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บทนํา 
คาํแนะนําในการใช้คู่มือ 
คูมือฉบับนี้เปนคูมือสําหรับการติดต้ังและใชงาน PS283 สําหรับคูมือฉบับนี้อางอิงการใชงานรวมกับ Windows XP  ซึ่ง

หากคุณใช Windows 2000/ Vista/ 7 / 8  หนาจออาจเปล่ียนแปลงไปบางเล็กนอย  

ในสวนของบทนําในคูมือนี้ จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของคูมือแตละหัวขอและอุปกรณที่แนบมากับสินคา ดังนั้น

กอนที่คุณจะทําการติดต้ัง กรุณาตรวจสอบใหแนใจกอนวา มีอุปกรณในกลองครบตามที่บอกไวในคูมือ หากไมครบกรุณา

สอบถามจากผูขาย  

ข้อควรระวัง 
กอนติดต้ังและใชงาน PS283กรุณาอานขอควรระวังดังตอไปนี้ เพื่อปองกันอันตราย อันอาจจะเกิดแกอุปกรณและผูใช 

1.   การลดลงของความชื้นอาจทําใหอุปกรณภายในบางชนิดเสียหาย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก 
- เม่ืออุปกรณถูกเคล่ือนยายจากท่ีรอนไปสูที่เย็น 
- เม่ือหองที่วางอุปกรณรอนขึ้น 
- เม่ืออุปกรณอยูในหองที่มีความช้ืนสูง 
เพื่อหลีกเล่ียงการลดลงของความชื้น  มีคําแนะนําดังนี้ 
-หุมอุปกรณดวยพลาสติก เม่ือสภาพในหองเปล่ียนแปลงไป 
-รอประมาณ 1-2 ชั่วโมงกอนจะนําอุปกรณออกจากกระเปา 
2.   ใช AC adapter และสาย USB ที่ใหมากับ PS283เทานั้น 
3.   ในกรณีที่คุณตองถอด AC adapter แบบฉับพลัน ใหเหลือพื้นที่วางรอบๆ AC adapter  
4.   เก็บสายใหตรง ไมบิดเบี้ยว โคงงอ หรือชํารุด เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได 
5.   ถอดสายอุปกรณเม่ือไมใชแลว 
6.   หามชน เคาะ หรือ กระแทก PS283แรงๆ เพราะกระจกและอุปกรณภายในอาจเสียหายได 

ระบบทีแ่นะนํา 
 Pentium® IV 2.0 GHz processor (แนะนําให้ใช้ Pentium IV 3.0 GHz processor) 

 CD-ROM Driver 

 One available USB Port (แนะนําให้เป็น USB 2.0) 

 1GB RAM or higher recommended 

 800 MB free HDD space (แนะนําให้ใช้มากกวา่ 1 GB)  

 Video card ท่ีรองรับ 16-bit color หรือมากกวา่ 

 Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 
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อุปกรณ์ในกล่อง 

 

 
1.เคร่ืองสแกนเนอร์ 
2. สาย USB 
3. AC Adapter 
4. คูมื่อยอ่ 
5. ซีดี 
6. แผน่ Calibration 
7. ตวักัน้กระดาษ (Extended Paper Width Slider) 2 ชิน้ 
8. ผ้าทําความสะอาด 
9. Pad Module 
10. Stacker (ไมไ่ด้มีในสแกนเนอร์ทกุรุ่น) 
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ส่วนประกอบของ PS283 
 

1. Paper Chute Cover 
2. Paper Width Slider  
3. Cover Open Lever  
4. ADF 
5. Side Guide 
6. Paper Chute Extension 

 
 
 
 
 
 
 

7. File Button  
8. Custom Button  
9. Scan Button  
10. Power Led  

 ถ้าไฟเปิด แสดงวา่เคร่ืองทํางานอยู ่

 ถ้าไฟปิด แสดงว่าเคร่ืองปิด หรือ 
 ไมไ่ด้ตอ่สาย Adapter หรือ  
สายอาจไมแ่น่น 

 
 
 
11. Hand Holder  
12. Usb Port  
13. Power Receptor 
14. Power Switch  
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การตดิตัง้ 
การเช่ือมต่อ PS283เข้ากับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
 

 

ภาพการเช่ือมตอ 

 เสียบ AC adapter เข้ากบัเคร่ืองสแกนเนอร์ 

 เสียลายอีกข้างเข้าท่ีปลัก๊ไฟ 

 เสียบสายท่ีปลายเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสเข้ากบัสแกนเนอร์ 

