قبل استخدام الجهاز للمرة األولى ،اقرأ دليل اإلعداد السريع هذا إلعداد
الجهاز وتثبيته.

ُطبع في الصين
LB9607001

االلتزام بشعار ENERGY STAR®العالمي
إن الغرض من برنامج ENERGY STAR®العالمي هو زيادة تطوير وشعبية
األجهزة المكتبية ذات االستعمال الفعّال للطاقة.
كشريك لبرنامج ،ENERGY STAR®فقد صرحت شركة Brother
 Industries, Ltd.بأن المنتج يفي بإرشادات®
 ENERGY STARالمتعلقة
بكفاءة استخدام الطاقة.

■■

مالحظات التجميع والنشر

■■

العالمات التجارية

■■

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تم تجميع هذه األدلة ونشرها تحت إشراف شركة ،Brother Industries Ltd.لتغطية مواصفات
وأوصاف آخر منتجاتها.
محتويات أدلة هذا المنتج ومواصفات هذا المنتج ُعرضة للتغيير دون إخطار.
وتحتفظ شركة  Brotherبحق إجراء التغييرات دون سابق إخطار في المواصفات والمواد المتضمنة
في هذا الموضع وال تتحمل مسئولية أية تلفيات (بما في ذلك المترتبة على التغيير) تنتج عن االعتماد
على المواد المقدمة ،على سبيل المثال ال الحصر األخطاء المطبعية أو غيرها من األخطاء التي تتعلق
بالنشر .يمكن أن تختلف الصور التي تعرض على الشاشة في هذا الدليل وذلك وفقًا لنظام التشغيل أو
الطابعة.
© .Brother Industries Ltd. 2012
الشعار  Brotherهو عالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة.Brother Industries, Ltd.
إن  Brotherعالمة تجارية مسجلة خاصة بشركة.Brother Industries, Ltd.
©  .Brother Industries, Ltd. 2012كافة الحقوق محفوظة.
 Microsoftو Windows Vistaو Windows Serverو Windowsهي عالمات تجارية أو
عالمات تجارية مسجلة لـ  Microsoft Corp.في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
 Appleو Macintoshو Mac OSهي عالمات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.في الواليات المتحدة
والبلدان األخرى.
أسماء البرامج أو المنتجات األخرى المستخدمة في هذا المستند هي عالمات تجارية أو عالمات
تجارية مسجلة خاصة بالشركات التي طورتها.
كل شركة تم ذكر اسم البرنامج الخاص بها في هذا الدليل لها اتفاقية ترخيص برامج خاصة بالبرامج
التي تمتلكها.
جميع أسماء الطرز والمنتجات والمصطلحات األخرى المذكورة في دليل اإلعداد السريع هذا هي
عالمات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها.

اقرأ واستوعب جميع هذه التعليمات واحفظها للرجوع إليها الحقًا .اتبع جميع التحذيرات الموضحة عن المنتج.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل هي:

يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات يجب اتباعها .وقد ينتج عن تجاهلها حدوث إصابة
أو خلل أو فشل في التشغيل.
يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات يمكن أن تساعدك في الفهم بشكل أفضل واستخدام
الجهاز بشكل أكثر كفاءة.

■■

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب وقوع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو عطل.

تحذير

يوضح موقف خطورة محتمل والذي يمكن أن يسبب الوفاة أو اإلصابة الخطيرة إذا تم التعامل مع المنتج دون
اتباع التحذيرات والتعليمات.

تنبيه

يوضح موقف خطورة محتمل والذي يمكن أن يسبب إصابات صغيرة أو متوسطة ،و/أو تلف الملكية إذا تم
التعامل مع المنتج بدون اتباع التحذيرات والتعليمات.

■■

سلك الكهرباء

استخدم مصدر الطاقة المرخص فقط ( 240 - 220فولت تيار
متردد) للجهاز.

تأكد من إدخال سلك الكهرباء في المقبس الكهربائي بشكل
صحيح.

استخدم سلك الكهرباء الموجود مع الجهاز فحسب.

اإلجراء غير مسموح به

ال تقم بفك المنتج.

ال تضع جهدًا زائدًا على المقبس الكهربائي من خالل الكثير من
األجهزة أو تقم بتوصيل سلك الكهرباء في مقبس كهربائي تالف.

ال تسحب سلك الكهرباء عند نزع قابس الكهرباء من المقبس
الكهربائي .يمكن أن يسبب عمل ذلك حدوث صدمة كهربائية
أو حريق.

