
اقرأ دليل المستخدم قبل البدء في استخدام جهاز P-touch. يرجى االحتفاظ بدليل المستخدم هذا في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه 
مستقبالً.

يرجى زيارة موقعنا على support.brother.com حيث يمكن الحصول على دعم الجهاز وتلقي األجوبة على األسئلة الشائعة.

العربية

www.brother.com

دليل المستخدم
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يتضمن هذا الدليل العديد من االحتياطات واإلجراءات األساسية الستخدام طابعة الملصقات هذه. لذا ُيرجى قراءته 
بعناية قبل االستخدام، كما ينصح باالحتفاظ به في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

العالمات التجارية المرخصة
Monotype™

إن Monotype هي عالمة تجارية لشركة .Monotype Imaging Inc ومسجلة لدى مكتب براءات االختراع 
والعالمات التجارية بالواليات المتحدة وقد تكون مسجلة في دوائر قضائية معينة.

Frutiger™
إن Frutiger هي عالمة تجارية لشركة .Linotype Corp ومسجلة لدى مكتب براءات االختراع والعالمات 

 Linotype أو شركة Linotype Corp. األمريكي وقد تكون مسجلة في دوائر قضائية معينة أخرى باسم شركة
GmbH صاحبة الحق في الترخيص.

Palatino™
إن Palatino هي عالمة تجارية لشركة Linotype GmbH. ومسجلة لدى مكتب براءات االختراع والعالمات 

التجارية األمريكي وقد تكون مسجلة في دوائر قضائية معينة.
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احتياطات األمان
لتجنب اإلصابات أو تعرض الجهاز للتلف، يتم شرح المالحظات الهامة باستخدام عدة رموز. وفيما يلي بيان هذه 

الرموز ومدلوالتها:

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

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

فيما يلي الرموز المستخدمة في هذا الدليل:

يمنع لمس جزًءا معينا من الجهاز.اإلجراء غير مسموح به.

نزع القابس أمر ضروري.إجراء إلزامي.

إنذار باحتمال التعرض لصدمة كهربائية.يمنع فك الجهاز.

 تحذير
اتبع هذه اإلرشادات لتفادي خطر التعرض للحروق أو اإلصابة أو الصدمات الكهربية أو االنفجار أو ارتفاع درجة 

الحرارة أو الروائح غير الطبيعية أو الدخان.

استخدم دائًما الجهد الكهربي المحدد ومحول التيار   
المتردد المقترح )AD-E001( المرفق مع 

P-touch لتفادي تعطل الجهاز أو تلفه.
يمنع لمس محول التيار المتردد وجهاز   

P-touch أثناء العاصفة الرعدية؛
 P-touch/يمنع استخدما محول التيار المتردد  

في أماكن ذات رطوبة عالية مثل المراحيض.
يمنع وضع أجساًما ثقيلة على كبل الطاقة أو المأخذ   
أو تعرضهما للتلف. يمنع لي كبل الطاقة أو سحبه 

بالقوة. امسك دوًما محول التيار المتردد عند فصله 
من مقبس التيار الكهربي.

تأكد من إدخال المأخذ بشكل كامل في مقبس التيار   
الكهربائي. وال تستخدم مقبس تالف أو غير محكم 

التركيب.
يمنع تعريض P-touch/ محول التيار المتردد/   

مأخذ التيار الكهربائي/ البطاريات للبلل، من خالل 
اإلمساك بها بأيٍد مبتلة أو سكب السوائل عليها 

على سبيل المثال.

نظًرا ألنه قد ينجم عن وصول السائل المتسرب   
من البطاريات إلى عينيك فقدان البصر، لذا اغسل 
عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، 

ثم اطلب الرعاية الطبية.
يحظر فك أو تعديل P-touch/ محول التيار   

المتردد/ البطاريات.
ال تدع مجااًل لتالمس أي جسم معدني مع طرفي   

زائد وناقص للبطارية.
تجنب استخدام األدوات الحادة مثل المالقيط أو   

األقالم المعدنية، لتغيير البطاريات.
يمنع إلقاء البطاريات في النار أو تعريضها   

للحرارة.
افصل محول التيار المتردد، وأزل البطاريات   

وتوقف عن استخدام P-touch على الفور، إذا 
الحظت انبعاث رائحة غريبة أو سخونة أو تغييًرا 

في لون أو شكل الجهاز أو أي شيء آخر غير 
معتاد أثناء استخدام الجهاز أو تخزينه.
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 تحذير
يمنع استخدام أية بطارية تالفة أو بها تسريبات ألن   

سائل البطارية قد يصل إلى يديك.
يمنع استخدام بطارية تالفة أو بها تسريب أو   

ملصقها تالف، فهناك احتمال النبعاث الحرارة.
يمنع لمس األجزاء المعدنية المحيطة برأس   
الطباعة عقب االنتهاء من الطباعة مباشرًة.

في حالة عدم استخدام جهاز P-touch، قم بتخزينه   
بعيًدا عن متناول األطفال. فضاًل عن ذلك، ال تسمح 

لألطفال بوضع أي من ملصقات P-touch أو قطع 
غياره في أفواههم. واستشر الطبيب في حالة ابتالع 

الطفل ألي جزء من األجزاء.

يمنع استخدام كبل المحول أو مأخذ الطاقة بعد   
تلفهما.

يمنع استخدام جهاز P-touch في حالة وجود   
جسم غريب بداخله. في حالة دخول أي جسم 

غريب في جهاز P-touch، افصل محول التيار 
المتردد وأزل البطاريات، واتصل بخدمة عمالء 

.Brother
يمنع لمس نصل وحدة القاطعة.  

 تنبيه
اتبع هذه اإلرشادات لتجنب التعرض لإلصابة الشخصية أو تسريبات السائل أو الحروق أو الحرارة.

في حالة تسرب سوائل من البطاريات ووصولها   
إلى بشرتك أو مالبسك، اغسلهما على الفور بماء 

نظيف.
أزل البطاريات وافصل محول التيار المتردد، إذا   

.P-touch كنت ال نتوي استخدام جهاز
ال تستخدم أية بطاريات بخالف األنواع المحددة.   

تجنب استخدام توليفات من البطاريات القديمة 
والجديدة أو توليفات من األنواع المختلفة أو 

مستويات الشحن المختلفة أو من جهات ُمصنِّعة 
مختلفة أو طرز مختلفة. ال تُدخل البطارية والقطبية 

)+ و -( معكوسة.
 P-touch ال تدع محول التيار المتردد/جهاز  

يسقط أو يصطدم بشيء.
.LCD ال تضغط على شاشة عرض  

ال تضع إصبعك داخل جهاز P-touch أثناء إغالق   
غطاء حجرة الشريط أو غطاء حجرة البطارية.

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، اشحن البطاريات قبل استخدامها بواسطة 

شاحن البطارية المناسب المخصص لها.
ال تفتح غطاء صندوق الشريط أثناء تشغيل وحدة   

القاطعة.
ال تضغط بقوة على القاطعة.  
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احتياطات عامة
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. 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 	 

.P-touch وقوع إصابات أو إتالف جهاز
 	.P-touch مع جهاز Brother TZe استخدم فقط أشرطة
استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف جهاز طبع الملصقات وال تستخدم الكحول أو المذيبات العضوية 	 

األخرى في تنظيفها.
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 منفذ USB 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 يؤدي إلى تلف الشريط أو جهاز
يوصى باستخدام كبل USB المرفق مع جهاز P-touch، وفي حالة استخدام كبل USB آخر، يجب التأكد من 	 

كونه على درجة عالية من الجودة.
قد يتم فقدان أية بيانات محفوظة في الذاكرة في حال عطل جهاز P-touch أو عند إصالحه أو إذا انتهت صالحية 	 

البطاريات.
فجهاز P-touch غير مزود بميزة الشحن الالزمة للبطاريات القابلة إلعادة الشحن.	 
 	.LCD قد يختلف النص المطبوع عن النص الذي يظهر على شاشة
قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروض.	 
عند فصل الطاقة لمدة دقيقتين، يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق وأية ملفات نصية محفوظة في الذاكرة.	 
 	 Brother يمكنك أيًضا استخدام أنبوب االنكماش الحراري في هذا الطراز. يرجى زيارة الموقع االلكتروني لشركة

)www.brother.com( للحصول على مزيد من المعلومات. ال يمكنك طباعة إطارات الطباعة أو قوالب بيانات 
جهاز P-touch الُمعدة مسبًقا أو استخدام إعدادات خط معينة عند استخدام أنبوب االنكماش الحراري، كما قد تظهر 

.TZe األحرف المطبوعة بحجم أصغر عند استخدام شريط
تأكد من قراءة التعليمات المزودة مع األشرطة القماشية أو األشرطة الالصقة القوية أو األشرطة األخرى الخاصة، 	 

والتزم بكافة االحتياطات المذكورة في التعليمات.
يتم وضع الصق واٍق وشفاف من البالستيك على الشاشة أثناء التصنيع والشحن. يجب إزالة هذا الالصق قبل 	 

االستخدام.

