
تأكد من قراءة دليل المستخدم على اإلنترنت قبل استخدام هذه الطابعة.
اإلصدار 0ننصح باالحتفاظ بهذا الدليل في متناول اليد للرجوع إليه مستقباًل.

اللغة العربية

 P-touch كيفية استخدام 
Transfer Manager
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مقدمة

مالحظة هامة
nn.تخضع محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج للتغيير دون إخطار مسبق
nn بالحق في إجراء تغييرات دون سابق إخطار في المواصفات والمواد المتضمنة هنا وال تتحمل المسؤولية تجاه حدوث أي أضرار Brother تحتفظ

)بما في ذلك األضرار التبعية( سببها االعتماد على المواد المقدمة، يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األخطاء المطبعية وغيرها من األخطاء ذات 
الصلة بالنشرات.

nn.قد تختلف صور الشاشة في هذا المستند حسب نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
nn.قبل استخدام طابعة، تأكد من قراءة كل المستندات المضمنة مع الطابعة للحصول على معلومات حول السالمة والتشغيل الصحيح

الرموز المستخدمة في هذا الدليل
يتم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل.

يشير هذا الرمز إلى معلومات أو توجيهات ينبغي اتباعها، وقد يؤدي تجاهلها إلى حدوث تلف أو عطل في عمليات هام
التشغيل.

تشير هذه العالمة إلى مالحظات تقدم معلومات أو توجيهات تساعدك على فهم أفضل واستخدام المنتج بشكل مالحظة
أكثر كفاءة.

العالمات التجارية وحقوق النشر
.Brother Industries, Ltd. إما عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لصالح شركة BROTHER تعد

حقوق النشر © لعام 2015 محفوظة لشركة .Brother Industries, Ltd المحدودة، جميع الحقوق محفوظة.
 Microsoft Corp. إما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة Windowsو Windows Serverو Windows Vistaو Microsoft تعد

في الواليات المتحدة و/أو بالد أخرى.
تعد Apple وMacintosh وMac OS عالمات تجارية لشركة .Apple Inc مسجلة في الواليات المتحدة وبالد أخرى.

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



2

)Windows® بالنسبة لنظام التشغيل( P-touch Transfer Manager استخدام
يسمح لك هذا التطبيق بنقل القوالب والبيانات األخرى إلى الطابعة وحفظ النسخ االحتياطية لبياناتك على جهاز الكمبيوتر.

.Macintosh هذه الوظيفة غير مدعومة بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام

P-touch Transfer Manager كيفية استخدام

a .P‑touch Editor قم بإنشاء قالب أو فتحه باستخدام

b .P‑touch Transfer Manager انقل القالب إلى
)راجع نقل قالب الملصق إلى P‑touch Transfer Manager في صفحة 2.(  

c .P‑touch Transfer Manager انقل القالب إلى الطابعة باستخدام
)راجع نقل قوالب أو بيانات أخرى من الكمبيوتر إلى الطابعة في صفحة 5.(  

d .قم )بدون استخدام جهاز كمبيوتر( بطباعة القالب الذي تم نقله إلى الطابعة
)راجع دليل المستخدم.(  

P-touch Transfer Manager نقل قالب الملصق إلى
يجب نقل قوالب الملصق التي تم إنشاؤها في P‑touch Editor إلى P‑touch Transfer Manager أواًل.

a .افتح قالب الملصق لنقله ،P‑touch Editor في

b .]انقر فوق ]ملف[ ‑ ]نقل النموذج[ ‑ ]معاينة
يمكنك التحقق من معاينة القالب المطبوع قبل إرسال القالب الذي تم إنشاؤه إلى الطابعة وقبل طباعته.  

c  .]إذا لم تكن هناك مشكالت في القالب المعروض، فانقر فوق ]نقل النموذج
.P‑touch Transfer Manager سيبدأ تشغيل  

مالحظة
يمكنك أيًضا بدء تشغيل P‑touch Transfer Manager باستخدام اإلجراء التالي.

 	Windows Vista®/Windows® 7 بالنسبة ألنظمة التشغيل
.]P‑touch Transfer Manager 2.2[ ‑ ]P‑touch أدوات[ ‑ ]Brother P‑touch[ ‑ ]من الزر "ابدأ"، انقر فوق ]كافة البرامج  

 	Windows® 8/Windows® 8.1 بالنسبة ألنظمة التشغيل
انقر فوق ]P‑touch Transfer Manager 2.2[ على الشاشة ]التطبيقات[.  

