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مقدمة

مالحظات ھامة

.تخضع محتويات ھذه الوثيقة ومواصفات ھذا المنتج للتغيير بدون إصدار إخطار بذلك

 تحتفظ شركةBrother بالحق في إجراء أي تغييرات على المواصفات والمواد الواردة في ھذه الوثيقة دون سابق إنذار كما أنھا تخلي مسؤوليتھا عن 
أي أضرار (بما في ذلك األضرار التبعية) ناجمة عن االعتماد على المواد المقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األخطاء المطبعية واألخطاء 

األخرى المتعلقة بالنشر.

.قد تختلف صور الشاشات الواردة في ھذه الوثيقة حسب نظام تشغيل جھاز الكمبيوتر الخاص بك وحسب طراز المنتج وإصدار برامج التشغيل

 طابعة الملصقات قبل الشروع في استخدامP-touch للتعرف على معلومات حول سبل األمان للطابعة، احرص على قراءة كل الوثائق المصاحبة 
والتشغيل السليم لھا.

 الطابعة المبينة في الرسوم التوضيحية عن الطابعةقد تختلف.

 مع العلم بأنه ليست كل الخيارات والمواد المستھلكة كشريطTZe وملصق FLe وشرائط أنبوب HSe.متاحة في كل الدول 

.قد تختلف الخيارات والمستلزمات المتاحة باختالف الدولة

األدلة المتاحة

 (األدلة) في صفحة الطراز لتنزيل أحدث أدلة Manuals ثم النقر فوق support.brother.com على الويب عبر Brotherيرجى زيارة موقع الدعم 
المستخدم.

الدليل المطبوع في العلبة.1
 على الويب.Brother في موقع الدعم PDFدليل بتنسيق 2

.الطابعةيقدم ھذا الدليل المعلومات المتعلقة بالسالمة، لذا برجاء قراءته قبل الشروع في استخدام 1دليل سالمة المنتج

 مع نصائح مفصلة عن استكشاف األخطاء الطابعةيقدم ھذا الدليل المعلومات األساسية حول استخدام 1دليل اإلعداد السريع
وإصالحھا.

 وعمليات التشغيل وتوصيل الشبكة وبعض الطابعةيقدم ھذا الدليل معلومات إضافية عن إعدادات 2دليل المستخدم
النصائح لحل المشاكل فضال عن تعليمات الصيانة.

http://support.brother.com/
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الرموز المستخدمة في ھذا الدليل

تستخدم الرموز التالية في ھذا الدليل:

الھدف من ھذه الرموز ھو إبالغك بما يجب عليك عمله لتفادي خطر التعرض لإلصابات.تحذير

.بالطابعةكما تھدف أيضا إلى إبالغك باإلجراءات التي يجب القيام بھا لتجنب حدوث إصابة شخصية طفيفة والتلف تنبيه

يشير إلى معلومات أو توجيھات ينبغي اتباعھا، وقد يؤدي تجاھلھا إلى حدوث تلف أو عطل في عمليات التشغيل.ھام

تشير ھذه العالمة إلى مالحظات بھا معلومات أو توجيھات تساعدك على فھم أفضل واستخدام المنتج بشكل أكثر كفاءة.مالحظة
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مالحظة ھامة

 ھذا المنتج صالح لالستخدام في الدولة التي ُيشترى فيھا فقط، ويحظر استخدام ھذا المنتج خارج الدولة الذي تم شراؤھا منھا ألن ذلك قد ينتھك قوانين
االتصاالت الالسلكية والطاقة للدولة.

 تشيرWindows Vista  في ھذا المستند إلى جميع إصدارات Windows Vista .

 تشيرWindows 7 في ھذا المستند إلى جميع إصدارات Windows 7.

 تشيرWindows 8 في ھذا المستند إلى جميع إصدارات Windows 8.

 تشيرWindows 8.1 في ھذا المستند إلى جميع إصدارات Windows 8.1.

 يمثل نظامWindows 10 في ھذا المستند Windows 10 Home، Windows 10 Proو Windows 10 Enterpriseو 
Windows 10 Education.

 أو Windows 10 Mobile، Windows 10 Mobile Enterprise في ھذا المستند Windows 10ال يمثل نظام 
Windows 10 IoT Core.

 يمثلWindows Server 2008 في ھذا المستند كل إصدار Windows Server 2008و Windows Server 2008 R2.

 يمثلWindows Server 2012 في ھذا المستند كل إصدار Windows Server 2012و Windows Server 2012 R2.

.ال تتوفر كل الطرازات في كل الدول

 . المحدودة، جميع الحقوق محفوظة. .Brother Industries, Ltd محفوظة لشركة 2016حقوق النشر © لعام 
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1الوصف العام

1أمامي

غطاء حجيرة الشريط1

فتحة خروج الشريط2

زر فتح الغطاء3

 (الحالة)مؤشر 4

 (البطارية)مؤشر 5

 (الطاقة)زر 6

 (التلقيم والقص)زر 7

)Wi-Fi (شبكة زر 8

P-touch1طابعة الملصقات إعداد 

1

2
4

5

3

6
7
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1
1خلفي

مقبس محول التيار المتردد1

منفذ تسلسلى2

 (الخاص بجھاز الكمبيوتر)USBمنفذ 3

 (الخاص بقارئ الرموز الشريطية)USBمضيف 4

LANمنفذ 5

ھام
، تأكد من إزالة المادة الواقية حسب اإلجراءات التالية.الطابعةقبل الشروع في استخدام 

اضغط على زر فتح الغطاء لفتح غطاء حجيرة الشريط.1

اسحب الشريط إلزالته ھو والمادة الواقية.2

P900WP950NW

31

2

31

2

4

5
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1
1توصيل مصدر الطاقة

.بالطابعة. ثم وصل محول التيار المتردد مباشرًة الطابعة لھذه AD9100ESAاستخدم (محول تيار متردد) طراز 

a قم بإدخال المأخذ الموجود في كبل محول التيار المتردد إلى مقبس محول التيار المتردد المميز بعالمةDC IN 24 V الطابعة الموجودة على.

b.أدخل القابس الموجود في كبل مصدر الطاقة في محول التيار المتردد

محول التيار المتردد1

كبل مصدر الطاقة2

c قياسي.مأخذ تيار كھربائي ثم أدخل مأخذ التيار الكھربائي في

ھام
 قبل فصل محول التيار المتردد.أوقف تشغيل الطابعة•

تجنب سحب أو ثني كبل محول التيار المتردد وكبل إمداد الطاقة.•

(الطاقة). قد يستغرق األمر بضع ثواٍن حتى يتم تمكين زر مأخذ التيار الكھربائيبعد إدخال مقبس اإلمداد بالطاقة في •

1
2
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1
1إدخال شريط كاسيت

.الطابعة في HSe وشريط أنبوب االنكماش الحراري FLe وملصق TZeيمكن استخدام شريط 

ھام
إذا كان شريط الكاسيت الجديد يحتوي على سداد من الورق المقوى، فتأكد من إزالتھا قبل إدخال الشريط.

a تأكد من عدم انثناء طرف الشريط وأنه يمر من خالل خطوط إرشاد الشريط، فإذا لم يمر الشريط، فقم بتمريره من خالل خطوط إرشاد الشريط حسبما
ھو مبين في الرسم التوضيحي.

طرف الشريط1

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

b.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح غطاء حجيرة الشريط

c ثم اضغط عليه بشكل الطابعةأدخل أشرطة الكاسيت في حجيرة الشريط بعناية، واحرص أن يكون طرف الشريط مواجًھا لفتحة خروج الشريط في ،
متوازن حتى يتم تثبيته بصورة صحيحة.

فتحة خروج الشريط1

1

2 2

1

1
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1
ھام

عند إدخال األشرطة، تأكد أن شريط الكاسيت وشريط الحبر ال يعلقان برأس الطباعة.•

) وينثني أو يتجعد مما يؤدي إلى انحشاره.2تحقق من عدم وجود ارتخاء في الشريط، وإال قد يلتصق الشريط (•

 وسحب الشريط خارج خط إرشاد الشريط.aإلصالح االرتخاء في الشريط، يرجى الرجوع إلى الرسم التوضيحي المبين في الخطوة 

).2عند إخراج شريط الكاسيت، تأكد من عدم التصاقه في البروز (•

d.أغلق غطاء حجيرة الشريط

ھام
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.

2
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1
1تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة

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

 (الطاقة) باإلضاءة باللون البرتقالي حتي ، وقد يستمر مؤشر إليقاف تشغيل الطابعة (الطاقة) مرة أخرى  اضغط باستمرار على زر إيقاف التشغيل:
يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

ھام
 (الطاقة) البرتقالي.، تجنب إزالة البطارية أو فصل محول التيار المتردد حتى ينطفئ مؤشر الطابعةعند القيام بإيقاف تشغيل 

1شريط التلقيم

ھام
تأكد من شريط التلقيم إلزالة أي ارتخاء في الشريط وشريط الحبر بعد إدخال الشريط.•

 فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع شريط الكاسيت. قد ال يعمل الشريط له من منفذ خروج الشرائط. الطابعة يمنع سحب الملصق عند إخراج•
بعد تفريغ شريط الحبر.

ال تعوق فتحة خروج الشريط أثناء الطباعة أو عند شريط التلقيم؛ فالقيام بذلك يؤدي إلى انحشار الشريط.•

1التلقيم والقص

 من الشريط الفارغ، ثم تقوم بقص الشريط. مم22.3تقوم وظيفة التلقيم والقص بتلقيم 

 (التلقيم والقص).اضغط على زر 
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2
2تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج

 P-touch Editor وCable Label Tool، ثبِّت برنامج تشغيل الطابعة وأداة Mac أو  Windowsللطباعة من جھاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل 
وغيرھا من التطبيقات.

a) يرجى زيارة موقعناinstall.brother.وتنزيل المثبت وأحدث البرامج واألدلة (

b.انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف الذي تم تنزيله ثم اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة لمتابعة التثبيت

مالحظة
بعد بدء التثبيت، يمكن اختيار نوع العناصر المراد تثبيتھا.•

بأحد أجھزة الكمبيوتر باستخدام وصلة السلكية، نوصي بالتالي: P-touchطابعة الملصقات لتوصيل •

ھيئ إعدادات الشبكة الالسلكية أثناء تثبيت البرنامج. يمكن تغيير اإلعدادات الحقا من خالل استخدام أداة إعداد الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع •
.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "

.USB باستخدام كبل الطابعةثبِّت البرنامج على كمبيوتر متصل السلكيا بالشبكة، وقم بتھيئة •

 (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للشبكة الالسلكية.SSIDاحرص على أن يكون لديك •

c.أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت

2الطباعة باستخدام الكمبيوتر

http://install.brother
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2 بجھاز كمبيوترالطابعةتوصيل 

وصل الطابعة باستخدام واحدة من الطرق أدناه:

 التوصيل من خالل كبلUSB

.9" في صفحةUSBالتوصيل باستخدام "راجع 
) التوصيل من خالل شبكة االتصال المحليةLANالالسلكية (

.9" في صفحة ®Wi-Fiالتوصيل باستخدام "راجع 

) التوصيل من خالل شبكة االتصال المحليةLAN) الالسلكية (P950NW(فقط 

.12" في صفحة فقط)P950NWالتوصيل باستخدام شبكة اتصال محلية سلكية ("راجع 

USB2التوصيل باستخدام 

a قبل توصيل كبلUSB الطابعة تأكد من إيقاف تشغيل.

b من كبل الطابعةقم بتوصيل طرف USB بمنفذ USB الطابعة في الجزء الخلفي من.

c وصل الطرف األخر للكبل بمنفذUSB.الموجود على الكمبيوتر 

d.قم بتشغيل الطابعة

 ®Wi-Fiالتوصيل باستخدام 
2

 باستخدام الطرق التالية:Wi-Fiيمكن توصيل الطابعة من خالل شبكة 

وضع البنية األساسية

 طابعة الملصقات تغيير إعدادات "وضع التوصيل المؤقت (إلعداد وضع التوصيل المؤقت، استخدم أداة إعداد الطابعة (راجعP-touch26" في صفحة(.(

2وضع البنية األساسية

ه/نقطة وصول السلكية.الطابعةُيتيح وضع البنية األساسية إمكانية توصيل   بجھاز كمبيوتر عن طريق موجِّ

قبل البدء

ه/نقطة الوصول الالسلكية. بعد تھيئة للطابعة Wi-Fiأوالً يجب تھيئة إعدادات   ستتمكن أجھزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة الطابعة لالتصال بالموجِّ
.بالطابعةمن االتصال 

ھام
 قبل متابعة التثبيت.Wi-Fi بالشبكة، نوصي باالتصال بمسؤول النظام قبل التثبيت. يجب التأكد من إعدادات الطابعةفي حال توصيل •
.للطابعة Wi-Fi، قم بإعادة ضبط إعدادات Wi-Fi بشبكة الطابعة مرة أخرى، أو في حالة عدم وضوح حالة اتصال Wi-Fiإلعادة تھيئة إعدادات •

.الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل 1
(التلقيم والقص) ألكثر من ثالث ثواني.  (الطاقة) و اضغط مع االستمرار على زري 2

 (الطاقة) باللون البرتقالي. (الحالة) باللون األخضر ومؤشر يومض مؤشر 
 في وضع التشغيل) أو أربع مرات APIPA (التلقيم والقص) مرتين (مع كون  (الطاقة)، واضغط على زر استمر في الضغط على زر 3

 في وضع إيقاف التشغيل).APIPAكون (مع
 (الطاقة).حرر زر 4

 (الطاقة) ثالث مرات باللون البرتقالي. (الحالة) ثالث مرات باللون األخضر ومؤشر يومض مؤشر 



 الطباعة باستخدام الكمبيوتر

10

2

مالحظة
 (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للشبكة الالسلكية مقدما.SSIDيوصى بإعداد •

بالقرب من نقطة الوصول/الموّجه الالسلكي دون وجود عوائق كبيرة بينھما الطابعة لتحقيق أفضل النتائج للطباعة اليومية للمستندات، ننصح باستخدام •
إن أمكن. وتتأثر سرعة نقل البيانات باألشياء المعيقة الضخمة والحوائط الحائلة بين الجھازين وكذلك التداخل بسبب األجھزة اإللكترونية األخرى.