http://www.brother.com/


شاشة عرض LCD ولوحة المفاتيح6

بدء التشغيل
إخراج جهاز P-touch من العبوة

محتويات عبوة الكرتون
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محول التيار المتردد

USB كبل
دليل المستخدم

شاشة عرض LCD ولوحة المفاتيح
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وضع اإلدخال  .1
إرشادات خاصة باألنماط  .2-7

عرض الشريط x طول الملصق  .8
رقم الكتلة  .9

رقم السطر  .10
المؤشر  .11

عالمة الرجوع  .12
التكبير/التصغير  .13

الطاقة  .14
الصفحة الرئيسية  .15

المسح  .16
Esc )اإللغاء(  .17

المؤشر  .18

OK )موافق(  .19
الوظيفة  .20
معاينة  .21
طباعة  .22

مسافة للخلف  .23
الرمز  .24

األحرف المعلمة  .25
إدخال  .26

التكبير/التصغير/تغيير الحجم  .27
المسافة  .28

مفتاح إعداد األحرف  .29
إزاحة  .30

األحرف  .31

مالحظة
( مع مفاتيح األحرف واألرقام لكتابة األحرف الكبيرة أو الرموز الموضحة على 	  ُيستخدم )

الجانب العلوي األيمن من المفاتيح.
( للذهاب إلى بداية الكتلة السابقة أو الالحقة.	  يستخدم  أو  مع )
( للذهاب إلى بداية أو نهاية السطر الحالي.	  يستخدم  أو  مع )
( للرجوع إلى العنصر االفتراضي.	  أثناء اختيار اإلعدادات، اضغط على )
( إللغاء أي عملية تشغيل، ما لم يذكر خالف ذلك.	  اضغط على )
( للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.	  اضغط على )
قد يختلف طول الملصق الموضح على شاشة عرض LCD بدرجة طفيفة عن الطول الفعلي 	 

للملصق عند الطباعة.
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مصدر الطاقة وشريط الكاسيت
�	)AD-E001( عند استخدام محول التيار المتردد

قم بإدخال المأخذ الموجود في كبل المحول في مقبس محول التيار المتردد على جانب الجهاز، وأدخل 
المأخذ في أقرب مقبس كهربائي قياسي.

 عند استخدام ست بطاريات قلوية جديدة مقاس LR6( AA(، أو بطاريات Ni-MH المشحونة 	�
)HR6( بالكامل

تأكد من توجيه أقطابها في االتجاهات الصحيحة.
إلزالة البطاريات، اتبع خطوات إجراء التثبيت بترتيب عكسي.

مالحظة
للقيام بنسخ احتياطي للذاكرة، نوصي باستخدام بطاريات قلوية مقاس LR6( AA( أو بطاريات 	 

هيدريد نيكل المعدني HR6( Ni-MH( مًعا عند استخدام محول التيار المتردد.
لحماية ذاكرة جهاز P-touch ونسخها احتياطًيا منها، يوصى عند نزع محول التيار المتردد من 	 

 Ni-MH أو بطاريات هيدريد نيكل المعدني )LR6( AA القابس بتركيب بطاريات قلوية مقاس
)HR6( في الجهاز.

عند فصل الطاقة ألكثر من دقيقتين، يتم مسح كافة إعدادات النص والتنسيقات. لن يتم مسح أي 	 
ملفات نصية محفوظة في الذاكرة.

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

غطاء حجرة البطارية حجرة البطارية منفذ USBمقبس محول التيار المتردد
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عند تخزين البطارية أو التخلص منها، قم بتغطية طرفيها باستخدام شريط سيلوفان، لمنع حدوث 	 
دائرة كهربية قصيرة.

)مثال عزل البطارية(
1. شريط سيلوفان

Ni-MH 2. بطارية قلوية أو بطارية هيدريد نيكل المعدني

 تنبيه
استخدام مجموعة مختلفة من البطاريات )مثل بطاريات هيدريد نيكل المعدني Ni-MH والقلوية( قد يتسبب في 

حدوث انفجار، لذا تخلص من البطاريات المستعملة وفًقا للتعليمات.

إدخال األشرطة	�

مالحظة
عند إدخال األشرطة، تأكد أن شريط الكاسيت وشريط الحبر ال يعلقان برأس الطباعة.	 
إذا لم تتمكن من إغالق غطاء حجيرة الشريط، فتحقق مما إذا كان ذراع التحرير مرفوًعا ألعلى. 	 

وإذا لم يكن كذلك، فارفع الذراع، ثم أغلق الغطاء.

1

2

حجيرة شريط الكاسيت

ذراع التحرير

قاطعة الشريط

فتحة خروج الشريط
غطاء حجرة شريط الكاسيت

رأس الطباعة لوحة مفاتيح
LCD شاشة عرض
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تشغيل/ إيقاف تشغيل الجهاز
.P-touch لتشغيل جهاز ) اضغط على )

( إليقاف تشغيل جهاز P-touch مرة أخرى. اضغط على )
مالحظة

يتمتع جهاز P-touch بخاصية توفير الطاقة التي يتم إيقاف تشغيلها تلقائًيا، في حال عدم الضغط 
على أي مفتاح في غضون وقت معين وفي ظل ظروف تشغيل معينة. ارجع إلى "المواصفات" في 

صفحة 51.

ضبط اللغة والوحدة
اللغة	�

عند تشغيل جهاز P-touch للمرة األولى، يتعين عليك ضبط اللغة االفتراضية، حيث يمكنك تحديد 
.) ( أو ) ، ثم الضغط على ) اللغة باستخدام  أو 

 ç ) ( أو ) ( ç ]اللغة [ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) ( 
.) ( أو ) ( ç ]العربية، فارسي، اإلنجليزية[ /

الوحدة	�
.]mm[ اإلعداد االفتراضي هو

 ç ) ( أو ) ( ç ]الوحدة[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) ( 
.) ( أو ) ( ç ]mm/inch[ /

تشغيل/إيقاف تشغيل اكتشاف لون الشريط
عند استخدام وضع عرض الملصق، في حالة ضبط خاصية اكتشاف لون الشريط على ]تشغيل[، يكتشف 
جهاز P-touch لون شريط الكاسيت ويعرض صورة الملصق على شاشة LCD بناء على لون شريط 

الكاسيت، مما يمكنك من عرض معاينة أكثر دقة للملصق الذي تقوم بتصميمه، اإلعداد االفتراضي هو 
]تشغيل[.

 ç ) ( أو ) ( ç ]لون الملصق[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) ( 
.) ( أو ) ( ç ]تشغيل/إيقاف التشغيل[ /

مالحظة
يتعذر على جهاز P-touch اكتشاف لون الشريط، بناء على شريط الكاسيت الذي تستخدمه، وفي هذه 
الحالة، تصبح صورة الملصق المعروضة على شاشة LCD عبارة عن نص أسود على خلفية بيضاء.
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تلقيم الشريط
تزويد و قطع	�

لتغذية الشريط وقصه، اضغط على المفاتيح التالية:
.) ( أو ) ( ç ]تزويد و قطع[ /  ç ) ( + ) (

تزويد فقط	�
لتلقيم الشريط، اضغط على المفاتيح التالية:

.) ( أو ) ( ç ]تزويد فقط[ /  ç ) ( + ) (

مالحظة
يوصى باستخدام خاصية التغذية فقط، عند استخدام الشريط القماشي الذي يجب قصه باستخدام المقص.

P-touch كيفية استخدام
�	P-touch عمل ملصق بواسطة جهاز

]بدء التشغيل[

صفحة 6  P-touch إعداد جهاز

]إنشاء ملصق[
صفحة 15	  إدخال النص وتحريره 
صفحة 22	  إدخال الرموز 
صفحة 17	  إدخال األحرف المشددة 
صفحة 24	  استخدام مخططات التنسيق التلقائي 

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

:P-touch أمثلة للملصقات التي يمكنك إنشائها باستخدام جهاز
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]طباعة ملصق[
صفحة 39	  طباعة ملصق 
صفحة 40	  ضبط خيارات قص الشريط 
صفحة 42	  طباعة من مجموعة الملصقات 

مالحظة
قبل الطباعة يمكنك فحص مخطط الطباعة باستخدام وظيفة المعاينة.

ارجع إلى "معاينة الملصقات" في صفحة 39.

مثال لشاشة المعاينة: 

قم بعمل ملصق عن طريق توصيل جهاز طباعة الملصقات بكمبيوتر شخصي	�
]بدء التشغيل[

يمكن استخدام طابعة الملصقات كجهاز P-touch مكتبي مستقل ومحمول باليد، أو يمكن توصيلها 
بالكمبيوتر/MAC واستخدامها مع برنامج P-touch Editor إلنشاء ملصقات أكثر دقة.

الستخدام جهاز طباعة الملصقات المتصل بكمبيوتر شخصي، وصل هذا الجهاز بكمبيوتر شخصي عبر 
كبل USB المضمن وثبت برنامج P-touch Editor وبرامج التشغيل.

