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1. บทนํา 
1.1. คาํแนะนําในการใช้คู่มือ 

 
คูมื่อฉบบันีเ้ป็นคูมื่อสําหรับการติดตัง้และใช้งาน เคร่ืองสแกนเนอร์หนงัสือ OpticBook  Series ได้แก่รุ่น OpticBook 
A300, OpticBook 4800 และ OpticBook 3800L ในสว่นของบทนําในคูมื่อนี ้จะแสดงถึงรายละเอียดโดยรวมของคู่มือแต่
ละหวัข้อและอปุกรณ์ท่ีแนบมากบัสินค้า ดงันัน้ก่อนท่ีคณุจะทําการติดตัง้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า มีอปุกรณ์ใน
กล่องครบตามท่ีบอกไว้ในคูมื่อ หากไม่ครบกรุณาสอบถามจากผู้ขาย  
 

1.2. ข้อควรระวงั 
ก่อนติดตัง้และใช้งาน กรุณาอ่านข้อควรระวงัดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือปอ้งกนัอนัตราย อนัอาจจะเกิดแก่อปุกรณ์และผู้ ใช้ 
1.   การลดลงของความชืน้อาจทําให้อปุกรณ์ภายในบางชนิดเสยีหาย ซึง่สาเหตอุาจเกิดจาก 
- เม่ืออปุกรณ์ถกูเคล่ือนย้ายจากท่ีร้อนไปสูท่ี่เย็น 
- เม่ือห้องท่ีวางอปุกรณ์ร้อนขึน้ 
- เม่ืออปุกรณ์อยู่ในห้องท่ีมีความชืน้สงู 
เพ่ือหลกีเลีย่งการลดลงของความชืน้  มีคําแนะนําดงันี ้
หุ้มอปุกรณ์ด้วยพลาสติก เม่ือสภาพในห้องเปล่ียนแปลงไป 
รอประมาณ 1-2 ชัว่โมงก่อนจะนําอปุกรณ์ออกจากกระเป๋า 
2.   ใช้ AC adapter และสาย USB ท่ีให้มาเท่านัน้ 
3.   ในกรณีท่ีคณุต้องถอด AC adapter แบบฉบัพลนั ให้เหลือพืน้ท่ีว่างรอบๆ AC adapter  
4.   เก็บสายให้ตรง ไมบิ่ดเบีย้ว โค้งงอ หรือชํารุด เพราะอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดไฟฟา้ลดัวงจรได้ 
5.   ถอดสายอปุกรณ์เม่ือไม่ใช้แล้ว 
6.   ห้ามชน เคาะ หรือ กระแทกตวัเคร่ืองแรงๆ เพราะกระจกและอปุกรณ์ภายในอาจเสียหายได้ 
 

1.3. ระบบท่ีแนะนํา 
Pentium® IV 2.0 GHz processor 
CD-ROM Driver 
One available USB 2.0 Port 
512 MB RAM (1GB or higher recommended) 
800 MB free HDD space (1 GB or larger recommended)  
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1.4. อุปกรณ์ในกล่อง 

 
1. สแกนเนอร์รุ่น OpticBook  1 เคร่ือง 
2. สาย USB 1 เส้น 
3. Power Cable 1 เส้น 
4. อแดปเตอร์ 1 ชิน้ 
5. คูมื่อย่อ 1 แผ่น 
6. ซีดีไดรเวอร์และโปรแกรม 1 แผ่น  

 

1.5. ส่วนประกอบบนตัวเคร่ือง 

 
1. DOCUMENT COVER— ฝาสแกนเนอร์สําหรับปิดเอกสารให้คงท่ี  
2. DOCUMENT PAD— แผน่ท่ีทําให้เอกสารอยู่คงท่ีและทําให้สแกนได้ถกูต้องมากย่ิงขึน้  
3. SCANNER GLASS— กระจกสแกน  
4. REFERENCE MARK— ตําแหนง่อ้างอิงในการสแกน ให้เอกสารวางชิดมมุท่ีจดุนี ้
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5. ปุ่ มสแกน –  สามารถตัง้ค่าการสแกนให้กบัปุ่ มแตล่ะปุ่ มได้ 
6. ไฟแสดงสถานะ  

