
دلیل المستخدم
 .P-touch یرجى قراءة ھذا الدلیل قبل بدء تشغیل جھاز

كما یرجى االحتفاظ بھذا الدلیل بمكان قریب من متناول یدیك للرجوع إلیھ في المستقبل. P750W

العربیة

D018GV001

احتياطات األمان

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

اتبع هذه اإلرشادات لتفادي خطر التعرض لإلصابة بالحروق أو اإلصابة أو الصدمات الكهربائية أو االنفجار 
أو ارتفاع درجة الحرارة أو الروائح غير الطبيعية أو الدخان.

استخدم دائًما الجهد الكهربائي المحدد ومحول التيار المتردد )AD-E001( المرفق مع جهاز P-touch لتفادي 	 
تعطل الجهاز أو تلفه.

ال تلمس جهاز P-touch أثناء وجود عاصفة برقية.	 
ال تستخدم محول التيار المتردد/P-touch في أماكن ذات رطوبة عالية مثل المراحيض.	 
ال تضع حمالً زائًدا على كبل الطاقة.	 
ال تضع أجساًما ثقيلة على جهاز P-touch أو كبل الطاقة أو القابس، وال تعرضهم للتلف. ال تقم بلي كبل الطاقة أو 	 

سحبه بالقوة. امسك دوًما محول التيار المتردد عند فصله من مقبس التيار الكهربائي.
تأكد من إدخال القابس بشكل كامل في مأخذ التيار الكهربائي. وال تستخدم مقبس غير محكم التركيب.	 
ال تدع مجاالً لتعرض P-touch/ محول التيار المتردد/ مأخذ التيار الكهربائي/ البطاريات للبلل، من خالل اإلمساك بها 	 

بأيٍد مبتلة أو سكب مشروبات عليها على سبيل المثال.
يحظر فك أو تعديل P-touch/ محول التيار المتردد/ البطاريات.	 
ال تدع مجاالً لتالمس أي جسم معدني مع طرفي زائد وناقص للبطارية.	 
تجنب استخدام األدوات الحادة مثل المالقيط أو األقالم المعدنية، لتغيير البطاريات.	 
ال تلِق البطاريات في النار أو تعرضها للحرارة.	 
افصل محول التيار المتردد، وأزل البطاريات على الفور، وتوقف عن استخدام P-touch، إذا الحظت وجود حرارة، أو 	 

رائحة غريبة، أو سخونة أو تغييًرا في لون أو شكل الجهاز أو أي شيء آخر غير معتاد أثناء استخدام الجهاز أو تخزينه.
ال تستخدم أية بطارية تالفة أو بها تسريبات ألن سائل البطارية قد يصل إلى يديك.	 
 	.P-touch ال تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب أو ملصقها تالف. فهناك احتمال إلتالف جهاز
نظًرا ألنه قد يؤدي تسرب سائل من البطاريات ووصوله إلى عينيك إلى فقدان البصر، اغسل عينيك على الفور عند 	 

تسرب سائل إليها بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب الرعاية الطبية.

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

اتبع هذه اإلرشادات لتجنب التعرض إلصابة شخصية أو تسريبات للسائل أو حروق أو حرارة زائدة.
في حالة عدم استخدام جهاز P-touch، فقم بتخزينه بعيًدا عن متناول األطفال. فضالً عن ذلك، ال تسمح لألطفال 	 

بوضع أيٍ من ملصقات P-touch أو قطع غياره في أفواههم. وفي حالة ابتالع الطفل ألي جزء من األجزاء، فاطلب 
الرعاية الطبية.

ال تلمس األجزاء المعدنية المحيطة برأس الطباعة عقب االنتهاء من الطباعة مباشرًة.	 
ال تلمس نصل القاطعة. )انظر إخراج محتويات جهاز P750W ووصف أجزائه.(	 
في حالة تسرب سوائل من البطاريات ووصولها إلى بشرتك أو مالبسك، قم بغسلهما على الفور بماء نظيف.	 
 	.P-touch أزل البطاريات وافصل محول التيار المتردد، إذا كنت ال تنوي استخدام جهاز
ال تستخدم أية بطاريات بخالف األنواع المحددة. 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 مع عكس 
طرفي زائد وناقص بها.

