
P900W/P950NW
دليل اإلعداد السريع

العربية
 نشكركم على شرائكم طبعة الملصقات P‑touch )المشار إليها فيما بعد باسم "الطابعة"( موديل

.P900W/P950NW 
يعد موديل P900W/P950NW الجديد مبتكرا وسهل االستخدام، وطابعة غنية بالمزايا تصدر ملصقات ذات 

مظهر احترافي وجودة عالية.
يحتوي هذا الدليل على إجراءات أساسية توضح كيفية استخدام الطابعة. يرجى قراءة الدليل بالكامل قبل استخدام 

المنتج واالحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.
قد تختلف الخيارات والمستلزمات المتاحة باختالف الدولة.

LAJ727001A

لتنزيل وتثبيت برامج تشغيل الطابعة والبرمجيات، يمكن زيارة موقعنا اإللكتروني.

 install.brother

لمزيد من المعلومات عن تثبيت برنامج التشغيل والبرمجيات، ارجع إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 
والبرمجيات على جهاز كمبيوتر.

األدلة المتاحة
nnدليل سالمة المنتج

يقدم هذا الدليل المعلومات المتعلقة بالسالمة، لذا يرجى قراءته قبل الشروع في استخدام الطابعة.
nn)دليل اإلعداد السريع )هذا الدليل

يقدم هذا الدليل المعلومات األساسية حول استخدام الطابعة مع نصائح مفصلة عن استكشاف األخطاء 
وإصالحها.

nnدليل المستخدم
 Brother Manual أعاله، يتم إنشاء مجلد باسم install.brother عند تنزيل وتثبيت برنامج التثبيت من

على سطح مكتب جهاز الكمبيوتر ومن ثم يتم تخزين هذا الدليل في فيه.
يقدم هذا الدليل معلومات إضافية عن إعدادات الطابعة وعمليات التشغيل وبعض النصائح حول استكشاف 

األخطاء وإصالحها فضال عن تعليمات الصيانة.
.Brother يمكنك، باإلضافة إلى ذلك، تنزيل األدلة الفردية التي تحتاجها من موقع الدعم

 )Manuals( ثم انقر فوق األدلة support.brother.com من خالل Brother تفضل بزيارة موقع الدعم
في صفحة الطراز لتنزيل األدلة األخرى.

إخراج الطابعة من العبوة
قبل استخدام الطابعة، تأكد من أن العبوة تحتوي على التالي:

P-touch دليل اإلعداد السريعدليل سالمة المنتجطابعة الملصقات

كبل USBكبل إمداد الطاقةمهايئ التيار المتردد

شريط الكاسيت

الوصف العام

أمامي
P900W/P950NW

3
1
2
4
5

6
7
8

خلفي
P900W

11

10

9

P950NW

11

10

9
12

13
غطاء حجيرة الشريط 1
فتحة خروج الشريط 2
زر فتح الغطاء 3
 مؤشر الحالة 4
 مؤشر البطارية 5
 زر الطاقة 6
 زر التغذية والقص 7

 زر االتصال بشبكة 8
مقبس محول التيار المتردد 9

منفذ تسلسلى 10
11 USB منفذ 

)لجهاز الكمبيوتر(
12 USB مضيف 

)قارئ الرموز الشريطية(
13 LAN منفذ

هام
قبل الشروع في استخدام طابعة الملصقات P‑touch، تأكد من إزالة المادة الواقية وفقا لإلجراءات التالية.

اضغط على زر فتح الغطاء لفتح غطاء حجيرة  1
الشريط.

اسحب الشريط إلزالته هو والمادة الواقية. 2
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توصيل مصدر الطاقة

محول التيار المتردد
استخدم طراز AD9100ESA )محول التيار المتردد( لهذه الطابعة، ثم صل محول التيار المتردد بالطابعة 

مباشرة.

أدخل القابس الموجود في كبل محول التيار المتردد في مقبس محول التيار المتردد المميز بعالمة . 1
DC IN 24 V )دخل تيار مباشر بجهد 24 فولت( الموجودة في الطابعة.

أدخل القابس الموجود في كبل إمداد الطاقة في محول التيار المتردد.. 2

1
2

محول التيار المتردد 1
كبل إمداد الطاقة 2

أدخل قابس مصدر الطاقة في مقبس كهربائي قياسي.. 3

هام
أوقف تشغيل الطابعة قبل فصل محول التيار المتردد.	 
تجنب سحب أو ثني كبل محول التيار المتردد وكبل إمداد الطاقة.	 
بعد إدخال قابس مصدر الطاقة في المقبس الكهربائي، قد يستغرق األمر بضع ثواٍن إلى أن يتم 	 

تمكين زر  )الطاقة(.