 ه/نقطة الوصول الالسلكيةالطابعةتوصيل  بالموجِّ

a أوالً اكتبSSID.ه/نقطة الوصول الالسلكية  (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للموجِّ

b بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةوصل USB.

c اضغط مع االستمرار على زر) Wi-Fi في (لمدة ثانية لتشغيل وظيفة الطابعة Wi-Fi يبدأ مؤشر .) Wi-Fi في الوميض باللون األخضر (
مرة كل ثالث ثوان.

d باستخدام الكمبيوتر.للطابعةقم بتھيئة إعدادات وضع البنية األساسية 

 لنظام تشغيلWindows 

البنية األساسية ] أو [البنية األساسية أو مؤقت]. حّدد [إعدادات االتصالقم ببدء تشغيل أداة إعداد الطابعة على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق [
] لوضع البنية األساسية]، ثم حّدد [عام] في عالمة تبويب [إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] لواجھة [Wireless Directو الـ 

]. السلكيةLAN] في عالمة تبويب [اإلعدادات الالسلكية ] في [وضع االتصال[

.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "لمزيد من التفاصيل، راجع 

 لنظامMac

ابدأ تشغيل معالج إعداد جھاز السلكي المدرج في حزمة برنامج تشغيل الطابعة، ثم اتبع التعليمات التي تظھر على الشاشة. يمكن العثور على 
].األدوات المساعدةمعالج إعداد جھاز السلكي في مجلد [

e أدخلSSID] وحدد بحث الذي كتبته، أو انقر فوق [SSID.من القائمة المعروضة 

f] عبارة المرورأدخل كلمة المرور في حقل.[

مالحظة
تعتمد المعلومات المطلوبة على أسلوب المصادقة ووضع التشفير، لذا أدخل فقط المعلومات المتعلقة ببيئة الشبكة.

g تطبيق، انقر فوق زر [الطابعةإلرسال اإلعدادات إلى.[
ه/نقطة وصول السلكية، ُيضيء مؤشر الطابعةبعد إجراء التوصيل بين  ) باللون األخضر. ستتمكن أجھزة الكمبيوتر على Wi-Fi ( وبين موجِّ

.بالطابعة من االتصال الطابعةنفس شبكة 

مالحظة
).26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "لتغيير أي إعدادات أخرى للشبكة، استخدم أداة إعداد الطابعة (راجع 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 

ه/نقطة الوصول الالسلكية يدعما  ، يمكن تھيئة اإلعدادات والتوصيالت السلكيا.WPSإذا كان كل من الموجِّ

a تأكد أوال من أن الموجه/نقطة الوصول الالسلكية يحتويا على رمزWPS.

b داخل نطاق الموّجه/نقطة الوصول الالسلكية. وقد يختلف النطاق تبًعا للبيئة، راجع التعليمات المرفقة مع الموجه/نقطة الوصول الطابعةضع 
الالسلكية.

c اضغط على زرWPS ه/نقطة الوصول الالسلكية، ثم اضغط مع االستمرار على زر  لمدة خمس ثواني.الطابعة) في Wi-Fi( في الموجِّ
 باللون األخضر.الطابعة) في Wi-Fi(يومض مؤشر 

.بھا من االتصال الطابعة) باللون األخضر. ستتمكن أجھزة الكمبيوتر الموجودة على نفس شبكة Wi-Fi(بعد إجراء االتصال، يضيء مؤشر 

مالحظة
) مع االستمرار لمدة خمس ثواني أخرى خالل ذلك Wi-Fi( لمدة دقيقتين. في حال الضغط على زر WPS االتصال عن طريق الطابعةستحاول 

 في محاولة االتصال لمدة دقيقتين إضافيتين.الطابعةالوقت، ستستمر 

2الوضع المؤقت

، اضبط الوضع المؤقت باستخدام أداة إعداد الطابعة المثبتة على الكمبيوتر وذلك بعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والتطبيقات Windowsلنظام تشغيل 
األخرى على جھاز الكمبيوتر الخاص بك.

، اضبط الوضع المؤقت باستخدام معالج إعداد جھاز السلكي.Macلنظام تشغيل 

2تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا

).Wi-Fi(لتشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا، اضغط على زر 

a اضغط على زر)Wi-Fi يتم اآلن تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي. يضيء/يومض مؤشر .()Wi-Fi.باللون األخضر (

b اضغط على زر)Wi-Fi مجدًدا إليقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي. يتوقف مؤشر ()Wi-Fi.(

مالحظة
) بسرعة. لتغيير مصدر الطاقة، افصل محول التيار المتردد.Li-ionعند تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي، ستنخفض طاقة بطارية ليثيوم-أيون (
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2 فقط)P950NWالتوصيل باستخدام شبكة اتصال محلية سلكية (

مالحظة
 بشبكة اتصال محلية سلكية، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وأداة إعداد الطابعة، ثم خصص إعدادات الطابعة ساكن لتوصيل IPالستخدام عنوان 

] في أداة إعداد الطابعة.إعدادات االتصالتوصيل شبكة محلية سلكية من خالل [

.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "لمزيد من المعلومات، راجع 

a قبل توصيل كبلLAN الطابعة تأكد من إيقاف تشغيل.

b وصل كبلLAN ثم وصل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ الطابعة بالمنفذ الخاص به في الجزء الخلفي من ،LAN.نشط على الشبكة 

c.قم بتشغيل الطابعة

مالحظة
] في أداة إعداد الطابعة.إعدادات االتصاليمكن تغيير إعدادات اتصال الطابعة من خالل [

.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "لمزيد من المعلومات، راجع 

2كبل الشبكة

.100BASE-TX أو 10BASE-T سريعة Ethernet (أو أعلى) لشبكة 5استخدم كبل مستقيم مزدوج مجدول من الفئة 

مالحظة
 غير ُمعرضة للفولطية الزائدة.LANصل ھذه الطابعة بوصلة 
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2الطباعة من جھاز كمبيوتر

2التطبيقات المتاحة

 بفعالية، يوجد عدد من التطبيقات والوظائف المتاحة.الطابعةالستخدام 

يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الستخدام ھذه التطبيقات.

) وتنزيل ُمثبت التطبيقات وبرنامج تشغيل الطابعة. install.brotherيرجى زيارة موقعنا (

الميزاتWindowsMacالتطبيق

Cable Label Toolr
إنشاء وطباعة ملصقات للكبالت وألواح مقابس التوصيل وأغطية الحماية والمعدات 

الكھربائية وغيرھا.

P-touch Editorrr
تصميم وطباعة الملصقات المخصصة من خالل أدوات الرسم المدمجة والنصوص 

باستخدام مختلف الخطوط واألنماط والصور والباركود للرسومات المستوردة.

P-touch Transfer Managerr

وحفظ النسخ االحتياطية للبيانات على جھاز الطابعة ُيتيح نقل القوالب وغيرھا إلى 
الكمبيوتر.

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Libraryr

.P-touch Editorإدارة وطباعة قوالب 

 لطباعة القوالب.P-touch Libraryيمكن استخدام 

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Update Softwarerr.تحديث البرامج بأحدث إصدار

 من جھاز كمبيوتر.الطابعةخصص إعدادات جھاز rrأداة إعداد الطابعة

 للعمل على شبكة السلكية.الطابعةُيتيح لك ھذا التطبيق تھيئة rمعالج إعداد جھاز السلكي

BRAdmin Lightr
 على الشبكة واستخدامھا إلجراء إعدادات التھيئة األساسية من جھاز الطابعةالبحث عن 
الكمبيوتر.

BRAdmin Professionalr
 على الشبكة واستخدامھا إلجراء إعدادات التھيئة المتقدمة وما يلزم الطابعةالبحث عن 

من تحديثات من جھاز الكمبيوتر.

الميزاتWindowsMacوظيفة مفيدة

rالطباعة الموزعة

.الطابعاتعند طباعة عدد كبير من الملصقات، يمكن توزيع الطباعة بين العديد من 

بسبب إجراء الطباعة في نفس الوقت، يمكن تقليل الزمن الكلي للطباعة.

" في  فقط) Windowsالطباعة الموزعة (لنظام تشغيل "لمزيد من المعلومات، راجع 
.84صفحة

http://install.brother
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2الطباعة من جھاز الكمبيوتر

.الطابعةتوجد طرق عديدة للطباعة من خالل ھذه 

.P-touch Editor أوCable Label Toolفيما يلي بيان للطباعة باستخدام 

a قم بتشغيلCable Label Tool أو P-touch Editor.ثم افتح المستند المراد طباعته ،

b.قم بإنشاء تصميم لملصق

c 14" في صفحةخيارات القص"تحقق من خيارات القص. (راجع.(

d] طباعة] من شريط القوائم أو بالنقر فوق أيقونة [طباعة] ثم [ملفحدد.[

2خيارات القص

تسمح خيارات القص بتحديد الطريقة التي سيتم بھا تلقيم الشريط وقصه عند الطباعة. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد خيارات القص عند الطباعة من 
الكمبيوتر باستخدام التطبيق.

راجع الجدول التالي لالطالع على قائمة بكافة اإلعدادات المتاحة.

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقص نصفيقص تلقائي

النعمال

النعمنعم

الالال

الالنعم

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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مالحظة
د خيار طباعة تسلسلية لتقليل المسافات الفارغة بين الملصقات. (راجع • " جدول خيارات قص الشريط"عند طباعة نسخ متعددة من ملصقات مختلفة، حدِّ

).14في صفحة

 (التلقيم والقص) بعد طباعة الملصق األخير.عند استخدام خيار طباعة تسلسلية، اضغط على زر •

نعمنعمال

نعمنعمنعم

نعمالال

نعمالنعم

شريط خاص

ال 
)FLe(ملصق 

――

نعم 
)FLe(ملصق 

――

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقص نصفيقص تلقائي

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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2إضافة الملصقات

a.قم بتقليم الملصق المطبوع بالشكل والطول المطلوب باستخدام المقص متى اقتضت الضرورة ذلك

b.قم بنزع الورقة الخلفية من الملصق

c.ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم إرفاقه

مالحظة
وقد تكون الورقة الخلفية في بعض أنواع األشرطة مقصوصة مسبًقا حتى يسھل نزعھا. إلزالة الورقة الخلفية افرد الملصق بالطول بحيث يواجه النص •

الجزء الداخلي إلظھار الحواف الداخلية من الورقة الخلفية. بعد ذلك انزع الورقة الخلفية للملصقات كل قطعة على حده.

قد يصعب لصق الملصقات على األسطح المبتلة أو المتسخة أو غير المستوية. قد تسقط الملصقات بسھولة من ھذه األسطح.•

شريط الصق فائق القوة:•

بالنسبة لألسطح غير المستوية والخشنة، نوصي باستخدام شريط الصق فائق القوة.•

تأكد من قراءة التعليمات المرفقة مع أشرطة األلياف أو األشرطة الالصقة فائقة القوة أو األشرطة األخرى الخاصة، والتزم بكافة االحتياطات المذكورة •
في التعليمات.
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3تثبيت التطبيقات لالستخدام مع األجھزة المحمولة

 Apple، بما فيھا التطبيقات التي ُتساعد على الطباعة مباشرة من جھاز P-touchطابعة الملصقات  تطبيقات عديدة لالستخدام مع Brotherتوفِّر شركة 
iPhone أو iPad أو iPod اللمسي أو الھاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android™  أو األجھزة اللوحية األخرى، وذلك مع توافر التطبيقات التي ُتتيح 

 السلكًيا.الطابعةنقل البيانات مثل القوالب والرموز وقواعد البيانات التي تم إنشاؤھا باستخدام جھاز كمبيوتر، إلى 

3 بجھاز محمولالطابعةتوصيل 

، ثم Brother بجھاز محمول. إلنشاء وطباعة الملصقات مباشرة من الجھاز المحمول، ثبت التطبيقات الالزمة للجھاز المحمول من الطابعةيمكن توصيل 
 بالجھاز.الطابعةوصل 

a تأكد من إعداداتWireless Direct للطابعة.

 لنظام تشغيلWindows  
]. تأكد إعدادات االتصال. قم ببدء تشغيل أداة إعداد الطابعة على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق [USB بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةوصل 

] إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] لواجھة [Wireless Direct] أو [Wireless Directالبنية األساسية و الـ من أنه تم تحديد [
].عامفي عالمة تبويب [

.26" في صفحة Windowsأداة إعداد الطابعة لنظام "لمزيد من المعلومات، راجع 

 لنظامMac 
] مضبوط WirelessDirect. ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة على الكمبيوتر ثم تأكد من أن [USB بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةوصل 
 السلكية).LAN  ( [Wireless LAN] ] (تشغيل) في عالمة تبويب Onعلى [

.58" في صفحةMac لنظام التشغيل Printer Setting Tool"لمزيد من المعلومات، راجع 

b اضغط مع االستمرار على زر) Wi-Fi لمدة ثانية لتشغيل وظيفة الطابعة) في Wi-Fi .
) في الوميض باللون األخضر مرة كل ثالث ثوان.Wi-Fi (يبدأ مؤشر 

3الطباعة باستخدام الجھاز المحمول

لمزيد من المعلومات حول تطبيقات الجھاز المحمول المتوفر لطابعتك، ُيرجى زيارة 
support.brother.com/g/d/f5f9.

https://support.brother.com/g/d/f5f9
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c حدد معرفSSID ثم أدخل كلمة المرور في شاشة إعدادات الطابعة Wi-Fi.للجھاز المحمول 

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضية للمصنع ھي كالتالي:SSIDإعدادات •

SSID"  :DIRECT-*****_PT-P900W" أو "DIRECT-*****_PT-P950NW حيث "*****" ھي آخر خمسة أرقام من رقم المسلسل "
للمنتج.