الميزات
P-touch Editor يسهل إنشاء باقة متنوعة من الملصقات المخصصة في مخططات معقدة

باستخدام الخطوط والقوالب والقصاصات.
يمكنك من طباعة الملصقات من جهاز P-touch المتصل عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة

P-touch Editor على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
P-touch Update Software يمكن تنزيل مجموعات الملصقات وتصميمات الملصقات الجديدة المضافة

.P-touch إلى جهاز
باإلضافة إلى ذلك، يمكن تحديث البرنامج ألحدث إصدار.

 P-touch Transfer Manager
)Windows فقط(

 P-touch يتيح لك إمكانية نقل ما يصل إلى 9 قوالب ملصقات إلى جهاز
وحفظ النسخ االحتياطية للبيانات على جهاز الكمبيوتر.

لتنزيل برامج تشغيل الطابعة وبرنامج مثل P-touch Editor 5.1 وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر الشخصي، 
.)www.brother.com/inst( يمكنك زيارة موقع تنزيل برنامج التثبيت

http://www.brother.com/inst/
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كما تتاح البرامج وبرامج تشغيل الطابعة لتنزيلها بشكل فردي من قائمة البرامج وبرامج تشغيل الطابعة 
المتاحة عبر موقع الدعم الفني الخاص بنا كما هو موضح أدناه:

Brother موقع ويب الدعم الفني لشركة
 support.brother.com يرجى زيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا على

يمكنك االطالع على المعلومات التالية:
عمليات تنزيل البرامج	 
أدلة المستخدم	 
األسئلة المتداولة )استكشاف المشكالت وإصالحها، نصائح مفيدة حول استخدام الطابعة(	 
المعلومات حول المواد المستهلكة	 
 	OS أحدث معلومات التوافق مع نظام

محتويات هذا الموقع اإللكتروني عرضة للتغيير دون إشعار.

]إنشاء ملصق[
قم بتوصيل جهاز P-touch بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB المضمن.	 
 	.P-touch Editor ابدأ تشغيل برنامج
 	.P-touch Editor أدخل نص الملصق باستخدام برنامج
 اطبع الملصق.	 

:P-touch Editor أمثلة للملصقات التي يمكنك إنشائها باستخدام برنامج

http://support.brother.com/
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إعداد وضع اإلدخال
اإلعداد االفتراضي هو ]معاينة ملصق[.

وضع عرض الملصق	�
يتم عرض سمات األحرف واإلطارات وبعض اإلعدادات األخرى على شاشة LCD عند تصميم 

الملصق، مما يمكنك من فحص الشكل النهائي للملصق بسهولة.

مثال: 

 ç ) ( أو ) ( ç ]وضع ادخال[ /  ç ) ( أو ) ( ç]قيم[ /  ç ) (
.) ( أو ) ( ç ]معاينة ملصق[ /

مالحظة
( لتغيير شاشة LCD، مما يمكنك من االنتقال إلى التغيير المناسب لتصميم  يمكنك الضغط على )

الملصقات.

وضع معاينة قبل الطباعة	�
ال يتم عرض سمات األحرف واإلطارات وبعض اإلعدادات األخرى على شاشة LCD عند تصميم 

الملصق، يمكنك فحص الشكل النهائي للملصق باستخدام خاصية المعاينة. ارجع إلى "معاينة الملصقات" 
في صفحة 39.

مثال: 

 ) ( أو ) ( ç ]وضع ادخال[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (
.) ( أو ) ( ç ]معاينة طباعة[ /  ç
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تحرير ملصق
إدخال النص وتحريره

تحديد أحرف اإلدخال	�
اضغط على مفتاح إعدادات األحرف وانتقل إلى وضع إدخال األحرف الُمقابلة، إلدخال األحرف 

اإلنجليزية الكبيرة أو الصغيرة أو األحرف العربية أو األحرف الفارسية.
إدخال النص من لوحة المفاتيح	�

( ç إدخال الحرف. ( أو ) ( ç ]إنشاء ملصق[ /  ç ) (

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 واإلزاحة 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	�
إلدخال التطويل، اضغط مع االستمرار على مفتاح اإلزاحة واضغط على المفتاح، يمكن إدخال التطويل 

لزيادة طول الموصل بين األحرف، على سبيل المثال عند إدخال األحرف المركبة.
إضافة سطر جديد	�

.) حرك المؤشر إلى نهاية السطر الحالي واضغط على )
صورة الملصقالسطر 2السطر 1

مالحظة
هناك عدد أقصى ألسطر النص التي يمكن إدخالها لعرض كل عالمة تبويب، ويوجد حد أقصى 7 	 

أسطر للشريط 24 مم و5 أسطر للشريط 18 مم و3 أسطر للشريط 12 مم وسطرين للشريط 9 مم 
و6 مم وسطر للشريط 3,5 مم.

( إلضافة سطر 	  عند تعيين ]وضع ادخال[ على ]معاينة ملصق[، إذا قمت بالضغط على )
جديد وكان هناك حد أقصى لعدد أسطر النص التي يمكن إدخالها للشريط الذي تستخدمه، فسوف 

تظهر عبارة ]أسطر كثيرة![. عند تعيين ]وضع ادخال[ على ]معاينة طباعة[، إذا قمت بالضغط على 
 ) ( وكان هناك سبعة أسطر بالفعل، سوف تظهر عبارة ]أسطر كثيرة![. اضغط على ) (

أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ.
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إضافة كتلة جديدة	�
 ،) ( و ) إلنشاء كتلة جديدة من النصوص أو األسطر على يمين النص الحالي، اضغط على )

وسيتحرك المؤشر إلى بداية الكتلة الجديدة.
مالحظة

ويكون الحد األقصى للكتل التي يمكن إدخالها في ملصق واحد هو 5 كتل.	 
( عند وجود خمسة كتل بالفعل، سوف تظهر عبارة ]كتل 	  ( و) في حالة الضغط على )

( أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ. نص كثيرة![، اضغط على )

حذف نص	�
.) سيتم حذف األحرف واحًدا تلو اآلخر، عن طريق الضغط على )

لحذف كافة إعدادات النص:
.) ( أو ) ( ç ]النص فقط[ /  ç ) (

لحذف كافة إعدادات النصوص والتنسيقات:
.) ( أو ) ( ç ]النص والتنسيق[ /  ç ) (
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إدخال األحرف المشددة
.) ( أو ) ( ç حدد الحرف المشدد /  ç ) ( ç إدخال الحرف

قائمة األحرف المشددة
األحرف المعلَّمةالحرفاألحرف المعلَّمةالحرف

an

AN

co

CO

dr

DR

es

ES

gt

GT

iu

IU

ky

KY

lz

LZ
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ضبط سمات األحرف )]الخط[/]الحجم[/]العرض[/]النمط[/]السطر[/]الموقع[(18

ضبط سمات األحرف )]الخط[/]الحجم[/]العرض[/]النمط[/]السطر[/]الموقع[(
يمكنك ضبط سمات األحرف وفًقا للملصق أو كل سطر قبل إدخال النص وبعده.

ضبط سمات األحرف وفًقا للملصق	�
 ç اضبط قيمة لهذه السمة /  ç ) ( أو ) ( ç حدد سمة معينة /  ç ) ( 

( للعودة إلى شاشة إدخال النص. ( ç ) ( أو ) (

ضبط سمات األحرف وفًقا لكل سطر	�
، حرك المؤشر إلى السطر الذي ترغب في تغيير سمة الحرف فيه.. 1 / استخدم 
( لعرض السمات.. 2 ( و ) اضغط على )

مالحظة
( يتم عرضها على الجانب األيسر لسمة الحرف الذي يظهر 	  (

( وتوضح أنك تطبق اآلن  ( و ) عند الضغط على )
السمة الخاصة بهذا السطر المعين فقط.

عند ضبط قيم سمات مختلفة لكل سطر، سيتم عرض القيمة كـ 	 
(، ويمكنك تحديد سمة ما باستخدام  ***** عند الضغط على )

(، عند تغيير  ( أو ) ، ثم الضغط على )  أو 
( للرجوع إلى  اإلعداد على هذه الشاشة ثم الضغط على )
شاشة إدخال النص، سوف يتم تطبيق نفس التغيير على جميع 

سطور الملصق.
عند تعيين ]الحجم[ على وضع ]آلي[ 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.
يطبع خط 6 نقاط فقط في Helsinki، وال يطبع أي نوع خط آخر.	 
عند ضبط ]الحجم[ على ]آلي[ ويتم إدخال كافة محتويات النص باألحرف الكبيرة، يتم تعديل النص 	 

تلقائًيا لطباعته بأكبر حجم خط ممكن لكل عرض شريط، ويكون حجم الخط هذا أكبر من أكبر حجم 
خط متاح في إعدادات الخط لكل عرض شريط.

إذا احتوى سطر من النص على أحرف تتعارض مع "محاذاة" وضع )بعض الحروف العربية(، 	 
يتمركز النص.