ال تنثر الماء على الجهاز أو تغمر الجهاز في الماء.

ال تلمس جزءًا محددًا من المنتج.

ال تقطع أجسامًا ثقيلة ،أو تقم بإتالفها ،أو تبديلها ،أو وضعها
على سلك الكهرباء.

ال تقم بثني السلك ،أو قطعه ،أو إتالفه بأي طريقة ،حيث إن ذلك
قد يسبب حدوث صدمة كهربائية ،أو حريق ،أو تعطل الجهاز.

إجراء إلزامي

فصل الطاقة

الرموز المستخدمة في هذه األدلة لهذا المنتج هي:

■■
■■

تحذير

■■

الجهاز

تخلص من العلب البالستيكية بشكل صحيح واحفظها بعيدًا عن
متناول الصغار واألطفال .ال ترتدي علبًا بالستيكية أو تلعب بها.
قم بفصل الموصل الكهربائي على الفور وتوقف عن استخدام
الجهاز إذا الحظت رائحة غير عادية ،أو حرارة ،أو دخانًا ،أو
تغيرا في اللون ،أو عيبًا أوأي شيء غير عادي أثناء استخدام
ً
الجهاز.

ال تستخدم مرقق الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي محلول
عضوي آخر لتنظيف الجهاز .يمكن أن يسبب القيام بذلك تلف
الشكل الخارجي للسطح .استخدم قماشة ناعمةً ،وجافةً ،لتنظيف
الجهاز.

ال تقم بفك الجهاز .لفحص الجهاز وإجراء أية عمليات ضبط
وإصالحات ،يُرجى االتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه
الطابعة أو مركز الصيانة المحلي المعتمَد.

ال تضع أية أجسام ثقيلة أو أجسام تحتوي على المياه فوق
الجهاز .وفي حالة سقوط مياه أو أجسام غريبة داخل الجهاز،
يُرجى االتصال ببائع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز أو مركز
الصيانة المحلي المعتمَد .وإذا واصلت استخدام الجهاز مع وجود
المياه أو األجسام الغريبة به ،يمكن أن يتلف الجهاز ويمكن أن
تحدث إصابة شخصية.

ال تدع الجهاز يسقط ،أو يتعرض لالصطدام أو تسبب أي تلف له.
ال تدع أية سوائل تالمس الجهاز.

الملصقات الباقية ،وأدخل بكرة  DK Rollجديدة وأعد طباعة الملصق األخير.
مالحظة :لتفسير ذلك ،يمكن أن يكون عدد ملصقات  DKالمتضمن على كل بكرة  DK Rollأكبر من الموضح على العبوة.
•عند نزع ملصق بعد وضعه على سطح ما ،يمكن أن يبقى جزء من الملصق.
•قبل استخدام ملصقات األقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي ،تأكد من اتباع التعليمات في دليل اإلرشادات الخاصة بمشغل األقراص المضغوطة/

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب وقوع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو عطل.

ولتفادي إمكانية حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تقم بفك
الجهاز أو تركه يتعرض للبلل.

الجهاز

قد يتعطل الجهاز إذا وُضع قرب تلفاز أو راديو وما إلى ذلك .لذا ال تستخدم الجهاز بالقرب من أية أجهزة قد تتسبب في تداخل
إلكترومغناطيسي.

أقراص الفيديو الرقمي فيما يخص وضع ملصقات األقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي.
•ال تستخدم ملصقات األقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي في فتحة تحميل مشغل األقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي ،على سبيل المثال
مشغل األقراص المضغوطة في سيارة حيث يكون القرص المضغوط منزلقًا في مشغل األقراص المضغوطة.
•ال تنزع ملصق القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي بمجرد وضعه على القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي ،فمن الممكن أن تقع عليه طبقة سطحية

تأكد من عدم وضع األطفال الصغار ألصابعهم داخل األجزاء المتحركة أو الفتحات في الجهاز.
يجب أن يكون المقبس الكهربائي قريبًا من الجهاز وأن يكون الوصول إليه سهل.