.)الطابعة(يمكن العثور على ملصق رقم المسلسل في حجيرة شريط 

00000000كلمة المرور (مفتاح الشبكة): 

 بجھاز محمول في وضع البنية األساسية عبر موجه/نقطة وصول السلكية.الطابعةيمكن توصيل •

3تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا

).Wi-Fi(لتشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا، اضغط على زر 

a اضغط على زر)Wi-Fi يتم اآلن تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي. يضيء/يومض مؤشر .()Wi-Fi.باللون األخضر (

b اضغط على زر)Wi-Fi مجدًدا إليقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي. يتوقف مؤشر ()Wi-Fi.(

مالحظة
) بسرعة. لتغيير مصدر الطاقة، افصل محول التيار المتردد.Li-ionعند تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي، ستنخفض طاقة بطارية ليثيوم-أيون (

3الطباعة من جھاز محمول

3الطباعة من جھازك المحمول

a) ابدأ تشغيل التطبيقMobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label.على الجھاز المحمول (

مالحظة
 بالجھاز المحمول.الطابعةتأكد من توصيل 

.17" في صفحة بجھاز محمولالطابعةتوصيل "راجع 

b.حدد قالب أو تصميم ملصقات

مالحظة
يمكن أيضا تحديد ملصق أو صورة تم تصميمھا وطباعتھا مسبقا.

c 19" في صفحةخيارات القص"تحقق من خيارات القص. (راجع(.

d] في قائمة التطبيق.طباعةانقر فوق [
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3خيارات القص

تسمح خيارات القص بتحديد الطريقة التي سيتم بھا تلقيم الشريط وقصه عند الطباعة. استخدم خيار الطباعة لتحديد خيار القص عند الطباعة من جھاز 
محمول باستخدام التطبيق.

راجع الجدول التالي لالطالع على قائمة بكافة اإلعدادات المتاحة:

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقص نصفيقص تلقائي

النعمال

النعمنعم

الالال

الالنعم

نعمنعمال

نعمنعمنعم

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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مالحظة
د خيار طباعة تسلسلية لتقليل المسافات الفارغة بين الملصقات. (راجع • " جدول خيارات قص الشريط"عند طباعة نسخ متعددة من ملصقات مختلفة، حدِّ

.)19في صفحة

 (التلقيم والقص) بعد طباعة الملصق األخير.عند استخدام خيار طباعة تسلسلية، اضغط على زر •

نعمالال

نعمالنعم

شريط خاص

ال 
) FLe(ملصق 

 Mobile Cable Label(أداة 
Tool(فقط 

――

نعم 
) FLe(ملصق 

 Mobile Cable Label(أداة 
Tool(فقط 

――

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقص نصفيقص تلقائي

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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3استخدام جھاز محمول لطباعة القوالب الُمنشأة على جھاز كمبيوتر 

. حينئذ PDZ أو BLF، في تنسيق P-touch Editor لحفظ بيانات القالب الذي تم إنشاؤه باستخدام P-touch Transfer Managerيمكن استخدام 
 ثم طباعة الملف.الطابعة إلرسال الملف المحفوظ من الجھاز المحمول إلى Mobile Transfer Expressيمكن استخدام 

a احفظ بيانات القالب بتنسيقBLF أو PDZ باستخدام P-touch Transfer Manager.
.119" في صفحةPDF أو ملف BLFإنشاء ملف "لمزيد من المعلومات، راجع 

b استخدم واحدة من الطرق التالية الستخدام ملفblf أو pdz.مع الجھاز المحمول 

 احفظ الملف باستخدام خدمة تخزين سحابية، ثم استخدم وظيفة المشاركة المتاحة على نظامOS.الخاص بالجھاز المحمول لمشاركة الملف 

.ارسل الملف في ھيئة مرفق بريد إلكتروني من الكمبيوتر إلى الجھاز المحمول، ثم احفظ الملف على الجھاز المحمول

c بالجھاز المحمول، ثم ابدأ الطابعةوصل Mobile Transfer Express.
تظھر بيانات القالب.

d الطابعةحدد القالب المطلوب طباعته، ثم انقله إلى.

مالحظة
لتنزيل ملف عبر خدمة تخزين سحابية على الجھاز المحمول، يجب توصيل جھازك باستخدام وضع البنية األساسية، لذلك إذا قمت بتوصيل الجھاز 

 فقط).blf باستخدام وضع البنية األساسية، يمكن نقل الملفات الُمنزلة بسرعة (ملف بالطابعةالمحمول 

e :استخدم قارئ الباركود أو شاشة اللوحة اللمسية (اختياريPA-TDU-003)  (P950NW فقط) لتحديد القالب المطلوب طباعته من الملف المنقول 
ثم طباعته.

3إضافة الملصقات

a.قم بتقليم الملصق المطبوع بالشكل والطول المطلوب باستخدام المقص متى اقتضت الضرورة ذلك

b.انزع الورقة الخلفية من الملصق

c.ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم إرفاقه

مالحظة
وقد تكون الورقة الخلفية في بعض أنواع األشرطة مقصوصة مسبًقا حتى يسھل نزعھا. إلزالة الورقة الخلفية افرد الملصق بالطول بحيث يواجه النص •

الجزء الداخلي إلظھار الحواف الداخلية من الورقة الخلفية. بعد ذلك انزع الورقة الخلفية للملصقات كل قطعة على حده.

قد يصعب لصق الملصقات على األسطح المبتلة أو المتسخة أو غير المستوية. قد تسقط الملصقات بسھولة من ھذه األسطح.•

شريط الصق فائق القوة:•

بالنسبة لألسطح غير المستوية والخشنة، نوصي باستخدام شريط الصق فائق القوة.•

تأكد من قراءة التعليمات المرفقة مع أشرطة األلياف أو األشرطة الالصقة فائقة القوة أو األشرطة األخرى الخاصة، والتزم بكافة االحتياطات المذكورة •
في التعليمات.



22

4

4

، P-touch Template وباالستعانة بوظائف Bluetoothباستخدام كبل تسلسلي أو  P-touchبطابعة الملصقات لتوصيل ميزان أو قارئ باركود 
 مقدما.الطابعةيجب نقل القالب إلى 

4تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج

).P-touch Editorقم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج (

.8" في صفحةتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج"لمزيد من المعلومات حول تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ووغيره من البرامج، راجع 

P-touch Transfer Manager4نقل القالب إلى 

.P-touch Transfer Manager، ثم انقله إلى P-touch Editorقم بإنشاء القالب باستخدام 

.109" في صفحةP-touch Transfer Managerنقل القالب إلى "لمزيد من المعلومات راجع 

4الطابعةنقل القوالب من الكمبيوتر إلى 

.P-touch Transfer Manager باستخدام الطابعةانقل القالب إلى 

.112" في صفحةالطابعةنقل قوالب أو بيانات أخرى من الكمبيوتر إلى "لمزيد من المعلومات، راجع 

استخدام الواجھات األخرى (واجھة تسلسلية/واجھة 
Bluetooth(4



 )Bluetoothاستخدام الواجھات األخرى (واجھة تسلسلية/واجھة 
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PA-SCA-001(4التوصيل باستخدام المحول التسلسلي (اختياري:

 بميزان أو قارئ باركود باستخدام واجھة تسلسلية.الطابعةيمكن توصيل 

a والميزان وقارئ الباركود.الطابعةقبل توصيل الكبل التسلسلي، تأكد من إيقاف تشغيل كل من 

b وصل طرفRJ25 بالطابعة للمحول.

c من الكبل التسلسلي بجانب الطابعةوصل طرف DB9M.من ھذا المحول 

d.وصل الطرف اآلخر للكبل التسلسلي بالمنفذ التسلسلي الموجود على ميزان أو قارئ الباركود

مالحظة
 وُتستخدم فقط مع وضع القالب.Mac أو  Windowsالواجھة التسلسلية غير متوافقة مع برامج تشغيل الطابعات على نظام •

إعدادات االتصال االفتراضي ھي كالتالي:•

 بت/ثانية9600معدل الباود: 

التماثل: ال يوجد

 بت8طول البت: 

DTRالتحكم المشغول: 

، قم للطابعةلمزيد من المعلومات حول إعداد معدل البود ] في أداة إعداد الطابعة، P-touch Templateلتغيير إعدادات االتصال، استخدم [إعدادات •
 (باإلنجليزية / مرجع أمر خطوط المسح)"P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"بتنزيل 

 support.brother.com على الويب عبر Brotherفقط) من موقع الدعم 

 على الويب:Brotherلتنزيل أحدث إصدار من موقع الدعم 

 support.brother.comيرجى زيارة موقع 1

] (األدلة)Manualsحدد المنتج، ثم حدد [2

 دبابيس.9 إلى موصل ذكر من RJ25يحول المحول التسلسلي 

DB9M إلى RJ25محول تسلسلي من 1

1

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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4

4 فقط) Windows) (لنظام RS-232Cكبل تسلسلي (

) التسلسلية ملحقات قياسية. RS-232Cال تعد كبالت (

مالحظة
للواجھات التسلسلية يجب استخدام كبل الواجھة المغطى لضمان التوافق مع معايير التوافق الكھرومغناطيسي.•

. إلى التأثير على كفاءة وجودة الطباعة، جدير  .Brother Industries, Ltdقد يؤدي إجراء أي تغيرات أو تعديالت غير مصرح بھا من قبل شركة •
بالذكر أن الضمان ال يغطي األضرار الناتجة عن ذلك.

 موضحة في الجدول أدناه، ويمكن شراء الكبالت من أي متجر لألجھزة الطابعة) المستخدمة مع RS-232Cتعيينات الدبابيس للكبالت التسلسلية (كبالت 
. م)2.0(اإللكترونية، كما يمنع استخدام كبل تسلسلي يزيد طوله عن 

4إعدادات الواجھة التسلسلية

.الطابعةقم بتطبيق الخطوات التالية لتغيير أو تأكيد المنفذ وإعدادات معدل الباود على ميزان أو قارئ الباركود و

4إعداد معدل الباود على الميزان أو قارئ الباركود

لمزيد من المعلومات حول إعداد معدل الباود، راجع دليل التعليمات للميزان أو قارئ الباركود.

4 فقط) Windows (للطابعةإعداد معدل الباود 

 P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل . 67" في صفحةاإلعداد"، راجع للطابعةإلعداد معدل الباود 
 support.brother.com على الويب عبر Brother (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم / مرجع أمر خطوط المسح)"P-touch Template(دليل 

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

DCD

قارئ باركود أو جانب ميزان
(طرف D-sub نونس 9 دبابيس)

PA-SCA-001 جانب
(طرف D-sub أنثى، برغي قفل #برغي 40-4 بوصة)

اسم اإلشارة رقم الدبوساسم اإلشارة تعيينات الدبوسرقم الدبوس

RXD

CTS
RI

TXD
DTR
GND
DSR
RTS

DCD
RXD

CTS
RI

TXD
DTR
GND
DSR
RTS

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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4

4 فقط)PA-BI-002)  (P950NW (اختياري:Bluetoothالتوصيل باستخدام واجھة 

).PA-BI-002 (اختياري: Bluetooth بقارئ باركود باستخدام واجھة الطابعةيمكن توصيل 

مالحظة
 وتثبيت ما يلزم من برامج تشغيل األجھزة.Bluetooth كقارئات الباركود أو محوالت Bluetoothاتبع توصيات الشركة المصنعة ألجھزة •

.الطابعة حتى بعد إيقاف تشغيل Bluetoothيتم حفظ إعدادات اتصال •

. يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات لمزيد من المعلومات حول إرفاق واجھة الطابعة على Bluetooth يجب تثبيت واجھة Bluetoothالستخدام اتصال 
Bluetooth.

:Bluetooth بقارئ باركود باستخدام الطابعةتوصيل 

 على الفور بعد تمكين ھذه الخاصية.Bluetooth من الطباعة باستخدام الطابعةلن تتمكن 

 متصلة حتى بعد إيقاف تشغيلھا، مما يحول دون الطابعة بقارئ الباركود، بمجرد إجراء التوصيل تبقى الطابعةيجب أوال اتباع اإلجراء الوارد أدناه لتوصيل 
اتصالھا بجھاز آخر.

a تحقق من توصيل واجھةBluetooth ثم استخدم شريط التمرير لتمكين واجھة الطابعة بشكل صحيح مع ،Bluetooth.

b اضغط مع االستمرار على زر)Wi-Fi (الطاقة) في نفس الوقت.) وزر
(الحالة) باللون البرتقالي.(الطاقة) باللون األخضر ويضئ مؤشر  في وضع التخزين الضخم، ثم يضئ مؤشر الطابعةيبدأ تشغيل 

c ( ثواٍن) على الزر 5اضغط مع االستمرار (حوالي Wi-Fi حتى يضيء مؤشر () Wi-Fi.باللون األخضر (

d تلقائيا، أعد تشغيلھا مرة أخرى.الطابعةفي حال ما إذا توقفت 

e تأكد من إضاءة مؤشرBluetooth على واجھة Bluetooth.باللون األخضر 
.Bluetooth في وضع الطابعةويعني ذلك دخول 

.c. كرر اإلجراء من الخطوة Bluetooth، قد أخفق الجھاز في الدخول في وضع Bluetooth على واجھة Bluetoothفي حال توقف مؤشر 

f واالتصال بھاالطابعةاستخدم وظيفة البحث والتوصيل في قارئ الباركود الكتشاف .

PA-BI-0024مواصفات 

 مم (ارتفاع)18 ×  مم (عمق)71 ×  مم (عرض)97الحجم: تقريبا 

 كجم0.048الوزن: تقريبا 
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5

 Windowsأداة إعداد الطابعة لنظام 
5

 من جھاز P-touch Template، وإعدادات الجھاز وإعدادات بالطابعةيمكن من خالل استخدم أداة إعداد الطابعة تحديد إعدادات االتصال الخاصة 
. Windowsكمبيوتر يعمل بنظام 

مالحظة
تثبيت برنامج تشغيل الطابعة "يتم تثبيت أداة إعداد الطابعة تلقائيا عند استخدام المثبت األولي لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، لمزيد من المعلومات، راجع •

.8" في صفحةوغيره من البرامج
] قونة االختصار.l" على [لوحة التحكمPrinter Setting Toolتظھر "أداة إعداد الطابعة" باإلنجليزية ك "•

ھام
 المتوافقة.Brotherطابعاتتتوافر أداة إعداد الطابعة فقط مع 

5قبل استخدام أداة إعداد الطابعة

 أو تركيب بطارية مشحونة بالكامل.مقبس التيار الكھربائي وبالطابعةتأكد من توصيل محول التيار المتردد ،

.تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح لتتمكن من بدء عملية الطباعة

 بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل ھذه USB حيث ال يمكن تحديد اإلعدادات باستخدام ،Wi-Fi.عن طريق ھذه األداة 

P-touch5طابعة الملصقات تغيير إعدادات 
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 Windowsاستخدام أداة إعداد الطابعة لنظام 
5

a المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 

b.ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer] -  [Brother] - [كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

].التطبيقات] على شاشة [أداة إعداد الطابعةانقر فوق أيقونة [

 بالنسبة لنظامWindows 10:

].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer] -  [Brother] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء" حدد [

ومن ثم ستظھر النافذة الرئيسية.