 ไฟติด – พร้อมใช้งาน 

 ไฟไม่ติด – ไฟไม่เข้า, ไม่ได้เปิดเคร่ือง, ไม่ได้ต่อสายปลัก๊ 
7. ตวัลอ็คหวัอ่าน – ตวัลอ็คจะอยู่ด้านใต้สแกนเนอร์ ให้ลอ็คหวัอา่นทกุครัง้ก่อนทําการเคล่ือนย้าย และปลด

ลอ็คทกุครัง้ก่อนใช้งาน 
8. สวิทซ์เปิดปิด – สาํหรับเปิด/ ปิด สแกนเนอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Power Receptor – ช่องเสียบสายอแดปเตอร์ 
10. USB Port – ช่องเสียบ USB 
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2. การตดิตั้งสแกนเนอร์และการทดสอบเบ้ืองต้น 
2.1. การปลดล็อคหัวสแกน 

ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบในแน่ใจก่อนว่าได้ปลดล็อคหวัสแกนแล้ว ทําได้โดยเล่ือนตวัล๊อคไปยงัจดุ UNLOCK ตาม
ภาพ มิฉะนัน้จะไม่สามารถสแกนได้ หากต้องการเคลื่อนย้ายสแกนเนอร์ ให้เลื่อนไปยงั LOCK เพ่ือปอ้งกนัการกระทบ
กระแทกกบัหวัสแกน 

 
 

2.2. การติดตั้งฮาร์ดแวร์ 
เช่ือมตอ่สแกนเนอร์กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ตามภาพ ก่อนใช้งานกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจวา่เคร่ืองเปิดอยู่ 
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2.3. การติดตั้งซอฟแวร์ 
หลงัจากตอ่สแกนเนอร์เข้ากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว เปิดเคร่ือง  จากนัน้ให้ทําตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. เม่ือหน้าจอขึน้ Add new hardware หากสแกนเนอร์ไม่ได้เปิด จะไม่มีข้อความนีข้ึน้  จากนัน้คลกิ Next 
2. เลือก Search for the Best Driver for Your Device [Recommended] จากนัน้คลกิ Next 
3. จะมีข้อความถามหา Driver จากแผ่น ซีดี ให้ใสแ่ผ่นซีดีท่ีมาพร้อมกบัเคร่ืองลงไปในเคร่ืองแล้วคลิก Next 
4. ติดตัง้เสร็จแล้วให้คลิกท่ี Finish 
5. กลบัมาท่ีหน้าจออีกครัง้จะปรากฏหน้าจอให้ติดตัง้โปรแกรมตา่งๆท่ีแถมมาให้ตามภาพ  

 
6. คลิกท่ี Install software หน้าจอถดัไปให้คลิกท่ี Typical installation หน้าจอถดัไปให้คลิกท่ี Install 
7. จากนัน้คลิก Next ไปเร่ือยๆจนกวา่จะสิน้สดุการติดตัง้ 

8. คลิกท่ี   เพื่อออกจากหน้าจอการติดตัง้โปรแกรม 
9. หลงัจากติดตัง้โปรแกรมทัง้หมดเสร็จแล้ว รีสตาร์ทเคร่ือง 1 ครัง้  
 

2.4. การทดสอบสแกนเนอร์ 
หลงัจากติดตัง้สแกนเนอร์เสร็จแล้ว ให้ทําการทดสอบการใช้งานเบือ้งต้นดงัน้ 

 

 วางหน้ากระดาษท่ีต้องการจะสแกน ลงบนกระจกสแกนให้ชิดมมุตามลกูศร 

 ปิดฝาสแกนเนอร์เบาๆ 

 ไปท่ีเมน ูStart แล้วเปิดโปรแกรม Presto Image Folio ท่ีได้ลงไปแล้วก่อนหน้านี ้

 หากมีสแกนเนอร์ท่ีเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่หลายตวั ให้ไปท่ี Select source 
แล้วเลือก OpticBook รุ่นท่ีต้องการ แตห่ากมีสแกนเนอร์เช่ือมตอ่อยู่เพียงเคร่ืองเดียว 
ให้ไปท่ี File > Acquire > Acquire. 