تأكد من إيقاف الجهاز ونزع موصل الطاقة من سلك الكهرباء
عند تنظيف الجهاز .يمكن أن يسبب اإلخفاق في عمل ذلك في
حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

ال تضع الجهاز في مكان يمكن أن يتعرض فيه للبلل ،مثل
المطبخ ،أو الحمام ،أو بجوار المرطب .يمكن أن يسبب عمل ذلك
حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

ال تستخدم الطابعة مع وجود أجسام غريبة داخلها .ال تسقط أية
مواد معدنية مثل المشبك والدبابيس داخل الجهاز .وفي حالة
سقوط ماء أو أي أجسام غريبة داخل الجهاز ،قم بفصل سلك
الكهرباء من المقبس الكهربائي وانزع الجسم الغريب .وعند
الضرورة ،اتصل ببائع التجزئة في المكان الذي قمت بشراء
الجهاز منه أو مركز الصيانة المحلي المعتمَد.

ال تدع المذيبات العضوية (مثل البنزين ،أو مرقق الدهان ،أو
مزيل طالء األظافر ،أو مزيل الروائح إلخ) تالمس الجهاز
وكبالت التوصيل الخاصة به .يمكن أن يسبب القيام بذلك عطب
الجهاز أو تلفه ،ويمكن أن تكون هناك خطورة صدمة كهربائية
أو حريق.

ال تلمس القاطعة .يمكن حدوث إصابة شخصية.

رفيعة ،مما يسبب تلف القرص.
•ال تضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي على األقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمي المخصصة لالستخدام مع طابعات الحبر النفاث.
تسقط الملصقات من على تلك األقراص بسهولة ويمكن أن يسبب استخدام أقراص بملصقات متقشرة في فقد البيانات أو تلفها.
•عند وضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي ،استخدم أداة اللصق الموجودة مع بكرات ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.

ال تضع الجهاز في اماكن معرضة لضوء الشمس المباشر ،أو بجوار المدفأة ،أو األجهزة الساخنة ،أو في أي مكان معرض لدرجات حرارة
عالية جدًا أو منخفضة جدًا ،أو لكثافة عالية أو تراب زائد .يمكن أن يتسبب ذلك في عطل الجهاز.
ال تحمل الجهاز أو ترفعه من غطاء حجيرة  .DK Rollفيمكن أن يقع الغطاء ويمكن أن يسقط الجهاز ويتعرض للتلف.

يمكن أن يسبب اإلخفاق في عمل ذلك في تلف مشغل القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
أي فقد أو
•سيتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن وضع ملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي .ال تتحمل شركة  Brotherأي مسؤولية عن ّ
تلف للبيانات بسبب االستخدام الخاطئ لملصقات القرص المضغوط/قرص الفيديو الرقمي.
•احرص على عدم إسقاط بكرة .DK Roll
•تستخدم بكرات  DK Rollالورق الحراري والغشاء الحراري .سيضمحل كل من الملصق والطباعة بسبب ضوء الشمس والحرارة .ال تستخدم بكرات DK

ال تحمل الجهاز بيد واحدة فقط .يمكن أن ينزلق الجهاز من يدك.

■■
■■
■■

بكرة ( DK Rollملصق  DKوشريط )DK

استخدم بكرات  DK Rollعلى الفور بعد فتح العبوة.
•يمكن أن يسبب خدش السطح المطبوع للملصق بأظافرك أو بمواد معدنية ،أو مالمسة السطح باليدين المبللتين بالماء أو العرق تغير اللون أو اضمحالله.
•ال تضع ملصقات ألي أشخاص ،أو حيوانات ،أو نباتات .عالوة على ذلك ،ال تضع ملصقات ألي ملكية عامة أو خاصة بدون إذن.
•عند نهاية شريط  DK Rollالذي تم تصميمه لعدم االلتصاق ببكرة الملصق ،قد ال يتم قطع الملصق األخير بشكل صحيح .وفي حالة حدوث ذلك ،قم بنزع

تنبيه

■■

سلك الكهرباء

 ،و ) .ال تستخدم أي قطع غيار أو معدات غير مرخصة.
•استخدم قطع غيار ومعدات  Brotherاألصلية فقط (بعالمات
ال بسطح مبتل ،أو متسخ ،أو به زيت ،فمن الممكن أن تتم إزالته بسهولة .وقبل وضع الملصق ،قم بتنظيف السطح الذي سيتم
•إذا كان الملصق متص ً
وضعه عليه.
•تستخدم بكرات  DK Rollورق ًة أو شريح ًة حراري ًة يمكن أن يضمحل لونها أو تتم إزالتها عن السطح إذا تعرضت إلى إشعاع فوق بنفسجي أو رياح أو مطر.
•ال تعرض بكرات  DK Rollلضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو التراب .وينصح بالتخزين في مكان بارد ومظلم.