استخدام بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن )اختياري(
قم بتوصيل قاعدة البطارية )PA‑BB‑002( بالطابعة، ولمزيد من المعلومات حول إرفاق قاعدة البطارية، 

انظر كتيب التعليمات المرفق.

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion تثبيت بطارية

اضغط مع االستمرار على زر  )الطاقة( إليقاف تشغيل الطابعة.. 1

افتح غطاء البطارية الموجود على الجزء السفلي لآللة.. 2

أدخل البطارية في المكان المخصص لها.. 3

أغلق غطاء البطارية.. 4

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion إزالة بطارية
اضغط مع االستمرار على زر  )الطاقة( إليقاف تشغيل الطابعة.

أزل غطاء البطارية والبطارية، ثم أعد تركيب الغطاء.

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion شحن بطارية

مالحلة
قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام.	 
قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ثالث ساعات.	 

تأكد من تركيب البطارية في الطابعة.. 1

استخدم محول التيار المتردد وكبل إمداد الطاقة لتوصيل الطابعة بالمقبس الكهربائي.. 2
اضغط على زر  )الطاقة( لتشغيل الطابعة في حال لم تكن تعمل فعليا.

يضيء مؤشر  )البطارية( باللون البرتقالي أثناء الشحن وينطفئ عندما يكتمل شحن البطارية.

1
2

محول التيار المتردد 1
كبل إمداد الطاقة 2

مالحلة
على الرغم من توقف الشحن أثناء استخدام الطابعة للطباعة أو التلقيم أو أداء مهمة أخرى، فإن عملية 

الشحن ستبدأ تلقائيا مرة أخرى بعد إتمام المهمة في حال عدم اكتمال الشحن.

nnالقابلة إلعادة الشحن Li-ion إيقاف شحن بطارية
إليقاف شحن البطارية، افصل محول التيار المتردد.

مالحلات حول استخدام بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
nn.قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام. وتجنب استخدامها قبل أن يكتمل الشحن
nn يجب أن تتم عملية شحن البطارية في بيئات تتراوح درجة حرارتها ما بين 0 و40 درجة مئوية وإال

فلن يتم الشحن وبالتالي سيستمر مؤشر  )البطارية( في الوميض، وفي حال توقف الشحن 
بسبب االنخفاض أو االرتفاع الشديد في درجة الحرارة، ضع الطابعة في درجة حرارة تترواح ما 

بين 0 و40 درجة مئوية ثم أعد محاولة الشحن مرة أخرى.
nn إذا تم استخدام الطابعة للطباعة أو التلقيم أو أداء مهمة أخرى في الوقت الذي يتم فيه تركيب البطارية

وتوصيل محول التيار المتردد، قد ينطفئ مؤشر  )البطارية( ويتوقف الشحن، حتى لو لم يتم 
شحن البطارية بالكامل.

خصائص بطارية Li-ion القابلة إلعادة الشحن
اتبع التعليمات التالية لضمان أعلى مستوى من األداء والعمر االفتراضي األطول للبطارية:

nn تجنب استخدام البطارية أو تخزينها في المواقع المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة
للغاية، حيث أنها قد تؤدي إلى تفريغ شحن البطارية بسرعة أكبر، وقد يحدث ذلك عند استخدام 

بطارية Li‑ion القابلة إلعادة الشحن مع نسبة شحن مرتفعة )%90 أو أكثر( في موقع معرض 
لدرجات حرارة مرتفعة.

nn.أزل البطارية عند تخزين الطابعة لفترة طويلة من الوقت
nn احفظ البطارية التي تحتوي على نسبة شحن أقل من %50 في مكان جاف وبارد بعيدا عن أشعة

الشمس المباشرة.
nn.يوصى بإعادة شحن البطارية كل ستة أشهر في حال تخزينها لفترات طويلة
nn ،فقد يكون ملمس هذا الجزء دافئا ،Li‑ion في حالة لمس جزء من الطابعة أثناء شحن بطارية

ويعد هذا طبيعًيا، ويمكن استخدام الطابعة بأمان، وإذا أصبحت الطابعة ساخًنة للغاية، يلزم إيقاف 
استخدامها.