 ในหน้าตา่ง Twain ให้เลือก Scan Type เป็น Flatbed Reflective 

 คลิกท่ีปุ่ ม Scan เพ่ือทําการทดสอบวา่สแกนเนอร์สามารถทํางานได้เป็นปกติหรือไม่ 
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3. การวางกระดาษสําหรับสแกน 
 

 
 วางหน้ากระดาษท่ีต้องการจะสแกน ลงบนกระจกสแกนให้ชิดมมุตามลกูศร 

 ปิดฝาสแกนเนอร์เบาๆ 

4. วธีิการสแกนและใช้งานโปรแกรม 
4.1. การสแกนโดยใช้ Book Pavilion   

Book Pavilion เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการตัง้ค่าการสแกนให้กบัปุ่ มต่างๆบนตวัเคร่ือง ซึง่โปรแกรมนีจ้ะช่วยให้คณุทํางาน

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายย่ิงขึน้ วิธีนีจ้ะช่วยได้มากในกรณีท่ีต้องการสแกนเอกสารท่ีมีรูปแบบการสแกน

เดียวกนั หรือเก็บภาพไปยงัตําแหนง่เดียวกนั  

หมายเหตุ - เม่ือคุณสแกน OCR ด้วยการกดปุ่ม OCR เอกสารแต่ละชุดทีจ่ะสแกนจะต้องไม่เกิน 50 แผ่น 

สําหรับการสแกนหน้าเดยีว เน่ืองจากข้อจํากัดของ ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus 

 

4.1.1. การตั้งค่าการสแกน (Configure Button Settings) 
 

1. เปิดโปรแกรม ให้ดบัเบิล้คลิกท่ีไอคอน  ท่ีมมุล่างขวาของหน้าจอ หรือไปท่ี start menu 
programsPlustek OpticBook SERIES Book Pavillion 
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2. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1 )  
คลิกท่ีลกูศรด้านท้ายช่อง Purpose เพ่ือเลือกว่าต้องการสแกนให้เป็นอะไร 

 
 
2.1. PDF Utility – สแกนเป็นไฟล์ PDF 
2.2. OCR Utility – สแกนแล้วเข้าสูข่บวนการ OCR โดยใช้โปรแกรม ABBYY เพื่อบนัทกึเป็นไฟล์ Word, Text ฯลฯ 

ท่ีสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ภายหลงั 
2.3. File Utility – สแกนเป็นไฟล์ชนิดตา่งๆ เช่น Jpeg, BMP, PNG, TIFF เป็นต้น 
2.4. Scan Utility – สแกนแล้วเปิดด้วยโปรแกรมท่ีกําหนด 
2.5. Copy Utility – สแกนแล้วสัง่พิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ท่ีกําหนด 
2.6. E-mail utility – สแกนแล้วให้สง่ไฟล์ท่ีได้เป็น attached file ในอีเมล (ใช้ได้กบั Outlook หร◌ือ outlook 

express เท่านัน้ ไม่อาจสแกนแล้วสง่อีเมลทางเวบเมลได้) 



9 | P a g e  
 

3. ขัน้ตอนที่สอง (หมายเลข  2 ) 
หลงัจากท่ีตัง้ค่าการสแกนเรียบร้อยแล้ว ให้วางหน้าท่ีจะสแกนลงบนกระจกสแกนแล้วเลือกโหมดการสแกนท่ี
ต้องการหรือจะกดปุ่ มบนตวัเคร่ืองก็ได้ 

 
 

Preview  เรียกดภูาพก่อนสแกน 
Color scan  โหมดสแกนภาพสี 
Grayscale  โหมดสแกนภาพระดบัสีเทา 
Text scan โหมดสแกนภาพขาวดําหรือตวัอกัษร 

 
4. ขัน้ตอนที่สาม (หมายเลข  3 ) 

หลงัจากท่ีสแกนเสร็จแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ ม Transfer เพ่ือบนัทกึเอกสารท่ีสแกนให้เป็นไฟล์ท่ีต้องการ 