الطابعة1
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

إعدادات االتصال2
 فقط)،P950NW (لطراز Bluetooth فقط) والالسلكية وP950NW السلكية (لطراز LANتحدد إعدادات اتصال شبكة االتصال المحلية 

 وتحديد إعدادات االتصال.للطابعة، يجب إرفاق الوحدة االختيارية المقابلة Bluetoothالستخدام اتصال 

إعدادات الجھاز3
 ويمكن أيضا تحديد اإلعدادات لشاشة لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس الطابعة،، مثل إعدادات الطاقة وإعدادت الطابعةتحدد إعدادات جھاز 

 فقط).P950NW(لطراز 

P-touch Templateإعدادات 4
،P-touch Templateتحدد إعدادات 

/ P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل 
.support.brother.com على الويب عبر Brother (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم مرجع أمر خطوط المسح)"

إنھاء5
يغلق النافذة.

3

2

4

5

1

http://support.brother.com/
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c التي تريدھا من القائمة المنسدلة.الطابعة أخرى، حدد طابعة]، في حالة ظھور اسم الطابعة التي تريد تھيئتھا تظھر إلى جوار [الطابعةتأكد من أن 

مالحظة
 واحدة فقط.طابعة واحدة فقط، ليس من الضروري أن تحدد اسم الطابعة حيث تتاح طابعةإذا تم توصيل 

d،حدد اإلعداد الذي تريد تغييره، ومن ثم حدد اإلعدادات أو غيرھا في مربع الحوار

إعدادات الجھاز " أو 29" في صفحة Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "لمزيد من المعلومات حول مربعات حوار اإلعدادت، راجع 

.55" في صفحة Windows لنظام التشغيل P-touch Templateإعدادات " أو 44" في صفحة Windowsلنظام التشغيل 

e] بالطابعة] في مربع حوار اإلعدادات الخاص إنھاء] - [تطبيقانقر فوق.

f] في النافذة الرئيسية إلنھاء تحديد اإلعدادات.إنھاءانقر فوق [

ھام
 إذا حاولت تھيئتھا أثناء أدائھا لوظيفة ما.الطابعة في وضع االستعداد، فقد ال تعمل الطابعة فقط عندما تكون الطابعةاستخدم أداة إعداد الطابعة لتھيئة 
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 Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل 
5

 والكمبيوتر الطابعة أو تغييرھا عند توصيل الطابعة] الموجودة في أداة إعداد الطابعة، يمكن تحديد معلومات اتصال إعدادات االتصالمن خالل شاشة [
 بسھولة.طابعة واحدة فقط، بل يمكن أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على أكثر من لطابعة، وال يمكن تغيير إعدادات االتصال USBباستخدام كبل 

5مربع حوار اإلعدادات

تعطيل ھذه اإلعدادات1
 في عالمة التبويب، ولم يعد من الممكن تحديد اإلعدادات أو تغييرھا.عندما يتم تحديد مربع االختيار ھذا، يظھر 

]. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم حفظ اإلعدادات تطبيق حتى في حالة النقر على [الطابعة في عالمة تبويب على ال يتم تطبيق اإلعدادات التي تظھر بھا 
].تصدير] أو [حفظ في ملف األمرفي عالمة التبويب أو تصديرھا عندما يتم تنفيذ أمر [

 أو حفظھا أو تصديرھا، تأكد من إلغاء تحديد مربع االختيار.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 

العناصر2
]، تظھر اإلعدادات الحالية في منطقة عرض/تغيير اإلعدادات.الحالة الحاليةعندما يتم تحديد [

حدد عنصر اإلعدادات الذي ترغب في تغييره.

شريط القائمة3

الطابعة4
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

اسم العقدة5
.)31" في صفحةشريط القائمة"يعرض اسم العقدة (يمكن إعادة تسمية العقد). (راجع 

عالمات تبويب اإلعدادات6
تحتوي على اإلعدادات التي قد تكون محددة أو تم تغييرھا.

.الطابعة في عالمة التبويب، فلن يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه على إذا ظھرت 

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2
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منطقة عرض/تغيير اإلعدادات7
تعرض اإلعدادات الحالية للعناصر التي تم تحديدھا.

تحديث8
تحديث اإلعدادات التي تم عرضھا بأحدث المعلومات.

إنھاء9
]، والعودة إلى نافذة أداة إعداد الطابعة الرئيسية.إعدادات االتصالخروج من [

ھام
] بعد تغيير اإلعدادات.تطبيق] بدون النقر فوق زر [إنھاء إذا تم النقر فوق [الطابعاتال يتم تطبيق اإلعدادات على 

تطبيق10
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة، يمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
.)82" في صفحةوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةالضخم لتطبيق اإلعدادات على 

ھام
.الطابعة] إلى تطبيق كل اإلعدادات في جميع عالمات التبويب على تطبيقيؤدي النقر فوق [

]، فلن يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد مربع اختيار [
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5شريط القائمة

تطبيق اإلعداد على الطابعة1
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

حفظ اإلعدادات في ملف األمر2
.binحفظ اإلعدادات المعينة في ملف أمر. حيث يكون امتداد الملف 

.)82" في صفحةوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين الضخم لتطبيق اإلعدادات على 

مالحظة
]، فلن يتم حفظ اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد مربع اختيار [

ھام
لم يتم حفظ المعلومات التالية بملف األمر:•

اسم العقدة•
]).STATIC على [IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة االفتراضية (عندما يتم ضبط عنوان IPعنوان •

 باستخدام ملف األمر ھذا، استخدم الطابعة، ولتطبيق اإلعدادات على الطابعةال تستخدم أوامر إعدادات االتصال المحفوظة إال في تطبيق اإلعدادات على •
وضع التخزين الضخم.

تحتوي ملفات األوامر المحفوظة على مفاتيح المصادقة وكلمات المرور، لذا احرص على اتخاذ التدابير الالزمة لحماية ملفات األوامر المحفوظة، عن •
طريق حفظھم في موقع يصعب الوصول إليه عن طريق مستخدمين آخرين.

 مختلفة.طابعةتجنب إرسال ملف األمر إلى نموذج •

5

9

10

6

1
2

3
4

7

8
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استيراد3
استيراد من اإلعدادات الالسلكية الحالية للكمبيوتر

يستورد اإلعدادات من الكمبيوتر.

مالحظة
عند استيراد اإلعدادات الالسلكية للكمبيوتر، سيكون ھناك حاجة إلى امتيازات المسؤول عن الكمبيوتر.•
)، بينما ال يمكن استيراد WPA/WPA2-PSKال يمكن استيراد سوى إعدادات مصادقة الحماية الشخصية (النظام المفتوح ومصادقة المفتاح العام و•

. WPA-PSK (AES) و WPA2-PSK (TKIP)) وEAP-FAST وLEAPإعدادات مصادقة حماية المؤسسة (مثل 
 السلكية متعددة على جھاز كمبيوتر مستخدم، سيتم اعتبار اإلعدادات الالسلكية األولية (اإلعدادات الشخصية فقط) كإعدادات LANإذا تم تمكين شبكات •

لالستيراد.
] -  السلكيةLAN وطريقة المصادقة ووضع التشفير ومفتاح المصادقة) من عالمة التبويب [SSIDال يمكن استيراد سوى اإلعدادات (وضع االتصال و•

].اإلعدادات الالسلكيةلوحة [

حدد ملف التعريف المراد استيراده
.الطابعةاستيراد الملف المصّدر وتطبيق اإلعدادات على 

] وحدد الملف الذي تريد استيراده، ستظھر اإلعدادات في الملف المحدد في منطقة عرض/تغيير اإلعدادات.استعراضانقر فوق [

مالحظة
، باستثناء أسماء العقد.TCP/IPيمكن استيراد كل اإلعدادات كاإلعدادات الالسلكية أو إعدادات •
 المحددة.الطابعةال يمكن استيراد سوى ملفات التعريف المتوافقة مع •
 للملف المصدر، إذا لزم األمر، بحيث ال يكون ھناك تكرار IP]، قم بتغيير عنوان STATIC لملف التعريف المصّدر على [IPإذا تم ضبط عنوان •

 موجودة ومھيئة على الشبكة.لطابعة IPلعنوان 

تصدير4
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

مالحظة
]، فلن يتم حفظ اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد مربع اختيار [

ھام
ال يتم تشفير الملفات المصّدرة.

إعادة تشغيل الطابعة تلقائًيا بعد تطبيق اإلعدادات الجديدة5
 تلقائًيا بعد تطبيق إعدادات االتصال.الطابعةإذا تم تحديد مربع االختيار ھذا، يتم إعادة تشغيل 

 يدوًيا.الطابعةإذا تم إلغاء تحديد مربع االختيار ھذا، يجب إعادة تشغيل 

مالحظة
، يمكن تقليل الوقت المطلوب لتغيير اإلعدادات عن طريق إلغاء تحديد مربع االختيار ھذا، وفي ھذه الحالة، نوصي طابعةعند القيام بتھيئة أكثر من 

 األولى بحيث يمكن التأكد من أن كل إعداد ستعمل على النحو المنشود.الطابعةبتحديد مربع االختيار ھذا عند تھيئة 

للكشف تلقائًيا عن الطابعة المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحالية6
الحالة  في صفحة [للطابعة كما يتم عرض اإلعدادات الحالية الطابعة بالكمبيوتر، يتم الكشف تلقائًيا عن طابعةإذا تم تحديد مربع االختيار ھذا وتم توصيل 

].الحالية

مالحظة
] المنسدلة، سيتم تغيير اإلعدادات المتاحة في جميع عالمات التبويب الطابعة المعروضة في قائمة [الطابعة المتصلة يختلف عن الطابعةإذا كان طراز 

 المتصلة.الطابعةلمطابقة 
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Bluetoothتغيير اسم العقدة/اسم جھاز 7
إتاحة إعادة تسمية العقدة.

إعادة تعيين إلى إعدادات االتصال االفتراضية8
إعادة إعدادات االتصال إلى افتراضيات المصنع.

عرض التعليمات9
عرض التعليمات.

حول10
تعرض معلومات اإلصدار.
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5عالمة التبويب عام

5إعدادات االتصال

إعدادات الشبكة أثناء التشغيل1
.الطابعة عند تشغيل Wi-Fiتحدد شروط االتصال عبر 

P900W] إبقاء الحالة الحالية] أو [إيقاف التشغيل بشكل افتراضي]، [التشغيل بشكل افتراضي: حدد.[
P950NW] حدد :LANالسلكي بشكل افتراضي ] ،[LANسلكي بشكل افتراضي ] إبقاء الحالة الحالية] أو.[

الواجھة المحددة2
].Wireless Direct] أو [Wireless Directالبنية األساسية و الـ ] أو [البنية األساسية أو مؤقتحدد [

1
2
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IPv65

IPv6إعدادات 1
].تعطيل] أو [تمكينحدد [

IPv6األولوية على عنوان 2
.IPv6حدد إلعطاء األولوية لعنوان 

1
2
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5 الالسلكيةLAN فقط) السلكية/شبكة P950NW (لطراز LANعالمات تبويب شبكة 

5 (سلكي)TCP/IPعنوان 

5 (السلكي)TCP/IPعنوان 

أسلوب التمھيد1
].STATIC] أو [RARP] أو [DHCP] أو [BOOTP] أو [AUTOحدد [

/قناع الشبكة الفرعية/البوابةIPعنوان 2
تعيين قيم الشبكة المختلفة.

].STATIC على [IPال يمكن إدخال اإلعدادات إال عند ضبط عنوان 

1

2

3

4

1

2

3

4
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DNSطريقة خادم 3
].STATIC] أو [AUTOحدد [

 الفرعيDNS لخادم IP الرئيسي/عنوان DNS لخادم IPعنوان 4
].STATIC على وضع [DNSيتعذر إدخال اإلعدادات إال عند ضبط خادم 
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IPv65

 الثابتIPv6عنوان 1
 دائم.IPv6تحديد عنوان 

تمكين ھذا العنوان2
 الثابت المحدد.IPv6تمكين عنوان 

 الثانويDNS لخادم IPv6 الرئيسي/عنوان DNS لخادم IPv6عنوان 3
.DNS لخادم IPv6تحديد عناوين 

IPv6قائمة عنوان 4
.IPv6يعرض قائمة عنوان 

1

2

4

3
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5اإلعدادات الالسلكية

وضع االتصال1
].مؤقت] أو [البنية األساسيةحدد [

2SSID(اسم الشبكة) 
 في مربع حوار منفصل.SSID] إلى عرض تحديدات بحثيؤدي النقر فوق زر [

القناة3
تسرد القنوات المتاحة.

