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مقدمة

.E300 طراز P-touch نشكركم على شراء جهاز
يعد طراز E300 الجديد سهل االستخدام، إذ يمكنك تشغيل وإبراز مزايا جهاز P-touch الغني الذي يصدر ملصقات ذات مظهر 

احترافي وجودة عالية.
يتضمن هذا الدليل احتياطات متعددة وإجراءات أساسية الستخدام طابعة الملصقات هذه، لذا ُيرجى قراءته بعناية قبل االستخدام، كما 

ننصح باالحتفاظ به في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

إشعار بالتجميع والنشر 
تم تجميع هذا الدليل ونشره تحت إشراف شركة .Brother Industries, Ltd، وهو مخصص لتغطية مواصفات وأوصاف آخر 

منتجاتها.
محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج تخضع للتغيير بدون إصدار إخطار بذلك.

إذا تم إصدار نسخة جديدة من البرنامج الثابت E300، فإن هذا الدليل ال يعكس المزايا المحدثة ولذلك، قد تجد أن البرنامج الثابت 
الجديد ومحتويات هذا الدليل قد اختلفت.

تعد أي أسماء تجارية أو أسماء المنتجات خاصة بشركات تظهر على منتجات Brother، والمستندات ذات الصلة وأي مواد أخرى 
متعلقة بالشركة، جميعها عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

العالمات التجارية المرخصة

MonotypeTM

Monotype هي عالمة تجارية لشركة  .Monotype Imaging Inc مسجلة في مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع 
والعالمات التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة.

FrutigerTM

Frutiger هي عالمة تجارية لشركة  .Linotype Corp مسجلة في مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع والعالمات 
التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة أخرى بإسم  .Linotype Corp أو شركات Linotype GmbH المرخصة 

ذات المسؤولية المحدودة.

PalatinoTM

Palatino هي عالمة تجارية لشركة Linotype GmbH ذات المسؤولية المحدودة مسجلة في مكتب الواليات المتحدة لبراءات 
االختراع والعالمات التجارية وقد تكون مسجلة في مناطق قضائية معينة أخرى.
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احتياطات األمان

احتياطات األمان
لتجنب التعرض لإلصابة أو تلف الجهاز، يتم شرح المالحظات الهامة باستخدام عدة رموز. 

ويرد فيما يلي هذه الرموز ومدلوالتها: 

يشير إلى موقف َخِطر وشيك قد يسبب الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة إذا تم التعامل مع الجهاز  خطر
بدون اتباع التحذيرات أوالتعليمات.

يشير إلى موقف َخِطر محتمل، وإذا لم يتم تجنبه، فقد يسبب الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة. تحذير

يشير إلى موقف َخِطر محتمل، وإذا لم يتم تجنبه فقد يسبب وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة. تنبيه

يرد فيما يلي الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

ال تقم بفك الجهاز.اإلجراء غير مسموح به.

ال تلمس جزًءا محدًدا من الجهاز.ال تنثر الماء على الجهاز أو تغمر الجهاز في الماء.

نزع القابس أمر ضروري.إجراء إلزامي.

إنذار باحتمال التعرض لصدمة كهربائية.يشير إلى خطر الحريق في ظروف معينة.
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 خطر
بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

يرجى االلتزام بعناية باالحتياطات التالية الخاصة ببطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن )يشار إليها هنا فيما بعد 
باسم "البطارية القابلة إلعادة الشحن"(. في حالة عدم اتباع هذه االحتياطات، قد يؤدي فرط السخونة أو التسريبات أو التشققات في 
البطارية إلى حدوث قصر الدائرة الكهربائية أو انفجار أو ظهور دخان أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابتك أو 

إصابة اآلخرين أو تلف الجهاز أو أية ممتلكات أخرى.

استخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن للغرض المراد   
 منها فقط. 

يتم تصميم طابعة الملصقات والبطارية القابلة إلعادة 
الشحن للقيام بوظائفهما بشكل حصري عند اقترانهما 

 سوًيا. 
ال تدخل البطارية القابلة إلعادة الشحن في طابعة ملصقات 

مختلفة، أو تدخل بطارية مختلفة قابلة إلعادة الشحن في 
طابعة الملصقات، وإال قد ينجم عن ذلك نشوب حريق أو 

تلف في الجهاز.
لشحن البطارية القابلة إلعادة الشحن، أدخلها في طابعة   

الملصقات، ثم استخدم محول التيار المتردد المصمم 
خصيًصا لطابعة الملصقات هذه.

ال تقم بشحن البطارية القابلة إلعادة الشحن بالقرب من   
النار أو تحت ضوء الشمس المباشر؛ فقد يؤدي ذلك إلى 

تشغيل دوائر الحماية المصممة لمنع خطر التعرض 
للحرارة المرتفعة، وقد يتسبب تشغيل دوائر الحماية في 

توقف الشحن، أو الشحن مصحوًبا بحدوث زيادة في التيار 
الكهربائي/الفولطية في حالة عطل دوائر الحماية، أو 
 حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل البطارية.

عند شحن البطارية القابلة إلعادة الشحن، استخدم شاحن   
البطارية المصمم خصيًصا لها فقط.

ال تدع مجاالً لحدوث تالمس بين األسالك أو المواد   
المعدنية األخرى وأطراف التوصيل في البطارية القابلة 

 إلعادة الشحن. 
ال تحمل البطارية القابلة إلعادة الشحن أو تخزنها مع 

المواد المعدنية مثل العقود أو دبابيس الشعر؛ فقد يؤدي 
ذلك إلى حدوث قصر الدائرة الكهربائية، وفرط سخونة 

المواد المصنوعة من معدن الرصاص مثل األسالك، أو 
العقود، أو دبابيس الشعر.

ال تستخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن أو تتركها   
بالقرب من النار، أو السخانات، أو أية مواقع أخرى درجة 

حرارتها مرتفعة )تزيد عن 80 درجة مئوية(.
ال تدع مجاالً لحدوث تالمس البطارية القابلة إلعادة   

الشحن مع الماء أو غمرها فيه. 

ال تستخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن في بيئات التآكل،   
مثل المناطق التي يوجد بها هواء مالح، أو مياه مالحة، أو 
حمضيات، أو قلويات، أو غازات وكيماويات آكلة، أو أية 

سوائل آكلة.
ال تستخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن، إذا كانت تالفة   

أو بها تسريب.

ال تقم بلحام أية وصالت مباشرًة في البطارية القابلة إلعادة   
الشحن؛ فقد يؤدي ذلك إلى انصهار المادة العازلة الداخلية، 

 أو انبعاث الغازات، أو حدوث عطل في آليات األمان.

ال تستخدم البطارية القابلة إلعادة الشحن والقطبية )+( )-(   
 معكوسة. 

تأكد من اتجاه البطارية القابلة إلعادة الشحن قبل إدخالها، 
وال تحاول إدخالها بالقوة في طابعة الملصقات. فقد يتسبب 
شحن البطارية القابلة إلعادة الشحن مع عكس األقطاب في 
حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل البطارية القابلة 

إلعادة الشحن أو حدوث تدفق تيار كهربي غير طبيعي أثناء 
 تفريغ البطارية.

ال تقم بوصل البطارية القابلة إلعادة الشحن مباشرًة   
بمصدر كهرباء منزلي.
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 خطر
بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

قد يشير تسرب السائل )اإللكتروليت( من طابعة الملصقات   
أو البطارية القابلة إلعادة الشحن إلى أن البطارية القابلة 

 إلعادة الشحن قد أصبحت تالفة. 
إذا وجدت تسريبات في البطارية القابلة إلعادة الشحن، 

عليك بإيقاف استخدام طابعة الملصقات على الفور، ونزع 
محول التيار المتردد من القابس، وعزل طابعة الملصقات 

 بوضعها في أي كيس.
 وال تلمس اإللكتروليت. 

إذا دخل اإللكتروليت في عينيك، فال تقم بحكها. اغسل 
عينيك على الفور بغزارة من ماء الصنبور، أو أي ماء آخر 

نظيف، واطلب المشورة من قبل متخصص في الرعاية 
 الطبية. 

 إذا ظل اإللكتروليت في العين، فقد يؤدي لإلضرار بها. 
إذا المس اإللكتروليت الجلد أو المالبس، عليك بغسلهما 

بالماء على الفور.
ال تضع طابعة الملصقات أو البطارية القابلة إلعادة   

الشحن في فرن الميكروويف أو مكررة الحاويات ذات 
الضغط العالي. 

ال تترك البطارية القابلة إلعادة الشحن وهي فارغة في   
طابعة الملصقات لفترة زمنية طويلة؛ فقد يؤدي ذلك إلى 
تقصير عمر البطارية القابلة إلعادة الشحن، أو قد يؤدي 

إلى حدوث قصر الدائرة الكهربية.
إذا تعذر استخدام طابعة الملصقات إال لفترة زمنية قصيرة   

فقط، حتى لو كانت البطارية القابلة إلعادة الشحن 
مشحونة بالكامل، فقد تكون البطارية القابلة إلعادة الشحن 

 حينها قد وصلت إلى نهاية مدة الخدمة. 
استبدل البطارية القابلة إلعادة الشحن ببطارية أخرى 

 جديدة. 
عند إزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن واستبدالها، قم 

بتغطية أطراف التوصيل في البطارية القديمة القابلة 
إلعادة الشحن باستخدام شريط لتجنب حدوث قصر في 

الدائرة الكهربية في البطارية.

ال تقم بفك البطارية القابلة إلعادة الشحن، أو تعديلها أو   
محاولة إصالحها.

ال تقم بالتخلص من البطارية القابلة إلعادة الشحن في   
النار أو تسخينها أكثر مما ينبغي بصورة متعمدة، فقد 

يؤدي ذلك إلى انصهار المادة العازلة الداخلية، أو انبعاث 
الغازات، أو حدوث عطل في آليات األمان، عالوة على 

ذلك، قد تعلق النيران بمحلول اإللكتروليت.
ال تقم بوخز البطارية القابلة إلعادة الشحن باستخدام أية   

مواد، أو تعريضها لصدمات شديدة، أو رميها، فقد يؤدي 
التلف الذي يلحق بدائرة الحماية بالبطارية القابلة إلعادة 
الشحن إلى إعادة شحنها بتيار/فولطية غير طبيعية أو قد 

يتسبب في حدوث رد فعل كيميائي غير طبيعي داخل 
البطارية القابلة إلعادة الشحن.

ال تقم بحرق البطارية القابلة إلعادة الشحن أو التخلص   
منها مع النفايات المنزلية.
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 تحذير
P-touch جهاز

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو خطر إصابتك أو إصابة اآلخرين، أو إلحاق تلف بطابعة 
الملصقات أو أية ممتلكات أخرى.

ال تدع مجاالً لتعرض طابعة الملصقات للبلل أو استخدامها   
في أماكن قد تتعرض للبلل، مثل المراحيض أو بالقرب من 

أحواض الغسيل.
ال تلمس أية قطع معدنية بالقرب من رأس الطباعة؛ حيث   

يصبح رأس الطباعة ساخًنا جًدا أثناء االستخدام ويظل 
كذلك مباشرًة بعد االستخدام، ال تلمسه مباشرًة بيديك.

 .P-touch ال تقم بفك جهاز  
يرجى االتصال بخدمة عمالء Brother، للقيام بالمعاينة 

والضبط وإصالح طابعة الملصقات.
تخلص من األكياس البالستيكية المستخدمة في تغليف   

طابعة الملصقات، واحتفظ بها بعيًدا عن الرضع واألطفال، 
لتجنب مخاطر االختناق. 

إذا الحظت وجود حرارة، أو رائحة غريبة، أو تغييًرا في   
لون أو شكل طابعة الملصقات، أو أي شيء آخر غير 

معتاد أثناء استخدام طابعة الملصقات أو تخزينها، توقف 
عن استخدامها على الفور، وقم بفصل محول التيار 

المتردد، وأزل البطاريات.
لمنع حدوث تلف بجهاز P-touch، احرص على عدم   

إسقاطه أو ارتطامه.

ال تستخدم جهاز P-touch مع وجود جسم غريب بداخله، في حالة دخول المياه، أو مادة معدنية، أو أي جسم آخر غريب   
.Brother قم بفصل محول التيار المتردد، وأزل البطاريات، واتصل بخدمة عمالء ،P-touch في جهاز

البطاريات القلوية/ بطاريات هيدريد نيكل المعدني )Ni-MH( القابلة إلعادة الشحن
اتبع هذه اإلرشادات لتجنب حدوث تسريب للسائل من البطارية، أو سخونتها، أو انفجارها، والتسبب في حدوث إصابة شخصية.

ال تلِق البطاريات في النار، أو تسخنها، أو تقصر دائرتها   
الكهربائية، وال تعد شحنها، وال تقم بفكها.

ال تدع مجاالً لتعرض البطاريات للبلل، على سبيل المثال،   
من خالل مناولتها بأيٍد مبتلة أو سكب مشروبات عليها.

في حالة تسرب سائل من البطاريات ووصوله إلى عينيك،   
اغسل عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم 

اطلب الرعاية الطبية. إذا دخل السائل المتسرب في عينيك، 
فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية أو تلف آخر بالعينين.

ال تدع مجاالً لتالمس أي جسم معدني مع طرفي زائد   
وناقص للبطارية.

تجنب استخدام األدوات الحادة مثل المالقط أو األقالم   
المعدنية، إلزالة البطاريات، أو تغييرها.

ال تستخدم أي بطارية تالفة، أو بها تغير في شكلها، أو بها   
تسريبات، أو أي بطارية ملصقها تالف؛ فقد يؤدي ذلك إلى 
توليد حرارة زائدة. وقد يؤدي أيًضا استخدام بطارية تالفة 
أو بها تسريبات إلى وصول سائل البطارية إلى يديك، إذا 
وصل السائل المتسرب إلى يديك وقمت بحك عينيك، فقد 
يؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية أو تلف آخر بالعينين، اغسل 

عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب 
الرعاية الطبية.
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احتياطات األمان

 تحذير
محول التيار المتردد

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب نشوب حريق، أو حدوث تلف، أو صدمة كهربائية، أو عطل، أو خطر إصابة أشخاص. 

تأكد من إدخال المأخذ بشكل كامل في مقبس التيار   
الكهربائي، وال تستخدم مقبًسا غير محكم التركيب.

استخدم دوًما محول التيار المتردد المحدد، وأدخل مأخذ   
محول التيار المتردد في مقبس كهرباء محدد الفولطية 

)240-220 فولت(. واإلخفاق في القيام بذلك قد يؤدي 
إلى إصابتك أو إصابة اآلخرين، أو إلحاق التلف بطابعة 

الملصقات أو الممتلكات األخرى، وال تتحمل شركة 
Brother أية مسؤولية تجاه أي حادث أو تلف ينتج عن 
عدم استخدام محول التيار المتردد وكبل المحول المحدد. 