ال تدع محول التيار المتردد/جهاز P-touch يسقط أو يصطدم بشيء.	 
ال تضع إصبعك داخل جهاز P-touch أثناء إغالق غطاء الكاسيت.	 
قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن، يرجى قراءة التعليمات الخاصة بالبطاريات وشاحن البطارية 	 

بعناية، والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
عند استخدام بطاريات Ni-MH القابلة إلعادة الشحن، اشحن البطاريات قبل استخدامها بواسطة شاحن البطارية 	 

المناسب المخصص لها.
ال تضع إصبعك داخل فتحة خروج الشريط. وذلك ألنك قد تتعرض لإلصابة بسبب نصل القاطعة.	 

احتياطات عامة
وفًقا للموقع والمواد والظروف البيئية، من المحتمل أن يتم نزع الملصق أو يصبح غير قابل لإلزالة، ومن المحتمل أيًضا 	 

أن يتغير لونه أو يتحول إلى أشياء أخرى. ومن َثم، فعليك التحقق من الظروف البيئية والمواد قبل وضع الملصق.
ال تستخدم جهاز P-touch بأية طريقة أو ألي غرض بخالف ما هو موضح في هذا الدليل. فقد يتسبب ذلك في وقوع 	 

.P-touch إصابات أو إتالف جهاز
 	.P-touch مع جهاز Brother TZe استخدم فقط أشرطة
ال تستخدم إال قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف جهاز P-touch؛ وال تستخدم الكحول أو المذيبات العضوية األخرى 	 

في تنظيفه.
استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف رأس الطابعة؛ وال تلمسها بأصابعك أبًدا.	 
ال تضع أية أجسام غريبة داخل فتحة خروج الشريط، أو موصل محول التيار المتردد أو حجرة البطارية أو غير ذلك.	 
ال تعرض جهاز P-touch/ البطاريات/ محول التيار المتردد لضوء الشمس المباشر أو المطر وال تضعه بجوار 	 

السخانات أو أية أجهزة تصدر درجة حرارة عالية، أو أية مواقع أخرى درجة حرارتها مرتفعة جًدا أو منخفضة جًدا 
)مثل، لوحة السيارة األمامية أو الجزء الخلفي من سيارتك(، أو األماكن ذات الرطوبة العالية أو المليئة باألتربة.

ال تحاول الطباعة إذا كان الكاسيت فارًغا، ألن هذا قد يؤدي إلى تلف رأس الطباعة.	 
 	.P-touch ال تسحب الشريط أثناء عملية الطباعة أو التلقيم؛ نظًرا ألن ذلك قد يتلف الشريط أو جهاز
ستضيع أية بيانات مخزنة في الذاكرة في حالة تعطل جهاز P-touch أو عند إصالحه أو إذا انتهت صالحية 	 

البطاريات.
فجهاز P-touch غير مزود بميزة الشحن الالزمة للبطاريات القابلة إلعادة الشحن.	 
قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروض على شاشة الكمبيوتر.	 
يتم وضع الصق بالستيكي واٍق وشفاف على اللوحة العلوية أثناء التصنيع والشحن. يجب إزالة هذا الالصق قبل 	 

االستخدام.

عند طباعة عدة نسخ من ملصق أو استخدام الطباعة باستخدام وظيفة الترقيم، فلن يكتشف جهاز P-touch نهاية شريط 	 
الكاسيت وسيستمر في العمل.

عند استخدام أنبوب االنكماش الحراري، ستصبح منطقة الطباعة أصغر في حالة استخدام الشريط العادي.	 
ل جهاز محمول بجهاز P-touch باستخدام وظيفة NFC بدون تثبيت التطبيق المخصص، فقد ُيعَرض 	  إذا كنت توصِّ

 قسم تطبيقات ™Google Play على شاشة جهازك المحمول تلقائًيا. 
وقد تتحمل نفقات رسوم االتصال الخاصة بهذه الخدمة.