 เสียบสายอีกด้านท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าเข้ากบัพอร์ต USB ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 ถ้าต้องการตอ่เข้ากบั USB hub ให้ตรวจสอบก่อนวา่ hub ได้เช่ือมตอ่กบัพอร์ต USB ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จากนัน้จงึตอ่สายสแกนเนอร์เข้ากบั USB hub 
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การตดิต้ังไดรเวอร์  
1.   เปดสวิตซขางสแกนเนอร 
2.  หากอุปกรณ USB ติดต้ังถูกตอง สแกนเนอรจะถูกคนพบโดยอัตโนมัติ โดยจะข้ึนขอความวา Add New Hardware 
Wizard หรือ Found New Hardware Wizard 
3.   สําหรับ Windows 2000: 

a.   คลิกปุม Next  เม่ือมีขอความ “Add  New  Hardware  Wizard”  ปรากฏ 
b.   เลือก  Search  for  the  Best  Driver  for  Your  Device  [Recommended]  และคลิกปุมNext 
c.   หนาจอถัดมาจะถามคุณวา จะใหคนหาไดรเวอรจากที่ไหน ใหเลือก  CD- ROM drive และ ไมเลือก Floppy 
disk drives หากมีเคร่ืองหมายถูกอยูดานหนาขอนี้ 

 

 

d.   ใสซีดีรอมที่แนบมาใหกับสแกนเนอร เขาไปในซีดีรอมไดรฟ และคลิกปุม Next  
e.   คลิกปุม Next ในหนาจอถัดมา 
f. ขณะกําลังติดต้ังอาจจะมีขอความ “Digital  Signature  required” ใหขามไปและคลิกที่ปุม Yes เพื่อทํา
การติดต้ังตอไป โดยจะไมมีผลกระทบกับการทํางานของสแกนเนอรแตอยางใด หากไมพบขอความนี้ ใหขามไปที่ขอ 
4 ไดเลย 

4.   สําหรับ Windows XP: 

a.  ใสซีดีรอมที่แนบมากับสแกนเนอรเขาไปที่ซีดีไดรฟ 
b.   เลือก Install  the  software  automatically recommended และคลิกที่ปุม Next 
c.   เลือกปุม Next ในหนาจอถัดมา จากน้ันขามไปขอ 6 

5. สําหรับ Windows Vista 

a. เลือก Locate and install driver software (recommended)” เม่ือหนาจอ Found New Hardware” 
ปรากฏข้ึน 
b. เลือก [Continue] เม่ือหนาจอ User Account Control ปรากฏขึ้น 

c. เม่ือมีขอความขึ้นวา Insert the disc that came with your USB Scanner＂ใหใสแผนซีดีที่ใหมาพรอมกับ 
PS283เขาไปในเครื่อง แลวกดปุม Next 
d. หากมีขอความวา Windows cannot verify the publisher of this driver software ใหกดปุม Ignore และคลิกที่ 
[Install this driver software anyway] 

6.   คลิกที่ปุม Finish เม่ือติดต้ังเรียบรอย 
7.   ใหทําตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดต้ังซอฟแวรทั้งหมดที่สแกนเนอรตองการ 
8.   หลังจากติดต้ังซอฟแวรเรียบรอยแลวใหปดโปรแกรมทั้งหมด คลิกที่ปุม Finish เพื่อรีสตารทเครื่อง 
9.   หลังจากที่คอมพิวเตอรรีสตารทแลว สแกนเนอรจะทําการ Calibration 
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10. ใสแผน calibration เขาไปใน PS283โดยใหลูกศรหันไปทางปุมบนตัวเคร่ือง 

 

11. ทําตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหนาจอ จากนั้นคลิกที่ OK และ Finish 

** หากหนาจอการติดต้ังสแกนเนอรไมแสดงอัตโนมัติ ใหคลิกที่ปุม Start เลือก Run และพิมพวา D:\Install (หาก D: เปน

ซีดีไดรฟในเคร่ืองของคุณ) 

การทดสอบ 
กอนจะทําการทดสอบ กรุณาตรวจสอบใหม่ันใจกอนวาอุปกรณทุกอยางไดตอถูกตองและครบถวนแลว  

ทดสอบการสแกนอัตโนมัต  ิ(ADF scanning) 

 ใสก่ระดาษโดยเอาหวักระดาษลงและคว่ําหน้า 

 คลกิท่ีปุ่ ม Start เพ่ือเปิดโปรแกรม Presto! PageManager  

 คลกิ select source จากเมนไูฟล์ของ Presto! PageManager และเลือก PS283เป็นคา่เร่ิมต้น (แตถ้่า

คณุมี PS283เพียงตวัเดียว ให้ข้ามไปขัน้ตอนท่ี 4 ได้เลย ) 

 ในโปรแกรม Presto! PageManager  คลกิท่ี File > Acquire Image Data 

 เลือก ADF เป็นรูปแบบการสแกนใน Twain และตัง้คา่การสแกนตามต้องการ 

 คลกิปุ่ มสแกนท่ีตวัเคร่ือง 

 เม่ือการสแกนเสร็จสมบรูณ์ คณุจะเหน็ภาพเอกสารท่ีสแกนบนหน้าจอของคณุ 

 คลกิท่ี exit เพ่ือออกจากหน้าตา่ง Twain 
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การใช้งาน 
การตรวจสอบสภาพเอกสาร 
ตรวจสอบขนาด ความหนาและคุณสมบัติอื่นๆของเอกสารวาใชไดกับ PS283 โดยดูรายละเอียดไดที่ “Specification” ใน