إدخال شريط كاسيت
يمكن استخدام شريط TZe وملصق FLe وأشرطة أنابيب HSe في الطابعة.

هام
إذا كان الشريط الجديد يحتوي على سدادة من الورق المقوى، فتأكد من 

إزالة السدادة قبل إدخال الشريط.

تأكد من عدم انثناء طرف الشريط وأنه يمر من خالل خط اإلرشاد الخاص بالشريط، وإذا لم يمر . 1
الشريط، فقط قم بتمريره من خالل خط اإلرشاد الخاص به على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

1

22

1

طرف الشريط 1
خطوط إرشاد الشريط )قد يختلف الشكل الفعلي وفقا لعرض الشريط( 2

اضغط على زر فتح الغطاء لفتح غطاء حجيرة الشريط.. 2

أدخل الشريط في الحجيرة المخصصة له، بحيث يكون طرفه مواجًها لفتحة خروجه في الطابعة، ثم . 3
اضغط عليه بشكل متساوي حتى يتم تثبيته بصورة صحيحة.

1

فتحة خروج الشريط 1

هام
عند إدخال شريط الكاسيت، تأكد أن يكون هو وشريط الحبر غير متشابكين في رأس الطباعة.	 
تأكد من عدم وجود ارتخاء في شريط الكاسيت، 	 

ثم قم بإدخاله بعناية. في حالة وجود ارتخاء في 
الشريط، سيلتصق الشريط في البروز )2( عند 

إدخال الشريط ويصبح ملتوًيا أو مجعًدا، مما 
 يؤدي إلى انحشاره.

إلصالح االرتخاء في الشريط، يرجى الرجوع 
إلى الرسم التوضيحي المبين في الخطوة 1 

وسحب الشريط خارج خط اإلرشاد الخاص به.
عند إخراج شريط الكاسيت، تأكد من عدم التصاقه في البروز )2(.	 

أغلق غطاء حجيرة الشريط.. 4

هام
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.

تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة
تشغيل: اضغط على زر  )الطاقة( لتشغيل الطابعة. يضيء مؤشر  )الطاقة( باللون األخضر.

إيقاف التشغيل: اضغط مع االستمرار على زر  )الطاقة( مرة أخرى إليقاف تشغيل الطابعة، وقد يستمر 
مؤشر  )الطاقة( باإلضاءة باللون البرتقالي إلى أن يتم إيقاف تشغيل الطابعة.

هام
عند القيام بإيقاف تشغيل الطابعة، تجنب إزالة البطارية أو فصل محول التيار المتردد حتى ينطفئ مؤشر 

 )الطاقة( البرتقالي.

التوصيل بجهاز كمبيوتر

P900W

أنلمة التشغيل
المنفذ التسلسلي التثبيت األساسي

)ESC/P و
 P-touch

Template فقط(
USB منفذLAN منفذ

/Windows Vista 
/Windows 7 

 /Windows 8/8.1 
/Windows 10 

/Windows Server 2008 
 2008 R2 

/Windows Server 2012 
2012 R2

r–
r

 Mac OS X v10.9.5، 10.10.x،
10.11–

P950NW

أنلمة التشغيل
المنفذ التسلسلي التثبيت األساسي

)ESC/P و
 P-touch

Template فقط(
USB منفذLAN منفذ

/Windows Vista 
 /Windows 7 

 /Windows 8/8.1 
/Windows 10 

/Windows Server 2008 
 2008 R2 

/Windows Server 2012 
2012 R2

rr

r

 Mac OS X v10.9.5، 10.10.x،
10.11–

مالحلة
قد تتغير أنظمة التشغيل المتوافقة، ولالطالع على أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع الدعم 

 support.brother.com اإللكتروني الخاص بنا على

2
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LED مؤشرات
تُضيء المؤشرات وتومض لبيان حالة الطابعة، كما توضح الرموز المستخدمة في هذا القسم ما تعنية ألوان 

وأنماط المؤشرات المختلفة:

إضاءة المؤشر=

G = يرمز لإلضاءة باللون األخضر
O = يرمز لإلضاءة باللون البرتقالي

R = يرمز لإلضاءة باللون األحمر

وميض المؤشر=

يمكن أن ينطفئ المؤشر أو يُضيء أو =
يومض بأي لون

ال يضيء المؤشر=)إيقاف التشغيل(

مثال: G  = يضيء المؤشر باللون األخضر

الوضع )Wi-Fi( )الطاقة( )الحالة(

أثناء معالجة إيقاف التشغيل)إيقاف التشغيل(O )إيقاف التشغيل(

G )إيقاف التشغيل(

وضع الخمول
وضع التشغيل

يمكن استخدام هذا الوضع فقط إذا 
كانت وحدة شاشة لوحة اللمس 

)TDU( مثبتة )يشمل ذلك وضع 
الخطأ(

)P950NW فقط(

وضع تلقيم وقطع الشريطG )إيقاف التشغيل(

 G Gوضع الطباعة

  R 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

 G)خطأ عدم وجود وسائط)إيقاف التشغيل
خطأ طرف الشريط

وضع فتح الغطاءO )إيقاف التشغيل(

 O G)خطأ فتح الغطاء أثناء الطباعة)إيقاف التشغيل

 G Gاستقبال البيانات

نقل البياناتG )إيقاف التشغيل(

تبريد اآلنO )إيقاف التشغيل(

 R R Rخطأ 1 في النظام
خطأ 2 في النظام
خطأ 3 في النظام

 R R Rوضع جاٍر التمهيد

 G O)وضع إعادة التعيين )عند بدء تشغيل )إيقاف التشغيل
الوضع(

وضع إعادة التعيين )عندما يكون )إيقاف التشغيل(O )إيقاف التشغيل(
الزر مضغوطا بعدد 1/3/5 مرة(

 G O)وضع إعادة التعيين )عندما يكون )إيقاف التشغيل
الزر مضغوطا بعدد 2/4/6 مرة(

  G 

)3 مرة(

  O 

)3 مرة(
وضع إعادة التعيين )عند تأكيد إعادة )إيقاف التشغيل(

التعيين(

)إيقاف التشغيل(
  GOR 

)تكرار 4 مرة(
إشعار عنوان IP ثابت )إشعار )إيقاف التشغيل(

USB ID ثابت(

 O G)وضع التخزين كبير السعة)إيقاف التشغيل

  G 

)مرة واحدة(
 G)وضع معالجة التخزين كبير السعة)إيقاف التشغيل

الوضع )Wi-Fi( )الطاقة( )الحالة(

  O 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

 R

 P950NW فقط:
خطأ اتصال جهاز غير مدعوم 

USB بمضيف
USB خطأ اتصال موزع بمضيف

  R 

)1 مرة واحدة في 
1 ثانية(

 R

خطأ في جهد إمداد الطاقة الزائد 
USB لمضيف

)P950NW فقط(

خطأ التخزين كبير السعة

  R 

)1 مرة واحدة في 
2 ثانية(

 Rخطأ في حامل البكرة

  R 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

 Rخطأ في المحول

 O Rخطأ اتصال الخيار
)P950NW فقط(

خطأ في توصيل المحول)إيقاف التشغيل(O )إيقاف التشغيل(

 O O)إيقاف التشغيل(

 عند الومض بالتناوب: 
خطأ في القاطعة

 عند الومض في نفس الوقت:
خطأ ارتفاع درجة الحرارة

  R 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

 O)خطأ شريط غير متوافق)إيقاف التشغيل

 R O)خطأ وسائط خاطئة)إيقاف التشغيل

  R 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

  O 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

)إيقاف التشغيل(
خطأ في االتصاالت
خطأ الذاكرة ممتلئة

خطأ في عدد السطور/حجم الحروف

  R 

)1 مرة واحدة في 
1 ثانية(

  O 

)1 مرة واحدة في 
1 ثانية(

)إيقاف التشغيل(

 عند الومض بالتناوب: 
خطأ في بحث قاعدة البيانات
 عند الومض في نفس الوقت:

خطأ عدم وجود القالب

  O 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

  O 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

خطأ دقة عالية/طباعة مسودة)إيقاف التشغيل(

 O O)خطأ عدم اكتشاف العالمة السوداء)إيقاف التشغيل



nnمؤشر البطارية

الوضع )الطاقة( )البطارية(

)إيقاف التشغيل(
طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: 