 	Windows® 10 بالنسبة ألنظمة التشغيل
.]Brother P‑touch[ ضمن ]P‑touch Transfer Manager 2.2[ من الزر "ابدأ"، حدد جميع التطبيقات، ثم انقر فوق  
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P-touch Transfer Manager استخدام
عند بدء تشغيل P‑touch Transfer Manager، يتم عرض النافذة الرئيسية.

مالحظة
.P‑touch Editor من P‑touch Transfer Manager يمكنك أيًضا بدء تشغيل

انقر فوق ]ملف[ ‑ ]نقل النموذج[ ‑ ]نقل[.
 

شريط القائمة 1
يوفر الوصول إلى األوامر المختلفة، التي يتم تجميعها ضمن كل عنوان قائمة )]ملف[ و]تحرير[ و]عرض[ و]أداة[ و]تعليمات[( وفًقا لوظائفها.

شريط األدوات 2
يوفر الوصول إلى األوامر المستخدمة بشكل متكرر.

محدد الطابعة 3
يسمح لك بتحديد الطابعة الذي سيتم نقل البيانات إليه. عندما تقوم بتحديد طابعة، سيتم فقط عرض البيانات التي يمكن إرسالها إلى الطابعة المحددة في 

قائمة البيانات.
طريقة عرض المجلدات 4

يعرض قائمة بالمجلدات والطابعات. عندما تقوم بتحديد مجلد ما، يتم عرض القوالب الموجودة في المجلد المحدد في قائمة القوالب.
إذا قمت بتحديد طابعة، فسيتم عرض القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينها في الطابعة.

قائمة القوالب 5
تعرض قائمة القوالب في المجلد المحدد.

معاينة 6
تعرض معاينة القوالب في قائمة القوالب. 
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شرح أيقونات شريط األدوات
الوظيفةاسم الزراأليقونة

نقل القوالب والبيانات األخرى من الكمبيوتر إلى الطابعة عبر USB.نقل

حفظ ملف النقل

)عند عدم التوصيل بطابعة(

تغيير نوع ملف البيانات لنقله إلى تطبيقات أخرى.

حدد "BLF" المتداد اسم الملف عند نقل البيانات عبر Wi‑Fi أو شبكة LAN. حدد "PDZ" عند نقل 
.Bluetooth أو USB البيانات عبر

تختلف الواجهات المتوفرة وفًقا لجهاز Brother الخاص بك.
نسخ احتياطي

 P‑touch Transfer Manager لـ(
فقط(

استرداد القوالب والبيانات األخرى التي تم حفظها في الطابعة وحفظها في جهاز الكمبيوتر.

يفتح القالب المحدد.فتح

طباعة

)لـ P‑touch Library فقط(
طباعة قالب الملصق المحدد باستخدام الطابعة.

يسمح لك بالبحب عن القوالب أو البيانات األخرى التي تم تسجيلها في P‑touch Library.بحب

تغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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نقل قوالب أو بيانات أخرى من الكمبيوتر إلى الطابعة
استخدم اإلجراء التالي لنقل القوالب من الكمبيوتر إلى الطابعة.

a .وقم بتشغيل الطابعة USB قم بتوصيل الكمبيوتر والطابعة عبر 
 يتم عرض اسم طراز الطابعة في طريقة عرض المجلد.

إذا قمت بتحديد طابعة في طريقة عرض المجلد، فسيتم عرض القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينها في الطابعة.

b .حدد الطابعة التي تريد نقل القالب أو غيره من البيانات إليها

هام
وقبل نقل البيانات، تحقق من أنه قد تم توصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بشكل صحيح باستخدام كبل USB وأن طاقة الطابعة في وضع التشغيل.

c  .انقر بزر الماوس األيمن فوق مجلد ]التكوينات[، وحدد ]جديد[، ثم قم بإنشاء مجلد جديد

في المثال أعاله، يتم إنشاء المجلد ]نقل[.  
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d .اسحب القالب أو غيره من البيانات التي تريد نقلها وضعه في المجلد الجديد

يمكنك عرض القوالب والبيانات األخرى عن طريق تحديد المجلد في مجلد ]التكوينات[، أو من خالل تحديد ]كافة المحتويات[ أو من خالل تحديد   
إحدى الفئات ضمن ]تصفية[، مثل ]التخطيطات[.