คูมือฉบับนี้ 

การสแกนเอกสารจํานวนมากโดยใช ADF scan จะชวยใหคุณทํางานไดสะดวก รวดเร็ว และงายดายย่ิงขึ้น ADF scan 

ของ PS283รองรับกระดาษหลากหลายชนิดที่คุณตองใชเปนประจํา เชน 

 กระดาษธรรมดาท่ีมีขนาด ความหนาตามรายละเอียดใน “Specification” 

 กระดาษท่ีมีรู 

 กระดาษท่ีมีการเคลือบผิว เชนโบรชัวรตางๆ 

 แผนใส (Overhead projector film) 
 

** เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการสแกนและความเสียหายแกอุปกรณ กรุณาปฏิบัติดังนี้: 

 ถอดวัสดุเล็กๆออกกอน เชน คลิปหนีบกระดาษ, เข็มหมุดเล็กๆ, แม็กซ ฯลฯ กอนจะทําการสแกนอัตโนมัติ   

 ตรวจสอบวากระดาษไมยับหรือพับมุม 

 หลีกเล่ียงการสแกนเอกสารทีเขียนดวยดินสอและหนาหนังสือพิมพที่ถูกตัดออกมา เพราะส่ิงเหลานี้จะทําให
กระจกสแกนและภายในอุปกรณดึงกระดาษอัตโนมัติสกปรก หากคุณจําเปนตองสแกนเอกสารเหลานี้ ใหทํา
ความสะอาดบอยๆ  

 ชุดเอกสารท่ีจะสแกนโดยการสแกนอัตโนมัติ มีความหนา(แกรม) ที่ตางกันไดแตความยาวตองเทากัน  
 

อยางไรก็ตามใชการสแกนแบบ ADF ในกรณีที่เอกสารเปนดังตอไปนี้ 

 ความหนาของกระดาษบางกวา  50 g/m2 (14 lb.) หรือ หนากวา 120 g/m2 (32 lb.) 

 กระดาษท่ีมีคลิปหรือแม็กซติดอยู  

 กระดาษท่ีมีความหนาไมเทากัน เชน ซองจดหมาย 

 กระดาษท่ียับ มวน โคงงอ ฉีกขาด หรือเย็บเปนเลม 

 กระดาษรูปทรงแปลกๆ ที่ไมใชส่ีเหล่ียมแบบปกติ 

 กระดาษลอกลาย หรือสําเนาท่ีลอกดวยกระดาษแกว 

 กระดาษคารบอน, กระดาษก็อปป  
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 วัสดุอื่นนอกจากกระดาษ เชน ผา, ฟรอยด 

** หมายเหตุ 

 ไมใช ADF scan เพื่อสแกนภาพถายหรือกระดาษท่ีมีรอยยับ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายตออุปกรณดึงกระดาษ 

 ไมใสกระดาษท่ีหมึกยังไมแหงหรือลิควิดเปเปอรที่ยังไมแหง เพราะจะทําใหกระจกสแกนสกปรกได จึงควรทิ้งไว
ใหแหงกอนสแกน 

จัดเรียงเอกสาร 
เพื่อปองกันปญหากระดาษติด และความเสียหายแกอุปกรณดึงกระดาษอัตโนมัติ กอนสแกนแบบอัตโนมัติ ใหทําดังนี้ 

 กรีดกระดาษเพื่อไมใหกระดาษติดกัน 

 เรียงกระดาษใหเปนระเบียบ เทากันทุกดาน โดยทําตามภาพ 

 

การใส่กระดาษธรรมดา 
 ใสกระดาษโดยเอาหัวกระดาษลงและคว่ําหนาเขาหาเคร่ืองสแกนเนอร จัดใหกระดาษอยูตรงกลาง และใส

กระดาษจนชนกับลูกกล้ิงดานในเคร่ือง 

 
 

 ถ้าเอกสารยาวเกินไป ให้เปิดฝาพลาสตกิสําหรับรองกระดาษ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้กระดาษงอ 
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 ปรับที่ก้ันกระดาษใหพอดีกับกระดาษท่ีใช  

 

การใส่นามบัตร 
 ใสนามบัตรโดยเอาหัวนามบัตรลงและคว่ําหนาเขาหาเคร่ืองสแกนเนอร จัดใหนามบัตรอยูตรงกลาง และใส

นามบัตรจนชนกับลูกกล้ิงดานในเคร่ือง 

 

 ปรับที่ก้ันกระดาษใหพอดีกับนามบัตรที่จะสแกน 

** ไมควรใสนามบัตรเพื่อสแกนเกิน 20 ใบ  
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การใส่บัตรพลาสตกิ 
 เปิดฝาสแกนเนอร์ออก 

 

 ถอด pad module ออกโดยกดดานขางทั้งสองขางแลวดึงออก 

 

 ใสบัตรพลาสติกในแนวนอนตามภาพโดยเอาหัวนามบัตรลงและคว่ําหนาเขาหาเคร่ืองสแกนเนอร จัดใหนามบัตร

อยูตรงกลาง และใสนามบัตรจนชนกับลูกกล้ิงดานในเคร่ือง 

 