مكتملة
اكتمال الشحن

 Oجاٍر الشحن

  O 

)1 مرة في 4 ثانية(

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: 
متوسطة

  O 

)2 مرة في 4 ثانية(

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: 
منخفضة

 R Rخطأ البطارية القابلة إلعادة الشحن

 R G :طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن
فارغة

nnWi-Fiمؤشر

الوضع )Wi-Fi( )الطاقة( )الحالة(

تعذر العثور على نقطة وصول O R )إيقاف التشغيل(
WPS متاحة

خطأ اتصال نقطة وصول O RWPS )إيقاف التشغيل(

O )إيقاف التشغيل(
  R 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

إعدادات األمان غير صحيحة

O )إيقاف التشغيل(
  O 

)2 مرة في 
1,8 ثانية(

WPS خطأ بحث نقطة وصول

 G قيد التشغيل، غير Wi‑Fi شبكة
متصلة

 Gقيد التشغيل، متصلة Wi‑Fi

 G GWPS وضع إعداد :Wi‑Fi

 G
  G 

)3 مرة(

BT إشعار اكتمال تبديل
)P950NW فقط(

الطباعة باستخدام الكمبيوتر

التطبيقات المتاحة لالستخدام مع الكمبيوتر

االتصالالكمبيوترالميزاتالتطبيقات المتاحة

P‑touch Editor تصميم وطباعة ملصقات مخصصة
مضّمنة في نص وأدوات الرسم 

باستخدام خطوط وأنماط مختلفة وصور 
رسومية مستوردة ورموز شريطية.

/Windows 
Mac

/Wi‑Fi 
/USB 

شبكة سلكية

 Cable Label
Tool

إنشاء وطباعة ملصقات للكبالت 
ولوحات مقابس التوصيل وأغطية 

الحماية والمعدات الكهربائية والمزيد.

Windows

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرمجيات على جهاز كمبيوتر
 P‑touch Editorثبت برنامج تشغيل الطابعة و ،Mac أو Windows للطباعة من كمبيوتر يعمل بنظام

وتطبيقات أخرى على الكمبيوتر.

تكرموا بزيارة موقعنا اإللكتروني )install.brother( وتنزيل برنامج التثبيت ألحدث البرامج . 1
واألدلة.

انقر نقرا مزدوجا فوق ملف .exe الذي تم تنزيله ثم اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لمتابعة . 2
التثبيت.

مالحلة
لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر يستخدم اتصاال السلكيا، يوصى باتباع التالي:

هيئ إعدادات الشبكة السلكية أثناء تثبيت البرنامج. يمكنك تغيير اإلعدادات الحقا من خالل استخدام 	 
أداة إعداد الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

 	.USB ثبت البرنامج على كمبيوتر متصل السلكيا بالشبكة الخاصة بك وهيئ الطابعة باستخدام كبل
احصل مقدما على SSID )معرف مجموعة الخدمات( )اسم الشبكة( وكلمة المرور )مفتاح الشبكة( 	 

للشبكة الالسلكية.
إذا كان موجه/نقطة الوصول الالسلكي يدعم WPS، يمكنك استخدام WPS بضغطة واحدة 	 

)إعداد Wi‑Fi المحمي( لتهيئة إعدادات الشبكة الالسلكية بشكل سريع.

أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت.. 3

توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر
يمكنك توصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو Mac باستخدام كبل USB أو شبكة 

LAN السلكية أو سلكية. لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

nnUSB التوصيل باستخدام

وصل طرف كبل USB الخاص بالطابعة بمنفذ USB الموجود على الجزء الخلفي للطابعة.. 1

وصل الطرف األخر للكبل بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.. 2

أدر الطابعة.. 3

nnWi-Fi التوصيل باستخدام

أدر الطابعة.. 1

اضغط مع االستمرار على زر  )Wi‑Fi( الموجود على الطابعة لثانية واحدة لتشغيل وظيفة . 2
Wi‑Fi. حيث يبدأ مؤشر  )Wi‑Fi( في الوميض باللون األخضر مرة كل 3 ثوان.

 	Ad‑Hoc وضع 
بعد االنتهاء من تثبيت برامج تشغيل الطابعة والتطبيقات األخرى على الكمبيوتر، اضبط وضع 

Ad‑Hoc باستخدام أداة إعداد الطابعة المثبتة على الكمبيوتر. )انظر دليل المستخدم.(

http://install.brother


nn)فقط P950NW( سلكية LAN التوصيل باستخدام شبكة

مالحلة
الستخدام عنوان IP ثابت لتوصيل الطابعة باتصال شبكة LAN سلكية، ثبت برنامج تشغيل الطابعة 

وأداة إعداد الطابعة ثم حدد إعدادات اتصال شبكة LAN السلكية.
لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرمجيات على جهاز كمبيوتر.