تنبيه
خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع غير مناسب. تخلص من البطاريات المستعملة وفًقا للتعليمات.

مالحظات ترخيص مفتوح المصدر
يحتوي هذا المنتج على برنامج مفتوح المصدر.

لالطالع على مالحظات ترخيص البرنامج مفتوح المصدر، يرجى االنتقال إلى باقة التنزيل اليدوي الموجودة على الصفحة 
support.brother.com على Brother الرئيسية للطراز الموجود لديك من موقع دعم

العالمات التجارية وحقوق النشر
تعد Microsoft وWindows Vista وWindows Server وWindows إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات 

تجارية لشركة Microsoft Corp. في الواليات المتحدة و/أو بالد أخرى.
تعد Apple وMacintosh وMac OS وiPhone وiPad وiPod عالمات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة 

في الواليات المتحدة وبالد أخرى.
.Google Inc عالمة تجارية لشركة Google Play تعد

.Wi-Fi Alliance عالمتان تجاريتان لشركة Wi-Fi Allianceو Wi-Fi تعد
تعد أسماء البرامج والمنتجات األخرى المستخدمة في هذا المستند عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة للشركات 

المعنية التي طورتها.
كل شركة من الشركات التي ورد ذكر اسم برنامجها ضمن هذا المستند تمتلك اتفاقية ترخيص برامج خاصة بالبرامج التي 

تمتلكها.
تعد أية أسماء تجارية أو أسماء المنتجات الخاصة بالشركات والتي تظهر على منتجات Brother، والمستندات المرتبطة 

بها وأية مواد أخرى متعلقة بالشركة، عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لتلك الشركات المعنية.

الملحقات
الملحقات

شريط Brother TZe )العرض(األشرطة
3.5 ملم، 6 ملم، 9 ملم, 12 ملم، 18 ملم، 24 ملم

AD-E001محول التيار المتردد

BA-E001بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

يرجى زيارة موقع دعم support.brother.com) Brother( لالطالع على أحدث المعلومات حول التوافق مع نظام 
.OS

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/


بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

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

يرجى االلتزام باالحتياطات التالية الخاصة ببطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن )يشار إليها هنا فيما بعد 
باسم "البطارية القابلة إلعادة الشحن"( بعناية. في حالة عدم اتباع هذه االحتياطات، قد يؤدي فرط السخونة أو التسريبات أو 

التشققات في البطارية إلى حدوث قصر الدائرة الكهربية 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. تم تصميم جهاز P-touch والبطارية القابلة إلعادة 	 
الشحن للعمل مع بعضهما البعض فقط دون غيرهما من األجهزة. لذلك، ال تدخل أية بطارية قابلة للشحن من نوع مختلف 

في جهاز P-touch، وأيًضا ال تدخل البطارية القابلة إلعادة الشحن في جهاز P-touch مختلف عن الجهاز الذي 
صنعت من أجله، وإال فقد ينتج عن ذلك تلف أو نشوب حريق.

لشحن البطارية القابلة إلعادة الشحن، أدخلها في جهاز P-touch، ثم استخدم محول التيار المتردد المصمم خصيًصا 	 
لهذا الجهاز.

ال تشحن 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 الكهربي أو 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 في الدائرة الكهربائية؛ وارتفاع درجة حرارة األجزاء المعدنية.

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 لمالمسة 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 تلحم 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 مع عكس القطبين )+( )-(. تأكد من اتجاه أقطاب البطارية القابلة إلعادة الشحن 	 

قبل إدخالها، وال تحاول إدخالها بالقوة في جهاز P-touch. 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 توصل البطارية القابلة إلعادة الشحن مباشرًة بمصدر تيار كهربائي منزلي.	 
قد يشير وجود تسرب للسائل )اإللكتروليت( من جهاز P-touch أو البطارية القابلة إلعادة الشحن إلى تلف البطارية 	 