ال تقم بوصل محول التيار المتردد أو كبل المحول بأجهزة   
أخرى.

ال تلمس محول التيار المتردد وجهاز P-touch أثناء   
العاصفة الرعدية؛ فقد يشكالن خطورة غير مباشرة 

لحدوث صدمة كهربائية من جراء البرق عند استخدام 
طابعة الملصقات أثناء العاصفة الرعدية.

ال تلمس محول التيار المتردد أو مأخذ التيار الكهربائي   
بيدين مبتلتين.

ال تستخدم محول التيار المتردد في أماكن تتميز بالرطوبة   
العالية مثل المراحيض.

ال تستخدم كبل المحول أو المأخذ بعد تلفهما.  

ال تضع أجساًما ثقيلة على كبل المحول أو المأخذ، أو   
تعرضهما للتلف أو التعديل، ال تقم بلي كبل المحول أو 

سحبه بالقوة.
ال تعرِّض محول التيار المتردد للسقوط أو االرتطام أو   

التلف بأية طريقة أخرى.

قاطعة الشريط

ال تلمس نصل وحدة القاطعة.  
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 تنبيه
البطاريات القلوية/ بطاريات هيدريد نيكل المعدني )Ni-MH( القابلة إلعادة الشحن

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب حدوث تسريب للسائل من البطارية، أو فرط سخونتها، أو انفجارها.

ال تستخدم أي بطارية بخالف البطارية المحددة لالستخدام   
مع طابعة الملصقات، تجنب استخدام مزيج من البطاريات 
القديمة والجديدة أو مزيج من أنواع بطاريات مختلفة، أو 

مستويات شحن مختلفة، أو جهات مصنعة مختلفة أو طرز 
مختلفة. ال تدخل البطارية والقطبية )+ و -( معكوسة.

في حالة تسرب سوائل من البطارية ووصولها إلى بشرتك   
أو مالبسك، قم بغلسهما على الفور بماء نظيف.

قم بإزالة البطاريات، إذا كنت ال تنوي استخدام جهاز   
P-touch لفترة زمنية طويلة.

قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن،   
يرجى قراءة التعليمات الخاصة بالبطاريات وشاحن 
البطارية بعناية، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح.

عند استخدام بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن، قم   
بشحن البطاريات قبل استخدامها بواسطة شاحن البطارية 

المناسب المخصص لها.
ال تقم بفك أو تعديل البطاريات.  

ال تعرض البطاريات للحرارة أو تتخلص منها في النار.  

محول التيار المتردد

إذا كنت ال تنوي استخدام جهاز P-touch لفترة زمنية   
طويلة، قم بفصل محول التيار المتردد من مقبس التيار 

الكهربائي.
عند فصل محول التيار المتردد من مقبس التيار الكهربائي،   

امسك دوًما محول التيار المتردد في هذه األثناء.
ال تستخدم محول التيار المتردد في أماكن ذات رطوبة   

عالية مثل المراحيض.

 ال تضع حمالً زائًدا على أي دائرة كهربائية بوضع محول 
التيار المتردد.

ال تقم بفك أو تعديل محول التيار المتردد.  

ال تدع مجاالً لتعرض محول التيار المتردد/ مأخذ التيار   
الكهربائي للبلل، من خالل مناولتهما بأيٍد مبتلة أو سكب 

مشروبات عليهما.
قاطعة الشريط

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية طفيفة وإلحاق التلف بطابعة الملصقات.

ال تضغط بقوة على القاطعة.ال تفتح غطاء صندوق الشريط أثناء تشغيل وحدة القاطعة.  
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احتياطات األمان

 تنبيه
P-touch جهاز

.P-touch اتبع هذه اإلرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية طفيفة وإلحاق التلف بجهاز
خزن جهاز P-touch على سطح مستٍو وثابت مثل   

مكتب أو درج.
ال تترك جهاز P-touch، أو أي شريط في متناول   

األطفال الصغار.
.P-touch ال تضع أية أجسام ثقيلة على جهاز  

 )AD-E001( استخدم دوًما محول التيار المتردد المقترح  
الخاص بجهاز P-touch، وأدخله في مأخذ ذي فولطية 

محددة. واإلخفاق في القيام بذلك قد يتسبب في حدوث تلف 
.P-touch أو عطل في جهاز

ال تستخدم جهاز P-touch في أماكن ذات رطوبة عالية   
مثل المراحيض.

ال تدع مجاالً لتعرض جهاز P-touch للبلل، على سبيل   
المثال، من خالل مناولته بأيٍد مبتلة أو سكب مشروبات عليه.

.P-touch ال تقم بفك أو تعديل جهاز  

إذا الحظت وجود حرارة، أو رائحة غريبة، أو تغييًرا في   
لون أو شكل جهاز P-touch، أو أي شيء آخر غير 

معتاد أثناء استخدام جهاز P-touch أو تخزينه، توقف 
عن استخدامه على الفور، وقم بفصل محول التيار 

المتردد، وأزل البطاريات.



مقدمة
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احتياطات عامة
بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

في وقت الشراء، تكون بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن مشحونة قليالً، ومن ثم، يمكن التحقق من تشغيل طابعة الملصقات مع 	 
ذلك، يجب شحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن بالكامل بواسطة محول التيار المتردد قبل استخدام طابعة الملصقات.

في حالة عدم استخدام طابعة الملصقات لفترة زمنية طويلة، قم بإزالة بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن من طابعة الملصقات، 	 
وخزنها في موقع، ال تتعرض فيه للكهرباء الساكنة، أو الرطوبة العالية، أو درجات الحرارة المرتفعة )يوصى بدرجات حرارة 
 Li-ion تتراوح ما بين 15 و 25 درجة مئوية ونسبة رطوبة تتراوح ما بين 40 و %60(، وللحفاظ على كفاءة وعمر بطارية

القابلة إلعادة الشحن، قم بشحنها مرة كل ستة أشهر على أقل تقدير.
إذا الحظت أي شيء غير معتاد في بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن عند استخدامها للمرة األولى، على سبيل المثال فرط 	 

.Brother السخونة، أو الصدأ، ال تستمر في استخدام البطارية، يرجى االتصال بخدمة عمالء
طابعة الملصقات

ال تقم بتركيب جهاز P-touch بالقرب من أي جهاز يتسبب في حدوث تداخالت كهرومغناطيسية، وقد يحدث خلل في تشغيل 	 
P-touch، إذا تم تركه بالقرب من التلفاز أو الراديو أو خالفه.

ال تستخدم جهاز P-touch بأية طريقة أو ألي غرض غير مذكور في هذا الدليل، قد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو إلحاق تلف 	 
بطابعة الملصقات.

ال تضع أية أجسام غريبة في فتحة خروج الشريط أو موصل محول التيار المتردد أو أي جزء آخر من طابعة الملصقات.	 
 	 )TZe-CL4( بأصابعك، استخدم الشريط الخاص بتنظيف رأس الطباعة )ال تلمس رأس الطباعة )يرجى النظر في صفحة صفحة 6

أو وظيفة التنظيف الذاتي لطابعة الملصقات، أو قطعة قماش ناعمة )مثل ممسحة قطنية( عند تنظيف رأس الطباعة )يرجى النظر في 
صفحة "تنظيف الوحدة" في صفحة 46(.

ال تقم بتنظيف أي جزء من طابعة الملصقات باستخدام الكحول أو المذيبات العضوية األخرى، واستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة فقط.	 
ال تضع جهاز P-touch في أماكن معرضة لضوء الشمس المباشر، أو بجوار السخانات، أو األجهزة الساخنة، أو في أي مكان 	 

معرض لدرجات حرارة عالية جًدا أو منخفضة جًدا، أو رطوبة عالية أو أتربة، إن معدل درجة حرارة التشغيل القياسية لجهاز 
P-touch يتراوح ما بين 10 و35 درجة مئوية.

ال تترك أي مطاط أو فينيل أو منتجات مصنوعة من المطاط أو الفينيل على طابعة الملصقات لفترة زمنية طويلة، وإال فقد تصبح 	 
طابعة الملصقات ملطخة بالبقع.

قد تصعب قراءة بعض الرموز أو األحرف وفًقا للظروف البيئية المحيطة واإلعدادات المستخدمة.	 
 	.P-touch مع جهاز HGe أو Brother TZe استخدم فقط أشرطة
 	.P-touch ال تقم بسحب الشريط من األشرطة وال تضغط عليه، لتجنب تلف جهاز
ال تحاول طباعة الملصقات باستخدام شريط فارغ أو عند عدم وجود شريط في جهاز P-touch قد يؤدي ذلك إلى تلف رأس الطباعة.	 
ال تحاول قص الشريط أثناء الطباعة أو التلقيم، ألن ذلك يؤدي إلى تعرض الشريط للتلف.	 
وفًقا للموقع والمواد والظروف البيئية، قد يكون نزع الملصق ممكًنا أو يصبح الملصق غير قابل لإلزالة، وكذلك لون الملصق قد 	 

يتغير أو ينتقل إلى أجسام أخرى.
ال تعرض الشريط لضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو األتربة، وخزن األشرطة في مكان بارد 	 

ومظلم، واستخدم الشريط بمجرد فتح عبوته.
قد تظهر العالمات المنشأة بالحبر الزيتي أو المائي حتى بعد وضع ملصق فوقها، وإلخفاء هذه العالمات، استخدم ملصقين فوق 	 

بعضهما أو استخدم ملصًقا داكن اللون.
يتم فقدان أية بيانات مخزنة في الذاكرة في حال عطل جهاز P-touch أو عند إصالحه أو إذا انتهت صالحية البطاريات.	 
عند فصل الطاقة ألكثر من دقيقتين، يتم مسح كافة إعدادات النص والتنسيقات. كما يتم مسح كافة الملفات النصية المخزنة في الذاكرة.	 
يتم وضع الصق واٍق وشفاف من البالستيك على الشاشة أثناء التصنيع والشحن، يجب إزالة هذا الالصق قبل االستخدام.	 
قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروض.	 
 	 Brother يمكنك أيًضا استخدام أنبوب االنكماش الحراري في هذا الطراز، يرجى زيارة الموقع االلكتروني لشركة 

)/http://www.brother.com(، للحصول على مزيد من المعلومات، قد ال تتمكن من استخدام بعض إطارات الطباعة، أو 
إعدادات الخط، عند استخدام أنبوب االنكماش الحراري.

لم يتم تزويد جهاز P-touch بميزة الشحن الخاصة ببطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن.	 
 	.LCD قد يختلف الملصق المطبوع عن الصورة التي تظهر على شاشة

http://www.brother.com/
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الرموز المستخدمة في هذا الدليل

يرجى مالحظة عدم تحمل Brother Industries, Ltd. أية مسئولية عن أي تلف أو إصابة ناجمة عن اإلخفاق في اتباع 	 
االحتياطات المذكورة في هذا الدليل.

ُيوصى بقراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام جهاز P-touch، وُيرجى االحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.	 

الرموز المستخدمة في هذا الدليل
يتم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل لتوضيح معلومات إضافية.

يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات قد يؤدي تجاهلها إلى حدوث تلفيات أو إصابات، أو القيام بعمليات ينتج عنها :
وقوع أخطاء.

v: بشكل أكثر P-touch يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات يمكن أن تساعدك في الفهم بشكل أفضل واستخدام جهاز
كفاءة.



مقدمة

12P-touch كيفية استخدام
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P-touch كيفية استخدام

nnP-touch عمل ملصق بواسطة جهاز

1 بدء التشغيل

2 تحرير ملصق 

3 طباعة ملصق

ص. 13 	   P-touch إعداد جهاز

باإلضافة إلى إدخال النص، يحتوي جهاز 
P-touch على نطاق كبير من خيارات التنسيق.

قم بإنشاء ملصقات مثل هذه:

ص. 33	  إدخال النص وتحريره. 
ص. 35	  إدخال الرموز. 
ص. 37	  إدخال األحرف المشددة. 
ص. 26	  اختيار نمط استخدام الملصق. 
ص. 39	  ضبط خيارات القص. 

قبل الطباعة يمكنك فحص مخطط الطباعة 
باستخدام الوظيفة السابقة.

قم بإنشاء ملصقات مثل هذه:

ص. 41	  طباعة ملصق. 
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بدء التشغيل

إخراج جهاز P-touch من العبوة
.P-touch ُيرجى التحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام جهاز

nnE300
P-touch محول التيار المترددجهاز

قد يختلف تصميم المأخذ حسب الدولة.
)Li-ion( رباطبطارية الليثيوم أيون

دليل المستخدمالشريط
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بدء التشغيل

الوصف العام

العربية

الوصف العام
 

عند شحن الجهاز من المصنع، تكون شاشة عرض LCD مغطاة بورقة واقية، لمنع التلف، قم بإزالة هذه الورقة قبل استخدام 
.P-touch جهاز

لوحة مفاتيح

ذراع قاطعة الشريط

LCD شاشة عرض

حجرة الشريط
قاطعة الشريط

رأس الطباعة

فتحة خروج الشريط

ذراع التحرير

سقاطة قفل الغطاء

موصل محول التيار المتردد

الغطاء الخلفي

حجرة البطارية

عارض الشريط

مصابيح الصمام
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شاشة عرض LCD ولوحة المفاتيح

LCD شاشة عرض

رقم السطر  1.
يشير إلى رقم السطر داخل تخطيط الملصق.

وضع التغيير  2.
يشير إلى تشغيل وضع التغيير.

سطر البدء/  3.
.4 سطر االنتهاء

يتم طباعة المسافة بين سطر البدء وسطر االنتهاء.
توضح السطور القصيرة الممتدة من سطور البدء/االنتهاء 

نهاية تخطيط الملصق.

سطر فاصل كتلة النص  5.
يشير إلى انتهاء الكتلة.

المؤشر  6.
يتم إدخال األحرف على شمال المؤشر، يشير إلى الموضع 

الحالي إلدخال البيانات.
نمط استخدام الملصقات  7.

يشير إلى النمط الحالي الستخدام الملصقات.
عالمة الرجوع  8.

تشير إلى انتهاء أحد سطور النص.
مستوى شحن البطارية  9.

يشير إلى مستوى شحن البطارية المتبقي، يتم عرضه فقط 
.Li-ion عند استخدام بطارية

 - كامل
 - نصف

 - منخفض
 - فارغ

وضع اإلدخال  10.
ُيشير إلى أن وضع اإلدخال "الحالي" قيد التشغيل.