تأكد قبل توصيل كبل شبكة LAN أن الطابعة خارج نطاق التشغيل.. 1

وصل طرف كبل شبكة LAN بمنفذ LAN الموجود على الجزء الخلفي للطابعة، ثم وصل الطرف . 2
األخر للكبل بمنفذ LAN نشط على الشبكة.

أدر الطابعة.. 3

مالحلة
يمكن تغيير إعدادات اتصال الطابعة من خالل ]إعدادات االتصال[ في أداة إعداد الطابعة.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

الطباعة من الكمبيوتر
توجد عدة طرق للطباعة باستخدام هذه الطابعة.

.P‑touch Editor ويوضح ما يلي اإلجراء المتبع للطباعة من جهاز كمبيوتر باستخدام

قم بتشغيل P‑touch Editor ثم افتح المستند الذي ترغب في طباعته.. 1

قم بإنشاء تصميم ملصق.. 2

حدد ]ملف[ ثم ]طباعة[ من شريط القائمة أو بالنقر فوق رمز ]طباعة[.. 3

الطباعة باستخدام الجهاز المحمول

التطبيقات المتاحة لالستخدام مع األجهزة المحمولة
يمكنك استخدام الطابعة إما كجهاز مستقل أو توصيلها بجهاز محمول، وإلنشاء وطباعة الملصقات مباشرة من 

جهازك المحمول، ثبت تطبيقات Brother المحمولة ثم قم بتوصيل الطابعة بالجهاز المحمول. 

لمزيد من المعلومات حول تطبيقات األجهزة المحمولة المتوفرة 
.support.brother.com/g/d/f5f9 لطابعتك، قم بزيارة

توصيل الطابعة بجهاز محمول
تأكيد إعدادات Wireless Direct للطابعة. 1

 	Windows لألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل 
صل الطابعة والكمبيوتر باستخدام كبل USB. أبدأ في تشغيل أداة إعداد الطابعة ثم انقر فوق 

زر ]إعدادات االتصال[. تأكد من أنه تم تحديد ]البنية األساسية و الـ Wireless Direct[ أو 
 ]Wireless Direct[ لـ ]الواجهة المحددة[ في عالمة تبويب ]عام[.

 لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

 	Mac لألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل 
وصل الطابعة والكمبيوتر باستخدام كبل USB. أبدأ في تشغيل أداة إعداد الطابعة على الكمبيوتر 

ثم تأكد من أن ]WirelessDirect[ مضبوط على ]On[ )تشغيل( في عالمة تبويب 
 ]LAN( ]Wireless LAN السلكية(.

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

2 . .Wi‑Fi الموجود على الطابعة لثانية واحدة لتشغيل وظيفة )Wi‑Fi(  اضغط مع االستمرار على زر
يبدأ مؤشر  )Wi‑Fi( في الموميض باللون األخضر مرة كل 3 ثواٍن.

3 . Wi‑Fi للطابعة ثم أدخل كلمة المرور في شاشة إعدادات SSID حدد معرف مجموعة الخدمات
لجهازك المحمول.

مالحلة
 يكون معرف مجموعة خدمات المصنع االفتراضي SSID وكلمة المرور كالتالي:	 

"SSID: "DIRECT‑*****_PT‑P900W أو "DIRECT‑*****_PT‑P950NW" هي 
 الخمسة أرقام األخيرة للرقم التسلسلي للمنتج.

 )يمكن العثور على ملصق الرقم التسلسلي في حجيرة شريط الطابعة(
كلمة المرور )مفتاح الشبكة(: 00000000

يمكن توصيل الطابعة بجهاز محمول في وضع البنية األساسية عبر نقطة وصول/موجه السلكي.	 

الطباعة من جهاز محمول
ابدأ تطبيق Brother على هاتفك المحمول.. 1

مالحلة
تأكد من أن الطابعة متصلة بجهازك المحمول.

انظر التطبيقات المتاحة لالستخدام مع األجهزة المحمولة.

حدد قالب أو تصميم ملصق.. 2

مالحلة
يمكن أيضا تحديد ملصق أو صورة قد قمت بتصميمها سابقا وطباعتها.