 ปรับที่ก้ันกระดาษใหพอดีกับนามบัตรที่จะสแกน 

** บัตรพลาสติกที่สแกนไมควรหนาเกิน 1.2 mm. 

 



คูมือการใชงาน PS283 
 

หนา | 14  
 

การสแกนเอกสาร 
มีวิธีสแกน 3 วิธี ดังนี้ 

1.   โดยใชโปรแกรมอืนๆที่รองรับ TWAIN interface  

2.   โดยใช การกดปุมบนตัวเครื่อง 

4.   โดยใช DocAction 

TWAIN interface, และ DocAction จะถูกติดต้ังโดยอัตโนมัติเม่ือทําการติดต้ังไดรเวอรของสแกนเนอร 

** หมายเหตุ 

กอนสแกน กรุณาตรวจสอบดังนี้ 

 คอมพิวเตอรและสแกนเนอรเปดแลว และปลดล็อคหัวอานสแกนเนอรเรียบรอยแลว 

 ไอคอน ปรากฏอยูบนหนาจอ 

 ใสกระดาษไวที่ถาดใสเอกสารหรือ flatbed เรียบรอยแลว 

การสแกนโดยใช้ TWAIN Interface  
โปรแกรม TWAIN เปนโปรแกรมที่สําคัญมากที่มาพรอมกับPS283โปรแกรมนี้ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางเคร่ือง

สแกนเนอรและซอฟแวรแกไขภาพ รวมถึงใหคุณปรับการต้ังคาคุณภาพการสแกนได 

 เลือกอุปกรณสแกน - ถาคุณมีสแกนเนอรมากกวา 1 เคร่ืองติดต้ังอยูแลว คุณจําเปนตองต้ังคาให PS283เปนคา

เร่ิมตน กอนที่จะใชโปรแกรม TWAIN 

 สําหรับ Presto! PageManager จาก File menu เลือก Select Source. 

 สําหรับ Presto! Bizcard: จาก File menu เลือก Select Source. 

 เม่ือมีหนาตางใหเลือกเคร่ืองสแกนเนอร เลือก PS283 และคลิกที่ปุม OK เพื่อต้ังเปนคาเร่ิมตน 
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สแกนด้วย NewSoft Presto! PageManager   
 คลิกที่ Start เพื่อเปด Presto! PageManager   

 คลิกที่ File  Acquire Image Data 

 ในหนาจอ Twain ในหัวขอ Scan Type เลือก ADF  

 

 ต้ังคาการสแกนตามตองการ 

 ใสกระดาษในเคร่ืองสแกนเนอรแลวคลิกที่ปุม Preview ภาพที่สแกนแลวจะปรากฏใหเห็นในหนาตาง Preview 
กําหนด Margins และเลือกพื้นที่ที่ตองการสแกน ปรับการต้ังคาการสแกนอีกคร้ังจนกวาจะพอใจ 

 ใสกระดาษท่ีตองการสแกนลงไปในเครื่องสแกนเนอร จากนั้นคลิกปุม Scan 

 เม่ือส้ินสุดการสแกน คลิกที่ปุม Exit เพื่อปดหนาตาง Twain  
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สแกนด้วย NewSoft Presto! BizCard 
 คลกิท่ีเมน ูStart เลือก All Programs > Presto! BizCard  แล้วคลกิท่ี Presto! BizCard  เพ่ือเปิด

โปรแกรมขึน้มา 

 เม่ือเปิดโปรแกรมได้แล้ว คลกิท่ี File > Scan with TWAIN user interface 

 เม่ือหน้าตา่ง Twain เปิดขึน้ เลือก ADF  

 ตัง้คา่การสแกน (คา่เร่ิมต้นเป็น Paper Size: Automatic Size, Resolution: 300)  

 ใสน่ามบตัรก่อน 1 แผน่ แล้วคลกิท่ี Preview เม่ือภาพปรากฏขึน้ท่ีหน้าตา่งการสแกน ก็

กําหนดคา่ตา่งๆเช่น margin  หรือ crop ได้ตามต้องการ 

 จากนัน้โหลดนามบตัรทัง้หมดลงไป แล้วกดท่ีปุ่ ม Scan 

 นามบตัรท่ีสแกนได้จะปรากฏในหน้าตา่ง Presto! BizCard  สามารถแก้ไข เพิ่มเตมิข้อมลู

นามบตัรตอ่ได้ 

การสแกนด้วยการกดปุ่มทีตั่วเคร่ือง 
เพ่ือความสะดวกในการสแกนเอกสาร คณุสามารถตัง้คา่การสแกนได้หลายรูปแบบและสแกนโดยการกดปุ่ มท่ีตวัเคร่ืองได้
เลย โดยการตัง้คา่ปุ่ มตา่งๆในการสแกน จะทําผ่านโปรแกรม DocAction  
 