 P-touch القابلة إلعادة الشحن. فإذا وجدت تسريبات في البطارية القابلة إلعادة الشحن، فعليك إيقاف استخدام جهاز
 على الفور، ونزع محول التيار المتردد من القابس، وعزل جهاز P-touch بوضعه 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 البطارية القابلة إلعادة الشحن أو جهاز P-touch أثناء تثبيت البطارية به في فرن الميكروويف أو مكررة 	 

الحاويات ذات الضغط العالي.
ال تترك البطارية القابلة إلعادة الشحن بدون توصيلها بمصدر الطاقة في الوحدة الرئيسية لمدة زمنية طويلة. فقد يؤدي 	 

ذلك إلى تقصير عمر البطارية القابلة إلعادة الشحن، أو قد يؤدي إلى حدوث قصر الدائرة الكهربية.
إذا تعذر استخدام جهاز P-touch 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 تفك البطارية القابلة إلعادة الشحن، أو تعدلها أو تحاول إصالحها.	 
ال تتخلص من البطارية القابلة إلعادة الشحن في النار أو تسخنها 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 تحرق البطارية القابلة إلعادة الشحن أو تتخلص منها مع النفايات المنزلية.	 

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion نصائح حول استخدام بطارية
اشحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن قبل االستخدام. ال تستخدمها قبل الشحن.	 
شحن بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن يكون عادة في بيئات تتراوح درجات الحرارة بها ما بين 	 

5 إلى 35 درجة مئوية. لذلك اشحن البطارية في بيئة ذات درجة حرارة تقع في هذا النطاق. وإذا كانت درجة الحرارة 
المحيطة خارج هذا النطاق، فلن يتم شحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن، وسيظل مؤشر شحن البطارية مضاًء.

في حالة استخدام جهاز P-touch وبطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن مثبتة به، ومحول التيار المتردد متصال، فقد 	 
ينطفئ مؤشر البطارية، ويتوقف الشحن، حتى لو لم يتم شحن بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن بالكامل.

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion خواص بطارية
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.
إذ يسرع استخدام جهاز P-touch وبطارية )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن مركبة، وشحنها في هذه األثناء من إتالف 	 

البطارية. في حالة استخدام جهاز P-touch وبطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن مركبة، افصل 
محول التيار المتردد.

إذا كنت لن تستخدم جهاز P-touch لفترة تتجاوز شهًرا، فأزل بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة للشحن من 	 
الجهاز، ثم خزنها في مكان بارد بعيًدا عن ضوء الشمس المباشر.

في حالة عدم استخدام بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن لفترة زمنية طويلة، نوصي بشحنها كل ستة 	 
أشهر.

إذا المست جزًءا من الجهاز أثناء شحن بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن، فقد يكون ملمس الجهاز 	 
دافًئا. يعد هذا طبيعًيا، ويمكن استخدام الجهاز بأمان. إذا أصبح جهاز P-touch ساخًنا للغاية، فتوقف عن استخدامه.

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

بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن

نطاق درجة الحرارة في البيئة المحيطة
40 درجة مئويةالشحن

60 درجة مئويةالتيار القياسي عند تفريغ شحنة البطارية 1.9 أمبير

60 درجة مئويةالحد األقصى للتيار أثناء تفريغ شحن البطارية 2.5 أمبير

من 20- إلى 50 درجة مئويةأقل من 1 أشهرالبطارية التي يتم شحنها من المصنع

من 20- إلى 40 درجة مئويةأقل من 3 أشهر

من 20- إلى 20 درجة مئويةأقل من عام واحد

معلمات الشحن
8.2 فولط تيار مستمرالحد األقصى للفولطية أثناء الشحن

1330 ميللي أمبيرالحد األقصى للتيار أثناء الشحن

P-touch جهاز
تيار الشحن: 800 ميللي أمبير	 
فولطية الشحن: حتى 8.2 فولط )الحد األقصى(	 

nnالقابلة إلعادة الشحن )Li-ion( تثبيت بطارية الليثيوم أيون

إلزالة بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن، اتبع خطوات إجراء البثبيت بترتيب عكسي.

nnالقابلة إلعادة الشحن )Li-ion( شحن بطارية الليثيوم أيون
.P-touch القابلة إلعادة الشحن أثناء تثبيتها في جهاز )Li-ion( يمكن شحن بطارية الليثيوم أيون

قم باإلجراء التالي لشحن بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن.