الستخدام الجهاز بأمان

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب وقوع حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو عطل.

الجهاز

•يجب عليك وضع الجهاز بالقرب من مقبس كهربائي قياسي يسهل الوصول إليه.

انزع قابس الكهرباء بشكل منتظم من المقبس الكهربائي ،وقم
بتنظيف قاعدة المسامير واألجزاء التي بينها .وإذا تركت قابس
الكهرباء في المقبس الكهربائي لمدة زمنية طويلة ،سيتجمع
التراب على قاعدة سني قابس الكهرباء .يمكن أن يسبب ذلك
دائرة قصيرة يمكن أن تسبب حدوث حريق.

إنذار باحتمال التعرض لصدمة كهربائية

احتياطات عامة

جهازا دقيقًا .ال تدع الجهاز يسقط ،أو يتعرض لالصطدام أو تسبب أي تلف له.
ً
•يعد الجهاز
•ال ترفع الجهاز من غطاء حجيرة بكرة  .DK Rollفيمكن أن يقع الغطاء ويمكن أن يسقط الجهاز ويتعرض للتلف.
•ال تدخل أي مواد في فتحة مخرج الملصق أو منفذ  USBأو تسده.
•استخدم كبل الواجهة (كبل  )USBالموجود مع الجهاز فقط.
•وعند عدم االستخدام لفترة ممتدة ،قم بإزالة بكرة  DK Rollمن الجهاز.
•ال تحاول طباعة الملصقات أثناء فتح غطاء بكرة .DK Roll

ال تستخدم سلك الكهرباء في حالة تلفه.

ال تمسك موصل الطاقة أو تقم بتوصيله إذا كانت يداك مبتلتان.

■■

QL-700

ولعرض دليل اإلعداد السريع بلغات أخرى ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني .http://solutions.brother.com/

احتياطات األمان

معلومات عامة

دليل اإلعداد السريع

تأكد من التوجيه واإلجراءات الصحيحة عند توصيل كبالت عديدة ومنتجات اختيارية .عالو ًة على ذلك ،استخدم الكبالت والمنتجات
االختيارية المحددة فقط .يمكن أن يسبب اإلخفاق في عمل ذلك في حدوث حريق أو إصابة شخصية .اتبع التعليمات الموجودة في الدليل
لتوصيل الجهاز بشكل صحيح.

 Rollفي الهواء الطلق الذي يتطلب المتانة.
•وفقًا للمكان والمواد والظروف البيئية ،قد يكون نزع الملصق ممكنًا أو يصبح الملصق غير قابل لإلزالة ،وكذلك لون الملصق قد يتغير أو ينتقل إلى أجسام
أخرى .قبل وضع الملصق ،تحقق من الظروف البيئية والمادة .اختبر الملصق من خالل تثبيت قطعة صغيرة منه على منطقة غير بارزة من السطح المقصود.

سلك الكهرباء
إذا كان الجهاز لن يتم استخدامه لفترة طويلة ،انزع سلك الكهرباء من المقبس الكهربائي.

القاطعة

■■

ال تلمس نصل القاطعة.
ال تفتح الغطاء العلوي أثناء تشغيل القاطعة.

القرص المضغوط والبرنامج

•ال تخدش القرص المضغوط أو تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة.
•ال تضع أية أجسام ثقيلة على القرص المضغوط أو تتعامل معه بقوة.
•البرنامج الموجود على القرص المضغوط مخصص لالستخدام مع هذا الجهاز فقط .راجع الترخيص على القرص المضغوط لمزيد من التفاصيل .يمكن تثبيت

التثبيت/التخزين
ضع الجهاز على سطح مست ٍو وثابت مثل مكتب.

البرنامج على عدة أجهزة كمبيوتر الستخدامه في المكتب مثالً ،وما إلى ذلك.

ال تضع أية أغراض ثقيلة على الجزء العلوي للجهاز.
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قم بتفريغ محتويات جهاز  QL-700وفحص المكونات.

■■

يُرجى التحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام الطابعة.
وفي حالة فقد أي مكون أو تلفه ،يرجى االتصال بوكيل .Brother
QL-700

كبل USB

دليل اإلعداد السريع

وصف المكونات (وحدة الطباعة الرئيسية)
الجزء األمامي

غطاء حجيرة DK Roll

■■

الجزء الخلفي

( DK Rollبكرة ملصقات)

ملصق  DKودليل الشريط

المقبس الكهربائي

إبدأ من هنا

سلك الطاقة

سلك كهرباء التيار المتردد

قد يختلف تصميم القابس حسب الدولة.