 
สาํหรับไดรเวอร์รุ่ นใหม่ หากมีการตัง้ค่า PDF เป็น Save all pages in one file ปุ่ ม transfer จะเป็นสีดาํ
และกดได้เพ ื่อให้บันทกึเป็นไฟล์ PDF แต่หากตัง้ค่า PDF เป็น save one page to one file ปุ่ ม transfer จะ
เป็นสีเทาและกดไม่ได้ เป็นเพราะไฟล์ถกูบันทกึในโฟลเดอร์ท ี่กาํหนดไว้อ ัตโนมัตแิล้ว กรณีนีร้วมถงึการ
สแกนเป็น JPG, PNG, BMP หรือไฟล์ท ี่บ ันทกึ 1 หน้าต่อ 1 ไฟล์ เช่นกัน 

 
5. เสร็จสิน้การใช้งาน กดปุ่ ม Close เพ่ือปิดโปรแกรม 
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4.1.1.1. การสแกนเป็น PDF (PDF Utility) 
1. จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก PDF Utility 

 
 

2. จะสงัเกตเห็นเส้นประบริเวณขอบเอกสาร (ลกูศรสีส้ม) ผู้ใช้สามารถเลื่อนเส้นประนีใ้ห้พอดีกบัเอกสารท่ี
ต้องการได้ โดยการนําเมาส์ไปชีต้รงบริเวณมมุล่างขวาจนเห็นเมาส์เปลี่ยนเป็นลกูศรหวัท้าย          คลิก
ค้างไว้และเลื่อนไปมาตามต้องการ 
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3. ท่ี Application ถ้าเลือก PDF Image Library จะสแกนเป็น PDF ปกติ แตห่ากเลือก FineReader จะ
สแกนเป็น Searchable PDF 

 
 

4. ในช่อง File format คลิกท่ี Properties เพ่ือตัง้คา่คณุภาพของไฟล์ เม่ือเลือกแล้วคลิกท่ี OK 

 
 
 

 
5. ในช่อง File option  

a. Save all pages to one file  บนัทกึทกุแผ่นใน 1 ไฟล์ 
b. Save each page as a separate file  บนัทกึ 1 แผ่นตอ่ 1 ไฟล์ 

 
 

6. OpticBook SERIES มีฟังก์ชัน่พิเศษท่ีช่วยกลบัหวัเอกสารให้อยู่ในทิศทางเดียวกนัโดยอตัโนมติั ในหวัข้อ 
Rotation ให้ตัง้ค่าดงันี ้

 
 

a. No rotation  ไม่หมนุเอกสาร 
b. Rotate CW 90o หมนุ 90 องศาตามเข็มนาฬิกา 
c. Rotate CCW 90 o หมนุ 180 องศาทวนเข็มนาฬิกา 
d. Rotate 180 o on even scans หมนุ180 องศาเฉพาะหน้าคู่ 
e. Rotate 190 o on odd scan หมนุ180 องศาเฉพาะหน้าค่ี 
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ตวัอย่าง หนงัสือหน้าท่ี 1 เวลาสแกนจะหนัหวัไปทางขวา ให้เลือก Rotate 180 o on even scans เม่ือสแกนหน้าท่ี 2 ซึง่
หนงัสือต้องวางหวัไปทางซ้าย ภาพท่ีได้จะหนัหวัไปทางขวาโดยอตัโนมติั ทําให้สะดวกในการจดัเรียง 
 

 

สแกนหน้าท่ี 1 วางหวัหนงัสือไปทางขวา 
ภาพท่ีได้  

 
 

 

สแกนหน้าท่ี 2 หวัหนงัสือไปทางซ้าย  
ภาพท่ีได้ หน้าท่ี 2 กลบัหวัให้อตัโนมตัิ 

 
 

7. ในหวัข้อ Save setting จะเป็นการตัง้คา่การบนัทกึ ดงัภาพ 

 
a. Destination folder คลิกท่ี Browse เพ่ือเลือกตําแหน่งจดัเก็บไฟล์ 
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b. File name prefix  คือการตัง้ชื่อให้กบัไฟล์ท่ีสแกนว่าให้ขึน้ต้นด้วยอะไร เช่น Image….,  Scan…. 
ไฟล์ท่ีสแกนได้จะเรียงลําดบัจาก 0001,0002,0003… ไปเร่ือยๆ หากต้องการเพ่ิมหรือลด 0 หน้าตวัเลข
ให้คลกิลกูศรเลื่อนขึน้ลงตรง Pad  

c. Auto crop  ครอบตดัอตัโนมตัิ 
d. ปุ่ ม Mode setting จะเป็นการตัง้คา่ความละเอียดในการสแกนสําหรับแตล่ะโหมด 