.14-.11 إرشادات خاصة بالنمط
تشير إلى اإلعدادات الحالية الخاصة بالخط )11(، وحجم 

األحرف )12(، ونمط األحرف )13(، واإلطار )14(.
طول الشريط  15.

يشير إلى طول الشريط الخاص بالنص الذي تم إدخاله.
اختيار المؤشر  16.

استخدم مفاتيح  و الختيار عناصر القائمة  ومفاتيح 
 لتغيير اإلعدادات.

عالمة القفل  17.
تشير إلى أن بعض العناصر ال يمكن تغييرها.

عداد  18.
يشير إلى الرقم المختار حالياً/ الرقم القابل لالختيار.

رقم الكتلة  19.
يشير إلى رقم الكتلة.

ارجع إلى "شاشة عرض LCD" في صفحة 24 للتهيئة.

19

1617
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شاشة عرض LCD ولوحة المفاتيح

العربية

أسماء ووظائف المفاتيح

اللغة االفتراضية هي "اإلنجليزية".
الطاقة  1.

.P-touch تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز
النمط  2.

تمكين ضبط سمات األحرف والسمات الخاصة بالملصق.
الملف  3.

تمكين طباعة الملصقات المستخدمة بصفة متكررة في 
الذاكرة أو فتحها أو حفظها أو حذفها.

معاينة  4.
عرض معاينة الملصق.	 
يتم تلقيم الملصق عند استخدامه مع مفتاح إزاحة.	 

الطباعة  5.
طباعة تصميم الملصق الحالي على الشريط.	 
يمكن نسخ الملصق عند استخدامه مع مفتاح إزاحة.	 

نمط استخدام الملصقات  6.
اختيار نمط استخدام المصقات.	 
يتم تمكين الخاصية المعروضة فوق الزر عند استخدامها 	 

باالقتران مع مفتاح إزاحة.
الباركود  7.

فتح شاشة إعداد الباركود.
تسلسل  8.

يمكنك طباعة أرقام مسلسلة على الملصقات.	 
يمكنك تعيين تسلسل أي رقمين عند استخدامه مع مفتاح 	 

إزاحة.
Menu )القائمة(  9.

تمكين ضبط تفضيالت التشغيل )اللغة، والتعديل، وخالفه( 
.P-touch الخاصة بإعدادات جهاز

.Escape 10 )إلغاء(
يقوم بإلغاء األمر الحالي، والرجوع إلى شاشة إدخال 

البيانات أو الرجوع إلى الخطوة السابقة.
مسح  11.

مسح كافة النصوص التي تم إدخالها، أو كافة إعدادات 
النصوص والملصقات الحالية.

) المؤشر )  12.
يقوم بتحريك المؤشر في اتجاه السهم.
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OK )موافق(  13.
يقوم باختيار الخيار المعروض. 

األحرف   14.
استخدم هذه المفاتيح لطباعة األحرف أو األرقام.	 
يمكن إدخال األحرف الكبيرة والرموز باستخدام هذه 	 

المفاتيح باالقتران مع مفتاح إزاحة.
يكون وضع إدخال األحرف العربية/الفارسية في الجزء 	 

العلوي من المفاتيح عند استخدامها باالقتران مع مفتاح 
إزاحة.

إدراج التطويل عند استخدام مفتاح  باالقتران مع مفتاح 	 
إزاحة. 

Backspace )مسافة للخلف(  15.
يقوم بحذف الحرف المكتوب على يسار المؤشر. 

Shift )إزاحة(  16.
ُيستخدم هذا المفتاح مع مفاتيح األحرف واألرقام، لطباعة 
األحرف الكبيرة أو الرموز الموضحة على مفاتيح األرقام.

وضع اإلدخال  17.
مع كل ضغطة على هذا المفتاح اضغط مفتاح وضع اإلدخال 
للتبديل بين األحرف العربية/الفارسية واألحرف اإلنجليزية 

الكبيرة والصغيرة.
الشدة  18.

استخدم هذا المفتاح الختيار وإدخال حرف مشدد.
مسافة  19.

إدخال مسافة فارغة. 	 
إعادة أي من اإلعدادات إلى القيمة االفتراضية.	 

الرمز  20.
ُيستخدم الختيار وإدخال أي رمز من قائمة الرموز المتاحة.	 
استخدم مفتاحي الرمز و إزاحة لعرض شاشة اختيار 	 

األحرف العربية/الفارسية.
إدخال  21.

إدخال سطر جديد عند إدخال النص.	 
إدخال كتلة جديدة عند استخدامه مع مفتاح إزاحة.	 



18

بدء التشغيل

مصدر الطاقة

العربية

مصدر الطاقة

محول التيار المتردد
 .AD-24ES أو AD-18 محول التيار المتردد( لطابعة الملصقات هذه، ال يمكن استخدام الطرز( AD-E001 استخدم طراز

.P-touch وصل محول التيار المتردد مباشرًة بجهاز

قم بإدخال المأخذ الموجود في كبل محول التيار المتردد في الموصل المميز بعالمة DC IN 12 V )دخل تيار مباشر بجهد   1
.P-touch 12 فولت( على جهاز

2 ثم أدخل مأخذ محول التيار المتردد في مأخذ التيار الكهربائي القياسي.

قم•بإيقاف•تشغيل•جهاز•P-touch•قبل•فصل•محول•التيار•المتردد.	•
ال•تقم•بسحب•كبل•محول•التيار•المتردد•أو•ليه.	•
عند•فصل•الطاقة•ألكثر•من•دقيقتين،•يتم•مسح•كافة•إعدادات•النص•والتنسيقات،•كما•يتم•مسح•كافة•الملفات•النصية•المخزنة•في•	•

الذاكرة.

لحماية ذاكرة طابعة الملصقات وخلق نسخة احتياطية منها، يوصى عند نزع محول التيار المتردد من القابس بتركيب بطاريات 
قلوية مقاس )LR6( AA، أو بطاريات هيدريد نيكل المعدني )Ni-MH( القابلة إلعادة الشحن )HR6( في طابعة الملصقات.

استخدام بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

nnالقابلة إلعادة الشحن )Li-ion( تثبيت بطارية الليثيوم أيون
افتح الغطاء الخلفي بالضغط على سقاطة قفل الغطاء. سقاطة قفل الغطاء1 

الغطاء الخلفي
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أدخل بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن في مكان البطارية.  2

تأكد أن الخطافات على حافة الغطاء الخلفي قد تم إدخالها بشكل صحيح، ثم أعد تركيب الغطاء ثانيًة.  3

إزالة بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
قم بإزالة غطاء البطارية وبطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن، ثم أعد تركيب غطاء البطارية ثانيًة.

nnالقابلة إلعادة الشحن )Li-ion( شحن بطارية أيون الليثيوم
 يمكن شحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن وهي بداخل طابعة الملصقات، قم باإلجراء التالي لشحن بطارية أيون الليثيوم 

)Li-ion( القابلة إلعادة الشحن.
قبل•استخدام•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن،•اتخذ•اإلجراء•التالي•لشحنها.	•
يتطلب•شحن•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•بالكامل•مدة•تصل•إلى•360•دقيقة.	•

تأكد من إيقاف تشغيل طابعة الملصقات أثناء الشحن، إذا كانت طابعة الملصقات في حالة تشغيل، فاضغط على  زر   1
)الطاقة( إليقاف تشغيلها.

تأكد أن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن مركبة في طابعة الملصقات.  2
استخدم محول التيار المتردد وطاقة الكبل لتوصيل نظام طباعة الملصقات بمخرج طاقة   3

 التيار المتردد.
يتم تشغيل الصمام بجانب موصل المحول في أثناء الشحن، فإنه ينفصل عندما يتم شحن 

بطارية الليثيوم أيون تماما، ستظهر ثالثة شرائط على مؤشر مستوى شحن البطارية على 
. الشاشة 

وقف شحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
إليقاف شحن بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن، افصل كبل محول التيار المتردد.

نصائح حول استخدام بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
اشحن•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•قبل•االستخدام،•ال•تستخدمها•قبل•الشحن.	•
يمكن•شحن•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•في•بيئات•تتراوح•درجات•حرارتها•ما•بين•5-35•درجة•مئوية،•إذا•كانت•درجة•	•

الحرارة•المحيطة•خارج•هذا•النطاق،•فلن•يتم•شحن•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن،•وسيظل•مؤشر•شحن•البطارية•مضاًء.
في•حالة•استخدام•طابعة•الملصقات•وبطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•مركبة،•ومحول•التيار•المتردد•قد•تم•توصيله،•قد•	•

ينطفئ•مؤشر•البطارية،•ويتوقف•الشحن،•حتى•لو•لم•يتم•شحن•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•بالكامل.
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العربية

خواص بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
إن فهم خواص بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن سيتيح لك الفرصة الستخدامها على أفضل وجه.

إن•استخدام•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•أو•تخزينها•في•موقع•يتعرض•لدرجات•حرارة•عالية•أو•منخفضة•قد•يسرع•من•	•
إتالفها،•وعلى•وجه•التحديد،•استخدام•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•ونسبة•شحنها•مرتفعة•)%90•أو•أكثر(•في•موقع•

معرض•لدرجات•حرارة•مرتفعة•سيسرع•من•إتالف•البطارية•بدرجة•كبيرة.
إن•استخدام•طابعة•الملصقات•وبطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•مركبة،•والقيام•بالشحن•في•هذه•األثناء•قد•يسرع•من•إتالف•	•

البطارية،•في•حالة•استخدام•طابعة•الملصقات•وبطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•مركبة،•قم•بفصل•محول•التيار•المتردد.
في•حالة•عدم•استخدام•طابعة•الملصقات•لفترة•تزيد•عن•شهر•واحد،•قم•بإزالة•بطارية•Li-ion•القابلة•إلعادة•الشحن•من•طابعة•	•

الملصقات،•ونسبة•شحنها•تبلغ•%50•أو•أقل•من•ذلك،•وقم•بتخزين•البطارية•في•مكان•بارد•بعيًدا•عن•ضوء•الشمس•المباشر.
في•حالة•عدم•استخدام•بطارية•أيون•الليثيوم•)Li-ion(•القابلة•إلعادة•الشحن•لفترة•زمنية•طويلة،•نوصي•بشحنها•كل•ستة•أشهر.	•
أثناء•الشحن،•من•الطبيعي•أن•يكون•ملمس•البطارية•دافئًا.	•

مواصفات بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن
•	)AD-E001(•وقت•الشحن:•6•ساعات•تقريبًا•عند•شحنها•بواسطة•محول•التيار•المتردد•طراز
الفولطية•االسمية:•التيار•المباشر•7.2•فولط	•
القدرة•االسمية:•1850•ميللي•أمبير•لكل•ساعة	•



يل
شغ

 الت
دء

l ب
العربية

21 مصدر الطاقة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

البطارية
بعد التأكد من إيقاف التشغيل، فقم بإزالة الغطاء الخلفي من على ظهر   1

طابعة الملصقات، إذا كانت البطاريات في طابعة الملصقات بالفعل، قم 
بإزالتها.

تأكد من إيقاف التشغيل عند استبدال البطاريات.

قم بإدخال البطاريات الست القلوية الجديدة مقاس )AA )LR6، أو   2
بطاريات )Ni-MH )HR6 المشحونة بالكامل، وتأكد أن أطراف 
البطارية الموجب )+( والسالب )-( تطابق عالمات الموجب )+( 

والسالب )-( داخل مكان البطارية.
مستخدمو البطاريات القلوية

قم دوًما باستبدال جميع البطاريات الست في نفس الوقت 
ببطاريات جديدة تماًما.

مستخدمو بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن
قم دوًما باستبدال جميع البطاريات الست في نفس الوقت 

ببطاريات مشحونة بالكامل.
 http://support.brother.com/ يرجى زيارتنا على

للحصول على أحدث المعلومات حول البطاريات الموصى بها.

قم بتركيب الغطاء الخلفي بإدخال الخطافات الثالثة في الجزء السفلي   3
في الفتحات الموجودة في طابعة الملصقات، ثم قم بالضغط بقوة إلى 

أسفل حتى تستقر في مكانها.

قم بإزالة البطاريات، إذا كنت ال تنوي استخدام جهاز P-touch لفترة زمنية طويلة.

http://support.brother.com/
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العربية

إدخال األشرطة
يمكن استخدام درج أشرطة بعرض 3.5 مم، أو 6 مم، أو 9 مم، أو 12 مم، أو 18 مم في جهاز P-touch، استخدم أشرطة 

. / Brother الموضوع عليها عالمة
إذا كان الشريط الجديد يحتوي على سداد من الورق المقوى، فتأكد من إزالة السداد قبل إدخاله.

تأكد من عدم انثناء طرف الشريط وأنه يمر من خالل خط اإلرشاد الخاص بالشريط، وإذا لم يمر   1
الشريط، فقم بتمريره من خالل خط اإلرشاد الخاص بالشريط حسبما هو مبين في الرسم 

التوضيحي.

بعد التأكد من إيقاف التشغيل، افتح الغطاء الخلفي، في حالة تركيب الشريط فعلًيا في   2
طابعة الملصقات، قم بإخراجه بسحبه مباشرًة إلى أعلى.

قم بإدخال األشرطة في مكان وضع الشريط، بحيث يكون طرف   3
الشريط مواجًها لفتحة خروج الشريط في طابعة الملصقات، وقم 

بالضغط عليه بإحكام حتى تسمع صوت نقر.
عند إدخال األشرطة، تأكد أن الشريط وشريط الحبر ال 

يعلقان برأس الطباعة.

أغلق الغطاء الخلفي.  4

طيرشلا ةياهن

دليل الشريط

فتحة خروج الشريط
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ال تسحب الملصق الخارج من فتحة خروج الشريط؛ فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع شريط الكاسيت.	•
خزن•األشرطة•في•مكان•بارد•ومظلم•بعيًدا•عن•ضوء•الشمس•المباشر،•ودرجة•الحرارة•العالية،•والرطوبة•العالية،•أو•األماكن•	•

الترابية،•استخدم•األشرطة•بأقصى•سرعة•ممكنة•بعد•فتح•العبوة•المغلقة.

الشريط الالصق فائق القوة:
يُنصح•باستخدام•الشريط•الالصق•فائق•القوة•لألسطح•غير•المستوية•أو•الخشنة•أو•القابلة•لالنزالق.	•
بالرغم من أن ورقة التعليمات المرافقة للشريط الالصق فائق القوة توصي بقص الشريط باستخدام المقص، إال أن قاطعة 	•

الشريط المجهز بها جهاز P-touch هذا قادرة على قص هذا الشريط. 