การตัง้คา่การสแกนด้วย DocAction 

 เข้าไปท่ี DocAction โดยการดบัเบิล้คลิกท่ีไอคอน มมุลา่งขวาของหน้าจอ ตามภาพ 

 
 เลือกรูปแบบการสแกนท่ีต้องการ โดยคลกิท่ีไอคอนด้านซ้ายมือ ไอคอนแตล่ะอนัคือตวัแทนปุ่ มแตล่ะปุ่ มบนตวัเคร่ือง 
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การตั้งค่าปุ่ม Scan 
Scan utility คือการสแกนเปนไฟลแลวเก็บไวในโฟลเดอรที่กําหนดแลวใหเปดไฟลนั้นขึ้นมาโดยใชโปรแกรมที่กําหนดไว 

 คลิกเลือกปุมที่ตองการต้ังคาทางซายมือ แลวเลือก Button template เปน Scan utility 

  

 เลือกโปรแกรมที่ตองการใชในการสแกน  

 คลิกลูกศรดานขางของ  

เพื่อเลือกโปรแกรมที่ตองการใชเปดไฟล หากตองการใชโปรแกรมอื่น ใหคลิกที่ปุม Add ดานขาง แลวเพิ่ม

โปรแกรมที่ตองการ สามารถใสเพิ่มไดไมเกิน 10 โปรแกรม 
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 คลิกที่ Save setup เพื่อเลือกตําแหนงที่จะเก็บไฟล 

 

 สามารถกําหนดช่ือไฟลในรูปแบบตางๆไดดังตอไปนี้ 

o Date and time 

o Use operating system setting คือต้ังชื่อไฟลตามวันและเวลาของเคร่ืองคอมพิวเตอร  

เชน 17-3-2554-16-25-31 เปนตน 

o User-defined คือ ต้ังขื่อไฟลตามรูปแบบ ป-เดือน-วัน, วัน-เดือน-ป, เดือน-วัน-ป  

เชน 2011-03-17-16-25-31 เปนตน  

 เลือก File format คือการเลือกรูปแบบของไฟลที่ตองการ 

 

แตละแบบสามารถสแกนเปนไฟลตางๆไดดังนี้ 
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Color 
คือการเลือกสแกนเปนสี 

Grayscale 
คือการเลือกสแกนเปนระดับทีเทา 

Black & White 
คือการเลือกสแกนเปนขาว-ดํา 

Jpeg Jpeg Jpeg 
TIFF – Uncompressed TIFF – Uncompressed TIFF – Uncompressed 
TIFF – Compresses TIFF – Compresses TIFF – Compresses 
PDF PDF PDF 
PNG PNG PNG 
Windows Bitmap หรือ BMP Windows Bitmap หรือ BMP Windows Bitmap หรือ BMP 

 

 หากตองการต้ังคาใหกับรูปแบบของไฟลที่ตองการใหคลิกที่ปุม Configure ดานขวา จะไดหนาจอดังภาพลาง 

        

 เลือก Scan type คือสแกนแบบอัตโนมัติ (ADF)  

ใหคุณภาพของภาพ

เหมือนกันทุกโหมด 
ใหการต้ังคา PDF 

เหมือนกันทุกโหมด 

การต้ังคาสําหรับ

โหมดสี 

การต้ังคา

สําหรับสีเทา 

การต้ังคาสําหรับ

ขาวดํา 

บันทึกทุกหนาใหเปน PDF 

ไฟลเดียว 

บันทึกเปน PDF ทุก X 

หนาที่ระบุ 
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 เลือกขนาดกระดาษ  

 

 เลือก Scan mode คือ Color, Grayscale หรือ Black & white ซึ่งจะสัมพันธกับ File format ที่เลือกไว 

 

 เลือกความละเอียดที่ตองการ  

 

 ปรับคาแสง 

 

o Brightness  ปรับความสวาง 
o Contrast –ปรับความคมชัด 
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o Gamma – ปรับคาแกมมา 
o Threshold    ปรับคาที่จะแสดงวาเปนขาวหรือดํา (สําหรับภาพ Black & white เทานั้น) 

** โดยปกติใชคา Default ไดเลยไมตองปรับอะไร 

 Color dropout คือการดึงสีแดง, เขียว หรือน้ําเงินออกจากภาพ เพื่อทําใหภาพชัดเจนมากย่ิงขึ้น ใชกับภาพที่เปน 

Grayscale และ Black & white เทานัน 

 

 Descreen คือการปรับมัวเร (Moure) ของภาพ 

 

 การต้ังคาอื่นๆ 

 

 

 เม่ือต้ังคาทุกอยางไดตามตองการแลว ใหคลิกที่ Apply แลวคลิก OK 

 ใสกระดาษท่ีสแกนเนอรแลวกดปุม Scan  
 
 
 
 

สแกนตอเนื่อง 

ปรับความหนาแนนของสีอัตโนมัติ 

ครอบตัดภาพอัตโนมัติ 

ขามหนาวางอัตโนมัติ 

เติมสีขอบของภาพอัตโนมัติ 

ลบรอยเจาะกระดาษอัตโนมัติ 

ปรับตรงอัตโนมัติ 
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การสแกนเป็นไฟล์ภาพ 
File utility คือการสแกนเอกสารเปนไฟลแลวเก็บในโฟลเดอรที่กําหนดโดยไมตองเปดไฟลนั้นขึ้นมา  