ال ينطبق اإلعداد العمودي عند إدخال الحروف العربية/الفارسية.	 
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19 ضبط سمات األحرف )]الخط[/]الحجم[/]العرض[/]النمط[/]السطر[/]الموقع[(

ضبط الخيارات

النتيجةالقيمةالسمةالنتيجةالقيمةالسمة
AtlantaالخطHelsinkiالخط

BrusselsSofia

Florida Letter
Gothic

Calgary

عندما يتم اختيار آليالحجم
آلي، يتم تعديل النص 

تلقائًيا حتى يتم طباعته 
بأكبر حجم متوفر في 

إعدادات الخط لكل 
عرض شريط.

pt 24الحجم

6 pt36 pt

9 pt42 pt

12 pt48 pt

18 pt

x 1/2العرضx 1العرض

x 3/2x 2/3

x 2
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ضبط اإلطارات20

النتيجةالقيمةالسمةالنتيجةالقيمةالسمة
مائل وعريضالنمطعاديالنمط

مائل وتفصيليعريض

مائل ومظللتفصيلي

مائل ومجسممظلل

عموديمجسم

عريض مائل
وعمودي

يتوسطه خطالسطرإيقاف تشغيلالسطر

تسطير

يمينالموقعيسارالموقع

ضبطمحاذاة

ضبط مالئمة النمط آليا	�
عندما يتم ضبط ]الحجم[ على ]آلي[، ويتم ضبط ]الطول[ على طول محدد، يمكنك تقليص 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 

.x 1/2 اإلعداد: الحجم
 ) ( أو ) ( ç ]مالئمة النمط آليا[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç ]حجم النص/عرض النص[ /  ç

ضبط اإلطارات
 ç تحديد إطار / / /  ç ) ( أو ) ( ç ]اإلطار[ /  ç ) ( 

.) ( أو ) (

مالحظة
كما يمكنك تحديد إطار عن طريق كتابة رقم اإلطار.
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21 ضبط اإلطارات

اإلطارات
اإلطارات

1234

5678

9101112

13141516

17181920

21222324

25262728

29303132

33343536

37383940

41424344

45464748

49505152

53545556

57585960

61626364

65666768

69707172

73747576

77787980

81828384

85868788

89909192

93949596

979899

اإلطارات المميزة بأرقام مصممة خصيًصا للغات العربية والفارسية.
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إدخال الرموز22

إدخال الرموز
إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز	�

 ç اختر رمز / / /  ç ) ( أو ) ( ç حدد الفئة /  ç ) ( 
.) ( أو ) (

ضبط تاريخ الرمز	�
تم إضافة ما يصل إلى 30 رمًزا تم استخدامهما مؤخًرا في ]تاريخ[، اإلعداد االفتراضي هو ]تشغيل[.
 ) ( أو ) ( ç ]رمز تاريخي[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç ]تشغيل/إيقاف تشغيل[ /  ç

قائمة الرموز
الرموزالفئة

تشكيل

سهم القوس

رياضية

وحدة العملة

سالمة

ممنوعات
 

إشارات

كهربائية

اتصاالت

سمعية\مرئية
 

عمل
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23 ضبط سمات الملصق )]الطول[/]اختيار القطع[(

الرموزالفئة

حرفي

فعاليات

مركبات

شخصي

بيئة/األرض

أشكال

حروف منعزلة

حروف بداية

حروف وسط

حروف نهاية

ضبط سمات الملصق )]الطول[/]اختيار القطع[(
يمكن ضبط ]الطول[ ضمن بين نطاق يتراوح بين 300-30 مم، عندما يتم اختيار ]آلي[   : الطول 

يتم ضبط طول الملصق تلقائًيا بناًء على حجم النص الذي تم إدخاله.
ارجع إلى "ضبط خيارات قص الشريط" في صفحة 40.  : اختيار القطع 

 ç اضبط قيمة لهذه السمة /  ç ) ( أو ) ( ç حدد سمة معينة /  ç ) ( 
( للعودة إلى شاشة إدخال النص. ( ç ) ( أو ) (

مالحظة
كما يمكنك ضبط طول الملصق عن طريق كتابة الطول المطلوب. ولتطبيق اإلعداد بعد كتابة الطول، 

( مرة أخرى. ( أو ) ( ثم ) ( أو ) اضغط على )
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استخدام مخططات التنسيق التلقائي24

استخدام مخططات التنسيق التلقائي
استخدام القوالب	�

حدد تخطيط من بين القوالب وادخل النص وطبق التنسيق المرغوب فيه.

مثال - ملصق األصول: 

 ç ) ( أو ) ( ç ]نماذج[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]آلي تنسيق[ /  ç ) (
 ) ( أو ) ( ç ]1 ملصق األصول[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]إدارة األصول[ /

 ç ) ( أو ) ( ç ادخل النص في الحقل التالي ç ) ( أو ) ( ç ادخل النص ç�
( ç اكتب بيانات الباركود  ( أو) ( ç حدد قيمة لهذه السمة /  ç حدد سمة للباركود /

/ حدد عدد الملصقات   ç ) ( أو) ( ç ]طباعة[ /  ç ) ( أو) ( ç
.) ( أو ) ( ،) ( ç المراد طباعتها

مالحظة
لمزيد من التفاصيل حول الباركود، يرجى الرجوع إلى "إنشاء ملصق الباركود" في صفحة 32.	 
على شاشة قائمة الطباعة:	 
حدد ]تحرير[ لتغيير بيانات النص أو إعداد الباركود.	�
 حدد ]حفظ[ لتخزين الملصق في ذاكرة الملف.	�

لذاكرة الملف، يرجى الرجوع إلى "استخدام ذاكرة الملف" في 
صفحة 44.

حدد ]قائمة[ لتغيير إعدادات الخط أو النمط.	�
حدد ]معاينة[، لمعاينة الملصق قبل الطباعة.	�
�	،LCD لتغيير شاشة ) حدد ]معاينة[، لمعاينة الملصق قبل الطباعة. اضغط على )
حدد ]طباعة خيارات[، لتعيين إعدادات الطباعة. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى "ترقيم 	�

صفحات الطباعة" في صفحة 40 أو "الطباعة المعكوسة" في صفحة 40.
إذا كان عرض شريط الكاسيت الحالي ال يتطابق مع العرض المضبوط للمخطط المحدد، تظهر 	 

( أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ  رسالة خطأ عند محاولة طباعة الملصق، فاضغط على )
وإدخال شريط الكاسيت ذي العرض الصحيح.

إذا كان عدد األحرف التي تم إدخالها يتجاوز الحد المسموح به، سوف تظهر عبارة ]نص طويل![ 	 
( أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ  (، فاضغط على ) ( أو ) عند الضغط على )

وحرر النص باستخدام عدد أحرف أقل.
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25 استخدام مخططات التنسيق التلقائي

القوالب

التفاصيلالقيمةالفئة

إدارة األصول

ملصق األصول 1

)x 70 24 مم(

ملصق األصول 2
)x 70 18 مم(

حاوية 1

)x 76 24 مم(

حاوية 2
)x 76 18 مم(

ملصق معدات 1
)x 58 24 مم(

ملصق معدات 2
)x 58 18 مم(

خزانة

ملصق خزانة 1
)x 111 18 مم(

ملصق خزانة 2
)x 111 18 مم(

ملصق خزانة 3
)x 126 24 مم(

ملصق خزانة 4
)x 160 24 مم(
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استخدام مخططات التنسيق التلقائي26

التفاصيلالقيمةالفئة

الفتة

الفتة 1
)x 126 24 مم(

الفتة 2
)x 66 24 مم(

ملف

حافة المجلد 1
)x 219 24 مم(

حافة المجلد 2
)x 219 18 مم(

خانة المجلد
)x 82 12 مم(

خانة التقسيم
)x 42 12 مم(

عنوان/هوية

ملصق عنوان 1

)x 70 24 مم(

ملصق عنوان 2
)x 70 18 مم(

ملصق اسم 1

)x 72 24 مم(

ملصق اسم 2
)x 72 18 مم(

ملصق اسم 3
)x 72 18 مم(
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27 استخدام مخططات التنسيق التلقائي

التفاصيلالقيمةالفئة

وسائط

SD ملصق ذاكرة
)x 25 12 مم(

اصبع ذاكرة
)x 25 9 مم(

حافة حافظةاألقراص 1
)x 113 6 مم(

)x 113 3,5 مم(حافة حافظةاألقراص 2

ملصق كابل

راية 1
)x 90 12 مم(

راية 2
)x 90 12 مم(

ملصق للكابل 1

)x 39 24 مم(

ملصق للكابل 2
)x 39 18 مم(

غطاء الحماية
)x 70 12 مم(
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استخدام مخططات التنسيق التلقائي28

استخدام تخطيط الملصق	�
حدد مخطط ما من بين مخططات الكتل وادخل النص وطبق التنسيق المرغوب فيه.