เม่ือคลิกท่ีปุ่ มนีจ้ะได้หน้าจอตามภาพ  

 
คลิกเลือกท่ีแตล่ะ TAB เพ่ือ แล้วเลือกความละเอียดท่ีต้องการในช่อง Resolution 
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4.1.1.2. การสแกน OCR (OCR Utility) 
1. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1) จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก OCR Utility 

 
2. ท่ีช่อง Application เลือกโปรแกรม OCR ท่ีต้องการ (กรณีมีมากกว่า 1 โปรแกรมในเคร่ือง โดยปกติ 

Plustek จะมี ABBYY FineReader มาให้)จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม Language เพ่ือเลือกภาษา default 
คือภาษาองักฤษ 

3. ในหวัข้อ Scan attribute คือการตัง้คา่คณุสมบติัของไฟล์ ทําดงันี ้
a. File format  เลือกรูปแบบของไฟล์ท่ีต้องการบนัทกึ  

 
b. ในช่อง File option  เลือกวา่ต้องการให้บนัทกึทกุหน้าในไฟล์เดียวหรือแยก 1 หน้าตอ่ 1 ไฟล์ 

 
c. ในช่อง Rotation เลือกวา่จะหนัหวัเอกสารท่ีสแกนแล้วไปทางไหน  ดรูายละเอียดได้จาก หวัข้อ 4.1.1.1 

ข้อ 5  
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d. ในหวัข้อ save setting กําหนดตําแหน่งท่ีเก็บไฟล์และคําขึน้ต้นช่ือไฟล์  
e. คลิกท่ีปุ่ ม Mode setting เพ่ือตัง้คา่ความละเอียดให้กบัโหมดสี, grayscale และขาวดํา 

4. ขัน้ตอนที่ 2 (หมายเลข 2)   คลิกปุ่ มสแกนท่ีต้องการ ได้แก่ Preview, color, grayscale และ Black&white 
หรือจะกดปุ่ มสแกนตามโหมดที่ต้องการท่ีตวัเคร่ืองก็ได้ 

5. ขัน้ตอนที่ 3 (หมายเลข 3)   เม่ือสแกนเสร็จแล้วคลิกท่ี Transfer เพ่ือบนัทึกภาพท่ีสแกนได้ ให้อยู่ในรูปของไฟล์ 
ท่ีกําหนดไว้  

 

4.1.1.3. การสแกนแล้วบันทึกเป็นไฟล์ (File Utility) 
1. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1) จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก File Utility 
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2. ในหวัข้อ Scan attribute   
a. ท่ีช่อง File format เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพท่ีต้องการ ได้แก่ JPEG, BMP, PNG, TIFF 

Compressed, TIFF Uncompressed,  PDF  

 
b. ในช่อง Rotation เลือกวา่จะหนัหวัเอกสารท่ีสแกนแล้วไปทางไหน  ดรูายละเอียดได้จาก หวัข้อ 4.1.1.1 

ข้อ 5  

 
c. ในหวัข้อ save setting กําหนดตําแหน่งท่ีเก็บไฟล์และคําขึน้ต้นช่ือไฟล์  
d. คลิกท่ีปุ่ ม Mode setting เพ่ือตัง้คา่ความละเอียดให้กบัโหมดสี, grayscale และขาวดํา 

3. ขัน้ตอนที่ 2 (หมายเลข 2)   คลิกปุ่ มสแกนท่ีต้องการ ได้แก่ Preview, color, grayscale และ Black&white 
หรือจะกดปุ่ มสแกนตามโหมดที่ต้องการท่ีตวัเคร่ืองก็ได้ 