 คลิกเลือกปุมที่ตองการต้ังคา แลวเลือก Button template เปน File utility 

 

 เลือกตําแหนงที่จะเก็บไฟลใน Saving folder 

 เลือกต้ังชื่อไฟลใน File name 

 เลือก File format คือการเลือกรูปแบบของไฟลที่ตองการ 

 
แตละแบบสามารถสแกนเปนไฟลตางๆไดดังนี้ 

Color 
คือการเลือกสแกนเปนสี 

Grayscale 
คือการเลือกสแกนเปนระดับทีเทา 

Black & White 
คือการเลือกสแกนเปนขาว-ดํา 

Jpeg Jpeg Jpeg 
TIFF – Uncompressed TIFF – Uncompressed TIFF – Uncompressed 
TIFF – Compresses TIFF – Compresses TIFF – Compresses 
PDF PDF PDF 
PNG PNG PNG 
Windows Bitmap หรือ BMP Windows Bitmap หรือ BMP Windows Bitmap หรือ BMP 

 เลือก Scan type  

 
 เลือกขนาดกระดาษ 

 
 สวนการต้ังคาในหัวขออื่นเหมือนกับ การต้ังคาปุมสแกน  
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 เม่ือต้ังคาทุกอยางไดตามตองการแลว ใหคลิกที่ Apply แลวคลิก OK 

 ใสกระดาษท่ีสแกนเนอรแลวกดปุมบนตัวเคร่ือง 

การสแกนเป็นไฟล์ PDF 
PDF utility คือการสแกนเอกสารเปนไฟล PDF  

 คลิกเลือกปุมที่ตองการต้ังคาทางซายมือ แลวเลือก Button template เปน PDF utility 

 

 ต้ังคาอื่นๆเหมือนกับในหัวขอ การตั้งคาปุมสแกน 
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 หากตองการต้ังคาใหกับรูปแบบของไฟลที่ตองการใหคลิกที่ปุม Configure ดานขวา จะไดหนาจอดังภาพลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหคุณภาพของภาพ

เหมือนกันทุกโหมด 

ใหการต้ังคา PDF 

เหมือนกันทุกโหมด 

การต้ังคาสําหรับโหมดสี 

การต้ังคาสําหรับสีเทา 

การต้ังคาสําหรับขาวดํา 

บันทึกทุกหนาใหเปน PDF 

ไฟลเดียว 

บันทึกเปน PDF ทุก X 

หนาที่ระบุ 
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การสแกนเพื่อส่งอีเมล์ 
E-mail utility คือการสแกนเอกสารแลวนําไฟลที่สแกนไดทําเปน attach file เพื่อสงอีเมล แตในกรณีจะใชไดกับโปรแกรม

อีเมลที่ติดต้ังลงในเครื่อง เชน Microsoft Outlook หรือ Outlook Express เทานั้น  

 เลือกปุมที่ตองการตั้งคาดานซาย จากนั้นที่ Button template เลือก E-Mail Utility 

 

 การต้ังคาอื่นๆเหมือนกับในหัวขอสแกนเปนไฟล 

 กดปุมบนตัวเครื่องเพื่อสแกน 

 ไฟลที่ไดจากการสแกนจะเปน Attached file  พรอมสงอีเมลทันที 
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การสแกนเพื่อส่ังพมิพ์ (Copy) 
1. เลือกปุมที่ตองการตั้งคาดานซาย จากนั้นที่ Button template เลือก Copy Utility 

 

 เลือก Printer ที่ตองการ, จํานวนสําเนา 

 
 เลือกขนาดที่จะพิมพออกมาวาจะใหเปน Fit to page หรือ ก่ี % ของขนาดจริง 

 

 ต้ังคาอื่นๆเหมือนกับหัวขอการสแกนเปนไฟลภาพ 

 ต้ังคาเสร็จแลวคลิก Apply แลวตามดวย OK 

 ใสกระดาษท่ีเคร่ืองสแกนแลวกดปุมที่ตัวเคร่ือง 

 เอกสารที่สแกนจะถูกพิมพออกสูเคร่ืองพิมพ 
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การสแกน OCR 
OCR หรือ Optical character recognition คือ การแปลงไฟลภาพที่ไดจากการสแกนใหอยูในรูปแบบของไฟลที่สามารถ
แกไขตัวอักษรไดในภายหลัง เชน text file, word และ Excel เปนตน สําหรับโปรแกรม OCR ที่มาพรอมกับตัวเคร่ืองจะเปน 
ABBYY FineReader ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและไดรับความนิยมสูงในขณะน้ี สามารถอานตัวอักษรได 180 
ภาษาทั่วโลกซ่ึงรวมภาษาไทยดวย 

การสแกน OCR เหมาะกับการสแกนเอกสารที่มีตัวอักษรมากๆ เชน จดหมายประเภทตางๆ และในการสแกนอัตโนมัติไม
ควรสแกนมากกวา 50 แผนตอคร้ัง เนื่องจากขีดจํากัดของโปรแกรมเอง 