 ç ]تخطيط الملصق[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]آلي تنسيق[ /  ç ) ( 
/ حدد مخطط   ç ) ( أو ) ( ç حدد عرض الشريط /  ç ) ( أو ) (

 ç كرر لكل حقل نص ç ) ( أو ) ( ç أدخل النص ç ) ( أو ) ( ç الكتلة 
 ç ) ( أو ) ( ç ]طباعة[ /  ç لعرض قائمة الطباعة ) ( أو ) ( 

.) ( أو ) ( ،) ( ç حدد عدد الملصقات المراد طباعتها /

مالحظة
على شاشة قائمة الطباعة:	 
حدد ]تحرير[ لتغيير بيانات النص أو إعداد الباركود.	�
 حدد ]حفظ[ لتخزين الملصق في ذاكرة الملف.	�

لذاكرة الملف، يرجى الرجوع إلى "استخدام ذاكرة الملف" في 
صفحة 44.

حدد ]قائمة[ لتغيير إعدادات الخط أو المحاذاة أو اإلطار.	�
�	،LCD لتغيير شاشة ) حدد ]معاينة[، لمعاينة الملصق قبل الطباعة. اضغط على )
حدد ]طباعة خيارات[، لتعيين إعدادات الطباعة. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى "ترقيم 	�

صفحات الطباعة" في صفحة 40 أو "الطباعة المعكوسة" في صفحة 40.
إذا كان عرض شريط الكاسيت الحالي ال يتطابق مع العرض المضبوط للمخطط المحدد، سوف 	 

( أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة  تظهر رسالة خطأ عند محاولة طباعة الملصق، فاضغط على )
الخطأ وإدخال شريط الكاسيت ذي العرض الصحيح.
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29 استخدام مخططات التنسيق التلقائي

تخطيط الملصق

التفاصيلالقيمةالسمة

24mm

سطران ا

سطران ب

ثالثة أسطر

سطر ا 1+2

سطر ب 1+2

سطر 1+3

سطر 1+4

سطر 1+5
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استخدام مخططات التنسيق التلقائي30

التفاصيلالقيمةالسمة

18mm

سطران ا

سطران ب

ثالثة أسطر

سطر ا 1+2

سطر ب 1+2

سطر 1+3

سطر 1+4

سطر 1+5

12mm

سطران ا

سطران ب

ثالثة أسطر

سطر 1+2
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31 استخدام مخططات التنسيق التلقائي

التفاصيلالقيمةالسمة

9mm

سطران ا

سطران ب

سطر 1+2

6mm1+2 سطر

استخدام تنسيق الجدول	�
يمكنك تعيين عدد صفوف وأعمدة الملصق لتصميم القالب بسهولة.

 ) ( أو ) ( ç ]تنسيق جدول[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]آلي تنسيق[ /  ç ) (
 ç تعيين قيمة /  ç ]صفوف[ /  ç ) ( أو ) ( ç تحديد عرض الشريط /  ç

 ç ) ( أو ) ( ç إدخال نص ç ) ( أو ) ( ç تعيين قيمة /  ç ]أعمدة[ /
 ç ) ( أو ) ( ç ]طباعة[ /  ç ) ( أو ) ( ç تكرار لكل حقل نص 

.) ( أو ) ( ،) ( ç تحديد عدد الملصقات المراد طباعتها /

مالحظة
هناك عدد أقصى لصفوف النص التي يمكن إدخالها لعرض كل شريط، ويوجد حد أقصى 7 صفوف 	 

للشريط 24 مم و5 صفوف للشريط 18 مم و3 صفوف للشريط 12 مم وصفين للشريط 9 مم و6 مم.
ال يمكن استخدام شريط 3,5 مم مع تنسيق الجدول.	 
على شاشة قائمة الطباعة:	 
حدد ]تحرير[ لتغيير بيانات النص أو إعداد الباركود.	�
 حدد ]حفظ[ لتخزين الملصق في ذاكرة الملف.	�

لذاكرة الملف، يرجى الرجوع إلى "استخدام ذاكرة الملف" في 
صفحة 44.

حدد ]قائمة[ لتغيير إعدادات الخط أو المحاذاة أو اإلطار.	�
�	،LCD لتغيير شاشة ) حدد ]معاينة[، لمعاينة الملصق قبل الطباعة. اضغط على )
حدد ]طباعة خيارات[، لتعيين إعدادات الطباعة. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى "ترقيم 	�

صفحات الطباعة" في صفحة 40 أو "الطباعة المعكوسة" في صفحة 40.
إذا كان عرض شريط الكاسيت الحالي ال يتطابق مع عرض المخطط، سوف تظهر رسالة خطأ عند 	 

( أو أي مفتاح آخر لمسح رسالة الخطأ وإدخال شريط  محاولة طباعة الملصق، فاضغط على )
الكاسيت ذي العرض الصحيح.
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إنشاء ملصق الباركود32

�	)Windows طباعة الملصقات المنقولة )لنظام التشغيل
يمكنك نقل الملصقات التي تم تصميمها إلى جهاز P-touch باستخدام P-touch Editor لطباعتها. 

لطباعة الملصقات المنقولة من P-touch Editor، اضغط على المفاتيح التالية:
 ç ]ملصقات مرسلة[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]آلي تنسيق[ /  ç ) ( 

 ç ]طباعة[ /  ç ) ( أو ) ( ç تحديد الملصق المنقول /  ç ) ( أو ) (
.) ( أو ) ( ،) ( ç تحديد عدد الملصقات المراد طباعتها /  ç ) ( أو ) (

مالحظة
يمكن تحديد ]ملصقات مرسلة[ عند نقل الملصق الذي تم تصميمه باستخدام P-touch Editor إلى 

.P-touch جهاز
 لمزيد من المعلومات حولTransfer Manager، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 support.brother.com

إنشاء ملصق الباركود
مالحظة

جهاز P-touch غير مصمم بشكل حصري إلنشاء ملصقات الباركود، لذا تأكد دوًما أن ملصقات 	 
الباركود يمكن قراءتها بواسطة قارئ الباركود.

للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة ملصقات الباركود باستخدام الحبر األسود على شريط 	 
أبيض اللون، مع العلم بأن بعض 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، وال تتمكن بعض قارئات الباركود من 	 

قراءة ملصقات الباركود التي يتم إنشاؤها عند استخدام إعداد ]صغير[.
فالطباعة المستمرة لعدد كبير من الملصقات ذات الباركود قد يتسبب في فرط سخونة رأس الطباعة، 	 

األمر الذي قد يؤثر على جودة الطباعة.

إعداد معلمات الباركود وإدخال بيانات الباركود	�
/ تعيين قيمة لهذه   ç تحديد سمة /  ç ) ( أو ) ( ç ]باركود[ /  ç ) (

 ç تحديد حرف /  ç ) ( ç كتابة بيانات الباركود ç ) ( أو ) ( ç السمة 
.) ( أو ) ( ç ) ( أو ) (

http://support.brother.com
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33 إنشاء ملصق الباركود

مالحظة
 ،GS1-128 أو CODABAR أو CODE128 أو CODE39 تتاح الرموز فقط لبروتوكوالت

( إلدراج  ( أو ) في حال عدم استخدام الرموز بعد إدخال بيانات الباركود، اضغط على )
الباركود في الملصق.

إعدادات الباركود
القيمةالسمة

النظام
 CODE39، CODE128، EAN-8، EAN-13، 

 GS1-128 )UCC/EAN-128(، UPC-A، UPC-E، I-2/5 )ITF(،
CODABAR

العرض
صغير
كبير

الرقم
)األحرف المطبوعة أسفل 

الباركود(

تشغيل

إيقاف تشغيل

خانة الفحص
)تحقق من الرقم(

إيقاف تشغيل
 تشغيل

)CODABARو I-2/5و CODE39 متوفرة فقط لبروتوكوالت( 

قائمة األحرف الخاصة

CODABAR  CODE39
الحرف الخاصالحرف الخاص

)SPACE(
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إنشاء ملصق الباركود34

CODE128، GS1-128 )UCC / EAN-128(
الحرف الخاص

)SPACE(

NULSOHSTX

ETXEOTENQACK

BELBSHTLF

VTFFCRSO

SIDLEDC1DC2

DC3DC4NAKSYN

ETBCANEMSUB

ESCFS

GSRS

USDELFNC3FNC2

FNC4FNC1

تحرير الباركود وحذفه	�
لتحرير معلمات الباركود وبياناته، ضع المؤشر على يسار عالمة الباركود على شاشة إدخال البيانات ثم 

، ثم  (، تحديد ]باركود[ باستخدام  أو  افتح شاشة إعداد الباركود عن طريق الضغط على )
.) ( أو ) الضغط على )

لحذف باركود معين من أي ملصق، ضع المؤشر على يمين عالمة الباركود في شاشة إدخال البيانات 
.) واضغط على )
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استخدام خاصية الوقت والتاريخ
يمكنك إضافة الوقت والتاريخ إلى الملصق.