مالحظة
.Ad-Hocھذا اإلعداد صالحا فقط في وضع 

 (الوضع المخصص).Ad-hocقد ال تدعم جميع أجھزة الكمبيوتر واألجھزة المحمولة وأنظمة التشغيل وضع 

أسلوب المصادقة/وضع التشفير 4
. 40" في صفحةأوضاع االتصال وطرق المصادقة/أوضاع التشفير"يتم توضيح أوضاع التشفير المعتمدة ألساليب المصادقة 

WEPمفتاح 5
 كوضع تشفير. WEPال يمكنك تخصيص إعداد إال عند تحديد 

عبارة المرور6
 كوضع تشفير.WPA/WPA2-PSKال يمكنك تخصيص إعداد إال عند تحديد 

معرف المستخدم/كلمة المرور 7
 كطريقة مصادقة، باإلضافة إلى EAP-TLS أو EAP-TTLS أو PEAP أو EAP-FAST أو LEAPال يمكنك تحديد اإلعدادات إال عند تحديد 

 عن للطابعة، ليس من الضروري تسجيل كلمة مرور، لكن يجب تسجيل شھادة العميل، وللقيام بتسجيل شھادة، قم بالتوصيل EAP-TLSذلك، ومع 
.148" في صفحةاإلدارة على الويب"طريق مستعرض ويب، ثم حدد الشھادة، لمزيد من المعلومات حول استخدام مستعرض ويب، راجع 

عرض المفتاح وكلمة المرور على الشاشة8
إذا تم تحديد مربع االختيار ھذا، سيتم عرض المفاتيح وكلمات المرور كنص عادي (نص غير مشفر).

1
2

5
6

8

3

4

7
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5أوضاع االتصال وطرق المصادقة/أوضاع التشفير

] مؤقت] على [وضع االتصالعند ضبط[

] البنية األساسية] على [وضع االتصالعند ضبط[

ھام
لتحديد إعدادات مستوى أعلى من الحماية:

، ال يمكن تحديد الشھادة من أداة EAP-TLS أو EAP-TTLS أو PEAP أو EAP-FASTعند إجراء التحقق من الشھادة مع طرق المصادقة 
 من متصفح ويب.الطابعة لالتصال بالشبكة، حدد الشھادة عن طريق الوصول إلى الطابعةإعداد الطابعة، بعد تھيئة 

.148" في صفحةاإلدارة على الويب"لمزيد من المعلومات حول استخدام مستعرض ويب، راجع 

وضع التشفيرطريقة المصادقة

WEPال يوجد / فتح النظام

وضع التشفيرطريقة المصادقة

WEPال يوجد / فتح النظام

WEPالمفتاح المشترك

WPA/WPA2-PSKTKIP+AES / AES

LEAPCKIP

EAP-FAST/NONETKIP+AES / AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2TKIP+AES / AES

EAP-FAST/GTCTKIP+AES / AES

PEAP/MS-CHAPv2TKIP+AES / AES

PEAP/GTCTKIP+AES / AES

EAP-TTLS/CHAPTKIP+AES / AES

EAP-TTLS/MS-CHAPTKIP+AES / AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2TKIP+AES / AES

EAP-TTLS/PAPTKIP+AES / AES

EAP-TLSTKIP+AES / AES
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Wireless Direct5عالمة تبويب 

Wireless Direct5إعدادات الميزة 

1SSID(اسم الشبكة)/مفتاح الشبكة 
.Wireless Direct حرًفا أو أقل) ليتم استخدامھما في وضع 63 أو أقل) ومفتاح الشبكة (ASCII حرًفا SSID)  25حدد 

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضية للمصنع ھي كالتالي:SSIDإعدادات 

SSID"  :DIRECT-*****_PT-P900W" أو "DIRECT-*****_PT-P950NW بينما "*****" ھو آخر خمسة أرقام من رقم المسلسل "
للمنتج. 

.)الطابعة(يمكن العثور على ملصق رقم المسلسل في حجيرة شريط 

00000000كلمة المرور (مفتاح الشبكة): 

1
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5 فقط)P950NW (لطراز Bluetoothعالمة تبويب 

Bluetooth5إعدادات 

Bluetoothاستخدام 1
].تعطيل (منفذ تسلسلي)] أو [تمكينحدد [

مرئي لألجھزة األخرى2
 األخرى.Bluetooth بواسطة أجھزة الطابعةيتيح "اكتشاف" 

]ال يمكن اكتشافه]، [يمكن اكتشافهاإلعدادات المتاحة: [

PINتغيير رمز 3
.PINفي حال تم تحديد مربع االختيار ھذا، يمكنك تغيير رمز 

PINرمز 4
 أو األحدث.Bluetooth 2.0 الذي سيتم استخدامه عند االقتران مع األجھزة المتوافقة مع PINيحدد رمز 

 على الشاشةPINعرض كود 5
 افتراضيا.PINإذا تم تحديد مربع االختيار ھذا، يعرض جھاز الكمبيوتر الخاص بك رمز 

1
2

3
4
5
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5 متعددةطابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على 

a الثانية بالكمبيوتر.الطابعة من الكمبيوتر، ثم وصل الطابعة األولى، افصل الطابعةبعد تطبيق اإلعدادات على 

b المنسدلة.الطابعة المتصلة مؤخًرا من قائمة [الطابعةحدد [

مالحظة
 الطابعة]، سيتم تحديد إعدادات خيار] في مربع الحوار [للكشف تلقائًيا عن الطابعة المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحاليةإذا تم تحديد مربع االختيار [

 تلقائًيا.USBالمتصلة بكبل 

.29" في صفحة Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "لمزيد من المعلومات، راجع 

c] تطبيقانقر فوق.[
 الثانية.الطابعة األولى على الطابعةيتم تطبيق نفس اإلعدادات المطبقّة على 

مالحظة
 األولى، بحيث يمكنك التأكد من أنه يمكن الطابعة] عند تھيئة إعادة تشغيل الطابعة تلقائًيا بعد تطبيق اإلعدادات الجديدةنوصي بتحديد مربع اختيار [

.29" في صفحة Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "إنشاء توصيل بنقطة الوصول لإلعدادات، لمزيد من المعلومات، راجع 

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

ھام
 األولى. الطابعة إلى نفس عنوان للطابعة أيًضا IP]، سيتم تغيير عنوان STATIC على [IPإذا تم ضبط عنوان 

 إذا لزم األمر.IPقم بتغيير عنوان 

مالحظة
].تصدير] - [ملفلحفظ اإلعدادات الحالية في ملف، انقر فوق [

إعدادات "]، ثم قم بتحديد ملف اإلعدادات المصّدرة، (راجع استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 
).29" في صفحة Windowsاالتصال لنظام التشغيل 
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 Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل 
5

، USB والكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة، يمكن تحديد إعدادات الطابعة أو تغييرھا عند توصيل الطابعة] الموجودة في أداة إعداد إعدادات الجھازباستخدام [
 بسھولة.طابعة واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على أكثر من لطابعةوال يمكنك فقط تغيير إعدادات الجھاز 

عند الطباعة من تطبيقات الكمبيوتر، يمكن تحديد إعدادات طباعة مختلفة من برنامج تشغيل الطابعة، إال أنه يمكن تحديد المزيد من اإلعدادات المتقدمة 
] في أداة إعداد الطابعة.إعدادات الجھازباستخدام [

 الحالية وعرضھا، وفي حال عدم القدرة على استرجاع اإلعدادات الحالية، يتم عرض اإلعدادات الطابعة]، يتم استرداد إعدادات إعدادات الجھازعند فتح [
السابقة، إال أنه في حال عدم القدرة على استرجاع اإلعدادات الحالية وعدم تحديد إعدادات سابقة، فيتم عرض إعدادات المصنع لھذه الماكينة.

5مربع حوار اإلعدادات

شريط القائمة1
تحديد أمر وارد في كل قائمة من القوائم.

الطابعة2
 التي يتم تھيئة إعدادات الجھاز الخاص بھا.الطابعةتحدد 

 واحدة فقط.طابعة واحدة فقط، ليس من الضروري أن تحدد اسم الطابعة إذ تظھر طابعةإذا تم توصيل 

عالمات تبويب اإلعدادات3
تحتوي على اإلعدادات التي قد تكون محددة أو تم تغييرھا.

مالحظة

 في عالمة التبويب، فلن يتم تحديد اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه أو تغيرھا، إضافة إلى ذلك ال يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة إذا ظھرت 

حفظ في ملف ]. ولن يتم حفظ اإلعدادات في عالمة التبويب أو تصديرھا عندما يتم تنفيذ أمر [تطبيق حتى في حالة النقر على [الطابعةالتبويب على 
].تصدير] أو [األمر

اإلعدادت الحالية4
. المتصلة حاليا وعرضھا في مربع الحوار، كما سيتم استرجاع إعدادات المعلمات على عالمات التبويب مع الطابعةاسترداد اإلعدادات من 

4

7

8

1
2

5
3

6
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تعطيل ھذه اإلعدادات5
 في عالمة التبويب، ولم يعد من الممكن تحديد اإلعدادات أو تغييرھا.عندما يتم تحديد مربع االختيار ھذا، يظھر 

] باإلضافة إلى ذلك، ال يتم حفظ اإلعدادات تطبيق حتى في حالة النقر على [الطابعة في عالمة تبويب على ال يتم تطبيق اإلعدادات التي تظھر بھا 
].تصدير] أو [حفظ في ملف األمرفي عالمة التبويب أو تصديرھا عندما يتم تنفيذ أمر [

المعلمات6
تعرض اإلعدادات الحالية.

إنھاء7
]، ويعود على نافذة أداة إعداد الطابعة الرئيسية.إعدادات الجھازيخرج من [

تطبيق8
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة،حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
.)82" في صفحةوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين الضخم لتطبيق اإلعدادات على 
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5شريط القائمة

تطبيق اإلعداد على الطابعة1
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

].تطبيقتنفيذ نفس العملية كما ھو الحال عند لنقر فوق [

حفظ اإلعدادات في ملف األمر2
حفظ اإلعدادات المعينة في ملف أمر.

] المنسدلة.تطبيق] من قائمة [حفظ في ملف األمرتنفيذ نفس العملية التي يتم تنفيذھا عند تحديد [

استيراد3
الستيراد الملف المصّدر.

تصدير4
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

حفظ سجل الطباعة في الملف5
.CSVيحفظ سجل الطباعة في ملف بتنسيق 

إعدادات وحدة الطباعة6
تطبع تقريرا يتضمن إصدار البرنامج ومعلومات إعداد الجھاز،

).82" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تأكيد إعدادات "(التلقيم والقص) (راجع ويمكن أيضا طباعة ھذا التقرير باستخدام زر 

مالحظة
. مم36 مم أو 24عند طباعة ھذا التقرير، استخدم شريط 

إعادة ضبط المصنع7
 إلى إعدادات المصنع.الطابعةإعادة تعيين كل إعدادات 

5
6

7

10

11

8
9

1
2

3
4
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حذف القالب وقاعدة البيانات8
.الطابعةيحذف القوالب وقواعد البيانات المخزنة في 

حذف سجل الطباعة9
.الطابعةيحذف سجل الطباعة المخزن في 

إعدادات خيار10
]، فلن يتم عرض رسالة في المرة القادمة.عدم عرض رسالة خطأ عند تعذر استرداد اإلعدادات الحالية عند بدء التشغيلفي حال تم تحديد مربع االختيار [

حول11
تعرض معلومات اإلصدار.
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5عالمة التبويب األساسية

تشغيل تلقائي1
.مقبس الكھرباء تعمل تلقائيا عندما يتم توصيل سلك الطاقة في الطابعةتحديد ما إذا كانت 

]تعطيل]، [تمكيناإلعدادات المتاحة: [

إيقاف تشغيل تلقائي (تيار متقطع/دائم)2
.بمقبس كھربائي تلقائيا عند توصيلھا الطابعةيحدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 

 ساعة1/2/4/8/12 دقيقة، 10/20/30/40/50]، بالاإلعدادات المتاحة: [

إيقاف تشغيل تلقائي (ليثيوم-أيون)3
 تلقائيا عند توصيلھا ببطارية ليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن.الطابعةيحدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 

 ساعة1 دقيقة، 10/20/30/40/50]، بالاإلعدادات المتاحة: [

وضع األمر4
.الطابعةيحدد تنسيق األمر المرسل إلى 

]P-touch Template] ،[ESC/P]، [خطوط المسحاإلعدادات المتاحة: [

المحتويات5
 التي ستتم طباعتھا.الطابعةتحديد معلومات 

]بيانات النقل للطابعة]، [إعدادت الطابعة]، [سجل االستخدام]، [الكلاإلعدادات المتاحة: [

حفظ سجل الطباعة للطابعة6
حفظ سجل ] - [الصيانة، فلن تعمل [الطابعة] على تعطيل أم ال. وفي حال تطبيق وظيفة [بالطابعةتحديد ما إذا كان يجب حفظ سجل الطباعة الخاص 

].الطباعة في الملف
]تعطيل]، [تمكيناإلعدادات المتاحة: [

1
2
3

4

5

6
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5عالمة تبويب إعدادات الملصقات

ضبط الطول1
يضبط طول الملصق المطبوع ليتوافق مع طول الملصق المعروض على جھاز الكمبيوتر.

)1 (معدل الزيادة 4+  إلى 4- اإلعدادات المتاحة: 

ضبط ھامش القص الكامل2
يضبط طول الھامش عند قص الملصقات بالكامل.

)1 (معدل الزيادة 2+  إلى 2- اإلعدادات المتاحة: 

ضبط ھامش القص النصفي3
يضبط طول الھامش عند قص الملصقات بشكل نصفي.

)1 (معدل الزيادة 2+  إلى 2- اإلعدادات المتاحة: 

اختبار الطباعة4
يطبع اختبار ملصق للتحقق من نتائج كل تعديل.

1
2
3

4
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5 فقط)P950NWعالمة تبويب إعدادات اللوحة (لطراز 

تحديد اإلعدادات عند استخدام شاشة لوحة تعمل باللمس (اختياري).

تأكيد الطباعة1
تحديد ما إذا كانت تظھر رسالة قبل الطباعة بحيث يمكن تأكيد عدد النسخ.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

قص تلقائي2
تحديد ما إذا كان يمكن قص الملصقات تلقائيا وعدد الملصقات المراد طباعتھا قبل عملية القص.

)99 و1] (يمكن تحديد رقم بين إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

قطع نصفي3
تحديد ما إذا كان يمكن استخدام القص النصفي.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

طباعة تسلسلية4
تحديد ما إذا كان يمكن استخدام الطباعة التسلسلية.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

اإلضاءة الخلفية5
.LCDتحديد ما إذا كان تم تشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة عرض 

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

LCDتباين 6
.LCDتحديد تباين شاشة عرض 

2+-2- اإلعدادات المتاحة: 

الصافرة7
 تصدر صفيًرا عندما يتم الضغط على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.الطابعةتحديد ما إذا كانت 

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

ضبط اللوحة8
تحديد لوحة اللمس المطلوبة.