تشغيل/ إيقاف تشغيل الجهاز
.P-touch اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل جهاز

.P-touch اضغط على مفتاح الطاقة ثانيًة إليقاف تشغيل جهاز
يتمتع•جهاز•P-touch•بخاصية•توفير•الطاقة،•التي•يتوقف•تشغيلها•تلقائيًا•)في•ظروف•تشغيل•معينة(،•إذا•لم•يتم•الضغط•على•أي•	•

مفتاح•لفترة•زمنية،•انظر•الجدول•الزمني•إليقاف•التشغيل•التلقائي•الوارد•أدناه•لمعرفة•التفاصيل.
إذا•تم•تركيب•البطاريات•)أو•تم•توصيل•جهاز•P-touch•بمقبس•كهربائي•باستخدام•محول•التيار•المتردد(،•يتم•عرض•معلومات•	•

جلسة•العمل•السابقة•عند•تشغيل•الجهاز.

llإيقاف التشغيل التلقائي
5 دقائقبواسطة محول التيار المتردد

5 دقائقبواسطة البطارية

تلقيم الشريط

وظيفة التلقيم
ستقوم وظيفة التلقيم بتلقيم 23 مم من الشريط الفارغ.

ال تسحب الملصق الخارج من فتحة خروج الشريط؛ فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع شريط الكاسيت.	•
ال•تعوق•فتحة•خروج•الشريط•أثناء•الطباعة•أو•عند•تلقيم•الشريط؛•فالقيام•بذلك•يؤدي•إلى•زنق•الشريط.	•

اضغط على مفتاح إزاحة ثم اضغط بعد ذلك على مفتاح معاينة.  1
ستظهر رسالة "يتم تزويد الشريط الرجاء االنتظار" أثناء تلقيم الشريط.  2
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LCD شاشة عرض

LCD تباين شاشة عرض
يمكنك تغيير إعداد التباين لشاشة عرض LCD بواحدة من المستويات الخمسة التالية )2+ و1+ و0 و1 و2( لجعل قراءة الشاشة 

أكثر سهولة، اإلعداد االفتراضي هو "0".

، ثم اضغط على مفتاح OK أو  اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، واختر "تعديل" باستخدام مفتاح  أو   1
إدخال.

. اختر "تباين الشاشة" باستخدام مفتاح  أو  وقم بضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو   2
اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
الضغط•على•مفتاح•مسافة•على•شاشة•إعداد•التباين•يضبط•التباين•على•القيمة•االفتراضية•"0".	•

اإلضاءة الخلفية
يمكنك تغيير إعداد اإلضاءة الخلفية إما إلى التشغيل أو إيقاف التشغيل.

ويسهل رؤية شاشة العرض عند تشغيل اإلضاءة الخلفية. واإلعداد االفتراضي هو "تشغيل".

 OK ثم اضغط على مفتاح ، اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، واختر "اضائة خلفية" باستخدام مفتاح  أو   1
أو إدخال.

. اختر "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل" باستخدام مفتاح  أو   2
اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3

يمكن•توفير•الطاقة•عند•إيقاف•تشغيل•اإلضاءة•الخلفية.	•
سيتم•إيقاف•تشغيل•اإلضاءة•الخلفية•تلقائيًا•بعد•مرور•10•ثواٍن•من•عدم•وجود•نشاط،•ويمكنك•الضغط•على•أي•مفتاح•إلعادة•	•

تمكينها•أثناء•الطباعة•حيث•يتم•تعطيل•اإلضاءة•الخلفية.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

ضبط اللغة والوحدة

اللغة
، ثم اضغط على مفتاح OK أو  اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، واختر"اللغة" باستخدام مفتاح  أو   1

إدخال.
 . اختر أي لغة من أوامر ورسائل القائمة الظاهرة على شاشة عرض LCD باستخدام مفتاح  أو   2

يمكن اختيار اللغة من "اإلنجليزية" أو "العربية" أو "الفارسية".
اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3

اضغط على مفتاح Escape للرجوع إلى الخطوة السابقة.

الوحدة
، ثم اضغط على مفتاح OK أو  اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، واختر"الوحدة" باستخدام مفتاح  أو   1

إدخال.
. اختر وحدة لألبعاد الموضحة على شاشة عرض LCD باستخدام مفتاح  أو   2

يمكن اختيار إما "mm" )مم( أو "inch" )بوصة(.
اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3

اإلعداد االفتراضي هو "mm" )مم(.
اضغط على مفتاح Escape للرجوع إلى الخطوة السابقة.
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تحرير ملصق

 اختيار نمط استخدام الملصق
يمكنك اختيار ستة أنماط مختلفة من استخدامات الملصقات بالضغط على مفتاح استخدام الملصق. 

.LCD ونمط استخدام الملصق الذي اخترته يظهر على شاشة عرض

االستخدامالنوعالمفاتيح
طباعة ملصقات لغرض عام. )انظر صفحة 26(.GENERAL )عام(1

Shift+1)غطاء الحماية( FACEPLATE.)26 طباعة ملصقات غطاء الحماية. )انظر صفحة

 طباعة ملصقات يتم لفها حول الكبل وأنبوب االنكماش الحراري. CABLE WRAP )غالف الكابل(2
)انظر صفحة 27(.

Shift+2)عالمة الكبل( CABLE FLAG.)27 طباعة ملصقات عالمات الكبالت. )انظر صفحة

3 PATCH PANEL 
)لوح مقابس التوصيل(

 طباعة ملصقات لصف من المنافذ على لوح مقابس التوصيل. 
)انظر صفحة 28(.

Shift+3 PUNCH-DOWN BLOCK
)مجموعة قابسات التوصيل(

 طباعة ملصقات مكونة من سطرين لمجموعة قابسات التوصيل. 
)انظر صفحة 28(.

عندما•تقوم•بتغيير•أو•إعادة•تعيين•أي•نمط•من•أنماط•استخدام•الملصقات،•يتم•استخدام•النص•الذي•تم•طباعته•تلقائيًا•في•نمط•	•
استخدام•الملصق•الجديد•باستثناء•الحاالت•التالية:

التغيير•من•مجموعة•قابسات•التوصيل•يتم•ضبطه•على•الوضع•األفقي•أو•األساسي•مزوًدا•بنص•مسلسل- 
التغيير•إلى•مجموعة•قابسات•التوصيل•مزودة•بنص•مسلسل•يتم•ضبطه•على•الوضع•األفقي•أو•األساسي- 
عندما•يتم•تغيير•نمط•استخدام•الملصق،•ينتقل•النص•المطبوع•تلقائيًا•إلى•نمط•استخدام•الملصق•الجديد•بواسطة•وحدات•الكتل،•	•

يتم•حذف•الصفحات•الفارغة•ولكن•ال•يتم•حذف•الكتل.
يتم•إنشاء•نمط•استخدام•الملصق•الجديد•للنص•المطبوع•حتى•يتم•احتواؤه•في•كل•كتلة.	•
إذا•كان•العدد•اإلجمالي•للكتل•من•نمط•استخدام•الملصق•السابق•ال•يمكن•تقسيمه•إلى•العدد•اإلجمالي•للكتل•في•نمط•استخدام•	•

الملصق•الجديد،•يتم•ملء•االختالف•بكتل•فارغة.
إذا•كان•العدد•اإلجمالي•للكتل•من•نمط•استخدام•الملصق•السابق•يفوق•العدد•اإلجمالي•للكتل•في•نمط•استخدام•الملصق•الجديد،•يتم•	•

حذف•الكتل•الزائدة.

GENERAL )عام(
يمكن استخدام الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع للوفاء بأغراض عامة، في هذا الوضع يمكنك تحديد 

طول واتجاه الملصق.
الطول: آلي، 300mm-25 )300-25 مم(	 
توجهات:  )وضع أفقي(،  )وضع عمودي(	 

ال ينطبق اإلعداد العمودي عند إدخال الحروف العربية/الفارسية.

FACEPLATE )غطاء الحماية(
يمكن استخدام الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع لتعريف أغطية حماية مختلفة، يتم إضافة مسافات 

متساوية في الكتلة النصية على كل ملصق، في هذا الوضع يمكنك تحديد طول واتجاه الملصق وعدد الكتل.
الطول: 50mm )50 مم(، 300mm-25 )300-25 مم(	 
توجهات:  )وضع أفقي(،  )وضع عمودي(	 
عدد الكتل: 1، 1-5	 

1 2 3

Horizontal

Vertical
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 اختيار نمط استخدام الملصق

CABLE WRAP )غالف الكبل(
الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع يمكن لفها حول أي كبل أو سلك، يستخدم هذا الوضع أيًضا للطباعة 

 على أنبوب االنكماش الحراري. 
في ملصق المعرف المرن، يتم تدوير النص بنسبة 90 درجة بعكس اتجاه عقارب الساعة، ثم تتم طباعته 

ويمكنك أيًضا تحديد الحجم، والنص، وإعادة )نعم/ال(.

المعرف المرن
وحدة القياس: قطر )القطر القياسي(، CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, الطول )الطول القياسي(	 
قدر: وفًقا لوحدة القياس	 
تقرار: نعم، ال	 

النص: يرجى الطباعة في سطر واحد أو عدة أسطر للبيانات

أنبوب االنكماش الحراري
الطول: آلي	 

النص: يرجى الطباعة في سطر واحد أو عدة أسطر للبيانات
عند استخدام أنبوب االنكماش الحراري:

اضغط•على•مفتاح•غالف الكبل.•يتم•عرض•الشاشة•الختيار•نمط•الشريط،•اختر•أنبوب•االنكماش•الحراري•باستخدام•	•
،•ثم•قم•بإدخال•النص. •أو• مفتاح•

ال•يمكن•ضبط•طول•الشريط•إال•عندما•يتم•اختيار•أنبوب•االنكماش•الحراري،•يتم•تثبيت•إعداد•الهامش•على•وضع•"عدم•	•
القص".

CABLE FLAG )عالمة الكبل(
الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع يمكن لفها حول أي كبل أو سلك وطرفا الملصق يلتصقان سوًيا 

ليشكال عالمة، وتتم طباعة النص المكتوب في ملصقات العالمات على كل من طرفي الملصق، 
بحيث يتم ترك مسافة فارغة في الجزء األوسط الذي يتم لفه حول الكبل، في هذا الوضع يمكنك تحديد 

التخطيط وطول العالمة وقطر واتجاه الكبل.
تصميم:  )يتم طباعة نفس النص على كل كتلة(,  )يتم طباعة نصين 	 

مختلفين على كل كتلة.(
طول الراية: 30mm )30 مم(, 200mm-15 )200-15 مم(	 
قطر الكابل: 6mm )6 مم(، 90mm-3 )90-3 مم(	 
توجهات:  )وضع أفقي(,  )وضع عمودي(	 

يمكنك إدخال ما يصل إلى باركودين عند اختيار  في تخطيط العالمة.

أفقي عمودي

طول العالمة قطر العالمة طول العالمة طول العالمة قطر العالمة طول العالمة
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إنشاء ملصق الباركود28
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PATCH PANEL )لوح مقابس التوصيل(
يمكن استخدام الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع لتعريف أنواع مختلفة من األلواح، في هذا 

الوضع، يمكنك تحديد طول الكتلة وعدد الكتل والفاصل واالتجاه والترتيب العكسي )التشغيل/ إيقاف 
التشغيل( والمضاعفات )التشغيل/ إيقاف التشغيل(.

طول الكتلة: 15mm )15 مم(، 300mm-5 )30-5 مم(	 
عدد الكتل: 4، 1-50	 
 فاصل:  )عالمة تجزئة(،  )شرطة(،  )خط(، 	 

 )حرف عريض(،  )إطار(،  )بدون(
توجهات:  )وضع أفقي(،  )وضع عمودي(	 
عكسي: ال، نعم	 
مضاعفات: ال، نعم	 

قم بتعديل المسافات بين الكتل بشكل منفصل عندما تكون "مضاعفات" مضبوطة على وضع "نعم".
عدد الكتل: 1، 1-50- 
مضاعفات: 1.0، 9.5-1.0 )معدل الزيادة 0.1(- 

PUNCH-DOWN BLOCK )مجموعة قابسات التوصيل(
يمكن استخدام الملصقات المطبوعة وفًقا لهذا الوضع لتعريف نمط التوصل الكهربائي المستخدم كثيًرا في اإلرسال الهاتفي، هناك ما 

يصل إلى سطرين لكل كتلة على كل ملصق ويمكنك إدخال سطرين لكل كتلة، في هذا الوضع، يمكنك تحديد عرض الوحدة ونمط 
الكتلة ونمط الترتيب وقيمة البدء.

عرض الوحدة: 200mm )200 مم(، 300mm-50 )300-50 مم(	 
نوع الكتلة: 4أزواج، زوجين، 3أزواج، 5أزواج، فراغ	 
تسلسل:  )ال يوجد(،  )أفقي(،  )أساسي(	 
قيمة البداية: ---، 1-99999	 

عندما•يتم•اختيار•"كتلة•فارغة"•في•نمط•الكتلة،•يتم•ضبط•نمط•الترتيب•على•"ال•يوجد".•	•
عندما•يتم•اختيار•"ال•يوجد"•في•نمط•الترتيب،•تظهر•قيمة•البدء•كما•يلي:•"---"،•وال•يمكنك•حينئٍذ•ضبط•أي•قيمة.	•
مع•ذلك،•يسمح•لك•الوضع•األفقي•أو•األساسي•ضبط•قيمة•البدء•ابتداء•من•1•إلى•99,999.	•

إنشاء ملصق الباركود
باستخدام وظيفة الباركود، يمكنك إنشاء ملصقات باركود أحادية البعد، لالستخدام كملصقات إلدارة الموجودات وملصقات ذات أرقام 

مسلسلة وحتى كملصقات في نقاط البيع وأنظمة إدارة المستودعات.

"الباركود" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. )انظر صفحة 55(.
وجهاز•P-touch•غير•مصمم•بشكل•حصري•إلنشاء•ملصقات•الباركود،•تأكد•دوًما•أن•ملصقات•الباركود•يمكن•قراءتها•	•

بواسطة•قارئ•الباركود.
وللحصول•على•أفضل•النتائج،•قم•بطباعة•ملصقات•الباركود•باستخدام•الحبر•األسود•على•شريط•أبيض•اللون،•وبعض•قارئات•	•

الباركود•ال•تتمكن•من•قراءة•ملصقات•الباركود•التي•يتم•إنشاؤها•باستخدام•شريط•أو•حبر•ملون.
استخدم•إعداد•"كبير"•عند•ضبط•"العرض"،•متى•أمكن•ذلك.•وبعض•قارئات•الرموز•الشريطية•ال•تتمكن•من•قراءة•ملصقات•	•

الرموز•الشريطية•التي•يتم•إنشاؤها•عند•استخدام•إعداد•"صغير".
والطباعة•المستمرة•لعدد•كبير•من•الملصقات•ذات•الرموز•الشريطية•قد•يتسبب•في•فرط•سخونة•رأس•الطباعة،•األمر•الذي•قد•	•

يؤثر•على•جودة•الطباعة.