4. ขัน้ตอนที่ 3 (หมายเลข 3)   เม่ือสแกนเสร็จแล้วคลิกท่ี Transfer เพ่ือบนัทึกภาพท่ีสแกนได้ ให้อยู่ในรูปของไฟล์ 
ท่ีกําหนดไว้  
หมายเหตุ  
กรณีตัง้คา่ PDF ให้เป็น 1 หน้า/ 1 ไฟล์ หรือการสแกนเป็นไฟล์ภาพท่ีมี 1 หน้า/1 ไฟล์ ไฟล์จะถกูบนัทกึอตัโนมติั ปุ่ ม 
transfer จะเป็นสีเทา 
กรณีตัง้คา่ PDF ให้เป็น ทกุหน้า/ 1 ไฟล์ ไฟล์จะถกูไม่ถกูบนัทกึอตัโนมติั ปุ่ ม transfer จะเป็นสีดํา ต้องกดปุ่ มนีด้้วย 
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4.1.1.4. การสแกนแล้วเปิดด้วยโปรแกรมท่ีกําหนด (Scan Utility) 
ในหวัข้อนีคื้อการท่ีเม่ือสแกนเสร็จแล้ว ไฟล์นัน้จะถกูเปิดด้วยโปรแกรมท่ีผู้ ใช้กําหนดไว้ทนัที ซึง่ผู้ ใช้สามารถเพ่ิมโปรแกรม
ตา่งๆเข้าไปเองได้ default ของฟังก์ชัน่นีคื้อสแกนแล้วเปิดด้วยโปรแกรม PageManager 

1. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1) จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก File Utility 

 
 

2. ในหวัข้อ Application  เลือกโปรแกรมท่ีต้องการ ซึง่ผู้ ใช้สามารถเพ่ิมโปรแกรมอ่ืนๆเข้าไปได้อีก เช่น 
Photoshop, ImageFolio ฯลฯ โดยการคลิกท่ีปุ่ ม Add แล้วเลือก Path ของโปรแกรมท่ีต้องการ แล้วคลกิท่ี 
Open  
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3. ในหวัข้อ Scan attribute  
a. ท่ีช่อง File format เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพท่ีต้องการ ได้แก่ JPEG, BMP, PNG, TIFF 

Compressed, TIFF Uncompressed,  PDF  

 
b. ในช่อง Rotation เลือกวา่จะหนัหวัเอกสารท่ีสแกนแล้วไปทางไหน  ดรูายละเอียดได้จาก หวัข้อ 4.1.1.1 

ข้อ 5  

 
c. ในหวัข้อ save setting กําหนดตําแหน่งท่ีเก็บไฟล์และคําขึน้ต้นช่ือไฟล์  
d. คลิกท่ีปุ่ ม Mode setting เพ่ือตัง้คา่ความละเอียดให้กบัโหมดสี, grayscale และขาวดํา 

4. ขัน้ตอนที่ 2 (หมายเลข 2)   คลิกปุ่ มสแกนท่ีต้องการ ได้แก่ Preview, color, grayscale และ Black&white 
หรือจะกดปุ่ มสแกนตามโหมดที่ต้องการท่ีตวัเคร่ืองก็ได้ 

5. เม่ือสแกนเสร็จแล้วภาพท่ีสแกนจะถกูเปิดออกด้วยโปรแกรมท่ีกําหนดในช่อง Application ตามตวัอย่างคือ
โปรแกรม PageMager จะได้หน้าจอตามภาพ 
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4.1.1.5. การสแกนแล้วส่ังพมิพ์ (Copy Utility) 
ในหวัข้อนีคื้อการท่ีเม่ือสแกนเสร็จแล้ว ไฟล์นัน้จะถกูพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ท่ีกําหนดไว้ทนัที 

1. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1) จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก Copy Utility 

 
 

2. ในหวัข้อ Printer เลือกวา่ต้องการพิมพ์ออกเคร่ืองใด หากต้องการตัง้คา่การพิมพ์ให้คลกิท่ี setting 
จะเข้าสูก่ารตัง้ค่าการพิมพ์ของ printer เคร่ืองนัน้ๆ 