]A]، [Bاإلعدادات المتاحة: [

1

2
3
4

5
6
7

8
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5 فقط)P950NWعالمات تبويب اإلدارة (لطراز 

تحديد اإلعدادات عند استخدام شاشة لوحة تعمل باللمس (اختياري).

ھام
،الطابعةلعرض عالمات التبويب ھذه، يلزم توافر امتيازات المسؤول عن الكمبيوتر أو 

].األمان] - [خصائص الطابعة في عالمات تبويب [بالطابعةيمكنك تأكيد امتيازات المسؤول الخاصة 

5)1اإلدارة (

5)2اإلدارة (

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
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وظيفة المفاتيح1
تحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح في اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة.

]،القالبلتعيين القوالب، حدد [
].قاعدة البياناتولتعيين قواعد البيانات المرتبطة بقالب واحد، حدد [

]قاعدة البيانات]، [القالباإلعدادات المتاحة: [

وضع التسلسل2
 من األرقام المطبوعة مؤخًرا.تسلسلھاتحديد األرقام التي يمكن 

]من رقم البداية]، [استمرار من األخيراإلعدادات المتاحة: [

رقم الطباعة االفتراضي3
تحديد الرقم االفتراضي للنسخ التي تظھر عند الطباعة.

999-1 اإلعدادات المتاحة: 

رقم طباعة4
)، ال يزال يتم تعيينه بعد طبع النسخ.TDUتحديد ما إذا كان عدد النسخ التي تم تعيينھا من شاشة لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس (

.الطابعةيتم تطبيق إعداد شاشة اللوحة اللمسية ھذا حتى إيقاف تشغيل 
]استمرار من األخير]، [من رقم البدايةاإلعدادات المتاحة: [

بحث قاعدة البيانات5
عند استخدام قالب مع قاعدة بيانات مرتبطة، حدد ما إذا كان يتم البحث عن سجالت قاعدة البيانات عن طريق رقم السطر أو بواسطة البيانات الخاصة بھم.

]بالبيانات]، [رقم السطراإلعدادات المتاحة: [

الوحدة6
تحديد وحدات القياس لإلعدادات التي تم عرضھا.

]بوصة]، [مماإلعدادات المتاحة: [

اللغة7
تحديد لغة شاشة اللوحة اللمسية.

]، Dansk]، [Deutsch]، [English]، [Español]، [Français]، [Italiano]، [Nederlands]، [Norskاإلعدادات المتاحة: [
]Português]، [Suomi]، [Svenska] ،[] ،[[

مالحظة
 التي تستخدمھا، ففي حال عدم إمكانية استخدام اللغة المحددة لشاشة اللوحة التي تعمل باللمس، الطابعةتختلف لغات العرض الممكنة وفًقا الختالف طراز 

لن يتم تغيير لغة العرض،
لذا تأكد من أن شاشة اللوحة التي تعمل باللمس يمكنھا عرض اللغة المحددة.

ضبط الساعة8
ضبط الوقت والتاريخ لشاشة اللوحة التي تعمل باللمس.

لتحديد إعدادات الوقت، يجب إرفاق شاشة اللوحة التي تعمل باللمس.

التاريخ/الوقت الحالي9
انقر السترداد الوقت والتاريخ الحالي من الكمبيوتر وعرضھم.

تنسيق التاريخ10
تحديد تنسيق التاريخ للساعة.

تنسيق الوقت11
تحديد تنسيق الوقت للساعة.
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تعطيل التعديل12
تحديد ما إذا كان يمكن تحرير تخطيط الملصق.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

قفل اإلعدادات13
] (مفتاح اإلعدادات) على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس.تحديد ما إذا كان يمكن تغيير اإلعدادات المحددة عن طريق الضغط على [

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

كلمة مرور المسؤول14
] (مفتاح المسؤول) على شاشة اللوحة التي تعمل تعيين كلمة مرور للوصول إلى اإلعدادات األساسية التي يتم تحديدھا من خالل الضغط على [

]، تظھر كلمات المرور المحددة في نوافذ عرض كلمة المرور على الشاشة أرقام، في حال تحديد مربع اختيار [4باللمس، تعيين كلمة مرور مكونة من 
جھاز الكمبيوتر.
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5 متعددةطابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على 

a الثانية بالكمبيوتر.الطابعة من الكمبيوتر، ثم وصل الطابعة األولى، افصل الطابعةبعد تطبيق اإلعدادات على 

b المنسدلة.الطابعة المتصلة مؤخًرا من قائمة [الطابعةحدد [

c] تطبيقانقر فوق.[
 الثانية.الطابعة األولى على الطابعةيتم تطبيق نفس اإلعدادات المطبقّة على 

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

مالحظة
].تصدير] - [ملفلحفظ اإلعدادات الحالية في ملف، انقر فوق [

إعدادات "]، ومن ثم حدد ملف اإلعدادات المصّدرة، (راجع استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 
).44" في صفحة Windowsالجھاز لنظام التشغيل 
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 Windows لنظام التشغيل P-touch Templateإعدادات 
5

 (اختياري:  عمليات التشغيل إلدخال البيانات إلى الكائن النصي وكائن الباركود في القالب الذي تم تنزيله من قارئ باركودP-touchُيتيح وضع قالب 
PA-BR-001( بالطابعة أو أجھزة أخرى متصلة.

 أو تغييرھا.P-touch] من أداة إعداد الطابعة، يمكن تحديد اإلعدادات الخاصة باستخدام وظائف P-touch Templateإعدادات من خالل [

مالحظة
 مع أجھزة اإلدخال األخرى كالميزان أو طابعة االختبار أو وحدة التحكم أو جھاز منطقي قابل للبرمجة.P-touchيتوافق وضع قالب •

/ مرجع أمر P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل •
 support.brother.com على الويب عبر Brother (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم خطوط المسح)"

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

http://support.brother.com/
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P-touch Template5صندوق اختيار إعدادات 

1Default Command Mode(وضع األمر االفتراضي) 
 كوضع افتراضي.P-touch Templateيحدد وضع 

لتغيير الوضع، استخدم إعدادات الجھاز.

2Default Template Number(رقم القالب االفتراضي) 
،الطابعةيحدد رقم قالب لتحديده كإعداد افتراضي عند تشغيل 

، فال تحدد رقم قالب.الطابعةإال أنه، في حال عدم نقل قالب إلى 

3Data Delimiter for P-touch Template محدد البيانات لـ) P-touch Template(
 حرًفا.20 و1رمز يستخدم لإلشارة إلى الحدود بين مجموعات البيانات في ملف، ويمكن تحديد أحرف من بين 

4Trigger for P-touch Template Printing المشغل الخاص بطباعة) P-touch Template(
يمكنك تحديد مشغل لبدء الطباعة من عدد من الخيارات.

]Command Character.(أحرف األمر): تبدأ الطباعة عند استالم أحرف األمر المحددة ھنا [
]Data Insertion into All the Objects.(إدراج البيانات إلى جميع الكائنات): تبدأ الطباعة عند استالم ُمحدد لكائن آخر [
]Received Data Size (حجم البيانات المستلمة): تبدأ الطباعة عند استالم عدد األحرف المحددة ھنا، إال أنه لن يتم حساب المحددات في عدد [

األحرف.

5Character Code Table(جدول كود الحرف) 
تحديد واحدا من مجموعات أكواد األحرف التالية:

) ، Windows 1250] (أوروبا الشرقية Windows 1250 Eastern Europe ، [ [Windows 1252] اإلعدادات المتاحة: 
]Brother standard كود حرف) [Brother(القياسي 

3
2

4

5
6
7
8
9

10

15

13 14

1

11

12
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6International Character Set(مجموعة األحرف الدولية) 
تسرد قوائم مجموعات األحرف لدول معينة.

] (بريطانيا)، Britain] (ألمانيا)، [Germany] (فرنسا)، [France] (الواليات المتحدة)، [United Statesاإلعدادات المتاحة: [
]Denmark] ،(الدنمارك) [Sweden] ،(السويد) [Italy] ،(إيطاليا) [Spain] ،(إسبانيا) [Japan] ،(اليابان) [Norway ،(النرويج) [
]Denmark II] ،(الدنمارك الثانية) [Spain II] ،(إسبانيا الثانية) [Latin America] ،(أمريكا الالتينية) [Korea ،(كوريا) [
]Legal(قانوني) [

 التالية تبعا للبلد المعني المختار من القائمة أعاله:12يتم التبديل بين الرموز 
23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

/ مرجع P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"بالنسبة لألحرف التي تم تبديلھا، راجع 
 على الويب).Brother (والتي يمكن تحميلھا من موقع الدعم أمر خطوط المسح)"

7Command Prefix Character(أحرف بادئة األوامر) 
.P-touch Templateتحدد كود األحرف البادئة، التي تحدد األوامر المستخدمة في وضع 

8Non-Printed Character(األحرف غير المطبوعة) 
 حرًفا.20 و1ال يتم طباعة األحرف المحددة ھنا عند استالم البيانات، ثم حدد أحرف من بين 

9Available Return Code(كود اإلرجاع المتاح) 
يستخدم كود تغذية األسطر عند تغذية البيانات لإلشارة إلى ضرورة نقل البيانات التالية إلى السطر التالي في الكائن النصي، ويمكن تحديد أحد رموز 

 حرفا كرمز تغذية سطر.20-1 تغذية األسطر األربعة التالية، أو يمكن تحديد من 
 [0D\] ،[0A\] ،[0D\0A\] ،[CR^] اإلعدادات المتاحة: 

10Number of Copies(عدد النسخ) 
.99 و1لتعيين عدد النسخ، ويمكن تحديد رقم بين 

11Cut option(خيار القص) 
.99 و1يحدد ما إذا كان يمكن قص الملصقات تلقائيا وعدد الملصقات المراد طباعتھا قبل عملية القص، ويمكن تحديد رقم بين 

يمكنك أيضا تحديد خيارات قص أخرى.

12Communication Settings(إعدادات االتصال) 
تحديد إعدادات االتصال.

13Set(ضبط) 
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] (حفظ في ملف أمر) من القائمة المنسدلة، يمكن استخدام ملف األمر Save in Command Fileلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
.)82" في صفحةوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةالذي تم حفظه مع وضع التخزين الضخم لتطبيق اإلعدادات على 

14Cancel(بإلغاء) 
إللغاء اإلعدادات وإغالق مربع الحوار، وستبقى اإلعدادات دون تغيير.

15Default(الوضع االفتراضي) 
للرجوع إلى إعدادات المصنع.
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Printer Setting Tool لنظام التشغيل Mac5

، وإعدادات الجھازمن جھاز كمبيوتر بالطابعة (أداة إعداد الطابعة) تحديد إعدادات االتصال الخاصة Printer Setting Toolيمكنك من خالل استخدم 
 بسھولة.طابعة واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على أكثر من لطابعة، وال يمكنك فقط تغيير إعدادات الجھاز Macيعمل بنظام 

مالحظة
 (أداة إعداد الطابعة) تلقائيا عند استخدام المثبت األولي لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، لمزيد من المعلومات، راجع Printer Setting Toolيتم تثبيت 

.8" في صفحةتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج"

ھام
 المتوافقة.Brotherطابعات  (أداة إعداد الطابعة) فقط مع Printer Setting Toolتتوافر 

Printer Setting Tool5قبل استخدام 

 أو تركيب بطارية مشحونة بالكامل.مقبس التيار الكھربائي وبالطابعةتأكد من توصيل محول التيار المتردد ،

.تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح لتتمكن من بدء عملية الطباعة

 بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل ھذه USB حيث ال يمكن تحديد اإلعدادات باستخدام ،Wi-Fi.عن طريق ھذه األداة 

Mac5 لنظام التشغيل Printer Setting Toolاستخدام 

a المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 

b] انقر فوقMacintosh HD] - [التطبيقات] - [Brother]  - [Printer Setting Tool] - (أداة إعداد الطابعة) [Printer Setting 
Tool.app.[
] (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolستظھر نافذة [

c التي تريد تھيئتھا تظھر إلى جوار [الطابعةتأكد من أن Printer التي تريدھا من القائمة الطابعة أخرى، حدد طابعة] (الطابعة)، في حالة ظھور اسم 
المنسدلة.

مالحظة
 واحدة فقط.طابعة واحدة فقط، ليس من الضروري أن تحدد اسم الطابعة حيث تظھر طابعةإذا تم توصيل 

d.حدد عالمة تبويب إعداد، ومن ثم حدد اإلعدادات أو قم بتغيرھا

e] انقر فوقApply Settings to the Printer الطابعة] (تطبيق اإلعداد على الطابعة) في عالمة تبويب اإلعداد لتطبيق اإلعدادات على.

f] انقر فوقExit.(خروج) إلنھاء تحديد اإلعدادت [

ھام
 إذا حاولت الطابعة في وضع االستعداد، فقد ال تعمل الطابعة فقط عندما تكون الطابعة (أداة إعداد الطابعة) لتھيئة Printer Setting Toolاستخدم 

تھيئتھا أثناء أدائھا لوظيفة ما.
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5مربع حوار اإلعدادات

1Printer(الطابعة) 
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

2Import(استيراد) 
الستيراد اإلعدادات من ملف.

3Export(تصدير) 
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

عالمات تبويب اإلعدادات4
تحتوي على اإلعدادات التي قد تكون محددة أو تم تغييرھا.

