมื่อรับโทรศัพท์สนทนาเรี ยบร้อย สามารถกด
ปุ่ ม Start
เพื่อรับแฟกซ์
จะรับทุกสายเป็ นโทรศัพท์ โดยต้องต่อพ่วงเครื่ องโทรศัพท์
เมื่อรับโทรศัพท์สนทนาเรี ยบร้อย สามารถกดปุ่ ม Start
เพื่อรับแฟกซ์

การบันทึกหมายเลขโทรด่ วน
กดปุ่ ม SETTING เลื่อนลูกศรลง มาที่ Phone Book และกดปุ่ ม OK
เลือก Speed Dial และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศร หรื อ เลือกตําแหน่งที่ตอ้ งการบันทึก และกดปุ่ ม OK
เลือก Register และกดปุ่ ม OK
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5.
6.

1.
2.
7.
3.
4.

เลือก Name กดปุ่ มลูกศรขวา ป้อนชื่อ และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Fax Number กดปุ่ มลูกศรขวา ป้อนเบอร์แฟกซ์ และกดปุ่ ม OK
และกดปุ่ ม OK อีกครั้ง
ต้องการลบตัวเลข กดปุ่ ม CLEAR
การลบหมายเลขโทรด่ วน
กดปุ่ ม SETTING เลื่อนลูกศรลง มาที่ Phone Book และกดปุ่ ม OK
เลือก Speed Dial และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศร หรื อ เลือกหมายเลขที่ตอ้ งการลบ และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Delete และกดปุ่ ม OK
เลือก Yes และกดปุ่ ม OK

การแก้ปัญหา

1.
2.
3.

1.
2.
3.

การเช็คสถานะ
เมื่อเกิดปั ญหา ไฟที่ปุ่ม STATUS จะกระพริ บ
กดปุ่ ม STATUS เลือก System Status และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่หวั ข้อที่ตอ้ งการ และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Back หลายครั้ง เพื่อกลับสู่ สถานะปกติ
การเช็คปริมาณของผงหมึก
กดปุ่ ม STATUS เลือก Device Information และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Supplies Status และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Back หลายครั้ง เพื่อกลับสู่ สถานะปกติ
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การตั้งค่ าตัวเครื่ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

ภาคผนวก

การตั้งวันที,่ เวลา
กดปุ่ ม SETTING เลื่อนลูกศรลง มาที่ Easy Setup และกดปุ่ ม OK
ป้อนรหัส aaaaaa (เอ 6 ตัว) และเลื่อนมาที่ Enter และกดปุ่ ม OK
เลือก Date/Time Setting และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ GTM+07:00 และกดปุ่ ม OK
เลือก Not Summer Time และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Manual และกดปุ่ ม OK
ป้อนตัวเลข เดือน วัน ปี และกดปุ่ ม OK
ป้อนเวลา และกดปุ่ ม OK
การตั้งหัวแฟกซ์ ช่ื อบริษทั
กดปุ่ ม SETTING เลื่อนลูกศรลง มาที่ Easy Setup และกดปุ่ ม OK
ป้อนรหัส aaaaaa (เอ 6 ตัว) และเลื่อนมาที่ Enter และกดปุ่ ม OK
เลือก Fax Setting และกดปุ่ ม OK
เลือก Fax Number และกดปุ่ มลูกศรขวา ป้อนเบอร์แฟกซ์ท่ีตอ้ งการให้แสดง และกด
ปุ่ ม OK
เลือก Sender ID และกดปุ่ มลูกศรขวา ป้อนชื่อบริ ษทั ที่ตอ้ งการให้แสดง และเลื่อนมาที่
Enter และกดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม Back และเลือก Yes และกดปุ่ ม OK
การตั้งโหมดการรับแฟกซ์
กดปุ่ ม SETTING เลื่อนลูกศรลง มาที่ Admin Setup และกดปุ่ ม OK
ป้อนรหัส aaaaaa (เอ 6 ตัว) และเลื่อนมาที่ Enter และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ User Install และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศรลง มาที่ Reception Mode และกดปุ่ ม OK
เลื่อนลูกศร เลือกรายการที่ตอ้ งการ และกดปุ่ ม OK
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การสร้ าง Profile Manager และ Network Scan Manager
(สําหรับการต่อเชื่อมแบบ Network เท่านั้น)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การสร้ าง Profile ให้ กบั SCAN
- Network PC (เชื่ อมต่อด้ วยสาย Lan)
เรี ยก Configuration Tool
คลิ๊กที่เมนู Tools, Register Device
โปรแกรมจะตรวจหา Device และเมื่อพบจะทําการ Register

คลิ๊กที่ MB491
คลิ๊กที่ User Setting
คลิ๊กที่ Profile Manager ใส่ password : aaaaaa (เอ 6 ตัว) และคลิ๊ก OK
คลิ๊กที่ New
และป้อนข้อมูล Profile ซึ่งระบุ ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโฟลเดอร์
(Path) ที่ตอ้ งการสร้าง เช่น

คลิ๊กที่ Save to device

และคลิ๊ก Return to top page

การสร้ าง Network Scan Manager ให้ กบั SCAN
- Local PC
เรี ยก Configuration Tool
คลิ๊กที่เมนู Tools, Register Device
โปรแกรมจะตรวจหา Device เมื่อพบจะทําการ Register
คลิ๊กที่ MB491
คลิ๊กที่ User Setting
คลิ๊กที่ Network Scan Manager ใส่ password : aaaaaa (เอ 6 ตัว) และคลิ๊ก OK
คลิ๊กที่ New
และป้อนข้อมูล ชื่ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งการสร้าง เช่น

คลิ๊กที่ Save to device
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และคลิ๊ก Return to top page
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