 เลือกปุมที่ตองการตั้งคาดานซาย จากนั้นที่ Button template เลือก OCR Utility 

 

 เลือกโปรแกรม OCR ในที่นี้จะเปน ABBYY FineReader 

 คลิกที่ Configure เพื่อต้ังคาการ OCR ตามภาพ 

o File format คือ เลือกรูปแบบของไฟลที่จะบันทึกไดแก html, text file, PDF file หรือ RTF file (Word)  
o เลือกภาษา 
o คลิก OK 
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 ต้ังคาอื่นๆเหมือนกับหัวขอการสแกนเปนไฟลภาพ 

 ต้ังคาเสร็จแลวคลิก Apply แลวตามดวย OK 

 ใสกระดาษท่ีเคร่ืองสแกนแลวกดปุมที่ตัวเคร่ือง 

 เอกสารที่สแกนจะถูก OCR แลวบันทึกเปนไฟลตามที่ต้ังไว 

การสแกนนามบัตรเพื่อเข้าสู่โปรแกรม BizCard (BCR) 
BCR utility คือการสแกนนามบัตรเพื่อนําขอมูลจากนามบัตรเขาสูโปรแกรม BizCard  

 เลือกปุมที่ตองการตั้งคาดานซาย จากนั้นที่ Button template เลือก BCR Utility 

 
 จะไดหนาจอตามภาพ 
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 เลือกโปรแกรม BizCard ในหัวขอ OCR Application  

 ทายหัวขอ OCR Application คลิกที่ปุม Configure เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ 

 
 จากนั้นต้ังคาอื่นตามตองการ 

 คลิก Apply แลวคลิกที่ OK  

 ใสนามบัตรลงในเคร่ืองสแกนเนอร กดปุมบนตัวเคร่ือง 

การซ่อมแซมและดแูลรักษา 
การทาํความสะอาดสแกนเนอร์ 
 

ผงแปง, ฝุน, หมึก และผงหมึก จากกระดาษที่สแกนแลวอาจจะทําใหกระจกสแกนและอุปกรณภายในสกปรกได 

สงผลใหคุณภาพการสแกนไมดีเทาที่ควร หรืออาจเกิดขอผิดพลาดขณะสแกนได การทําความสะอาดจะทําให

สแกนเนอรทํางานไดยาวนานและดีขึ้น แตจะทําบอยแคไหนขึ้นอยูกับชนิดของกระดาษและจํานวนท่ีสแกน ในการ

ทําความสะอาดใหทําอยางเบามือ หามถูแรงๆ 

 คําเตือน 

- กอนทําความสะอาดใหปดสแกนเนอร, ถอด AC Adapter และสาย USB  ของสแกนเนอรออก จากนั้นคอย

สักครูเพื่อใหกระจกสแกนและอุปกรณภายในเย็นลง 

- ลางมือดวยสบูหลังจากทําความสะอาดสแกนเนอรแลว 
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การทําความสะอาดอุปกรณ 

- ใชผาแหง นุม ไมมีขน (หรือ ผาฝาย) ในการทําความสะอาด 

- ใชสารทําความสะอาดที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน เชน Isopropyl alcohol (95%) หามใชน้ํา 

** หมายเหตุ 

- สามารถใชน้ํายาทําความสะอาดกระจกหรือสารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกลางในการทําความสะอาดกระจก
สแกนได แตอยางไรก็ตามหามใชสารเหลานี้ในการทําความสะอาด ADF feed roller or pad module. 

- การใชสารทําความสะอาดอยางอื่นอาจเปนอันตรายกับสแกนเนอรได 

การทาํความสะอาด ADF 
1. เปดฝาสแกนเนอรโดยการงัดออกมา 

 
2. เช็ดดวยผาชุบน้ํายาทําความสะอาดบิดหมาดอยางเบามือ ระวังอยาใหเกิดรอยขีดขวนบนกระจกสแกน 
 

การทาํความสะอาด Feed Roller 
เช็ด Feed Roller จากดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง และหมุนลูกกล้ิงเพ่ือเช็ด ทาํอยา่งน้ีไปเร่ือยๆจนกวา่ 
Feed Roller จนสะอาด 
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การทาํความสะอาด Pad Module 
เช็ด Pad Roller จากบนลงลางตามลูกศร ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆจนกวา Feed Roller จะสะอาด 

 

 
การซ่อมแซมเบือ้งต้น 

การเปล่ียน Pad Module  
1. เปดฝาสแกนเนอรโดยการงัดออกมาตามภาพ 

 

2. บีบ Pad module ทั้งสองดานพรอมกันแลวดึงออกมา 
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3. ใส Pad Module อันใหมเขาไปตามภาพ  

 

4. ปดฝาสแกนเนอรใหลงล็อค 

 

การเปล่ียน Feed Roller  
1. เปดฝาสแกนเนอรออกโดยการงัดออกมาตามภาพ 
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2. ถอดแผนรองกระดาษออกโดยการดึงตัวล็อคดานขางออกตามภาพ 