اضغط برفق على ]طباعة[ في قائمة التطبيق.. 3

)Bluetooth توصيل الواجهات األخرى )واجهة تسلسلية/واجهة
.Bluetooth يمكن توصيل الطابعة بقارئ رموز شريطية باستخدام واجهة تسلسلية أو واجهة

لمزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم.

http://support.brother.com/g/d/f5f9


استكشاف األعطال وإصالحها

مشاكل الطباعة
الحلالمشكلة

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

إذا انثنى الشريط، قم بقص هذا المقطع وتسليك الشريط من فتحة 	 
خروجه.

إذا انحشر 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 إلى أن يتم تأمينه في مكانه.
إذا كان رأس الطباعة متسًخا، قم بتنظيفه باستخدام ممسحة قطنية 	 

.)TZe‑CL6( أو شريط تنظيف رأس الطابعة االختياري
إذا انكسر شريط الحبر، قم باستبدال الشريط كاماًل. وإذا لم يكن شريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.

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

بالرسم.

1

البكرة 1

استبدل الشريط في حالة ظهور الجزء المخطط من الشريط، 	 توقف الطابعة أثناء طباعة أي ملصق.
فهذا يشير إلى أنك قد وصلت إلى نهاية الشريط.

وصل محول التيار المتردد مباشرة بالطابعة أو اشحن بطارية 	 
Li‑ion القابلة إلعادة الشحن.

تحقق من إعداد "خيار القص". لمزيد من المعلومات، انظر دليل لم يتم قص الملصق تلقائيا.
المستخدم.

كحل بديل، عند استخدام شريط الكاسيت، اضغط على زر 
 )تلقيم وقطع( لتلقيم وقطع الشريط.

خطأ انحشار الشريط الذي ال يمكن 
مسحه على الرغم من خطوات 

استكشاف األخطاء وإصالحها التالية.

.Brother يرجى االتصال بخدمة عمالء

يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية فقط إذا كنت تجري الطباعة أرغب في الطباعة بدقة عالية.
من جهاز كمبيوتر ويكون محول التيار المتردد متصال والشريط 

الُمغلف TZe بالحبر األسود مثبتا، ويمكن استخدام برنامج تشغيل 
الطابعة لتحديد وضع الدقة العالية أثناء طباعة الملصقات.

وضع الدقة العالية أو الطباعة بسرعة 
عالية تم تحديده مع احتمالية وقوع 

خطأ وعدم اكتمال الطباعة.

وفقا ألوضاع الطباعة بدقة أو سرعة عالية، ينبغي أن يكون محول 
التيار المتردد متصال والشريط الُمغلف TZe بالحبر األسود مثبتا.
لمسح رسالة الخطأ، قم بإلغاء عملية الطباعة ثم صل محول التيار 

المتردد أو قم بإلغاء الطباعة بدقة أو سرعة عالية.

الحلالمشكلة
تعذر قراءة الرموز الشريطية 

المطبوعة.
قم بطباعة الملصقات التي يتم فيها محاذاة الرموز الشريطية مع 	 

رأس الطباعة كما هو موضح أدناه:

جرب ماسًحا ضوئًيا آخر.	 
نوصي بطباعة الرموز الشريطية بخيار ]قياسي[ الُمحدد من 	 

خيارات ]الجودة[.

Windows Vista/Windows Server 2008

لعرض خيارات ]الجودة[، افتح خصائص الطابعة بالنقر 
فوق زر بدء تشغيل ‑ ]لوحة التحكم[ ‑ ]األجهزة والصوت[ ‑ 

]الطابعات[، والنقر بالزر األيمن للفأرة فوق الطابعة التي ترغب 
في إعدادها ثم النقر فوق ]تفضيالت الطباعة[.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

لعرض خيارات ]الجودة[، افتح خصائص الطابعة بالنقر فوق 
زر بدء تشغيل ‑ ]األجهزة والطابعات[ والنقر بالزر األيمن 

للفأرة فوق الطابعة التي ترغب في إعدادها ثم النقر فوق 
]تفضيالت الطباعة[.

 Windows 8/Windows 8.1/Windows
Server 2012/Windows Server 2012 R2

لعرض خيارات ]الجودة[، افتح خصائص الطابعة بالنقر فوق 
]لوحة التحكم[ في شاشة ]التطبيقات[ ‑ ]األجهزة والصوت[ ‑ 
]األجهزة والطابعات[، والنقر بالزر األيمن للفأرة فوق الطابعة 

التي ترغب في إعدادها ثم النقر فوق ]تفضيالت الطباعة[.