التوثيق/التثبيت
قرص مضغوط

مالحظة

يشمل جهاز  Brother QL-700بكرتي الملصقات التاليتين:
•بكرة ملصقات واحدة لملصقات عنوان قياسية DK
مقصوصة مسبقا ( 100ملصق)
•بكرة ملصقات واحدة لشريط  DKالثابت المستمر
( 62مم ×  8م)

لمبة الحالة
STATUS

لمبة
Editor Lite
منفذ USB

زر Editor Lite
زر تشغيل/إيقاف

زر القص
CUT

زر التلقيم
FEED
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قم بتوصيل مصدر الطاقة￼￼ .

تعريف لمبة الحالة

قم بتوصيل سلك الكهرباء بجهاز
 QL-700ثم قم بتوصيل سلك
الكهرباء في مقبس كهربائي.

تحدد لمبة الحالة  STATUSفي طابعة  Brother QLحالة التشغيل الحالية.
اللمبة
ال تضئ
اللمبة الخضراء مضيئة
قد يختلف تصميم القابس حسب الدولة

اللمبة الخضراء تومض

الحالة
تم فصل الكهرباء.

اللمبة

الحالة

اللمبة البرتقالية مضيئة

غطاء البكرة مفتوح .قم بإغالق غطاء البكرة بشكل صحيح.
الجهاز في حالة إعادة الضبط االنتقالي .للحصول على تفاصيل حول إعادة تعيين
جهاز  ،QL-700راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج". (PDF) 

اللمبة البرتقالية تومض

التبريد (انتظر حتى يتم تبريد درجة حرارة رأس الطباعة)
جار إعادة الضبط .للحصول على تفاصيل حول إعادة تعيين جهاز ،QL-700
ٍ
راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج". (PDF)

تم توصيل الكهرباء.

اللمبة

i

يتم استالم بيانات من الكمبيوتر.
يتم نقل البيانات.

اللمبة الحمراء تومض

i

اللمبة الحمراء مضيئة
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جاري تشغيل الجهاز.

الحالة
توضح إحدى األخطاء التالية.
تومض اللمبة الحمراء في فواصل زمنية بطول ثانية واحدة:
•نهاية بكرة DK Roll
•تم تثبيت بكرة  DK Rollغير صحيح
•خطأ في التلقيم
•ال يوجد بكرة DK Roll
•خطأ في اإلرسال
•غطاء البكرة مفتوح (أثناء التشغيل)
•خطأ في نشر البيانات
اللمبة الحمراء تومض في فواصل زمنية غير منتظمة:
•خطأ في القاطعة
اللمبة الحمراء تومض بسرعة:
•خطأ في ذاكرة EEPROM

قم بضبط بكرة .DK Roll
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3-1

3-2

3-3

3-4

اضغط باستمرار على زر  ) ( ON/OFFإليقاف
تشغيل جهاز  .QL-700أمسك بجهاز Brother QL-
 700من الجزء األمامي للجهاز ،وارفع غطاء حجيرة
بكرة  DK Rollبحزم لفتح الغطاء.

ضع البكرة في أدوات توجيه البكرة في حجيرة
بكرة .DK Roll

أدخل طرف شريط  DK Rollفي الفتحة
حتى تكون محاذية للمنطقة الموضحة
على اليمين.

أغلق غطاء حجيرة بكرة .DK Roll

مهم

مهم

•تأكد من إدخال أذرع البكرة بقوة في أدوات توجيه
البكرة على اليمين واليسار.
•أدخل بكرة  DK Rollفي أداة توجيه البكرة الموجودة
على الجانب األيمن لجهاز .QL-700

قم بمحاذاة طرف البكرة مع الحافة العمودية
لفتحة مخرج الملصق.

قم بتوصيل كبل  USBوقم بتشغيل .P-touch Editor Lite

4-1

لنظام التشغيل
Windows® XP

عند استخدام ®Windows Vista
عند توصيل الجهاز للمرة األولى ،قم بعمل مسح ثم حدد مربع اختيار إجراء ذلك دومًا للبرامج واأللعاب على مربع الحوار المعروض
عند اكتمال المسح .سيبدأ  P-touch Editor Liteتلقائيًا المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل جهاز .QL-700

بعد توصيل كبل  ،USBيظهر مربع حوار على شاشة الكمبيوتر.
(قد تختلف الشاشات التالية بنا ًء على نظام التشغيل على الكمبيوتر)
لمبة
Editor Lite

انقر فوق P-touch Editor Lite

مالحظة

مالحظة

يتم ضبط  Editor Liteعلى أنه الوضع االفتراضي.
زر Editor Lite

4-2

مزدوجا فوق PTLITE10
ً
نقرا
انقر ً

مالحظة

.2
.3

2ولفصل  ,QL-700انقر فوق الرمز الموجود في شريط المهام في
الكمبيوتر (  ، ,أو ).
3انقر على إزالة جهاز تخزين  USBكبير السعة بأمان.