مالحظة
يستغرق شحن بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة الشحن بالكامل مدة تصل إلى 6 ساعات.

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

BA-E001

AD-E001

مشحونة بالكامل جاٍر الشحن



دلیل المستخدم
 .P-touch یرجى قراءة ھذا الدلیل قبل بدء تشغیل جھاز

كما یرجى االحتفاظ بھذا الدلیل بمكان قریب من متناول یدیك للرجوع إلیھ في المستقبل. P750W

العربیة

D018GV001

إخراج جهاز P750W ووصف أجزائه

ُيرجى التحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام جهاز P-touch. وفي حالة عدم وجود أيٍ منهاأو 
تلفه، اتصل بالوكيل المعتمد لشركة Brother لديك.

 	P750W 	)AD-E001( محول التيار المتردد طراز 	USB كبل

بطارية الليثيوم أيون )Li-ion( القابلة إلعادة 	 
)BA-E001( الشحن

شريط الكاسيت	 

اللوحة العلوية 1
2 Editor Lite مصباح
3 Editor Lite زر
زر الوضع الالسلكي 4
فتحة خروج الشريط 5
6 Wi-Fi مصباح
7 NFC مصباح

زر التغذية والقطع 8
مصباح الحالة 9

مصباح البطارية 10
زر الطاقة 11
غطاء البطارية 12
فتحة بطاقة USB صغيرة 13
موصل محول التيار المتردد 14

غطاء الكاسيت 15
16 NFC رمز
ذراع التحرير 17
رأس الطباعة 18
قاطعة الشريط 19
نصل القاطعة 20

ضبط شريط الكاسيت

تنبيه
إذا لم تتمكن من إغالق غطاء الكاسيت، فتحقق مما إذا كان الذراع األبيض مرفوًعا ألعلى. وإذا لم يكن كذلك، فأغلق 

الغطاء.

مالحظة
تحقق من عدم وجود ارتخاء في الشريط.	 
عند ضبط شريط الكاسيت أو إزالته، تأكد من عدم التصاق الشريط في البروز )1( أو برأس الطباعة.	 

التوصيل بمصدر التيار الكهربي

باستخدام محول تيار متردد

باستخدام البطاريات

إلزالة البطاريات، اتبع خطوات إجراء التثبيت بترتيب عكسي.

تنبيه
أزل البطاريات، إذا كنت ال تنوي استخدام جهاز P-touch إلعداد الملصقات لفترة زمنية طويلة.	 
تخلص من البطارية في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. فضالً عن ذلك، تأكد من 	 

االلتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية والدولية والفيدرالية.
عند تخزين البطارية أو التخلص منها، لفها )عن طريق تغطيتها باستخدام 	 

شريط سيلوفان على سبيل المثال(، لمنع حدوث دائرة كهربية قصيرة.
)مثال عزل البطارية(

1. شريط سيلوفان
Ni-MH 2. بطارية قلوية أو بطارية

P-touch تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز

تشغيل: اضغط على زر الطاقة.
إيقاف تشغيل: اضغط مع االستمرار على زر الطاقة حتى يضيء مصباح الحالة باللون البرتقالي.

مالحظة
عند إيقاف تشغيل جهاز P-touch، فاترك محول التيار المتردد متصالً أو البطاريات مثبتة حتى ينطفئ مصباح 

الحالة.
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Brother موقع ويب الدعم الفني لشركة

support.brother.com/g/d/d5p4

يرجى زيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا.
يمكنك االطالع على المعلومات التالية:

تنزيل برامج	 
األدلة/الوثائق	 
األسئلة المتداولة )استكشاف المشكالت وإصالحها، نصائح مفيدة حول استخدام الطابعة(	 
 	.OS المعلومات حول المواد المستهلكة وأحدث معلومات التوافق مع نظام
كما يمكنك االطالع على خطوات اإلعداد عبر موقع الويب.	 
انقر فوق رابط "Getting ready to use your printer" )االستعداد الستخدام طابعتك( ضمن قسم 	 

"Information" )معلومات(.