5Apply Settings to the Printer(تطبيق اإلعدادات على الطابعة) 
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

6Print Unit Settings(إعدادات وحدة الطباعة) 
تطبع تقريرا يتضمن إصدار البرنامج ومعلومات إعداد الجھاز،

).82" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تأكيد إعدادات " (التلقيم والقص) (راجع ويمكن أيضا طباعة ھذا التقرير باستخدام زر 

مالحظة
. مم36 مم أو 24عند طباعة ھذا التقرير، استخدم شريط 

7Factory Reset(إعادة ضبط المصنع) 
 إلى إعدادات المصنع.الطابعةإعادة ضبط إعدادات 

8Current Settings(اإلعدادت الحالية) 
 المتصلة حاليا وعرضھا في مربع الحوار.الطابعةاسترداد اإلعدادات من 

9Exit(خروج) 
 (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolخروج من 

3

8 9

1

4

5
6

7

2
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5عالمة التبويب األساسية

1Auto Power On(تشغيل تلقائي) 
.مقبس الكھرباء تعمل تلقائيا عندما يتم توصيل سلك الطاقة في الطابعةتحديد ما إذا كانت 

] (تمكين)Enable] (تعطيل)، [Disableاإلعدادات المتاحة: [

2Auto Power Off (AC/DC) ((تيار متقطع/دائم) إيقاف تشغيل تلقائي) 
.بمقبس كھربائي تلقائيا عند توصيلھا الطابعةيحدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 

 ساعة1/2/4/8/12 دقيقة، 10/20/30/40/50] (ال يوجد)، Noneاإلعدادات المتاحة: [

3Auto Power Off (Li-ion) ((ليثيوم-أيون) إيقاف تشغيل تلقائي) 
 تلقائيا عند توصيلھا ببطارية ليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن.الطابعةيحدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 

 ساعة1 دقيقة، 10/20/30/40/50] (ال يوجد)، Noneاإلعدادات المتاحة: [

4Print Information Report(تقرير معلومات الطباعة) 
 التي ستتم طباعتھا.الطابعةتحديد معلومات 

 Printer Transfer] (إعدادات الطابعة)، [Printer Settings] (سجل االستخدام)، [Usage Log] (الكل)، [Allاإلعدادات المتاحة: [
Data(بيانات النقل للطابعة) [

5Save Printer Print Log(حفظ سجل الطباعة الخاص بالطابعة) 
 أم ال.بالطابعةتحديد ما إذا كان يجب حفظ سجل الطباعة الخاص 

] (تعطيل)Disable] (تمكين)، [Enableاإلعدادات المتاحة: [

3
2

4

5

1
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5عالمة تبويب إعدادات الملصقات

1Length Adjustment(ضبط الطول) 
ضبط طول الملصق المطبوع ليتوافق مع طول الملصق المعروض على جھاز الكمبيوتر.

)1 (معدل الزيادة 4+  إلى 4- اإلعدادات المتاحة: 

2Full Cut Margin Adjustment(ضبط ھامش القص الكامل) 
يضبط طول الھامش عند قص الملصقات بالكامل.

)1 (معدل الزيادة 2+  إلى 2- اإلعدادات المتاحة: 

3Half Cut Margin Adjustment(ضبط ھامش القص النصفي) 
يضبط طول الھامش عند قص الملصقات بشكل نصفي.

)1 (معدل الزيادة 2+  إلى 2- اإلعدادات المتاحة: 

4Test Print(اختبار الطباعة) 
يطبع اختبار ملصق للتحقق من نتائج اإلعدادت.

3

2
4

1
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5 فقط)P950NW (لطراز Bluetoothعالمة تبويب إعدادات 

1Bluetooth usage استخدام) Bluetooth(
] (تعطيل (منفذ تسلسلي)). Disable(serial port)] (تمكين) أو [Enableحدد [

2Bluetooth Device Name اسم جھاز) Bluetooth(
.Bluetoothيتيح كتابة اسم جھاز الـ

3Bluetooth Address عنوان) Bluetooth(
 الحالي.Bluetoothيعرض عنوان 

4Visible to Other Devices(مرئي لألجھزة األخرى) 
 األخرى.Bluetooth بواسطة أجھزة الطابعةيتيح "اكتشاف" 

] (ال يمكن اكتشافه)Not Discoverable] (يمكن اكتشافه)، [Discoverableاإلعدادات المتاحة: [

5PIN code رمز) PIN(
 المستخدم عند االقتران باألجھزة.PINيمكن أو يعطل 

3

5

2

4

1
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5 الالسلكيةLANعالمة تبويب 

1WirelessDirect
 أو إيقاف تشغيلھا.Wireless Directلتشغيل وظيفة 

2SSID/Network Key Generation إنشاء مفتاح) SSID(الشبكة/
] (ثابت).STATIC] (تلقائي) أو [AUTOحدد [

3SSID (Network Name) )  SSID/((اسم الشبكة) Network Key(مفتاح الشبكة) 
.Wireless Direct) ومفتاح الشبكة ليتم استخدامھما في وضع ASCII حرًفا 25 إلى 3 (من SSIDيحدد 

/الشبكة).SSID] (إنشاء مفتاح SSID/Network Key Generation] (ثابت) ليكون [STATICال يمكن تخصيص إعداد إال عند تحديد [

4Display current settings(عرض اإلعدادات الحالية) 
] (اإلعدادات الحالية) لتحديث اإلعدادات التي تم عرضھا Current Settings. انقر [Wireless Directيعرض اإلعدادات الحالية لتطبيق 

بأحدث المعلومات.

3

2

4

1
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5 متعددةطابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على 

a الثانية بالكمبيوتر.الطابعة من الكمبيوتر، ثم وصل الطابعة األولى، افصل الطابعةبعد تطبيق اإلعدادات على 

b المتصلة مؤخًرا من قائمة [الطابعةحدد Printer.(الطابعة) المنسدلة [

c] انقرApply Settings to the Printer.(تطبيق اإلعدادات على الطابعة) [
 الثانية.الطابعة األولى على الطابعةيتم تطبيق نفس اإلعدادات المطبقّة على 

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

مالحظة
] (تصدير).Exportلحفظ اإلعدادات الحالية في ملف، انقر فوق [

مربع حوار "] (استيراد)، ثم تحديد ملف اإلعدادات المصّدرة، (راجع Import أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 
).59" في صفحةاإلعدادات
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5تغيير إعدادات عند الطباعة من ھاتف محمول

في حال استخدام جھاز ھاتف محمول، قم بتغيير اإلعدادات حسب الضرورة باستخدام التطبيق قبل الطباعة. قد تختلف اإلعدادات التي يمكن أن تتغير وفقا 
للتطبيق،

مالحظة
 (أداة إعداد Printer Setting Tool بالكمبيوتر واستخدام الطابعةقبل توصيل الھاتف المحمول، يمكنك تحديد اإلعدادات المفصلة من خالل توصيل 

).26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "الطابعة) (ارجع إلى 
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6

P-touch Template6عمليات تشغيل 

 )PA-BR-001 (اختياري:  عمليات تشغيل إلدخال البيانات إلى الكائن النصي والباركود في القالب الذي تم تنزيله من قارئ باركودP-touchيوفر وضع قالب 
.P-touchبطابعة الملصقات أو أجھزة أخرى متصلة 

6عمليات التشغيل األساسية

"71صفحة (راجع "طباعة القالب القياسي(

قم بتنزيل القوالب أو الصور المستخدمة بصفة متكررة وامسح الباركود ضوئًيا لتحديد النوع المطلوب طباعته.

"73صفحة (راجع "الطباعة المتقدمة للقوالب(

قم بتنزيل أحد القوالب وامسح الباركود ضوئًيا لطباعة نسخة أو إدخال البيانات الممسوحة ضوئًيا في ملصق بشكل مختلف.

"76صفحة (راجع "طباعة قاعدة بيانات البحث(

قم بتنزيل قاعدة بيانات مرتبطة بأحد القوالب وامسح الباركود ضوئًيا إليجاد سجل إلدخاله في القالب وطباعته.

6الخصائص المتقدمة

") 79صفحة (راجع " تسلسلية)بأرقامترقيم الطباعة(

زيادة أحد النصوص أو الباركود تلقائًيا في أي قالب تم تنزيله أثناء الطباعة.

مالحظة
 مع أجھزة اإلدخال األخرى كالميزان أو طابعة االختبار أو وحدة التحكم أو جھاز منطقي قابل للبرمجة.P-touchيتوافق وضع قالب •

/ مرجع أمر خطوط P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات راجع •
 support.brother.com عبر: Brotherيمكن تنزيل أحدث اإلصدارات، من الموقع اإللكتروني لـ . المسح)"

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

P-touch Template6طباعة الملصقات باستخدام 

http://support.brother.com/
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6اإلعداد

 (في أداة إعداد الطابعة).P-touch، حّدد إعدادات قارئ الباركود باستخدام أداة إعداد قالب بالطابعةقبل توصيل قارئ الباركود 

P-touch Template6تحديد اإلعدادات في أداة إعدادات 

a وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل USB قم بتشغيل الطابعة ثم.

b.ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server  2008 R2: 
].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer] -  [Brother] - [كل البرامجانقر على زر "بدء" واختر [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
].التطبيقات] على شاشة [أداة إعداد الطابعةانقر فوق أيقونة [

 بالنسبة لنظامWindows 10: 
].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer] -  [Brother] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء" حدد [

c] إعدادات انقر فوقP-touch Template.[

d] حّدد ما تراه مناسبا من اإلعدادات، ثم انقر فوقSet.(تعيين) [

A

B
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مالحظة
"من الباركود ضوئًيا باستخدام اللقارئ المخصص لذلك. (يمكن تغيير ھذا من خالل FFحسب الوضع االفتراضي، تبدأ الطباعة مع مسح الكود "^•

.) Aاإلعدادات في 
Receivedفي حال تحديد [ Data Size (حجم البيانات المستلمة) من خالل إعداد عدد البايت، سوف يستخرج القالب نسخة مطبوعة تلقائًيا بعد [

مسح عدد البايت المحدد ضوئًيا.

ألن إعداد وضع الطباعة سيعود إلى وضع خطوط المسح في كل مرة يتم فيھا الطباعة من الكمبيوتر، يجب تغيير اإلعداد إلى وضع قالب جديد مرة أخرى.•

 في وضع القالب.الطابعة وإعادة تشغيلھا مرة أخرى، يبدأ تشغيل إيقاف تشغيل الطابعةفي حال •
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RS-232C6تحديد إعدادات المنفذ التسلسلي 

 من أجل الطابعة، يجب تعيين توصيالت تسلسلية متماثلة في قارئ الباركود وRS-232Cإذا كنت تستخدم قارئ باركود أو جھاز آخر بواجھة تسلسلية 
).PA-SCA-001التشغيل باعتمادية. كما ينبغي أن يكون لديك المحول التسلسلي (اختياري: 

مالحظة
يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي لبرمجة قارئ الباركود قبل إجراء ھذه اإلعدادات. يوصى بالبدء من خالل إعدادات المصنع لقارئ الباركود وتغيير 

 أدناه.بالطابعة حيث أنه من الصعب برمجة العديد من قارئات الباركود. فيما يلي بيان إلعدادات اتصال المصنع الخاصة الطابعةإعدادات االتصال في 

a انقر فوقCommunication Settings) (إعدادات االتصال) Bالموضحة في الخطوة السابقة (d تحديد اإلعدادات في أداة إعداد" P-touch 
Template."

b] قم بتغيير اإلعدادات إذا لزم األمر، ثم انقر فوقSet.(تعيين) [

مالحظة
] Setقد يتطلب إجراء إعدادات التوصيل المناسبة تجربة القليل من اإلعدادات المختلفة حتى ال يتم إغالق "مربع إعدادات االتصال" بعد النقر فوق زر [

] األحمر في الزاوية العلوية اليمنى إلغالق "مربع إعدادات االتصال".x] (إلغاء) أو حرف [Cancel(تعيين). بعد إجراء التعيينات المناسبة، انقر فوق [

] بت/ثانية9600[الباودمعدل

] بت8[طول البت

]ال يوجد[التماثل

]DTR[التحكم المشغول
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6توصيل قارئ باركود

نحن نوصي باستخدام قارئ باركود عالي الجودة يمكن االعتماد عليه والتحقق من خصائص قارئ الباركود قبل تحديد أحد الطرازات.

طرق توصيل قارئ الباركود

.RS-232C، استخدم واجھة تسلسلية P900Wلطراز 

.Bluetooth أو واجھة RS-232C، أو واجھة تسلسلية USB، استخدم واجھة مضيف P950NWلطراز 

مالحظة
).PA-SCA-001 (اختياري: DB9M للمحول التسلسلي RJ25، يمكنك أيًضا أن تحتاج RS-232Cعند استخدام واجھة تسلسلية •

).PA-BI-002 (اختياري: Bluetooth، ستحتاج أيًضا واجھة P950NW مع Bluetoothعند استخدام واجھة •

معايير اختيار قارئ الباركود الموصى به

)PA-BR-001 كلوحة مفاتيح (مثال اختياري: HID: يمكن تحديد طرازات فئة USBعند استخدام واجھة مضيف •

: الطرازات القابلة للبرمجة المزودة ببطارية أو محول تيار متردد خارجيRS-232Cعند استخدام واجھة تسلسلية •

 أدناه:الطابعةتم سرد إعدادات االتصال الخاصة بجھاز 

OPP أوSPP) الطرازات التي تدعم ملفات تعريف 1 (فئة EDR+2.1 إصدار Bluetooth  :Bluetoothعند استخدام واجھة •

مالحظة
. راجع P-touch Transfer Manager باستخدام الطابعة، يجب تنزيل القوالب أوالً من جھاز كمبيوتر على P-touch Templateلوضع •

P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام " Libraryنظام) Windows (لمزيد من المعلومات.109" في صفحةفقط 

ينبغي برمجة قارئ الباركود الستخدام لوحة المفاتيح باللغة االنجليزية. يجب برمجة قارئ الباركود للمبتدئين لمسح البيانات ضوئًيا بدون حروف بادئة •
 P-touch Template لجعل حلول وضع الطابعةأو الحقة، بالنسبة للمستخدمين المتقدمين، يمكن استخدام الحروف البادئة أو الالحقة كأوامر على 

أسھل لالستخدام.

.RS-232Cعند مسح الباركود بحروف تم ترميزھا، نحن نوصي باستخدام طراز قارئ باركود للواجھة التسلسلية •

يرجى االتصال بالجھة المصنعة لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام وبرمجة طراز قارئ الباركود.•

] بت/ثانية115200] إلى [300من [معدل الباود

] بت8] بت، [7[طول البت

]زوجي]، [فردي]، [ال يوجد[التماثل

]X/إيقاف تشغيل Xتشغيل ]، [DTR[التحكم المشغول
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6طباعة القالب القياسي

مالحظة
 P-touchقائمة الباركود الخاصة بوظائف "لمزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •

Template182" في صفحة.