طول الكتلةطول الكتلة طول الكتلة
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إنشاء ملصق الباركود

إعداد معلمات الباركود وإدخال بيانات الباركود
اضغط على مفتاح الباركود.  1

يتم عرض شاشة إعداد الباركود.

يمكن إدخال ما يصل إلى خمسة رموز شريطية على أي ملصق.

. ، ثم قم بضبط أي قيمة لهذه السمة باستخدام مفتاح  أو  اختر أًيا من السمات باستخدام مفتاح  أو   2
 - CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 )UCC/EAN-128(, UPC-A, :النظام

UPC-E, I-2/5 )ITF(, CODABAR
العرض: صغير, كبير- 
الرقم: إظهار, إخفاء- 
 خانة الفحص: إيقاف, تشغيل- 

.Codabar و I-2/5 و Code39 فحص األرقام متاح فقط لبروتوكوالت
قد ال تظهر األحرف تحت الباركود حتى في حالة اختيار وضع "إظهار" فيما يتعلق بـ "الرقم" وفًقا لعرض الشريط 

المستخدم أو عدد األسطر التي تم إدخالها أو اإلعدادات الحالية لنمط األحرف.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3
لن يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة، إذا لم تقم بالضغط على مفتاح OK أو إدخال.

قم بالطباعة في المكان المخصص لبيانات الباركود.  4
يمكن إدخال األحرف الخاصة في الباركود عند استخدام بروتوكوالت CODE39 أو 

CODE128 أو CODABAR أو GS1-128. في حالة عدم استخدام أحرف خاصة، 
يرجى الذهاب إلى خطوة 7.
اضغط على مفتاح الرمز.   5

يتم عرض قائمة من األحرف المتاحة للبروتوكول الحالي.
، ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال إلدراج الحرف  اختر أي حرف باستخدام مفتاح  أو   6

في المكان المخصص لبيانات الباركود.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال إلدراج الباركود في الملصق.  7
يتم عرض الباركود على شاشة إدخال النص.

لطباعة ملصقات ارجع إلى "طباعة ملصق" في صفحة 41.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
اضغط•على•مفتاح•مسافة•لضبط•السمة•التي•تم•اختيارها•على•القيمة•االفتراضية.	•
يرجى•الرجوع•إلى•جدول•إعدادات•الباركود•لالطالع•على•قائمة•بكافة•اإلعدادات•المتاحة.	•

تحرير وحذف الباركود
لتحرير معلمات الباركود وبيانات الباركود، يرجى وضع المؤشر تحت عالمة الباركود في شاشة إدخال البيانات، ثم فتح شاشة 	 

إعداد الباركود، ارجع إلى "إعداد معلمات الباركود وإدخال بيانات الباركود" في صفحة 29.
لحذف أي باركود من أي ملصق، يرجى وضع المؤشر على يمين عالمة الباركود في شاشة إدخال البيانات واضغط على مفتاح 	 

.Backspace
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إدخال ملصق مسلسل
يمكن طباعة الملصقات المسلسلة رقمًيا، ال يمكنك ضبط الزيادة والعد المتعلق بالسلسلة في وضع التسلسل، يمكنك إنشاء سلسلة من 
الملصقات من خالل زيادة حرف واحد رقمي في النموذج، وفي وضع التسلسل المتقدم يمكنك اختيار تلقائي أو متقدم، ينشئ الوضع 
التلقائي سلسلة من الملصقات من خالل زيادة رقمين مختلفين في نفس الوقت، ينشئ الوضع المتقدم سلسلة من الملصقات من خالل 

السماح لك باختيار ترتيبين في النموذج وزيادتهم بشكٍل متتال.

التسلسل
أدخل النص.  1

مثال: قم بإنشاء ملصق "B010" و"C010" و "D010" من "A010" باستخدام هذه الوظيفة.

اضغط على مفتاح تسلسل وسيتم عرض الشاشة الخاصة بتحديد النطاق.  12

أو مفاتيح  لوضع المؤشر تحت الحرف األول، ثم ضع المؤشر تحت  أو  أو  استخدم   3
الحرف األخير حتى تتم زيادته، اضغط على مفتاح OK أو إدخال.

.OK واضغط على A مثال: اختر حرف
. ، واضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو  اختر "العد" و "التزايد ب" باستخدام مفتاح  أو   14

مثال: عندما ترغب في زيادة العدد بمعدل أربعة أضعاف، حدد الزيادة: 1، العد: 4.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لعرض الشاشة التي قمت بضبطها.  15
مثال: 

عندما•تضغط•على•مفتاح•تسلسل،•يمكنك•تكرار•اإلعداد.•بعد•تكرار•اإلعداد،•	•
 ستظهر•الرسالة•التالية•"استبدال•الملف•بعد•هذا•الوضع•؟".•

.OK•إذا•كنت•موافقًا•على•الكتابة•فوق•هذه•البيانات،•اضغط•على•مفتاح
يمكنك•اختيار•كل•شىء/الحالي/مدي•عند•الطباعة،•حيث•يوجد•صفحات•متعددة•	•

من•الملصقات.
لطباعة•ملصقات•ارجع•إلى•"طباعة•ملصق"•في•صفحة•41.	•
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التسلسل المتقدم

nnتلقائي

أدخل النص.  1
مثال: قم بإنشاء ملصق "B020" و"C030" و"D040" من "A010" باستخدام هذه الوظيفة.

اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط بعد ذلك على مفتاح تسلسل. اختر "في وقت واحد"   12
.OK ثم اضغط على مفتاح ، باستخدام مفتاح  أو 

، ثم  أو  أو  أو  اخترالحرف )األحرف( األولى التي ترغب في زيادتها باستخدام مفتاح   3
اضغط على مفتاح OK أو إدخال مرتين.

.A مثال: اختر
أو  أو  ،  أو  اخترالحرف )األحرف( األولى التي ترغب في زيادتها باستخدام مفتاح   14

ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال مرتين.
مثال: اختر 1.

ال يمكنك اختيار الحرف )األحرف( األولى، حيث إنها معطلة.

. ، واضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو  اختر "العد" و "التزايد ب" باستخدام مفتاح  أو   15
مثال: عندما ترغب في زيادة العدد بمعدل أربعة أضعاف، حدد الزيادة: 1، العد: 4.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لعرض الشاشة التي قمت بضبطها.  6
مثال: 

عندما•تضغط•على•مفتاح•إزاحة•وتضغط•بعدها•على•مفتاح•تسلسل،•يمكنك•تكرار•	•
 اإلعداد.•

 بعد•تكرار•اإلعداد،•ستظهر•الرسالة•التالية•"استبدال•الملف•بعد•هذا•الوضع•؟".•
.OK•إذا•كنت•موافقًا•على•الكتابة•فوق•هذه•البيانات،•اضغط•على•مفتاح

يمكنك•اختيار•كل•شىء/الحالي/مدي•عند•الطباعة،•حيث•يوجد•صفحات•متعددة•	•
من•الملصقات.

لطباعة•ملصقات•ارجع•إلى•"طباعة•ملصق"•في•صفحة•41.	•
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nnمتقدم

أدخل النص.  1
 مثال: قم بإنشاء ملصق "1A-A02" و "1A-A03" و "1A-A04" و "1A-B01" و 

"1A-B02" و "1A-B03" و "1A-B04" من "1A-A01" باستخدام هذه الوظيفة.
اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط بعد ذلك على مفتاح تسلسل، اختر "متطور" باستخدام   12

.OK ثم اضغط على مفتاح ، مفتاح  أو 

 ، أو  أو  أو  اخترالحرف )األحرف( األولى التي ترغب في زيادتها باستخدام مفتاح   3
ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال مرتين.

.A01 مثال: اختر 1 من
. ، واضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو  اختر "العد" و "التزايد ب" باستخدام مفتاح  أو   14

مثال: عندما ترغب في زيادة العدد بمعدل أربعة أضعاف، حدد الزيادة: 1، العد: 4.

، ثم اضغط على  أو  أو  أو  اختر العدد الثاني الذي ترغب في زيادته باستخدام مفتاح   15
مفتاح OK أو إدخال مرتين.

.A01 من A مثال: اختر

ال يمكنك اختيار الحرف )األحرف( األولى، حيث إنها معطلة.

. ، واضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو  اختر "العد" و "التزايد ب" باستخدام مفتاح  أو   6
مثال: عندما ترغب في زيادة العدد بمعدل ضعفين، حدد الزيادة: 1، العد: 2.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لعرض الشاشة التي قمت بضبطها.  7
مثال: 

عندما•تضغط•على•مفتاح•إزاحة•وتضغط•بعدها•على•مفتاح•تسلسل،•يمكنك•	•
تكرار•اإلعداد.•بعد•تكرار•اإلعداد،•ستظهر•الرسالة•التالية•"استبدال•الملف•بعد•

هذا•الوضع•؟".•إذا•كنت•موافقًا•على•الكتابة•فوق•هذه•البيانات،•اضغط•على•مفتاح•
.OK

يمكنك•اختيار•كل•شىء/الحالي/مدي•عند•الطباعة،•حيث•يوجد•صفحات•متعددة•	•
من•الملصقات.

لطباعة•ملصقات•ارجع•إلى•"طباعة•ملصق"•في•صفحة•41.	•
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إدخال النص وتحريره

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
ويمكن•تطبيق•وضع•التسلسل•أيًضا•على•الباركود،•ويتم•عد•الباركود•كحرف.	•
يتم•تجاهل•أية•رموز•أو•األحرف•األخرى•غير•األبجدية•الرقمية•في•الترتيب•الرقمي•التلقائي.	•
وقد•يحتوي•ترتيب•وضع•التسلسل•فقط•على•خمسة•أحرف•كحد•أقصى.	•

تتزايد•األحرف•واألرقام•كما•هو•موضح•أدناه.	•
...  ç  0  ç  9...  1  ç  0  
...  ç  A  ç  Z...  B  ç  A  
...  ç  a  ç  z...  b  ç  a  
...  ç  B0  ç  A9...  A1  ç  A0  

يمكن استخدام المسافات )الموضحة كشرطات سفلية "_" في المثال التالي( لضبط المسافة بين األحرف أو للتحكم في عدد 
األرقام التي تتم طباعتها.

...  ç  00  ç  99...  10  ç  9_  

...  ç  AA  ç  ZZ...  AA  ç  Z_  
...  ç  0_0  ç  9_9...  2_0  ç  1_9  

ال•يتم•زيادة•األرقام•العربية•الشرقية•)الهندية(•والفارسية.	•

إدخال النص وتحريره

تبديل التغيير للدخول ]االنجليزية/العربية/الفارسية[
اضغط على مفتاح وضع اإلدخال إلدخال األحرف اإلنجليزية الكبيرة أو الصغيرة أو األحرف العربية أو األحرف الفارسية وانتقل 	 

إلى وضع إدخال األحرف الُمقابلة.

إدخال النص من لوحة المفاتيح
يتم إضافة األحرف االنجليزية أو الرموز أو الخط الجديد إلى يمين األحرف العربية، أما عند الرغبة في إضافتهم إلى اليسار، 	 

حّرك المؤشر إلى الموضع المطلوب قبل إدخال النص اإلضافي أو الخط الجديد.
استخدم مفتاحي الرمز وإزاحة لعرض شاشة اختيار األحرف العربية.	 
يتم إضافة الحروف المتحركة والسكون والتنوين والشدة على يسار األحرف في هذا الجهاز. أما في حال استخدام ُمحرر 	 

P-touch Editor, يمكن إضافة هذه األحرف أعلى أو أسفل الحرف.
اختر وضع إدخال األحرف العربية/الفارسية وذلك إلدخال األرقام العربية الشرقية )الهندية( أو الفارسية، إلدخال األرقام العربية 	 

)الغربية( اختر وضع إدخال األحرف اإلنجليزية الكبيرة والصغيرة.
عندما يتم إدخال الحروف العربية بعد عدد، يتم إضافتها إلى يمين الرقم.	 

إدخال التطويل
. ُيمكن إدخال التطويل لزيادة طول المسافة الواصلة بين األحرف, 	  إلدخال التطويل اضغط باستمرار على مفتاح إزاحة ومفتاح 

مثال عند إدخال األحرف المركبة. 

إضافة سطر جديد
إلنهاء السطر الحالي من النص وبدء سطر جديد، اضغط على مفتاح إدخال، تظهر عالمة الرجوع في نهاية السطر، ويتحرك 	 

المؤشر إلى بداية السطر الجديد.
الحد•األقصى•لعدد•األسطر	•

شريط•18•مم:•5•أسطر- 
شريط•12•مم:•3•أسطر- 
شريط•9•مم•و6•مم:•سطران- 
شريط•3.5•مم:•سطر•واحد- 
إذا•ضغطت•على•مفتاح•إدخال•واألسطر•الخمسة•موجودة•بالفعل،•ستظهر•رسالة•خطأ.	•
عند•اختيار•PUNCH-DOWN BLOCK•)مجموعة•قابسات•التوصيل(،•يمكنك•إدخال•ما•يصل•إلى•سطرين.	•
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إضافة كتلة جديدة
عند اختيار GENERAL )عام(، يمكنك اختيار كتلة جديدة تصل إلى خمسة أسطر. إلنشاء كتلة جديدة من النص/األسطر على 	 

يمين نصك الحالي، اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط على مفتاحإدخال. سيتحرك المؤشر إلى بداية الكتلة الجديدة. في أنماط 
استخدامات الملصقات األخرى، يمكنك ضبط عدد من الكتل، عند الضغط على مفتاح استخدام الملصق، وقد تكون بعض أنماط 

استخدامات الملصقات غير مطلوبة.

 تحريك المؤشر
اضغط على مفتاح  أو  أو  أو  لتحريك المؤشر بمقدار مسافة واحدة أو سطر واحد.	 
 	. لتحريك المؤشر إلى بداية أو نهاية السطر الحالي، اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط على مفتاح  أو 
 	. لتحريك المؤشر إلى بداية الكتلة السابقة أو الالحقة، اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط على مفتاح  أو 

إدراج النص
إلدراج نص إضافي في السطر الحالي من النص، قم بتحريك المؤشر نحو الحرف على يمين الموضع الذي ترغب في البدء في 	 

إدراج النص فيه، ثم قم بإدخال النص اإلضافي، يتم إدراج النص الجديد على يسار المؤشر.