إعدادات الساعة	�
تعيين الوقت والتاريخ في إعدادات الساعة. بعد تعيين الوقت والتاريخ، يمكنك إضافة هذه المعلومات إلى 

الملصق باستخدام خاصية الوقت والتاريخ.
 ) ( أو ) ( ç ]ضبط الساعة[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

( لتطبيق اإلعدادات. ( أو ) ( ç تعيين الوقت والتاريخ كما هو معروض / / /  ç

مالحظة
يمكنك أيًضا تعيين الوقت والتاريخ بكتابة األرقام المرغوب فيها،	 
وسوف يتم تنشيط الساعة منذ وقت تطبيق إعدادات الساعة.	 
لنسخ إعدادات الساعة احتياطًيا، عند فصل محول التيار المتردد، قم باستخدام بطاريات قلوية مقاس 	 

.)HR6( Ni-MH ِأو بطاريات هيدريد نيكِل المعدني )LR6( AA

إعدادات تنسيق الوقت والتاريخ	�
يمكنك تحديد التنسيق من بين العديد من تنسيقات الوقت والتاريخ إلضافته إلى الملصق،

يمكن تحديد إشارة الوقت من بين النمط التناظري والرقمي.
 ) ( أو ) ( ç ]تنسيق الزمان[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

( تطبيق اإلعدادات. ( أو ) ( ç تعيين التنسيق /  ç ]التاريخ/الوقت[ /  ç

خيارات تنسيق الوقت والتاريخ
القيمةالسمةالقيمةالسمة

التاريخ

31/12/2099

التاريخ

12.31.2099

31.12.209912-31-2099

31-12-2099December 31, 2099

31. December 2099Dec. 31, 2099

31. Dec. 20992099/12/31

12/31/20992099-12-31

PM 11:59الوقت23:59الوقت

مالحظة
الوقت والتاريخ المستخدمين للقيمة هما إعدادات العينة، عند تحديد التنسيق، سوف يظهر كل من 

الوقت والتاريخ المعينين في إعدادات الساعة في نمط التنسيق الذي تم تحديده.
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ضبط طباعة الوقت	�
]التوقيت[

يمكنك تحديد إما طباعة الوقت/التاريخ المعينين عند طباعة الملصق أو وقت/تاريخ ثابت تم تعيينه من قبل. 
 ) ( أو ) ( ç ]ضبط طباعة الوقت[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

( لتطبيق اإلعدادات. ( أو ) ( ç ]آلي/ثابت[ /  ç ]التوقيت[ /  ç

الطابع الزمني: خيارات التوقيت
الوصــفالقيمةالسمة

التوقيت

آلي

(، حدد ]وقت ختم[ باستخدام  أو  ثم اضغط على  اضغط على )
(؛ وسوف يتم إدخال الوقت/التاريج الحالي )وقت/ ( أو ) (

تاريخ مستقبلي أو وقت/تاريخ ماضي عند تعيين ]تقديم[( وأيقونة الساعة في 
مكان وضع المؤشر على شاشة إدخال النص.

( للطباعة، سوف يتم  ( أو ) ( أو ) عند الضغط على )
طباعة أحدث وقت/تاريخ على الملصق في مكان وضع الوقت/التاريخ 

ورمز الساعة على مخطط الملصق.

ثابت

(، حدد ]وقت ختم[ باستخدام  أو  ثم اضغط على  اضغط على )
(؛ وسوف يتم إدخال الوقت/التاريخ في مكان وضع  ( أو ) (

المؤشر على شاشة إدخال النص.
( للطباعة، سوف يتم  ( أو ) ( أو ) عند الضغط على )

طباعة الوقت/التاريخ كما هو موضح على شاشة اإلدخال.

مالحظة
 ،) عند تحديد وضع ]آلي[ إلعدادات التوقيت وإضافة رمز الساعة إلى النص بالضغط على )

(، يمكنك تأكيد اإلعدادات  ( أو ) تحديد ]وقت ختم[ باستخدام  أو  ثم الضغط على )
(، تحديد ]الطابع  التي تم تطبيقها للرمز بوضع المؤشر على يسار رمز الساعة ثم الضغط على )

.) ( أو ) الزمني[ باستخدام  أو  ثم الضغط على )

]التنسيق[
يمكنك تحديد المعلومات المراد استخدامها عند إضافة الوقت والتاريخ إلى الملصق.

 ) ( أو ) ( ç ]ضبط طباعة الوقت[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (
( لتطبيق اإلعدادات. ( أو ) ( ç تحديد قيمة اإلعدادات /  ç ]التنسيق[ /  ç
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الطابع الزمني: خيارات التنسيق
الوصــفالقيمةالسمة

التنسيق

طباعة التاريخ فقط على الملصقالتاريخ
طباعة التاريخ والوقت على الملصقتاريخ/وقت

طباعة الوقت فقط على الملصقالوقت
طباعة الوقت والتاريخ على الملصقوقت/تاريخ

]تقديم[
عند استخدام خاصية الوقت والتاريخ، يمكنك تحديد إما استخدام وقت وتاريخ في المستقبل أو في الماضي أو 

الوقت والتاريخ الحاليين.
 ) ( أو ) ( ç ]ضبط طباعة الوقت[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

 ) ( أو ) ( ç تشغيل[ لتحديد مقدار الوقت والتاريخ لزيادته أو تقليله[ /  ç ]تقديم[ /  ç
 ç اختيار العام أو الشهر أو األسبوع أو التاريخ أو الساعة أو الدقيقة /  ç ]اضف/انقص[ /  ç�

( أو  / تحديد المقدار لزيادته أو تقليله من الساعة المضبوطة في الوقت الحالي ç بعد تعيين جميع المعلمات، )
( لتطبيق اإلعدادات. (

مالحظة
يمكنك أيًضا تعيين التاريخ والوقت بكتابة األرقام المرغوب فيها،

الطابع الزمني: خيارات التقديم
الوصــفالقيمةالسمة

تقديم
سوف يتم زيادة الوقت/التاريخ أو تقليله وفًقا للقيمة التي تم تحديدها في تشغيل

إعدادات إعادة التوجيه.
سوف يتم طباعة الوقت/التاريخ الحالي.إيقاف تشغيل
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تغيير إعدادات الوقت والتاريخ وحذفها
لتغيير إعدادات الوقت والتاريخ، ضع المؤشر على يسار رمز الساعة بشاشة إدخال النص، ثم افتح 

(، وتحديد ]وقت ختم[ باستخدام  أو  ثم الضغط على   إعدادات الطابع الزمني بالضغط على )
.) ( أو ) (

لحذف الطابع الزمني من الملصق، ضع المؤشر على يمين رمز الساعة بشاشة إدخال النص واضغط 
.) على )



39 طباعة الملصقات

طباعة ملصق
معاينة الملصقات

يمكن معاينة النص قبل الطباعة.
.) (

أو  أو  لتمرير المعاينة إلى اليسار أو اليمين أو أعلى أو أسفل. أو  اضغط على 
( لتغيير تكبير المعاينة. اضغط على )

مالحظة
أو  ( و  لتمرير المعاينة إلى الزوايا اليسرى أو اليمنى أو العليا أو السفلى، اضغط على )

. أو  أو 

طباعة الملصقات
مالحظة

لمنع تلف الشريط، تجنب لمس أية مفاتيح عند ظهور الرسالة ]جاٍر طباعة...نسخ[ أو ]جاٍر تغذية 	 
الشريط... يرجى االنتظار[.

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 انحشار 	 
الشريط.

طباعة نسخة واحدة أو عدة نسخ	�
.) ( أو ) ( أو ) ( ç تغيير عدد النسخ /  ç ) (

مالحظة
( دون 	  ( أو ) ( أو ) إذا أردت طباعة نسخة واحدة من الملصق، اضغط على )

تحديد عدد النسخ.
كما يمكن تحديد عدد النسخ بالضغط على مفتاح الرقم الذي تريده.	 
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ترقيم صفحات الطباعة	�

 ç حدد نقطة البداية /  ç ) ( أو ) ( ç ]ترقيم[ /  ç ) ( + ) ( 
/ حدد عدد   ç ) ( أو ) ( ç حدد نقطة النهاية /  ç ) ( أو ) (

.) ( أو ) ( أو ) ( ç الملصقات المراد طباعتها

حدد أكبر عدد من الصفحات التي ترغب في طباعتها عند تعيين الرقم.
الطباعة المعكوسة	�

استخدم الشريط الواضح في ]انعكاس[ بحيث يمكن قراءة الملصق من 
الجانب اآلخر عند لصقه على الزجاج أو النافذة أو األسطح الشفافة األخرى.

.) ( أو ) ( أو ) ( ç ) ( أو ) ( ç ]انعكاس[ /  ç ) ( + ) (

ضبط خيارات قص الشريط
]هامش كبير[ / ]هامش صغير[ / ]تسلسل[ / ]بدون قطع[ / ]شريط خاص[	�

/ ]هامش كبير/هامش صغير/تسلسل/  ç ) ( أو ) ( ç ]اختيار القطع[ /  ç ) (
( لتطبيق اإلعدادات. ( أو ) ( ç ]بدون قطع/شريط خاص

خيارات قص الشريط
مثالالوصــفاإلعداد

هامش 
كبير

قص الشريط تلقائًيا بعد طباعة كل ملصق وترك هامش 
ABCبمسافة 24,5 مم عند األطراف. ABC

24,5 مم 24,5 مم

هامش 
صغير

قص جزء من الشريط الفارغ قبل طباعة الملصق األول، 
ثم قص الشريط بعد طباعة كل ملصق وترك هامش 

بمسافة 2 مم عند طرفي الملصق.
ABC ABC

24,5 مم

2 مم2 مم
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مثالالوصــفاإلعداد

تسلسل

قص جزء من الشريط الفارغ قبل طباعة الملصق 	 
األول، ثم قص الشريط بعد طباعة كل ملصق وترك 

هامش بمسافة 2 مم عند طرفي الملصق.
فور قص الملصق األخير، ال يتم تغذية الشريط وقصه. 	 