تعد المحتويات الموجودة على هذا الدليل عرضة 
للتغيير بدون إخطار

http://support.brother.com/g/d/d5p4


P-touch Editor Lite إنشاء ملصق باستخدام

1 . Editor Lite حتى يضيء مصباح Editor Lite 1( ثم اضغط مع االستمرار على زر) P-touch قم بتشغيل
.PT-P750Wبالكمبيوتر و USB األخضر )2(. قم بتوصيل كبل

مالحظة
إذا كنت توصل جهاز P-touch عبر محور USB، فربما ال يتم اكتشافه بطريقة صحيحة.

بعد توصيل كبل USB، سيظهر مربع حواري على شاشة الكمبيوتر. )قد تختلف الشاشات التالية على حسب نظام . 2
التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر لديك.(

 Windows Vista® بالنسبة لنظام
.]P-touch Editor Lite[ انقر فوق

Windows® 7 بالنسبة لنظام
.]PTLITE10[ ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق ،]انقر فوق ]فتح المجلد لعرض الملفات

Windows® 8/ Windows® 8.1 بالنسبة لنظام
على شاشة ]بدء التشغيل[، انقر فوق ]PT-P750W[، و]فتح المجلد لعرض الملفات[, ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق 

.]PTLITE10[

10.9.x/10.8.x/10.7.5 اإلصدار Mac OS X بالنسبة لنظام
.]P-touch Editor Lite[ على سطح المكتب وعلى أيقونة تطبيق ]PT-P750W[ انقر نقًرا مزدوًجا فوق

مالحظة
إذا كنت ال ترى المربع الحواري، فربما يكون مختبًئا خلف أحد نوافذ البرامج المفتوحة. فقم بتصغير 	 

جميع النوافذ إلظهار المربع الحواري.
 	.Brother تفضل بزيارة موقع دعم ،P-touch Editor Lite للحصول على التفاصيل حول استخدام جهاز

nnP-touch كيفية فصل جهاز

 Windows® بالنسبة لنظام
a . بالنقر على  الموجود في أعلى الركن األيمن من النافذة إذا كنت تستخدم P-touch Editor Lite أخرج من

.P-touch Editor Lite

b ..) ، أو  ، أو  لفصل جهاز P-touch، انقر فوق األيقونة الموجود في شريط المهام بالكمبيوتر )

c ..]أ الضخم ب مانSانقر فوق ]أزل وحدة التخزين ل

d ..USB بأمان، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل P-touch عندما ُتعرض رسالة توضح أنه يمكن إزالة جهاز

Macintosh بالنسبة لنظام
a . بالنقر على الزر األحمر الموجود في أعلى الركن األيسر من النافذة إذا كنت P-touch Editor Lite أخرج من

.P-touch Editor Lite تستخدم

b .:على سطح المكتب، ثم قم بأحد اإلجراءات التالية ]PT-P750W[ حدد
حدد ]Eject[ )إخراج( من قائمة السياق.	 
اسحبه ثم أسقطه في سلة المهمالت.	 

c ..USB بأمان، أوقف تشغيل الجهاز وافصل كبل P-touch عندما ُتعرض رسالة توضح أنه يمكن إزالة جهاز

nnلrother iPrint&Label
يسمح لك تطبيق Brother iPrint&Label باستخدام ميزات جهاز Brother الخاص بك بشكل مباشر من جهازك 

المحمول بدون استخدام كمبيوتر.
.Google Play™ أو App Store في "Brother iPrint&Label" ما عليك سوى البحث على

وتنزيل P-touch Editor وبرنامج تشغيل الطابعة

www.brother.com/inst
تتوفر المزيد من وظائف التحرير المتقدمة عن طريق تنزيل برنامج تشغيل الطابعة وP-touch Editor من على موقع 

الدعم الفني الخاص بنا وتثبيته.