 
3. ในช่อง Rotation เลือกวา่จะหนัหวัเอกสารท่ีสแกนแล้วไปทางไหน  ดรูายละเอียดได้จาก หวัข้อ 4.1.1.1 ข้อ 5  
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4. ในหวัข้อ Number of copy เลือกจํานวนสําเนาท่ีต้องการ 

 
a. คลิกท่ีปุ่ ม Mode setting เพ่ือตัง้คา่ความละเอียดให้กบัโหมดสี, grayscale และขาวดํา 

5. ขัน้ตอนที่ 2 (หมายเลข 2)   คลิกปุ่ มสแกนท่ีต้องการ ได้แก่ Preview, color, grayscale และ Black&white 
หรือจะกดปุ่ มสแกนตามโหมดที่ต้องการท่ีตวัเคร่ืองก็ได้ 

6. เม่ือสแกนเสร็จแล้วภาพท่ีสแกนจะถกูพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ท่ีกําหนดไว้ทนัที 
 

4.1.1.6. การสแกนแล้วส่ังอีเมล (E-Mail Utility) 
ในหวัข้อนีคื้อการท่ีเม่ือสแกนเสร็จแล้ว ไฟล์นัน้จะถกูสง่อีเมลในลกัษณะ attached file ด้วยอีเมลหลกัเคร่ือง 
โดยจะใช้ได้กบั MS Outlook และ Outlook express ได้เท่านัน้  

1. ขัน้ตอนแรก (หมายเลข  1) จากหน้าจอหลกั Book Pavillion คลิกท่ี Purpose เลือก E-Mail Utility 
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2. ในหวัข้อ Scan attribute  
a. ท่ีช่อง File format เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพท่ีต้องการ ได้แก่ JPEG, BMP, PNG, TIFF 

Compressed, TIFF Uncompressed,  PDF  

 
b. ในช่อง Rotation เลือกวา่จะหนัหวัเอกสารท่ีสแกนแล้วไปทางไหน  ดรูายละเอียดได้จาก หวัข้อ 4.1.1.1 

ข้อ 5  

 
c. ในหวัข้อ save setting กําหนดตําแหน่งท่ีเก็บไฟล์และคําขึน้ต้นช่ือไฟล์  
d. คลิกท่ีปุ่ ม Mode setting เพ่ือตัง้คา่ความละเอียดให้กบัโหมดสี, grayscale และขาวดํา 

3. ขัน้ตอนที่ 2 (หมายเลข 2)   คลิกปุ่ มสแกนท่ีต้องการ ได้แก่ Preview, color, grayscale และ Black&white 
หรือจะกดปุ่ มสแกนตามโหมดที่ต้องการท่ีตวัเคร่ืองก็ได้ 

4. ขัน้ตอนที่ 3 (หมายเลข 3)   เม่ือสแกนเสร็จแล้วคลิกท่ี Transfer โปรแกรมอีเมลหลกัในเคร่ืองจะถกูเปิด และ
ไฟล์ท่ีสแกนแล้วจะถกูสง่ไปยงัอีเมลข้อความในลกัษณะ attached file   
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4.2. การสแกนโดยใช้ Twain Driver 
โปรแกรม TWAIN เป็นโปรแกรมท่ีสําคญัมากท่ีมาพร้อมกบั OpticBook SERIES โปรแกรมนีทํ้าหน้าท่ีเป็นตวักลาง
ระหวา่งเคร่ืองสแกนเนอร์และซอฟแวร์อ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีมีในแผ่นซีดี (เชน่ Photoshop, paint เป็นต้น) รวมถึงให้
คณุปรับการตัง้ค่าคณุภาพการสแกนได้ ทําได้โดย 

1. ในท่ีนีใ้ช้โปรแกรม Paint เป็นตวัอย่าง จาก File menu เลือก Scanner or Camera 

 
2. จากนัน้จะปรากฏหน้าจอให้เลือกสแกนเนอร์ เลือกสแกนเนอร์ท่ีต้องการแล้วคลิกท่ี OK 
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3. จากนัน้จะปรากฏหน้าจอ TWAIN ตามภาพ เลือกโหมดสีท่ีต้องการ จากนัน้คลกิ Preview 
เพ่ือดภูาพก่อนสแกน หรือคลิกท่ี Scan เพ่ือสัง่สแกนเอกสาร 