( لتغذية الشريط وقصه. ( و) اضغط على )

ABC ABC

24,5 مم

2 مم2 مم

بدون قطع

حدد هذا اإلعداد عند طباعة نسخ عديدة من الملصقات 	 
أو إذا كنت ال ترغب في قص الملصقات بعد طباعة 

كل ملصق أو عند استخدام أشرطة قماشية أو أشرطة 
أخرى خاصة ال يمكن قصها بواسطة قاطعة الشريط 

.P-touch الخاصة بجهاز
فور قص الملصق، ال يتم تغذية الشريط وقصه.	 

( لتغذية الشريط 	� ( و) اضغط على )
وقصه.

عند استخدام أشرطة خاصة ال يمكن قصها 	�
بواسطة قاطعة شريط الكاسيت الخاصة بجهاز 

P-touch، احرص على إزالة الشريط من 
الجهاز واستخدام المقص لقص الشريط.

ABC AB
24,5 مم 4 مم

شريط 
خاص

حدد هذا اإلعداد عند استخدام شريط خاص.	 
عند استخدام أشرطة قماشية أو أنبوب االنكماش 	 

الحراري، حدد ]شريط خاص[ الختيار القطع قبل 
الطباعة، وبعد الطباعة احرص على إزالة اشريط 

الكاسيت من جهاز P-touch واستخدام المقص لقصه.

عند طباعة نسخ عديدة مرة واحدة:	 

عند طباعة الملصق مرتين:	 

1. الطبعة األولى
2. الطبعة الثانية

ABC ABC ABC
24,5 مم 4 مم 4 مم

ABC ABC

1 2

24,5 مم 26,5 مم
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تعديل طول الملصق
عند انتهاء الشريط، قد يصبح الطول الذي تم طبعه أقل دقة.

يمكنك تعديل طول الشريط في هذه الحالة.
 ) ( أو ) ( ç ]ضبط الطول[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç /  ]-3 - +3[ ç

مالحظة
يعمل ضبط طول الملصق لمستوى 1 على زيادة إجمالي طول الملصق بنسبة 1%.

الطباعة من بين مجموعة الملصقات
�	P-touch طباعة ملصق من بين مجموعة الملصقات المخزنة في جهاز

 ) ( أو ) ( ç تحديد فئة /  ç ) ( أو ) ( ç ]ملصق مجموعة[ /  ç ) (
 ç ) ( أو ) ( ç ]اللغة[ /  ç ) ( أو ) ( ç تحديد ملصق /  ç�

 ç ) ( أو ) ( ç فحص صورة الملصق ç ) ( أو ) ( ç تحديد اللغة المطلوبة /
.) ( أو ) ( أو ) ( ç تحديد عدد النسخ /  ç ) ( أو ) ( ç ]طباعة[ /

مالحظة
يمكن استخدام األشرطة 12 مم أو 18 مم أو 24 مم فحسب مع مجموعة الملصقات.	 
ال يتم عرض لون الشريط عند استخدام خاصية مجموعة الملصقات.	 
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قائمة مجموعة الملصقات
الملصقالفئة

ملفات

اشارة مكتب

اتصال

انتباه

تجزئة

* تصمم الملصقات ألغراض التوضيح فقط.

تنزيل فئة جديدة لمجموعة الملصقات	�
نك استخدام P-touch Update Software من تنزيل فئات إضافية لمجموعة الملصقات على  ُيمكَّ

جهاز طباعة الملصقات.
لتنزيل فئات جديدة لمجموعة الملصقات، يرجى زيارة موقع الدعم Brother على الموقع التالي: 

 support.brother.com

http://support.brother.com


طباعة أو فتح أو حذف أو ضبط ملصق محفوظ44

استخدام ذاكرة الملف
حفظ ملفات الملصق

يمكن أن تحفظ ما يصل إلى 99 ملصًقا ثم استدعائهم للطباعة في وقت الحق، حيث ُيمكن حفظ ما يصل 
إلى 280 حرًفا لكل ملف، كما يمكن تحرير الملصقات المحفوظة والكتابة فوقها.

/ حدد ملف   ç ) ( أو ) ( ç ]حفظ[ /  ç ) ( ç اكتب النص ونسق الملف
.) ( أو ) ( ç

طباعة أو فتح أو حذف أو ضبط ملصق محفوظ
]طباعة[	�

 ç ) ( أو ) ( ç حدد ملف /  ç ) ( أو ) ( ç ]ملف[ /  ç ) ( 
.) ( أو ) ( ،) ( ç حدد عدد النسخ /  ç ) ( أو ) ( ç ]طباعة[ /

مالحظة
.) لطباعة ملصق محفوظ من شاشة تحديد الملف، حدد ملصق باستخدام  أو  ثم اضغط على )

]فتح[	�
 ç ) ( أو ) ( ç حدد ملًفا /  ç ) ( أو ) ( ç ]ملف[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç ]فتح[ /

مالحظة
إذا ظهرت الرسالة ]تجاهل التغييرات وفتح الملصق المحفوظ؟[ تكون قد أدخلت النص على شاشة 

( لمسح النص الذي تم إدخاله وافتح الملصق المحفوظ،  ( أو ) إدخال النص. اضغط على )
( إللغاء فتح ملصق محفوظ والعودة إلى الشاشة السابقة. اضغط على )

]حذف[	�
 ç ) ( أو) ( ç حدد ملف /  ç ) ( أو ) ( ç ]ملف[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç تظهر الرسالة ç ) ( أو ) ( ç ]حذف[ /

مالحظة
.) لحذف ملصق محفوظ من شاشة تحديد الملف، حدد ملصًقا باستخدام  أو  ثم اضغط على )
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]وسم[	�
يمكن تقسيم الملفات المحفوظة إلى ثماني فئات باستخدام ثمانية ألوان إلدارتها.

ويتم عرض مجموعة ألوان الملف على الجانب األيمن من اسم الملف بشاشة تحديد الملف.
 ç ) ( أو ) ( ç حدد ملف /  ç ) ( أو ) ( ç ]ملف[ /  ç ) (

.) ( أو ) ( ç حدد ضبط /  ç ) ( أو ) ( ç ]وسم[ /



46P-touch إعادة تعيين جهاز

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 باستخدام مفتاح البداية	�
 ç ) ( أو ) ( ç ]إعادة تعيين[ /  ç ) ( أو ) ( ç ]قيم[ /  ç ) (
.) ( أو ) ( ç تظهر رسالة تأكيد ç ) ( أو ) ( ç اختر طريقة إعادة التعيين /

مالحظة
عند اختيار ]اعادة تعين كل االعدادات[ أو ]ضبط المصنع[ لطريقة إعادة التعيين، يتعيَّن عليك ضبط 

اللغة االفتراضية في نهاية إجراء إعادة التعيين.

التفاصيلالقيمة

اعادة تعين كل االعدادات
ال يتم مسح الملصقات التي تم تنزيلها ونقلها.

وال يتم أيًضا مسح المحتويات المخزنة في ذاكرة الملف.
ويتم مسح البيانات األخرى ويتم إعادة تعيين كافة اإلعدادات إلى إعدادات المصنع 

االفتراضية.

محو كل المحتويات
يتم مسح الملصقات التي تم تنزيلها ونقلها.

كما يتم مسح المحتويات المخزنة في ذاكرة الملف.
وال يتم مسح البيانات األخرى كما ال يتم إعادة تعيين اإلعدادات.

يتم إعادة تعيين كافة الملصقات واإلعدادات المخصصة إلى إعدادات المصنع ضبط المصنع
االفتراضية.