 

3. ถอด Feed roller โดยการกดดานขางทั้งสองดานแลวดึงออกมาตามภาพ 

 

4. ใส Feed roller อันใหมลงไปโดยวางใหอยูในแนวเดิมและใหลงล็อคตามภาพ 
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5. ใสแผนรองกระดาษกลับเขาไปเหมือนเดิม 
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6. ปดฝาสแกนเนอรใหลงล็อค 

 

ปัญหาและการแก้ไข 
การเช่ือมต่อกับสแกนเนอร์ 

ในขั้นแรกเม่ือเกิดปญหาในการเช่ือมตอกับสแกนเนอร ใหตรวจสอบวาตออุปกรณครบดวนถูกตองหรือไม ไอคอน  

ที่ปรากฏอยูที่ task bar แสดงวาสแกนเนอรกับคอมพิวเตอรติดตอกันไดแลว  

กระดาษตดิ 
ถากระดาษติดในอุปกรณดึงเอกสารอัตโนมัติ ใหทําตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เปดฝา ADF โดยดึงออกมาตามภาพ 

 

ไอคอน สถานะ 

 
โปรแกรมสามารถเรียกใชงานไดและสแกนเนอรกับคอมพิวเตอรเช่ือมตอกันอยางสมบูรณ 

พรอมทําการสแกน 

 
เคร่ืองสแกนเนอรไมตอเขากับคอมพิวเตอรหรือสแกนเนอรปดอยู 

No Display ไมไดลงโปรแกรม ไมวาสแกนเนอรจะเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือไม 
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2. ดึงกระดาษออกมาอยางเบามือ พยายามหลีกเลี่ยงไมใหกระดาษขาด 

 

 

** อยาพยายามดึงกระดาษท่ีติดออกจาก ADF scan โดยไมไดเปด ADF cover เพราะอาจสรางความเสียหายแก ADF ได 

3. ปด ADF cover โดยการผลักกลับเขาไปจนกระท่ังอุปกรณลงล็อคของมัน และปดสนิททั้งสองดาน 

 

การประหยัดพลังงาน 
 

ไฟแสดงสถานะท่ีสแกนเนอรจะกําหนดใหเปดตลอดเวลาหรือใหปดเองอัตโนมัติในขณะที่ไมใชงานก็ได  

1.   คลิกเมาสขวาที่ไอคอน  ที่ taskbar และเลือก Scanner Utility จากเมนูที่แสดงขึ้นมา 

2.   ในสวนของโหมดประหยัดพลังงาน (Power Save) ในหนาตาง Scanner Utility ใหคลิกเลือกปุมที่ตองการตาม
ภาพ 
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- เปดตลอดเวลาคลิกที่ปุม “Keep lamp always on”. 

- ปดสแกนเนอรเม่ือไมไดใชหลังจาก....นาที คลิกที่ปุม “Turn lamp off after the scanner has been idle 

for____ minutes” 

 

 

 

 

3.   คลิกปุม OK เพื่อบันทึกและออกจากโปรแกรม 

- ปดสแกนเนอรโดยการกดปุมปดที่ขางเคร่ือง 
- ถาสแกนเนอรไมไดใชเปนเวลานานๆใหปดเคร่ืองและถอดปล๊ักออก 
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คุณสมบัต ิ
Image Sensor  CIS 
Light Source  LED 
Optical Resolution 600 dpi 
Hardware Resolution  600 x 600 dpi 
ADF Capacity 1. 50 sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs), Maximum 

thickness under 5mm (0.2”). 
2. 20 sheets (Business Card) 
Note: Maximum ADF capacity varies, depending upon 
paper weight. 

Scanning Speed ( ADF ) 25 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait) 
25 ppm (B&W mode, 200 dpi, A4 Portrait)  
5 ppm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait) 
Note: Results may vary depending upon your scanning 
application, computer processor and system memory. 

Scanning Area (W x L) Maximum: 216 x 356 mm (8.5” x 14”) 
Minimum: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) 

Acceptable Paper Sizes (W x L) Maximum: 220 x 356 mm (8.66” x 14”) 
Minimum: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) 

Acceptable Paper Weight (Thickness) 50 to 105 g/㎡ (14 to 28 Lbs) 
Action Button Scan, File, Custom (PDF) 
Daily Duty Scan ( Sheets )  1,500 
Roller Lifetime (Scans) 100,000 
Pad Lifetime (Scans) 20,000 
Power Supply 24 Vdc/ 0.75 A 
Interface USB 2.0 
Net Weight 1.66 Kgs (3.66 Lbs) 
Dimensions (W x D x H) 263 x 127.5 x 148 mm (10.36” x 5.02” x 5.83”) 
Protocol  TWAIN Compliant 
OS Windows XP / Vista / 7 / 8 
Hardware Requirements Pentium® IV 2.0 GHz processor (Pentium IV 3.0 GHz 

processor recommended) 
CD-ROM Driver 
One available USB Port (USB 2.0 recommended) 
1GB RAM or higher recommended 
800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended) 
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