حذف نص

nnحذف حرف واحد في كل مرة على حدة
لحذف أي حرف من السطر الحالي في النص، قم بتحريك المؤشر نحو الحرف على يمين الموضع الذي ترغب في البدء في حذف 	 

النص فيه، ثم اضغط على مفتاح Backspace، يتم حذف الحرف المكتوب على يسار المؤشر في كل مرة يتم فيها الضغط 
.Backspace على مفتاح

إذا•ضغطت•باستمرار•على•مفتاح•Backspace•يتم•حذف•األحرف•المكتوبة•على•يسار•المؤشر•باستمرار.	•
ولكن•عند•إدخال•األحرف•العربية•أو•الفارسية،•يتم•حذف•الحرف•الموجود•فوق•المؤشر.	•

nnحذف النص بالكامل دفعة واحدة
استخدم مفتاح مسح لحذف النص بالكامل دفعة واحدة.

اضغط على مفتاح مسح.  1
يتم عرض خيارات المسح.

باستخدام مفتاح  أو  اختر  "النص فقط" لحذف النص بالكامل مع االحتفاظ بإعدادات   2
التنسيق الحالية، أو اختر "النص والتنسيق" لحذف كافة إعدادات النص والتنسيق.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•شاشة•إدخال•النص،•بدون•محو•)أو•مسح(•	•
النص•أو•التنسيق.

عند•اختيار•النص•والتنسيق،•يتم•مسح•كافة•النصوص•والخطوط،•والعودة•إلى•عام.	•

اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3
يتم حذف النص بالكامل. يتم اختيار كافة إعدادات التنسيق أيًضا في حالة اختيار النص والتنسيق.
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إدخال الرموز

إدخال الرموز
باإلضافة إلى الرموز المتاحة على لوحة المفاتيح، توجد رموز متعددة )بما في ذلك أحرف ASCII الدولية والممتدة( متاحة عبر 

وظيفة إدخال الرموز.
إلدخال أي رمز، استخدم وظيفة الرمز )انظر أدناه(. 

كما يمكنك الضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط على مفتاح على لوحة المفاتيح، إلدخال الرمز المطبوع على الجانب األيمن العلوي 
من المفتاح الذي تم اختياره.

"الرموز" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. )انظر صفحة 51(.

إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز
اضغط على مفتاح الرمز.  1

يتم عرض قائمة بفئات الرموز والرموز الموجودة داخلها.

يتم اختيار إدخال الرمز األخير في القائمة المعروضة.

اختر أي فئة من فئات الرموز )تشكيل ورياضية، إلخ( باستخدام مفتاح  أو  أو بالضغط على مفتاح الرمز تكراًرا، ثم   2
الضغط على مفتاح OK أو إدخال.

، ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال. ,  أو   , اختر أي رمز باستخدام مفتاح   3
يتم إدراج الرمز الذي تم اختياره في السطر.

عند•اختيار•الرموز:	•
اضغط•على•مفتاح•إزاحة•ومفتاح•الرمز•للرجوع•إلى•الصفحة•السابقة.	•
اضغط•على•مفتاح•الرمز•للذهاب•إلى•الصفحة•التالية.	•

اضغط على مفتاح Escape للرجوع إلى الخطوة السابقة.

استخدام تاريخ الرمز
يمكنك إنشاء فئة خاصة بك للرموز باستخدام تاريخ الرمز. سيظهر "تاريخ" أوالً عند اختيار الرموز، لمساعدتك على تعيين موقع 

الرموز المطلوبة بسرعة.

. اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، ثم اختر "رمز تاريخي" باستخدام مفتاح  أو   1

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لعرض شاشة تاريخ الرمز، ثم اختر "نعم" إلنشاء الفئة   2
. الخاصة بك باستخدام مفتاح  أو 

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3
تعود الشاشة إلى شاشة إدخال النص.

قم بإدخال الرمز الذي ترغب في إضافته إلى التاريخ الخاص بك.  4
ارجع إلى "إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز" في صفحة 35 لمزيد من 

التفاصيل.
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اضغط على مفتاح الرمز.  5
يظهر "تاريخ"، متضمًنا الرمز الذي تم إدخاله في الخطوة رقم 4.

لعرض•فئة•الحرف•العربي•على•الفور•اضغط•باستمرار•على•مفتاح•إزاحة•قبل•الضغط•على•مفتاح•الرمز.	•
يمكن•إضافة•ما•يصل•إلى•15•رمًزا•إلى•"تاريخ"،•سيتم•حذف•الرمز•األقدم•من•الفئة•عندما•يزيد•عدد•الرموز•المضافة•إلى•	•

"تاريخ"•عن•15•رمًزا.
إليقاف•استخدام•تاريخ•الرمز،•اختر•"ال"•على•شاشة•تاريخ•الرمز.	•
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ضبط سمات األحرف

إدخال األحرف المشددة
يتمكن جهاز P-touch من عرض وطباعة مجموعة من األحرف المشددة، مثل األحرف المحددة في لغة أخرى. "قائمة األحرف 

المشددة" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. )انظر صفحة 52(.

قم بإدخال الحرف الذي ترغب في تغييره ليصبح حرًفا مشدًدا.  1
اضغط على مفتاح شدة.   2

سوف يتغيرالحرف الذي أدخلته ليصبح حرًفا مشدًدا.
. اضغط على مفتاح شدة تكراًرا حتى يتم اختيار الحرف المشدد المطلوب أو قم باختياره باستخدام مفتاح  أو   3

يختلف ترتيب األحرف المشددة بناًء على لغة شاشة LCD المحددة.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  4
يتم إدراج الحرف المشدد الذي تم اختياره في السطر.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
يرجى•الرجوع•إلى•جدول•قائمة•األحرف•المعلمة•لالطالع•على•قائمة•كاملة•بكافة•األحرف•المشددة•المتاحة.	•

ضبط سمات األحرف

ضبط سمات األحرف وفًقا للملصق
باستخدام مفتاح النمط، يمكنك اختيار أحد الخطوط وتطبيق سمات الحجم والعرض والنمط والسطر والمحاذاة. "سمات األحرف" 

القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. )انظر صفحة 53(.

اضغط على مفتاح النمط.  1
سيتم عرض اإلعدادات الحالية.

. ، ثم قم بضبط أي قيمة لهذه السمة باستخدام مفتاح  أو  اختر أًيا من السمات باستخدام مفتاح  أو   2
اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3

لن يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة، إذا لم تقم بالضغط على مفتاح OK أو إدخال.

اإلعداد•االفتراضي•لمحاذاة•النص•هو•"يمين"•في•اللغة•العربية/الفارسية•و•"وسط"•في•اللغة•االنجليزية.	•
اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
اضغط•على•مفتاح•مسافة•لضبط•السمة•التي•تم•اختيارها•على•القيمة•االفتراضية.	•
يرجى•الرجوع•إلى•جدول•خيارات•اإلعدادات•لالطالع•على•قائمة•بكافة•اإلعدادات•المتاحة.	•
قد•تصعب•قراءة•األحرف•الصغيرة•في•حالة•تطبيق•بعض•األنماط•المعينة•)على•سبيل•المثال•التظليل•+•النص•المائل(.	•
•تعرض•على•المعاينة•في•	• إن•عدم•إمكانية•تغيير•القيمة•في•إعداد•النمط•يتوقف•على•نمط•استخدام•الملصق.•في•تلك•الحالة,•

الجانب•األيمن•من•الشاشة.
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ضبط نمط االحتواء التلقائي
عندما يتم ضبط "الحجم" على "آلي"، ويتم ضبط "الطول" على طول محدد، يمكنك اختيار الطريقة التي تقوم بها بتقليص حجم 

النص حتى يتم احتواؤه ضمن طول الملصق.
عندما يتم اختيار "حجم النص"، يتم تعديل الحجم اإلجمالي للنص حتى يتم احتواؤه ضمن الملصق.

عندما يتم اختيار "عرض النص"، سيتم تقليص عرض النص إلى هذا اإلعداد: الحجم x 1/2، )إذا كان من المطلوب إجراء 
تقليص آخر في الحجم حتى يتم احتواء النص ضمن طول الملصق الذي تم اختياره، سيتم تعديل الحجم اإلجمالي للنص، بعد 

تقليص عرض النص إلى x 1/2 هذا اإلعداد(.

اضغط على مفتاح Menu لعرض قائمة إعداد، ثم اختر "مالئمة النمط آليا" باستخدام مفتاح  أو  ثم اضغط على مفتاح   1
OK أو إدخال. سيتم عرض شاشة نمط االحتواء التلقائي.

. اختر النمط باستخدام مفتاح  أو   2
اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
اضغط•على•مفتاح•مسافة•لضبط•النمط•على•اإلعداد•االفتراضي•)"حجم•النص"(.	•

ضبط اإلطارات
يمكنك اختيار إطار الملصق باستخدام مفتاح النمط. "اإلطارات" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. )انظر صفحة 55(.

اضغط على مفتاح النمط. سيتم عرض اإلعدادات الحالية.  1
، ثم قم بضبط أي قيمة لهذه السمة باستخدام مفتاح  اختر أًيا من السمات باستخدام مفتاح  أو 

.  أو 
. ، ثم يمكنك اختيار اإلطار باستخدام مفتاح  أو  اختر أًيا من السمات باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3
لن يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة، إذا لم تقم بالضغط على مفتاح OK أو إدخال.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
اضغط•على•مفتاح•مسافة•لضبط•السمة•التي•تم•اختيارها•على•القيمة•االفتراضية.	•
يرجى•الرجوع•إلى•جدول•خيارات•اإلعدادات•لالطالع•على•قائمة•بكافة•اإلعدادات•المتاحة.	•
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ضبط خيارات القص

ضبط خيارات القص
تسمح لك خيارات قص الشريط بتحديد الطريقة التي سيتم بها تلقيم الشريط وقصه عند طبع الملصقات، وخيار "تسلسل" على وجه 

التحديد يقلص من حجم الجزء المفقود من الشريط بدرجة كبيرة، باستخدام هوامش أصغر، وإزالة المقاطع الفارغة التي يتم قصها بين 
الملصقات، وقيمة اإلعداد تكون ثابتة أو محدودة وفًقا لنمط استخدام الملصق.

اضغط على مفتاح النمط لعرض قائمة الملصقات.  1

. ، ثم اضبط القيمة باستخدام مفتاح  أو  اختر "اختيار القطع" باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال لتطبيق اإلعدادات.  3
لن يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة، إذا لم تقم بالضغط على مفتاح OK أو إدخال.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
يرجى•الرجوع•إلى•جدول•قص•الشريط•لالطالع•على•قائمة•بكافة•اإلعدادات•المتاحة.	•

llخيارات قص الشريط
مثالالوصــفاإلعداد

هامش كبير

يتم طباعة كل ملصق، بترك هامش يقدر بمعدل 24 مم في كل جانب.	 

هامش صغير

يتم تلقيم هامش يقدر بمعدل 23 مم قبل طباعة كل ملصق. يحتوي 	 
الملصق المطبوع على هامش 4 مم قبل النص وبعده.

تسلسل

استخدم هذا اإلعداد عند طباعة ملصقات متعددة بالحد األدنى من 	 
الهوامش.

يتم طباعة هامش 23 مم أوالً، ثم يتم طباعة كل ملصق، بترك هامش 	 
4 مم قبل النص وبعده.

بدون قطع

استخدم هذا اإلعداد عند طباعة أنبوب االنكماش الحراري.	 
بالضغط على مفتاح إزاحة ثم الضغط على مفتاح معاينة، يتم تلقيم آخر 	 

ملصق مطبوع وقصه.

ABC

24 مم

24 مم

ABC

24 مم

4 مم 4 مم

23 مم

ABC ABC

4 مم

ABC

24 مم

4 مم

24 مم
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عند•استخدام•أنبوب•االنكماش•الحراري،•قم•بضبط•نمط•استخدام•الملصق•على•"غالف•الكبل"،•واختر•"انبوب•لالنقماش".•وفي•	•
هذه•الحالة،•يكون•خيار•القص،•إذا•كان•مثبتًا،•"بدون•قطع"،•بعد•الطباعة،•قم•بإزالة•شريط•أنبوب•االنكماش•الحراري•من•طابعة•

الملصقات،•واستخدم•المقصات•لقص•الشريط.
بعد•الطباعة،•قم•بإزالة•الشريط•القماشي•القابل•للكي•من•طابعة•الملصقات،•واستخدم•المقصات•لقص•الشريط.	•

تحديد كيفية تلقيم الشريط وقصه
عند الطباعة، يتم عرض الرسالة التالية "اقطع الملصق او اضغط علي enter لالستمرار"، ويتم الذهاب بعد ذلك إلى ]وضع وقف 

القص[، بالضغط على ذراع قاطعة الشريط، يمكنك قص الشريط في الموضع الذي ضبطته على "اختيار القطع"، ويرد فيما يلي 
التفاصيل.

تسلسلهامش صغير

بدون قطعهامش كبير

: توقف هنا واذهب إلى ]وضع وقف القص[.	 

: توقف هنا وأنِه الطباعة.	 

: توقف هنا واذهب إلى ]وضع تلقيم الشريط[.	 

عندما يتم ضبط خيار القص على "بدون قطع" أو "تسلسل"، يتم التوقف في منتصف مكان الطباعة، بعدما يتم طباعة آخر 
ملصق. بعد ظهور رسالة "سيتم التزويد؟"، اضغط على مفتاحOK لتلقيم الشريط. اضغط على مفتاح Escape للرجوع إلى 

وضع إدخال النص.
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طباعة ملصق

 طباعة ملصق

معاينة الملصق
يمكنك معاينة الصفحة الحالية والتأكد من التخطيط قبل الطباعة.

اضغط على مفتاح معاينة.
يتم عرض صورة للملصق على الشاشة.

ويتم عرض طول الملصق في الجانب السفلي األيمن من الشاشة.
اضغط على مفتاح  أو  لتمرير المعاينة إلى اليسار أو اليمين.

اضغط على مفتاح  أو  لتغيير تكبير المعاينة.

اضغط•على•مفتاح•Escape•أو•OK•أو•إدخال•للرجوع•إلى•شاشة•إدخال•النص.	•
•	. •أو• لتمرير•المعاينة•إلى•الجانب•األيسر•أو•األيمن،•اضغط•على•مفتاحإزاحة•ثم•اضغط•على•مفتاح•
لطباعة•الملصق•مباشرةً•من•شاشة•المعاينة،•اضغط•على•مفتاح•طباعة•أو•افتح•شاشة•خيارات•الطباعة،•واختر•خيار•الطباعة.•	•

يرجى•الرجوع•إلى•"طباعة•ملصق"•الواردة•أدناه•لالطالع•على•التفاصيل.
المعاينة•قبل•الطباعة•هي•صورة•للملصق•الذي•تم•إنشاؤه،•وقد•تختلف•عن•الملصق•الفعلي•عند•طباعته.	•

طباعة ملصق
يمكن طباعة الملصقات بمجرد إدخال النص واكتمال التنسيق.