�	P-touch إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع االفتراضية باستخدام لوحة مفاتيح جهاز
مالحظة

عند إعادة تعيين جهاز P-touch، يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق وإعدادات 	 
نة، كما يتم مسح إعدادات اللغة ووحدات القياس. الخيارات وملفات الملصقات المخزَّ

يتعيَّن عليك ضبط اللغة االفتراضية في نهاية إجراء إعادة التعيين، لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى 	 
"ضبط اللغة والوحدة" في صفحة 10.
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47 الصيانة

إلعادة تعيين كافة الملصقات واإلعدادات المخصصة:
.) ( و) قم بإيقاف تشغيل جهاز P-touch، ثم اضغط مع االستمرار على )

 ) ( مرة واحدة ثم حرر ) (، اضغط على ) ( و) أثناء الضغط مع االستمرار على )
.) و)
مالحظة

( قبل تحرير المفاتيح األخرى. حرر )

إلعادة تعيين اإلعدادات المخصصة:
)ال يتم إعادة تعيين مجموعات الملصقات التي تم تنزيلها والمحتويات في ذاكرة الملف والملصقات التي 

تم نقلها.(
(. أثناء الضغط مع  ( و) قم بإيقاف تشغيل جهاز P-touch، ثم اضغط مع االستمرار على )

.) ( و) ( مرة واحدة ثم حرر ) (، اضغط على ) ( و) االستمرار على )
مالحظة

( قبل تحرير المفاتيح األخرى. حرر )

الصيانة
مالحظة

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

تنظيف الوحدة	�
امسح أية أتربة وعالمات عن الوحدة الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً بالماء لتنظيف العالمات التي يصعب إزالتها.
مالحظة

تجنب استخدام مرقق الدهان أو البنزين أو الكحول أو أي محلول عضوي آخر، قد يؤدي ذلك إلى 
.P-touch تشويه الغالف الخارجي أو شكل جهاز
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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 كاسيت االختياري لتنظيف 

.)TZe-CL4( رأس الطباعة
مالحظة

ال تلمس رأس الطباعة مباشرًة ويداك عاريتان.	 
يرجى الرجوع إلى التعليمات المزودة مع كاسيت 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.
مالحظة

امسح نصل القاطعة باستخدام ممسحة قطنية مبللة بكحول األيزوبروبيل 	 
مرة واحدة في السنة تقريًبا.

ال تلمس نصل القاطعة مباشرًة 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 46 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 	 

خاص بجهاز P-touch قد تم توصيله بشكل صحيح، تأكد أن البطارية القابلة 
إلعادة الشحن مشحونة بالكامل.

يتم عرض رسائل شاشة 
LCD بلغة أجنبية.

أشر إلى "ضبط اللغة والوحدة" في صفحة 10 تحديد اللغة المطلوبة.	 

ال تتم طباعة الملصق بعد 
الضغط على مفتاح الطباعة.

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

إذا تم تجعيد الشريط، قم بقص هذا المقطع وتسليك الشريط من فتحة خروج الشريط.	 
إذا تم زنق شريط الكاسيت، قم بإخراج درج 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 شريط الكاسيت 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 	 
.)TZe-CL4( االختياري لتنظيف رأس الطباعة

تحقق من عدم ضبط إعداد اختيار القطع على التسلسل أو بدون قطع، حيث يتعذر 	 ال يتم قص الملصق تلقائًيا.
 تغذية الشريط بعد طباعة الملصق.

( لتغذية الشريط وقصه. ( و) بدالً من ذلك اضغط على )
شريط الحبر مفصول عن 

بكرة الحبر.
إذا انكسر شريط الحبر، قم باستبدال شريط الكاسيت. 	 

وإذا لم يكن مكسوًرا، فاترك الشريط بدون قص 
وأخرج كاسيت الشريط من الطابعة، ثم لف شريط 
الحبر المفكوك حول البكرة كما هو موضح بالرسم.

 P-touch يتوقف جهاز
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 مفقودة اآلن.
يتم حذف كافة الملفات المحفوظة في الذاكرة الداخلية، إذا كانت البطاريات ضعيفة، 	 

أو إذا كان محول التيار المتردد مفصوالً ألكثر من دقيقتين.
استمرار حدوث زنق الشريط 

الذي ال يمكن تخليصه.
 	.Brother يرجى االتصال بخدمة عمالء

البكرة
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الحلالمشكلة
ال ُيمكن معرفة رقم اإلصدار 
من البرنامج الثابت لجهاز 

.P-touch

ُيمكن تأكيد رقم اإلصدار والمعلومات األخرى للبرنامج الثابت عبر الضغط على 	 
المفاتيح التالية:

1 ..) اضغط )
2 ..) ( أو ) ، ثم الضغط على ) حدد ]قيم[ باستخدام  أو 
( أو . 3  حدد ]معلومات االصدار[ باستخدام  أو  ثم الضغط على )

.) (

عند ظهور رسالة خطأ في شاشة العرض
عند ظهور رسالة خطأ على الشاشة، يرجى اتباع التوجيهات الواردة أدناه.

السبب/الحلالرسالة
تحقق من عدد األرقام 

المدخلة
إن عدد األرقام المدخلة في بيانات الباركود ال تطابق عدد األرقام المحددة في 

معلمات الباركود. أدخل العدد الصحيح لألرقام.
تم إغالق قاطعة الشريط عند محاولتك طباعة أو تلقيم الشريط. أوقف تشغيل جهاز المقص معطل!

له مرة أخرى قبل االستمرار. عند تشابك الشريط في القاطعة، قم  P-touch ثم شغِّ
بإخراج الشريط.

يزيد طول الملصق الذي ستتم طباعته باستخدام النص الذي تم إدخاله عن 1 متر. شريط طويل!
تحرير النص بحيث يصبح طول الملصق أقل من 1 متر.

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

بتغيير إعداد الطول.
!XX ال يمكن استخدام.Brother يرجى االتصال بخدمة عمالء
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ملحق
المواصفات

المواصفاتالعنصر
تقريًبا 201 مم )عرض( × 192 مم )عمق( × 86 مم )ارتفاع(األبعاد
 تقريًبا. 950 جم الوزن

)بدون البطاريات وشريط الكاسيت(
6 بطاريات قلوية مقاس LR6( AA(، و6 بطاريات هيدريد نيكل المعدني مصدر الطاقة

)AD-E001( ومحول التيار المتردد )HR6(*1

120 نقطة × 320 نقطةشاشة العرض
18,0 مم كحد أقصى 2*)عند استخدام شريط 24 مم(ارتفاع الطباعة
الحد األقصى: حوالي 30 مم/ الثانية.سرعة الطباعة

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.
شريط الكاسيت TZe القياسي )بعرض 3,5 مم، 6 مم، 9 مم، 12 مم، 18 مم، األشرطة

24 مم(
شريط 24 مم: 7-1 سطر؛عدد األسطر

شريط 18 مم: 5-1 سطر؛
شريط 12 مم: 3-1 سطور؛

شريط 9 مم: 2-1 سطر؛
شريط 6 مم: 2-1 سطر؛

شريط 3,5 مم: سطر واحد
الحد األقصى 2800 حرفحجم مخزن الذاكرة المؤقت

الحد األقصى 99 ملًفاتخزين الملفات
البطاريات: 5 دقائق3*، محول التيار المتردد: 8 ساعاتإيقاف التشغيل التلقائي
درجة حرارة التشغيل/

الرطوبة
35-10 درجة / الرطوبة من %80-20 )بدون تكثيف(
الحد األقصى لدرجة حرارة المصباح الُمبتل: 27 درجة

يرجى زيارتنا على الموقع اإللكتروني support.brother.com للحصول على أحدث المعلومات حول البطاريات الموصى بها.* 1
قد يكون الحجم الفعلي للحرف أصغر من أقصى ارتفاع للطباعة.* 2
عند استخدام جهاز P-touch فقط. عند االتصال بجهاز كمبيوتر لمدة ساعة.* 3

http://support.brother.com/
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متطلبات النظام52

متطلبات النظام
OS نظامWindows /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 

Windows 8.1/Windows 10
MacintoshOS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x نظام

مسافة القرص: 70 ميجابيت أو أكثرWindowsالقرص الصلب
Macintoshمسافة القرص: 500 ميجابيت أو أكثر

Windows Vista: 512 ميجابيت أو أكثرWindowsالذاكرة
Windows 7: 1 جيجابايت أو أكثر )32-بت( أو 2 جيجابايت أو 

أكثر )64-بت(
:Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

1 جيجابايت أو أكثر )32-بت( أو 2 جيجابايت أو أكثر )64-بت(
Macintosh2 جيجابايت أو أكثر :OS X v10.7.5

OS X v10.8.x: 2 جيجابايت أو أكثر
OS X v10.9.x: 2 جيجابايت أو أكثر

SVGA، لون عالي أو بطاقة جرافيكس أعلىWindowsالشاشة
Macintosh256 لون أو أكثر

.OS لمعرفة أحدث نظام متوافق من  )support.brother.com( Brother يرجى زيارة موقع الدعم

إشعار بالتجميع والنشر

تم تجميع هذا الدليل ونشره تحت إشراف شركة .Brother Industries, Ltd، وهو مخصص لتغطية أوصاف 
أحدث المنتجات ومواصفاتها.

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

إذا تم إصدار نسخ جديدة من برنامج D600، قد ال يعكس هذا الدليل الميزات التي تم تحديثها، ولذلك، قد تجد اختالف 
بين البرنامج والمحتويات الواردة في هذا الدليل.

جميع األسماء التجارية وأسماء منتجات الشركات التي تظهر على منتجات شركة Brother، والمستندات ذات صلة 
وأي مواد أخرى متعلقة بالشركة هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة للشركات الخاصة بها.

.Brother Industries, Ltd. إما عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة BROTHER تعد

http://support.brother.com/
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