.4

4وعندما تظهر الرسالة التي توضح إمكانية فك الجهاز بأمان ،قم بإيقاف
 QL-700وفصل كبل .USB

انقر فوق “فتح المجلد” لعرض الملفات

مهم
ال تقم بفصل الكهرباء أو فصل جهاز  QL-700أثناء
استخدام .P-touch Editor Lite

وعند استخدام Macintosh
ال يتوفر  P-touch Editor Liteلـ .Macintosh
يتم عرض رمز [ ]QL-700عند توصيل  QL-700بجهاز  Macفي وضع .Editor Lite
افتح [ ]QL-700من سطح المكتب ،ثم قم بتنفيذ [ابدأ هنا .]Mac
وفي حالة عدم تثبيت مشغل  P-touch Editor 5.0وطابعة  ،QL-700تظهر رسالة تنبيه بالتثبيت.
قم بتثبيتهم ،واستخدم .P-touch Editor 5.0

كيفية فصل جهاز QL-700
.1

4-4
يبدأ تشغيل .P-touch Editor Lite

موزع  ،USBفقد ال يتم اكتشافها
إذا قمت بتوصيل الطابعة عبر ّ
بشكل صحيح.

1قم بالخروج من  P-touch Editor Liteعن طريق النقر على
الموجودة في أعلى الركن األيمن للنافذة.

لنظام التشغيل
Windows® 7

•إذا لم تستطع مشاهدة مربع الحوار ،يمكن أن يكون مخفيًا خلف نافذة برنامج أو برامج مفتوحة .قم بتصغير جميع
النوافذ لعرض مربع الحوار.
•سيستغرق ذلك وقتًا أطول من وقت تشغيل  P-touch Editor Liteالمعتاد عند توصيل طابعة  QLبالكمبيوتر
ألول مرة .وإذا لم يبدأ البرنامج تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل الجهاز ،يمكنك تشغيله من جهاز الكمبيوتر .ابدأ تشغيل
 P-touch Editor Liteعن طريق النقر المزدوج على .PTLITE10.EXE

قم بتوصيل كبل  USBبجهاز الكمبيوتر.

عند استخدام ®:Windows

لنظام التشغيل
Windows Vista®

4-3

￼

قم بتشغيل جهاز  ،QL-700ثم اضغط باستمرار
على زر  Editor Liteحتى تضيء لمبة Editor
 Liteالخضراء.

مهم
وعندما تضغط على زر تشغيل/إيقاف ( ) لتشغيل جهاز
 ،Brother QL-700تتم محاذاة طرف ملصق قطع قالب
 DKتلقائيًا.

وعند استخدام :Macintosh

.1

1حدد [ ]QL-700على سطح المكتب ،ثم قم بإجراء واحدة مما يلي:
•حدد [إخراج] من قائمة السياق

.2

•قم بسحبها وإفالتها في سلة المحذوفات

2وعندما تظهر رسالة توضح إمكانية فك الجهاز بأمان ،قم بإيقاف
 QL-700وفصل كبل .USB

تثبيت  P-touch Editor 5.0وبرنامج تشغيل الطابعة (للوظائف المتقدمة)
مهم
تأكد من إيقاف  Editor Liteقبل توصيل جهاز
 QL-700بالكمبيوتر باستخدام كبل .USB
اضغط باستمرار على زر  Editor Liteحتى
تنطفئ لمبة .Editor Lite

.1
.2

1قم بتشغيل الكمبيوتر ،وضع القرص المضغوط في مشغّل األقراص.
(تظهر الشاشة الموجودة على اليمين).
2قم بتثبيت البرنامج من خالل اتباع الخطوات الموجودة على الشاشة.

مالحظة

للحصول على تفاصيل حول البرنامج ،راجع "دليل المستخدم الخاص بالبرنامج" (. (PDF
i

عند استخدام ®Windows

عند استخدام Macintosh