ال تسحب الملصق الخارج من فتحة خروج الشريط؛ فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع الشريط، مما يجعله غير 	•
صالح لالستخدام.

ال•تعوق•فتحة•خروج•الشريط•أثناء•الطباعة•أو•عند•تلقيم•الشريط؛•فالقيام•بذلك•يؤدي•إلى•زنق•الشريط.	•
تأكد•من•وجود•أشرطة•كافية•متبقية•عند•طباعة•ملصقات•متعددة•بصفة•مستمرة.•إذا•كان•الشريط•يسير•	•

ببطء،•فحدد•نسًخا•أقل،•وقم•بطباعة•الملصقات،•كٍل•على•حدة،•أو•استبدل•الشريط.
يشير•الجزء•المخطط•من•الشريط•إلى•نهايته،•إذا•ظهر•هذا•الجزء•أثناء•الطباعة،•اضغط•على•زر•الطاقة•	•

إليقاف•تشغيل•جهاز•P-touch.•إن•محاولة•الطباعة•والشريط•فارغ•قد•تتلف•طابعة•الملصقات.

طباعة صفحة واحدة
اضغط على مفتاح طباعة لبدء الطباعة.

طباعة نطاق من الصفحات
في حالة وجود صفحات متعددة، يمكنك تحديد نطاق الصفحات التي سيتم طباعتها.

اضغط على مفتاح طباعة. سيتم عرض الشاشة التي تحدد فيها نطاق الصفحات.  1
، بعد اختيار "كل شىء" أو "الحالي" اذهب إلى الخطوة رقم 4. اختر "كل شىء" أو "الحالي" أو "مدي" باستخدام مفتاح  أو   2

قم بتحديد الصفحة األولى واألخيرة.  3
ال يتم طباعة الصفحات الفارغة.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال للطباعة.  4
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طباعة نسخ متعددة
باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك طباعة ما يصل إلى 50 نسخة من نفس الملصق.

تأكد من إدراج الشريط المناسب وأنه جاهز للطباعة.  1
اضغط على مفتاح إزاحة، ثم اضغط بعد ذلك على مفتاح طباعة لعرض شاشة الُنسخ، ثم حدد عدد الُنسخ المراد طباعتها   2

باستخدام مفتاح  أو  أو اكتب العدد باستخدام مفاتيح األعداد.

اضغط باستمرار على مفتاح  أو  لتغيير عدد النسخ بشكل أسرع.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال. يتم عرض الرسالة التالية "تتم طباعة النسخ" أثناء طباعة   3
الملصقات.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
تشير•األرقام•الموضحة•على•الشاشة•أثناء•الطباعة•إلى•"العدد•/•عدد•النسخ•الذي•تم•ضبطه".	•
والضغط•على•مفتاح•مسافة•عند•ضبط•عدد•النسخ،•يعيد•ضبط•القيمة•على•القيمة•االفتراضية•1.	•
 عندما•يتم•عرض•الرسالة•التالية•"اقطع•الملصق•او•اضغط•علي•enter•لالستمرار"،•اختر•أيًا•من•الخيارين.•	•

لمزيد•من•التفاصيل,•انظر•"تحديد•كيفية•تلقيم•الشريط•وقصه"•في•صفحة•40.

لصق الملصقات

متى اقتضت الضرورة ذلك، قم بتقليم الملصق المطبوع بالشكل والطول المطلوب باستخدام المقصات.  1
قم بنزع الورقة الخلفية من على الملصق.  2

ضع الملصق، ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم لصقه.  3

وقد•تكون•الورقة•الخلفية•في•بعض•أنواع•األشرطة•مقصوصة•مسبقًا،•حتى•يسهل•نزعها،•إلزالة•الورقة•الخلفية،•قم•بفرد•	•
الملصق•بالطول،•بحيث•يواجه•النص•الجزء•الداخلي،•إلظهار•الحواف•الداخلية•من•الورقة•الخلفية،•بعد•ذلك،•قم•بنزع•الورقة•

الخلفية•للملصقات،•كل•قطعة•على•حدة.
قد•يصعب•لصق•الملصقات•على•األسطح•المبتلة•أو•المتسخة•أو•غير•المستوية،•قد•تسقط•الملصقات•بسهولة•من•على•هذه•األسطح.	•
تأكد•من•قراءة•التعليمات•المزودة•مع•األشرطة•القماشية•القابلة•للكي•أو•األشرطة•الالصقة•القوية•أو•األشرطة•األخرى•الخاصة،•	•

والتزم•بكافة•االحتياطات•المذكورة•في•التعليمات.
يرجى•استخدام•المقصات•لقص•أنبوب•االنكماش•الحراري.	•
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فتح ملف ملصق ُمخزن

استخدام ذاكرة الملف
يمكنك تخزين ما يصل إلى 50 من الملصقات األكثر استخداًما في ذاكرة الملف، يتم تخزين كل ملصق كملف، مما يسمح لك 

باسترجاع الملصق بسرعة وسهولة عندما تحتاجه ثانيًة.

عندما تمتلئ ذاكرة الملف، في كل مرة تقوم فيها بحفظ أي ملف، ستحتاج إلى استبدال أحد ملفاتك المخزنة.

تخزين ملصق في الذاكرة

بعد إدخال النص وتنسيق الملصق، اضغط على مفتاح الملف لعرض شاشة الملف.  1
. اختر "حفظ" باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال. يتم عرض رقم الملف.  3
ويتم أيًضا عرض نص الملصق، إذا كان الملصق مخزًنا بالفعل برقم الملف هذا.

، ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال لحفظ الملصق برقم الملف الذي تم اختياره. اختر رقم الملف باستخدام مفتاح  أو   4
يتم حفظ الملف وتتم العودة إلى شاشة إدخال النص.

عندما يكون هناك بالفعل ملف مخّزن في عدد محدد، سيتم الكتابة فوق البيانات بواسطة الملف المراد حفظه.

اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
يمكن•حفظ•ما•يصل•إلى•200•حرف•في•ملف•واحد،•مع•ذلك،•قد•يقل•عدد•األحرف•وفقًا•للتصميم،•مثل•استخدام•الباركود.	•

فتح ملف ملصق ُمخزن

اضغط على مفتاح الملف لعرض شاشة الملف.  1
. اختر "فتح" باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال. يتم عرض رقم الملف للملصق الُمخزن.  3
يتم أيًضا عرض نص الملصق لتعريف الملصق.

، ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال لفتح الملف الذي تم اختياره. يتم فتح وعرض  اختر رقم الملف باستخدام مفتاح  أو   4
الملف على شاشة إدخال النص.

اضغط على مفتاح Escape للرجوع إلى الخطوة السابقة.
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طباعة ملف ملصق مخزن

اضغط على مفتاح الملف لعرض شاشة الملف.  1
. اختر "طباعة" باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3
يتم عرض رقم الملف للملصق الُمخزن.

يتم أيًضا عرض نص الملصق لتعريف الملصق.
، ثم اضغط على مفتاح طباعة أو OK أو إدخال. اختر رقم الملف باستخدام مفتاح  أو   4

 طباعة صفحة واحدة:	 
يتم طباعة بيانات صفحة واحدة في الحال.

 طباعة نطاق من الصفحات:	 
. سيتم عرض الشاشة التي يمكنك فيها تحديد نطاق الصفحات. اختر "كل شىء" أو "مدي" باستخدام مفتاح  أو مفتاح 

إذا اخترت "مدي"، فقم بتحديد الصفحة األولى واألخيرة.

اضغط على مفتاح OK أو إدخال للطباعة.  5

ال•تقتضي•الضرورة•اتباع•الخطوة•رقم•5•عند•طباعة•صفحة•واحدة.	•
اضغط•على•مفتاح•Escape•للرجوع•إلى•الخطوة•السابقة.	•
تظهر•الرسالة•التالية•"اليوجدنص!"،•عند•محاولتك•طباعة•أي•ملف•بدون•نص.	•
 عندما•يتم•عرض•الرسالة•التالية•"اقطع•الملصق•او•اضغط•علي•enter•لالستمرار"،•اختر•أيًا•من•الخيارين.•	•

لمزيد•من•التفاصيل,•انظر•"تحديد•كيفية•تلقيم•الشريط•وقصه"•في•صفحة•40.

حذف ملف ملصق مخزن

اضغط على مفتاح الملف لعرض شاشة الملف.  1
. اختر "حذف" باستخدام مفتاح  أو   2

اضغط على مفتاح OK أو إدخال.  3
يتم عرض رقم الملف للملصق الُمخزن.

يتم أيًضا عرض نص الملصق لتعريف الملصق.
، ثم اضغط على مفتاح OK أو إدخال. اختر رقم الملف باستخدام مفتاح  أو   4

يتم عرض الرسالة "حذف ؟".
اضغط على مفتاح OK أو إدخال لحذف الملف.  5

يتم حذف الملف وتتم العودة إلى شاشة إدخال النص.

اضغط على مفتاح Escape إللغاء حذف الملف والرجوع إلى الشاشة السابقة.
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إعادة تعيين جهاز P-touch وصيانته

P-touch إعادة تعيين جهاز 
يمكنك إعادة تعيين الذاكرة الداخلية لجهاز P-touch عندما ترغب في مسح جميع ملفات الملصقات المحفوظة، أو في حالة عدم 

عمل جهاز P-touch على نحو سليم.

إعادة تعيين البيانات على إعدادات المصنع 
 .Rقم بإيقاف تشغيل طابعة الملصقات. اضغط واستمر في الضغط على مفاتيح إزاحة و 

أثناء االستمرار في الضغط على مفتاحي إزاحة وR، واضغط على مفتاح الطاقة مرة واحدة، ثم توقف عن الضغط على مفتاحي 
.Rإزاحة و

توقف•عن•الضغط•على•مفتاح•الطاقة•قبل•التوقف•عن•الضغط•على•المفتاح•اآلخر.	•
عند•إعادة•تعيين•جهاز•P-touch•يتم•مسح•جميع•النصوص•وإعدادات•التنسيق•وإعدادات•الخيارات•وملفات•الملصقات•	•

نة،•كما•يتم•مسح•إعدادات•اللغة•ووحدات•القياس. المخزَّ



إعادة تعيين جهاز P-touch وصيانته

الصيانة46
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الصيانة
يجب تنظيف جهاز P-touch بشكل دوري للمحافظة على أداءه وعمره المتوقع.

.P-touch قم دوًما بإزالة البطاريات وفصل محول التيار المتردد قبل تنظيف جهاز

 تنظيف الوحدة
امسح أية أتربة أوعالمات على الوحدة الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً بالماء لتنظيف العالمات التي يصعب إزالتها.
ال تستخدم مرقق الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي محلول عضوي آخر، قد يؤدي ذلك إلى تشويه الغالف الخارجي أو شكل 

.P-touch جهاز

تنظيف رأس الطباعة
تشير العالمات الخطية الظاهرة بلون مغاير أو األحرف رديئة الجودة على الملصقات المطبوعة 

إلى أن رأس الطباعة متسخ، قم بتنظيف رأس الطباعة باستخدام ممسحة قطنية أو باستخدام الشريط 
.)TZe-CL4( االختياري لتنظيف رأس الطباعة

ال•تلمس•رأس•الطباعة•مباشرةً•ويداك•عاريتان.	•
يرجى•الرجوع•إلى•التعليمات•المزودة•مع•الشريط•تنظيف•رأس•الطباعة•لمعرفة•توجيهات•	•

عن•كيفية•استخدامه.

تنظيف قاطعة الشريط
قد يتجمع الصمغ الموجود على الشريط على نصل القاطعة بعد االستخدام المتكرر مما يقلل من قدرة 

النصل على القطع ويؤدي إلى حشر الشريط في القاطعة.
قم•لمرة•واحدة•في•السنة•بمسح•نصل•القاطعة•باستخدام•ممسحة•قطنية•مبللة•بكحول•	•

األيزوبروبيل•)كحول•محّمر(.
ال•تلمس•نصل•القاطعة•مباشرةً•ويداك•عاريتان.	•

رأس الطباعة
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استكشاف األعطال وإصالحها

ما يجب فعله عند...

الحلالمشكلة
الشاشة "مقفلة" أو جهاز 

P-touch ال يستجيب بشكل عادي.
ارجع إلى "إعادة تعيين جهاز P-touch" في صفحة 45 وقم بإعادة تعيين الذاكرة الداخلية 	 

إلى اإلعدادات األولية، وفي حالة اإلخفاق في حل المشكلة عن طريق إعادة تعيين جهاز 
P-touch، افصل محول التيار المتردد وأخرج البطاريات لمدة تزيد عن عشر دقائق.

تظل الشاشة فارغة بعد تشغيل 
الجهاز.

تأكد أن البطاريات مركبة بشكل صحيح وأن محول التيار المتردد المصمم بشكل حصري 	 
لجهاز P-touch )المزود( قد تم توصيله بشكل صحيح، تأكد أن بطارية Li-ion القابلة 

إلعادة الشحن مشحونة بالكامل.
يتم عرض رسائل شاشة LCD بلغة 

أجنبية.
أشر إلى "ضبط اللغة والوحدة" في صفحة 25 الختيار اللغة المطلوبة.	 

ال تتم طباعة الملصق بعد الضغط 
على مفتاح الطباعة.

تأكد من إدخال النص وأن الشريط مركب بشكل صحيح وأن طول الشريط المتبقي فيه ال 	 
يزال كافًيا. 

إذا تم انثناء الشريط، قم بقص هذا المقطع وتسليك الشريط من فتحة خروج الشريط. 	 
إذا تم زنق الشريط، قم بإخراج األشرطة، واسحب هذا الشريط وقصه، تأكد من أن طرف 	 

الشريط يمر عبر خط اإلرشاد الخاص بالشريط، ثم أعد تثبيت األشرطة.
ال تتم طباعة الملصق بطريقة 

صحيحة.
أخرج الشريط من الطابعة وأعد تثبيته، واضغط عليه بإحكام حتى تسمع صوت نقر عند 	 

استقراره في مكانه.
إذا كان رأس الطباعة متسًخا، قم بتنظيفه باستخدام األعواد القطنية أو الشريط االختياري 	 

.)TZe-CL4( لتنظيف رأس الطباعة
إذا انكسر شريط الحبر، قم باستبدال الشريط كامالً، وإذا لم 	 شريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.