Windows 10
لعرض خيارات ]الجودة[، افتح خصائص الطابعة بالنقر 

فوق زر بدء تشغيل ‑ ]اإلعدادات[ ‑ ]األجهزة[ ‑ ]األجهزة 
والطابعات[ والنقر بالزر األيمن للفأرة فوق الطابعة التي ترغب 

في إعدادها ثم النقر فوق ]تفضيالت الطباعة[.

معلومات اإلصدار
الحلالمشكلة

تعذر معرفة رقم اإلصدار من 
البرنامج الثابت للطابعة.

يمكن استخدام اإلجراء التالي.
استخدم شريط 24 مم أو 36 مم.

أدر الطابعة. 1
اضغط مع االستمرار على زر  )تلقيم وقطع( لما يزيد  2

عن 10 ثواٍن لطباعة التقرير.
أريد التأكد مما إذا كنت أستخدم أحدث 

إصدار من البرنامج أم ال.
استخدم P‑touch Update Software للتأكد مما إذا كان 

لديك أحدث إصدار أم ال.
 P‑touch انظر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات حول

.Update Software

1

2

3

رأس الطباعة 1
الرموز الشريطية 2
اتجاه الطباعة 3



مواصفات المنتج
P900Wاسم الموديل

الحجم
حوالي 118 مم )عرض( × 192 مم )عمق( × 146 مم )ارتفاع(األبعاد
حوالي 1508 جم )بدون أشرطة الكاسيت والبطاريات(الوزن

إجراء الطباعة
نقل الحرارةاألسلوب
 شريط كاسيت Brother TZe	 الكاسيت

بعرض 3,5 مم، 6 مم، 9 مم، 12 مم، 18 مم، 24 مم، 36 مم
 	Brother FLe كاسيت الملصق 

45 × 21 مم
 	Brother HSe شريط األنبوب 

بعرض 5,8 مم، 8,8 مم، 11,7 مم، 17,7 مم، 23,6 مم
الواجهة
USBإصدار 2.0 بالسرعة القصوى
Wi‑Fi 	Wireless Direct: IEEE 802.11n

 	Ad‑Hoc: IEEE 802.11b وضع
 	IEEE 802.11b/g/n :وضع البنية األساسية
 	WPS 2.0

RS232C )الكبل التسلسلي األصلي(المسلسل
البيئة

 أثناء التشغيل:  ما بين 10 و35 درجة مئوية/درجة حرارة التشغيل/الرطوبة
 ما بين 20 و%80 كحد أقصى

درجة حرارة الميزان المبلل: 27 درجة مئوية

P950NWاسم الموديل
الحجم
حوالي 118 مم )عرض( × 192 مم )عمق( × 146 مم )ارتفاع(األبعاد
حوالي 1508 جم )بدون أشرطة الكاسيت والبطاريات(الوزن

إجراء الطباعة
نقل الحرارةاألسلوب
 شريط كاسيت Brother TZe	 الكاسيت

بعرض 3,5 مم، 6 مم، 9 مم، 12 مم، 18 مم، 24 مم، 36 مم
 	Brother FLe كاسيت الملصق 

45 × 21 مم
 	Brother HSe شريط األنبوب 

بعرض 5,8 مم، 8,8 مم، 11,7 مم، 17,7 مم، 23,6 مم
الواجهة
USBإصدار 2.0 بالسرعة القصوى
Wi‑Fi 	Wireless Direct: IEEE 802.11n

 	Ad‑Hoc: IEEE 802.11b وضع
 	IEEE 802.11b/g/n :وضع البنية األساسية
 	WPS 2.0

RS232C )الكبل التسلسلي األصلي(المسلسل
USB يدعم ماسحات الرموز الشريطيةمضيف

LAN10BASE‑T/100BASE‑TX
Bluetooth)اختيارية( مطلوبة( Bluetooth واجهة(

Bluetooth Ver. 2.1+EDR )الفئة 1(
SPP، OPP :ملفات التعريف المدعومة

البيئة
 أثناء التشغيل:  ما بين 10 و35 درجة مئوية/درجة حرارة التشغيل/الرطوبة

 ما بين 20 و%80 كحد أقصى
درجة حرارة الميزان المبلل: 27 درجة مئوية

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	 
األدلة/الوثائق	 
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.

http://support.brother.com