عند نقل قوالب متعددة أو بيانات أخرى، اسحب كافة الملفات التي تريد نقلها وضعها في المجلد الجديد.  

يتم تعيين رقم مفتاح )موقع ذاكرة في الطابعة( لكل ملف عند وضعه في المجلد الجديد.  

e .لتغيير رقم المفتاح الذي تم تعيينه ألحد العناصر، انقر بزر الماوس األيمن فوق العنصر، وحدد ]تعيين المفتاح[، ثم حدد رقم المفتاح المطلوب
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مالحظة
يتم تعيين رقم مفتاح لجميع البيانات المنقولة إلى الطابعة.	 
إذا كان القالب المنقول إلى الطابعة يحتوي على رقم مفتاح مشترك مع قالب آخر سبق حفظه في الطابعة، فسيتم استبدال القالب القديم بالجديد.	 

يمكنك التأكد من حفظ تعيينات رقم مفتاح القوالب في الطابعة عن طريق النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى )راجع النسخ االحتياطي   
للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في الطابعة في صفحة 8(.

إذا كانت ذاكرة الطابعة ممتلئة، فقم بإزالة قالب واحد أو أكثر من ذاكرة الطابعة المستديمة )راجع النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى 	 
المحفوظة في الطابعة في صفحة 8(.

 

f .لتغيير أسماء القوالب أو البيانات األخرى التي سيتم نقلها، انقر فوق العنصر المطلوب وأدخل االسم الجديد

g .حدد المجلد الذي يحتوي على القوالب أو البيانات األخرى التي ترغب في نقلها، ثم انقر فوق ]نقل[. وسيتم عرض رسالة تأكيد

مالحظة
يمكنك أيًضا نقل عناصر فردية إلى الطابعة. حدد القالب أو البيانات األخرى التي ترغب في نقلها، ثم انقر فوق ]نقل[.

 

h .]انقر فوق ]موافق

يتم نقل القوالب أو البيانات األخرى المحددة إلى الطابعة.  
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هام
لطباعة البيانات التي تم نقلها إلى الطابعة، يجب تبديل الطابعة من وضع النقل إلى الوضع العادي. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم تشغيلها مرة أخرى.

النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في الطابعة
استخدم اإلجراء التالي لجلب القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في الطابعة واحفظها على جهاز الكمبيوتر.

هام
يتعّذر تحرير القوالب المنسوخة احتياطًيا على الكمبيوتر.	 
وفًقا لطراز الطابعة، قد يتعذر نقل القوالب أو البيانات األخرى المنسوخة احتياطًيا من طراز طابعة إلى طراز طابعة آخر.	 

a .قم بتوصيل الكمبيوتر والطابعة ثم قم بتشغيل الطابعة 
 يتم عرض اسم طراز الطابعة في طريقة عرض المجلد.

إذا قمت بتحديد طابعة في طريقة عرض المجلد، فسيتم عرض القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينها في الطابعة.

b .]حدد الطابعة إلجراء النسخ االحتياطي منها، ثم انقر فوق ]نسخ احتياطي 
يتم عرض رسالة تأكيد.
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c .]انقر فوق ]موافق 
يتم إنشاء مجلد جديد ضمن الطابعة في طريقة عرض المجلد. يستند اسم المجلد إلى تاريخ النسخ االحتياطي ووقته. يتم نقل جميع قوالب الطابعة 

والبيانات األخرى إلى مجلد جديد وحفظها في جهاز الكمبيوتر.

حذف جميع بيانات الطابعة
استخدم اإلجراء التالي لحذف جميع القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في الطابعة.

a .قم بتوصيل الكمبيوتر والطابعة ثم قم بتشغيل الطابعة 
يتم عرض اسم الطراز في طريقة عرض المجلد.

b .]انقر بزر الماوس األيمن فوق الطراز الخاص بك، ثم حدد ]حذف الكل

يتم عرض رسالة تأكيد.  

c .]انقر فوق ]موافق 
يتم حذف جميع القوالب والبيانات األخرى المحفوظة في الطابعة.
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