 
 

4. ภาพท่ีสแกนแล้วจะถกูเปิดด้วยโปรแกรม Paint 
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5. การซ่อมแซมและดูแลรักษา 
5.1. การทําความสะอาดสแกนเนอร์ 

 

ผงแป้ง, ฝุ่ น, หมกึ และผงหมกึ จากกระดาษท่ีสแกนแล้วอาจจะทําให้กระจกสแกนและอปุกรณ์ภายในสกปรกได้ 

สง่ผลให้คณุภาพการสแกนไม่ดีเท่าท่ีควร หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดขณะสแกนได้ การทําความสะอาดจะทําให้

สแกนเนอร์ทํางานได้ยาวนานและดีขึน้ แตจ่ะทําบ่อยแคไ่หนขึน้อยูก่บัชนิดของกระดาษและจํานวนท่ีสแกน ในการ

ทําความสะอาดให้ทําอย่างเบามือ ห้ามถแูรงๆ 

 คําเตือน 

 ก่อนทําความสะอาดให้ปิดสแกนเนอร์, ถอด AC Adapter และสาย USB  ของสแกนเนอร์ออก จากน้ันคอย

สกัครู่เพ่ือให้กระจกสแกนและอุปกรณ์ภายในเย็นลง 

 ล้างมือด้วยสบู่หลังจากทําความสะอาดสแกนเนอร์แล้ว 

การทาํความสะอาดอุปกรณ์ 

 ใช้ผ้าแห้ง นุ่ม ไม่มีขน (หรือ ผ้าฝา้ย) ในการทําความสะอาด 

 ใช้สารทําความสะอาดท่ีไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน เช่น Isopropyl alcohol (95%) ห้ามใช้นํา้ 

** หมายเหตุ 
 สามารถใช้น้ํายาทําความสะอาดกระจกหรือสารทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิเป็นกลางในการทําความสะอาดกระจก

สแกนได้  

 การใช้สารทําความสะอาดอย่างอ่ืนอาจเป็นอันตรายกับสแกนเนอร์ได้ 
 

5.1.1. การทําความสะอาด Flatbed 
1. เปิดฝาสแกนเนอร์ 
2. เช็ดด้วยผ้าชบุนํา้ยาทําความสะอาดบิดหมาดๆ 
3. ปลอ่ยให้แห้ง 
4. ปิดฝา 

 
 

หมายเหตุ  - ห้ ามพ่ น ส เป ร ย์นํ ้ายาท ําค วามสะอ าด
โดยตรงไปที่กระจกสแกนเนอร์  เพราะนํา้ยาส่วนเกินท ี่
เหลืออาจจะทาํให้สแกนเนอร์เสียหายได้ 
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6. ปัญหาและการแก้ไข 
6.1. การเช่ือมต่อกับสแกนเนอร์ 

ในขัน้แรกเม่ือเกิดปัญหาในการเช่ือมต่อกบัสแกนเนอร์ ให้ตรวจสอบว่าตอ่อปุกรณ์ครบด้วนถกูต้องหรือไม่ ไอคอน 

 ท่ีปรากฏอยู่ท่ี task bar แสดงว่าสแกนเนอร์กบัคอมพิวเตอร์ติดตอ่กนัได้แล้ว  

 

7. ตดิต่อบริษทั 
บริษัท แวค รีเสร์ิช จํากดั 
9 ซ.ลาดพร้าววงัหิน 33 ถ.ลาดพร้าววงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 
โทร. 025303809, 025381038, 025399352 แฟกซ์. 025383098 
E-mail : sales@wacinfotech.com Website : www.wacinfotech.com  

ไอคอน  สถานะ 

 

โปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้และสแกนเนอร์กบัคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกนัอย่างสมบรูณ์ 
พร้อมทําการสแกน 

 

เคร่ืองสแกนเนอร์ไม่ตอ่เข้ากบัคอมพิวเตอร์หรือสแกนเนอร์ปิดอยู่ 

No Display ไมได้ลงโปรแกรม ไม่วา่สแกนเนอร์จะเชื่อมตอ่กบัคอมพิวเตอร์หรือไม่ 