:P-touch Editor
.clip artيقدم طريقة سهلة إلنشاء باقة متنوعة من الملصقات المخصصة في مخططات متطورة باستخدام الخطوط والقوالب و

LED مصابيح

يشير المصباح الموجود على P-touch إلى حالة التشغيل الحالية للجهاز.
الوضعالمصباح

Wi-Fi

مصباح أخضر مضيء
متصل السلكًيا.

مصباح أخضر يومض
     

غير متصل السلكًيا.

NFC

وضع االتصال الالسلكي المباشر معطل )ال يمكن إجراء اتصاالت(.غير مضيء

مصباح أخضر مضيء
وضع االتصال الالسلكي المباشر في وضع تشغيل )يمكن إجراء اتصاالت(.

المصباح األخضر مضيء ← ينطفئ 
تم وضع جهاز متوافق مع NFC بالقرب من جهاز P-touch )تم إرسال لفترة وجيزة

.)NFC بيانات عالمة

مصباح أخضر يومض
     

جاٍر تكوين إعدادات االتصال الالسلكي المباشر )يحاول المستخدم 
توصيل جهاز(.

الحالة

مصباح أخضر مضيء
مصدر اإلمداد بالطاقة قيد التشغيل.

مصباح أخضر يومض
     

جاٍر استقبال البيانات من الكمبيوتر.
جاٍر نقل البيانات.

مصباح برتقالي مضيء
غطاء الكاسيت مفتوح. أغلق غطاء الكاسيت بشكل صحيح.

جاٍر بدء تشغيل إجراء إعادة الضبط، أو تم الضغط على زر التغذية والقطع 
أثناء إجراء عملية إعادة الضبط.

للحصول على تفاصيل حول إعادة ضبط جهاز P-touch، يرجى 
."P-touch االطالع على "كيفية إعادة ضبط جهاز

مصباح برتقالي يومض
     

جاٍر التبريد )انتظر حتى يتم خفض درجة الحرارة(
إعادة الضبط قيد التقدم. للحصول على تفاصيل حول إعادة ضبط جهاز 

."P-touch يرجى االطالع على "كيفية إعادة ضبط جهاز ،P-touch

مصباح أحمر مضيء
.P-touch جاٍر إعادة تشغيل جهاز

المصباح األحمر يومض
     

يشير إلى أحد األخطاء التالية.
مصباح أحمر يومض بفاصل زمني 0.9 ثانية:

ال يوجد شريط كاسيت	 
تم تثبيت شريط كاسيت غير صحيح	 
تم تثبيت شريط كاسيت غير متوافق	 
تم فتح غطاء الكاسيت أثناء الطباعة	 
خطأ في النقل	 
خطأ بسبب الحرارة الزائدة	 
خطأ في القاطعة	 

مصباح أحمر يومض بفاصل زمني 0.3 ثانية:
خطأ في النظام	 

البطارية

اكتمل الشحن.غير مضيء
تم شحن البطارية بالكامل.

جاٍر الشحن.مصباح برتقالي مضيء

مصباح برتقالي يومض
     

مصباح برتقالي يومض ببطء:
عندما يصل مستوى شحن البطارية المتبقي إلى النصف أو أقل )يومض 

المصباح بسرعة نظًرا ألن مستوى شحن البطارية المتبقي آخذ في االنخفاض(.
مصباح أحمر يومض بفاصل زمني 0.5 ثانية:

اشحن البطارية.

nn P-touch كيفية إعادة ضبط جهاز
عندما يكون جهاز P-touch متوقف عن التشغيل، اضغط مع االستمرار على زر التغذية والقطع مع االستمرار في 

الضغط على زر الطاقة. عندما يبدأ وميض مصباح Editor Lite وعندما يضيء مصباح الحالة باللون البرتقالي، اضغط 
على زر التغذية والقطع ست مرات مع االستمرار في الضغط على زر الطاقة. ستتم إعادة ضبط P-touch على إعدادات 

المصنع.
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