يكن مكسوًرا، فال تترك الشريط بدون قص و أخرجه من 
الطابعة، ثم لف شريط الحبر المفكوك حول البكرة كما هو 

موضح بالرسم.

يتوقف جهاز P-touch أثناء 
طباعة أي ملصق.

استبدل الشريط، في حالة ظهور الجزء المخطط من الشريط، فهذا يشير إلى أنك قد وصلت 	 
إلى نهاية الشريط.

 	.P-touch استبدل جميع البطاريات، أو قم بتوصيل محول التيار المتردد مباشرًة بجهاز
ملفات الملصقات المحفوظة مسبًقا 

فارغة اآلن.
يتم حذف كافة الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية، إذا كانت البطاريات ضعيفة، أو إذا كان 	 

محول التيار المتردد مفصوالً.
استمرار حدوث زنق الشريط الذي ال 

يمكن تخليصه.
 	.Brother يرجى االتصال بخدمة عمالء

البكرة
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رسائل الخطأ
عند ظهور رسالة خطأ على الشاشة، يرجى اتباع التوجيهات الواردة أدناه.

السبب/الحلالرسالة
تم توصيل محول تيار متردد غير متوافق مع الجهاز.المحول غير مالئم!

استخدم محول التيار المتردد المناسب.
البطاريات المركبة أصبحت ضعيفة.البطارية ضعيفة!
البطاريات المركبة توشك على النفاد.افحص البطارية!
البطارية منخفضة. يرجى شحن بطارية Li-ion.اشحن البطارية!

بطارية Li-ion تالفة، يرجى استخدام محول التيار المتردد أو بطارية أخرى.بطارية تالفة!
خطأ: ارتفاع درجة الحرارة.ماكينة تبرد انتظر !

تم إغالق قاطعة الشريط عند محاولتك طباعة أو تلقييم الشريط. قم بإيقاف تشغيل جهاز P-touch خطأفى القطع!
وفتحه ثانيًة قبل االستمرار، عند تشابك الشريط في القاطعة، قم بإخراج الشريط.

لم يوجد شريط مركب عند محاولتك طباعة أو معاينة الملصق أو تلقيم الشريط، قم بتركيب شريط قبل أدخل الشريط!
االستمرار.

تم إدخال الحد األقصى من عدد األحرف بالفعل، قم بتعديل النص واستخدم أحرف أقل.النص ممتلىء!
لم يتم إدخال النص أو الرموز أو بيانات الباركود عند محاولتك طباعة أو معاينة الملصق، أدخل البيانات اليوجدنص!

قبل االستمرار.
القيمة التي أدخلتها لضبط طول الشريط خاطئة. أدخل قيمة سليمة لإلعداد.قيمة غيرصحيحة!

 حدود السطر! 
5اسطر

تم إدراج خمسة أسطر نصية بالفعل عندما ضغطت على مفتاح إدخال، قلل عدد األسطر ليصبح خمسة 
أسطر.

 اتساع الشريط! 
3 أسطر

يتم إدراج ما يزيد عن ثالثة أسطر نصية عندما تضغط على مفتاح الطباعة أو معاينة أثناء استخدام شريط 
12 مم. قلل عدد األسطر ليصبح ثالثة أسطر، أو ضع شريطا آخر له عرض أكبر.

 اتساع الشريط! 
2 أسطر

يتم إدراج ما يزيد عن سطرين، عندما تضغط على مفتاح الطباعة أو معاينة أثناء استخدام شريط 9 مم أو 
6 مم. قلل عدد األسطر ليصبح سطرين، أو ضع شريطا آخر له عرض أكبر.

 اتساع الشريط! 
سطر

يتم إدراج ما يزيد عن سطر واحد عندما تضغط على مفتاح الطباعة أو معاينة أثناء استخدام شريط 3.5 مم. 
قلل عدد األسطر ليصبح سطًرا واحًدا، أو ضع شريطا آخر له عرض أكبر.

 أقصى عدد! 
خمس وحدات

تم إدراج خمس كتل نصية بالفعل، قلل عدد الكتل ليصبح خمس كتل.

إن طول الملصق الذي ستتم طباعته باستخدام النص الذي تم إدخاله يزيد عن 1 م، قم بتعديل النص، أقصى طول ممكن!
بحيث يصبح طول الملصق أقل من 1 م.

إن طول الملصق الذي ستتم طباعته باستخدام النص الذي تم إدخاله يزيد عن الطول المحدد في اإلعداد. النص طويل جدا!
قم بتعديل النص حتى يتم احتواؤه ضمن الطول المحدد أو قم بتغيير إعداد الطول.

ال توجد ذاكرة داخلية كافية متاحة، عند محاولتك لحفظ ملف الملصق، قم بحذف أية ملفات غير الذاكرة ممتلئة!
ضرورية، حتى تحرر جزء أكبر من الذاكرة لملف الملصق الجديد.

إن عدد األرقام المدخلة في بيانات الباركود ال تطابق عدد األرقام المحددة في معلمات الباركود، أدخل تأكد من الخانات!
العدد الصحيح لألرقام.
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السبب/الحلالرسالة
أدخل A أو B أو C أو D فى 

البداية والنهاية!
إن بيانات الباركود المدخلة ليس بها كود البدء/التوقف المطلوب )أ أو ب أو ج أو د المطلوب عند بداية 

ونهاية بيانات الباركود لبروتوكول CODABAR(، أدخل بيانات الباركود بشكل صحيح.
الحد األقصى 5 باركود 

للملصق!
تم إدراج خمسة باركود بالفعل في بيانات النص، عند محاولتك إدخال باركود جديد، يمكنك استخدام ما 

يصل إلى خمسة باركود فقط لكل ملصق، يمكنك إدخال ما يصل إلى باركودين عند اختيار  
في تخطيط العالمة.

حجم النص كبير جًدا، حدد خيار آخر للحجم.النص مرتفع جدا!
الشريط المركب غير متوافق مع طابعة الملصقات هذه. استخدم شريًطا متوافًقا معها.الشريط ال يتناسب!

 System Error XX
)XX خطأ الجهاز(

.Brother يرجى االتصال بخدمة عمالء

إن طول الشريط المحدد باستخدام إعداد طول الشريط أقصر من الطول اإلجمالي للهوامش اليسرى قم باختيار بديل للقطع!
واليمنى المطبقة على خيار القص "هامش كبير"، عليك تحديد خيار قص مختلف.

 حدود السطر! 
100سطر لكل ملصق

األسطر المدخلة تفوق الحد األقصى. يمكنك إدخال ما يصل إلى 100 سطر في الصفحة والكتل بالكامل.

في هذا اإلعداد، ال يمكنك إضافة أو حذف كتل.خاصية الكتل غىر مسموحة! 
 حدود السطر! 

2 سطر كحد اقصى
إن تخطيط مجموعة قابسات التوصيل يسمح لك بطباعة سطرين لكل كتلة.

ضع شريط 9mm أو 
أعرض!

عند طباعة تخطيط مجموعة قابسات التوصيل، يجب استخدام درج أشرطة بعرض 9 مم أو عرض أكبر 
من ذلك.

ال يمكن تحرير النصوص عندما تضبط نمط الترتيب في مجموعة قابسات التوصيل على الوضع األفقي يجب الغاء التسلسل!
أو الوضع األساسي.

 غير مطابق 
استمرار؟

على سبيل المثال، يتم اختيار خرطوشة أنبوب االنكماش الحراري ولكن ال يتم اختيار وضع أنبوب 
االنكماش الحراري أو يتم اختيار وضع أنبوب االنكماش الحراري ولكن ال يتم إدخال خرطوشة أنبوب 

.P-touch االنكماش الحراري في طابعة ملصقات
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المواصفات50
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المواصفات
الوحدة الرئيسية

المواصفاتالعنصر
شاشة العرض

16 حرًفا × 2 إرشادات ونص بعرض سطرين )128x 56 نقطة(شاشة عرض األحرف
5 مستويات )2+، 1+، 0، 1-، 2-(تباين الشاشة

إجراء الطباعة
نقل الحرارةطريقة الطباعة
112 نقطة / 180 نقطة/بوصة )dpi(رأس الطباعة

15.8 مم كحد أقصى. )عند استخدام شريط 18 مم(1*ارتفاع الطباعة
حوالي 20 مم/ الثانية.سرعة الطباعة

الشريط القياسي TZe )بعرض 3.5 مم أو 6 مم أو 9 مم أو 12 مم أو 18 مم(الشريط
الشريط القياسي HGe لطابعة Brother )بعرض 6 مم أو 9 مم أو 12 مم أو 18 مم(

شريط 18 مم: 5-1 سطر؛عدد األسطر
شريط 12 مم: 3-1 أسطر، شريط 9 مم: 2-1 سطر؛
شريط 6 مم: 2-1 أسطر؛ شريط 3.5 مم: سطر واحد

هامش كبير، هامش صغير، سلسلة، عدم القصخيار القص
الذاكرة

الحد األقصى 2400 حرفحجم مخزن الذاكرة المؤقت
الحد األقصى 50 ملًفاتخزين الملفات

مصدر الطاقة
ست بطاريات قلوية مقاس AA" )LR6(*2", ست بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن مقاس مصدر الطاقة

)AD-E001( محول التيار المتردد ,Li-ion )BA-E001( بطارية ,"AA" )HR6(*2, *3

البطاريات: 5 دقائق. محول التيار المتردد: 5 دقائقإيقاف التشغيل التلقائي
الحجم

تقريًبا 134 مم )عرض( × 221 مم )عمق( × 69 مم )ارتفاع(األبعاد
تقريًبا 750 جم )بدون األشرطة والبطاريات(الوزن

أخرى
35-10 درجة مئوية /الرطوبة: %80-20 )بدون تكثيف(درجة حرارة التشغيل / الرطوبة

الحد األقصى لدرجة حرارة المصباح: 27 درجة مئوية
1* قد يكون الحجم الفعلي للحرف أصغر من أقصى ارتفاع للطباعة.

2* غير متضمن.
3* يرجى زيارتنا على /http://support.brother.com للحصول على أحدث المعلومات حول البطاريات الموصى بها.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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الرموز
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الرموز
الرموزالفئة

تشكيل

اتصاالت

سمعية\مرئية

كهربائية

أسهم

سالمة

ممنوعات

أقواس

رياضية

عالمية

متميز

نقاط

عمالت

متنوعة
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قائمة األحرف المشددة52

العربية

الرموزالفئة

حروف منعزلة

حروف بداية

حروف وسط

حروف نهاية

قد تبدو الرموز الموضحة في الجدول أعاله مختلفة قليالً على شاشة LCD في طابعة الملصقات وعند طباعتها.

قائمة األحرف المشددة

األحرف المشددةالحرفاألحرف المشددةالحرف
an

AN

co

CO

dr

DR

es

ES

gt

GT

iu

IU

ky

KY

lz

LZ
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 سمات األحرف

العربية

 سمات األحرف

النتيجةالقيمةالسمة

الخط

LGO )األحرف القوطية(
)Frutiger™(

HEL )Helsinki(
)Frutiger™(

BRU )Brussels(
)Palatino™(

FLO )Florida(
)Frutiger™(

CAL )Calgary( 
)Palatino™(

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة

الحجم

تلقائي
عندما يتم اختيار تلقائي، يتم ضبط 

النص تلقائًيا حتى يتم طباعته بأكبر 
حجم متوفر لكل عرض شريط.

42 نقطة

12 نقطة36 نقطة

9 نقاط24 نقطة

6 نقاط18 نقطة

العرض
x 2x 2/3

x 1x 1/2
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العربية

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة

النمط

ITL )مائل(عادي

 BLD
)عريض(

I+BLD )مائل 
وعريض(

 OUT
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم )تفصيلي(

إدراج خط منقط بين الخطوط.

I+OUT )مائل 
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم وتفصيلي(

إدراج خط منقط بين الخطوط.

SHD )مظلل(
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم 

إدراج خط منقط بين الخطوط.

 I+SHD 
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم )مائل ومظلل(

إدراج خط منقط بين الخطوط.

SLD )مجسم(
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم 

إدراج خط منقط بين الخطوط.

I+SHD )مائل 
* مع األحرف العربية أو الفارسية يتم ومجسم(

إدراج خط منقط بين الخطوط.

السطر
 أسفلبدون

)تسطير(

 وسط
)يتوسطه خط(

الموقع)المحاذاة(
يمينشمال

 محاذاةوسط
)الضبط(

يعتمد•حجم•الخط•الفعلي•المطبوع•على•عرض•الشريط•وعدد•األحرف•وعدد•األسطر•المدخلة،•بمجرد•وصول•الحروف•إلى•أقل•	•
حجم،•سيتم•إعادة•الخط•المحدد•بطريقة•افتراضية•إلى•خط•مخصص•يعتمد•على•نمط•هلسنكي؛•مما•يسمح•بطباعة•الملصقات•

باستخدام•أصغر•نص•ممكن•على•الملصقات•الضيقة•أو•الملصقات•ذات•األسطر•المتعددة.
وتتم•طباعة•كافة•النصوص•6•نقاط•بنمط•هلسنكي•باستثناء•اإلعداد•االفتراضي.	•
إذا•احتوى•سطر•من•النص•على•أحرف•تتعارض•مع•"محاذاة"•وضع•)بعض•الحروف•العربية(،•يتمركز•النص.	•
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الباركود

العربية

اإلطارات

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة

اإلطار

4بدون

15

26

37

يمكن ضبط طول الملصق ليتراوح بين نطاق 300-25 مم، عندما يتم اختيار نمط تلقائي يتم ضبط طول الطول
الملصق تلقائًيا بناًء على حجم النص الذي تم إدخاله.

الباركود

جدول إعدادات الباركود
القيمةالسمة

 ,CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13 النظام
GS1-128 )UCC/EAN-128(, UPC-A, UPC-E, I-2/5 )ITF(, CODABAR

العرض
صغير
كبير

الرقم
)األحرف المطبوعة أسفل 

الباركود(

إظهار

إخفاء

خانة الفحص
)تحقق من الرقم(

إيقاف

 تشغيل
)CODABARو CODE39, I-2/5 متوفرة فقط لبروتوكوالت(
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قائمة األحرف الخاصة
CODABAR  CODE39

الحرف الخاصالحرف الخاص

)مسافة(

CODE128, GS1-128 )UCC / EAN-128(
الحرف الخاصالحرف الخاصالحرف الخاص

DC3)مسافة(
DC4
NAK
SYN

NULETB
CAN

SOHEM
STXSUB
ETXESC
EOT
ENQFS
ACK
BELGS
BS
HTRS
LF
VTUS
FFDEL
CRFNC3
SOFNC2
SIFNC4

DLEFNC1
DC1
DC2
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