سيتم تحويل الكائنات المجمعة وإرسالھا في ھيئة صورة،•

a استخدمP-touch Transfer Manager لنقل أحد القوالب (من P-touch Editor كيفية استخدام ". (راجع الطابعة) (تخطيط الملصق) إلى
P-touch Transfer Managerو P-touch Libraryنظام) Windows (109" في صفحةفقط.(

مالحظة
يمكن تحويل الكائن النصي في تخطيط الملصق إلى صورة، بعد أن يتم التحويل إلى صورة، ال يمكن تغيير النص، وھذا يجعل من المفيد حماية القوالب 

المستخدمة بصورة متكررة من تحريرھا بشكل عرضي.

] ثم موسع]. انقر فوق عالمة تبويب [الخصائص، انقر بالزر األيمن للفأرة فوق "الكائن النصي"، ثم انقر فوق [P-touch Editorفي نافذة تخطيط 
].ال يمكن تحرير النصحدد خانة اختيار [

عرض عالمات تبويب موسعة لخصائص ]، ثم حّدد خانة اختيار [عام]، ثم انقر فوق عالمة تبويب [أدوات] في قائمة [خياراتخالف ذلك، انقر فوق [
].أخرى] أسفل [الكائن

عند مسح خانة االختيار، يتم إعادة تحويل الكائن إلى النص الذي يمكن تحريره.

b] في التكويناتعند نقل البيانات إلى [P-touch Transfer Manager.حّدد المجلد الذي يحتوي على البيانات المطلوب نقلھا ،

مالحظة
] تلقائًيا.تعيين المفتاح، يتم تعيين رقم [P-touch Transfer Manager] في التكويناتعند نقل أحد القوالب إلى [•

.الطابعة ألي من القوالب التي تم تنزيلھا على 10 و1] بينتعيين المفتاحيمكن تحديد رقم [•

 إلجراء مسح باركود مختلف ضوئًيا في الطابعة ألي من القوالب التي تم تنزيلھا على 99 و1] بين تعيين المفتاحللتشغيل المتقدم، يمكنك تحديد رقم [•
 P-touch (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل  لتحديده وطباعته. fالخطوة 

Template"((باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم /مرجع أمر خطوط المسح Brother على الويب عبر support.brother.com 

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

]، وسحب قالب منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من القوالب.التكويناتيمكن إضافة مجلدات مخصصة أسفل [•

c] الطابعة] في تعيين المفتاح] لتنزيل القالب على رقم [نقلحّدد القالب المنقول، ثم انقر فوق.

d امسح باركود "أمر قالبP-touch) إعدادات تحديد البدء)" ضوئًيا.بدء + 
.182" في صفحةP-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظائف "راجع 

قم بتنزيل القوالب أو الصور المستخدمة بصفة متكررة وامسح الباركود ضوئًيا 
<عالمة>لتحديد النوع المطلوب طباعته.

<كبل كھربائي>

http://support.brother.com/
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e الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئيا إلرسال أمر أو إعداد إلى.

مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، سيتم طباعة قالب باستخدام إعدادات •
 االفتراضية مع "تشغيل" لخاصية "القص التلقائي".P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

/ مرجع P-touch Template (دليل P-touch Template Manual/Command Reference"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل إعدادات 
 support.brother.com على الويب عبر Brother (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم أمر خطوط المسح)"

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

لتحديد عدد النسخ المطلوبة امسح باركود "عدد النسخ" المطلوبة ضوئًيا، ثم امسح الباركود تحت عنوان "إلدخال األرقام" لتحديد عدد مكون من ثالثة •
أرقام،

مثال:

 7i[0][0][7]، 15i[0][1][5]حدد األرقام عبر مسح الباركود التالي ضوئًيا: 

لتغيير إعداد عدد النسخ، امسح باركود "عدد النسخ" ضوئًيا مرة أخرى، ثم أعد المسح للعدد الجديد المكون من ثالثة أرقام.•

f] لتخطيط الملصق المطلوب.تعيين المفتاحامسح الباركود أسفل "رقم القالب المضبوط مسبقا" بنفس رقم [

g.تم طباعة الملصق المحدد

http://support.brother.com/
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6الطباعة المتقدمة للقوالب

قم بتنزيل أحد القوالب وامسح الباركود ضوئًيا لطباعة نسخة أو إدخال البيانات الممسوحة ضوئًيا في ملصق بشكل مختلف.

مالحظة
 P-touchقائمة الباركود الخاصة بوظائف "لمزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •

Template182" في صفحة.

 الطابعةإذا كان الباركود المطلوب مسحه ضوئيا من خالل قارئ الباركود يحتوي على بروتوكول مختلف عن قالب الباركود المسجل بالفعل من خالل •
قد يكون من غير المحتمل أن يتم إنشاء الباركود وطباعته.

اعتمادا على طراز قارئ الباركود للجھة المصنعة، قد ال تكون بعض تعبيرات الرموز أو البروتوكوالت عن الباركود التي يمكن مسحھا قابلة للطباعة •
.الطابعةألنھا غير مدعومة في 

a استخدمP-touch Transfer Manager لنقل أحد القوالب (من P-touch Editor كيفية استخدام ". (راجع الطابعة) (تخطيط الملصق) إلى
P-touch Transfer Managerو P-touch Libraryنظام) Windows (109" في صفحةفقط(.

ھام
ومن المھم تصميم قالب لتلبية متطلبات التعبير الرمزي أو البروتوكول عن الباركود، ال سيما بالنسبة لحجم الملصق ووضع الباركود فيه بما يتناسب 
مع الحد األقصى لعدد ونوع الحروف التي يتم إدراجھا من قارئ الباركود، لن يمكن إنشاء باركود في القالب أو مسحه ضوئًيا إذا لم يتناسب الباركود 

ذو البيانات المدخلة تماما مع منطقة الصورة القابلة لطباعة الملصق.

b] في التكويناتعند نقل البيانات إلى [P-touch Transfer Manager.حّدد المجلد الذي يحتوي على البيانات المطلوب نقلھا ،

مالحظة
] تلقائًيا.تعيين المفتاح، يتم تعيين رقم [P-touch Transfer Manager] في التكويناتعند نقل أحد القوالب إلى [•

.الطابعة ألي من القوالب التي تم تنزيلھا على 10 و1] بينتعيين المفتاحيمكن تحديد رقم [•

]، وسحب قالب منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من القوالب.التكويناتيمكن إضافة مجلدات مخصصة أسفل [•

c] الطابعة] في تعيين المفتاح] لتنزيل القالب على رقم [نقلحّدد القالب المنقول، ثم انقر فوق.

d امسح باركود "أمر قالبP-touch) إعدادات تحديد البدء)" ضوئًيا.بدء + 
.182" في صفحةP-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظائف "راجع 

CODE128/9أرقام 
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e الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئيا إلرسال أمر أو إعداد إلى.

مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، سيتم طباعة قالب باستخدام إعدادات •
 االفتراضية مع "تشغيل" لخاصية "القص التلقائي".P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

 P-touch Template Manual/Command"، قم بتنزيل P-touch Templateلالطالع على مزيد من المعلومات حول أداة إعدادات 
Reference دليل) P-touch Template"((باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم / مرجع أمر خطوط المسح Brother على الويب عبر 

support.brother.com 

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

لتحديد عدد النسخ المطلوبة امسح باركود "عدد النسخ" المطلوبة ضوئًيا، ثم امسح الباركود تحت عنوان "إلدخال األرقام" لتحديد عدد مكون من ثالثة •
أرقام، يتم تطبيق اإلعداد تلقائًيا عند تحديد ثالثة أرقام.

مثال:

 7i[0][0][7]، 15i[0][1][5]حدد األرقام عبر مسح الباركود التالي ضوئًيا: 

لتغيير إعداد عدد النسخ، امسح باركود "عدد النسخ" ضوئًيا مرة أخرى، ثم أعد المسح للعدد الجديد المكون من ثالثة أرقام.•

f] المستخدم تعيين المفتاحامسح باركود "تحديد القالب" ضوئًيا ثم امسح الباركود أسفل "إلدخال األرقام" بنفس الرقم "مكون من ثالثة أعداد" مثل رقم [
للقالب الذي تم تنزيله لطباعته.

يتم تحديد القالب المطلوب والذي تم تنزيله بعد مسح األعداد المكونة من ثالثة أرقام تلقائًيا.
مثال:

 7i[0][0][7]، 15i[0][1][5]تحديد األعداد المكونة من ثالثة أرقام عبر مسح الباركود التالي ضوئًيا: 

مالحظة
.f إلنشاء وطباعة ملصق بباركود مفرد للخطوة P-touch Editorيمكن استخدام 

مثال:

http://support.brother.com/
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g امسح باركود يحتوي على البيانات المطلوب إدراجھا في كائن الباركود الموجود في القالب المحدد الذي تم تنزيله ضوئًيا من الخطوةf.
مثال:

h.امسح باركود "بدء الطباعة" ضوئًيا إلرسال أمر بدء الطباعة

i سيحتوي الباركود في القالب المطبوع على البيانات من الباركود الممسوح ضوئًيا في الخطوةg.
مثال:

)CODE128/9-(رقم
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6طباعة قاعدة بيانات البحث

قم بتنزيل قاعدة بيانات مرتبطة بأحد القوالب وامسح الباركود ضوئًيا ككلمة سر إليجاد سجل يحتوي على ھذه الكلمة ثم إدخال ھذا السجل في القالب وطباعته.

مالحظة
") لقاعدة بيانات مرتبطة تم تنزيلھا لھذا التشغيل، لذا يجب أن توجد الكلمة المفتاحية التي A بالعمود الموجود في أقصى اليسار (حقل "الطابعةاحتفظت •

تم مسحھا ضوئًيا من الباركود في عمود قاعدة البيانات ھذا.

") والتي تم تنزيلھا تماما مع الكلمة المفتاحية الممسوحة Aيجب أن تتوافق البيانات الموجودة في العمود في أقصى اليسار لقاعدة البيانات المرتبطة (حقل "•
ضوئًيا من خالل الباركود وإال لن ينجح البحث عن الكلمة المفتاحية.

 قراءة سطر واحد فقط من البيانات في كل حقل لقاعدة البيانات المرتبطة لذا نوصي بعدم استخدام قواعد الطابعة وP-touch Editorيمكن لكل من •
").Aبيانات تتكون من سطرين أو أكثر من البيانات في العمود في أقصى اليسار (حقل "

 P-touchقائمة الباركود الخاصة بوظائف "لمزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •
Template182" في صفحة.

a استخدمP-touch Editor إلنشاء قالب وتوصيل ملف قاعدة بيانات. يمكن ربط العديد من األعمدة بالكائن النصي أو الباركود في القالب إذا لزم 
األمر.

مالحظة
") في ملف قاعدة البيانات مع أي كائن نصي أو باركود في القالب إن لم يكن ھناك حاجة Aليس من الضروري ربط العمود في أقصى اليسار (حقل "

") من ملف قاعدة البيانات بغض النظر Aإلى ھذه البيانات في الملصق المطبوع، إال أنه يجب إدراج كلمات مفتاحية في العمود أقصى اليسار (حقل "
عن طباعة ھذه البيانات أم ال.

].P-touch Editorتعليمات لمزيد من المعلومات حول تحديد اإلعدادات، يرجى الرجوع إلى [

bباستخدامP-touch Transfer Manager قم بنقل أحد القوالب (من ،P-touch Editor الطابعة) (تخطيط الملصق) إلى.

P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "(راجع  Libraryنظام) Windows (109" في صفحةفقط(.
سيتم أيًضا نقل ملف قاعدة البيانات المرتبط.

c] في التكويناتعند نقل أحد القوالب إلى [P-touch Transfer Manager] تلقائًيا.تعيين المفتاح، يتم تعيين رقم [

مالحظة
]، وسحب قالب منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من القوالب.التكويناتيمكن إضافة مجلدات مخصصة أسفل [

d] الطابعة] في تعيين المفتاح] لتنزيل القالب على رقم [نقلحّدد القالب المنقول، ثم انقر فوق.
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e امسح باركود "أوامر قالبP-touch."
.182" في صفحةP-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظائف "راجع 

f الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئيا إلرسال أمر أو إعداد إلى.

مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، سيتم طباعة قالب باستخدام إعدادات •
 االفتراضية مع "تشغيل" لخاصية "القص التلقائي".P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

 P-touch Template Manual/Command"، قم بتنزيل P-touch Templateلالطالع على مزيد من المعلومات حول أداة إعدادات 
Reference دليل) P-touch Template"((باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم / مرجع أمر خطوط المسح Brother على الويب عبر 

support.brother.com 

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

لتحديد عدد النسخ المطلوب طباعتھا امسح باركود "عدد النسخ" المطلوبة ضوئًيا، ثم امسح الباركود تحت عنوان "إلدخال األرقام" لتحديد عدد مكون •
من ثالثة أرقام، يتم تطبيق اإلعداد تلقائًيا عند تحديد ثالثة أرقام.

مثال:

 7i[0][0][7]، 15i[0][1][5]حدد األرقام عبر مسح الباركود التالي ضوئًيا: 

لتغيير إعداد عدد النسخ، امسح باركود "عدد النسخ" ضوئًيا مرة أخرى، ثم أعد المسح للعدد الجديد المكون من ثالثة أرقام.•

g] المستخدم تعيين المفتاحامسح باركود "تحديد القالب" ضوئًيا ثم امسح الباركود أسفل "إلدخال األرقام" بنفس الرقم "مكون من ثالثة أعداد" مثل رقم [
للقالب الذي تم تنزيله لطباعته.

يتم تحديد القالب المطلوب والذي تم تنزيله بعد مسح األعداد المكونة من ثالثة أرقام تلقائًيا.
مثال:

 7i[0][0][7]، 15i[0][1][5]تحديد األعداد المكونة من ثالثة أرقام عبر مسح الباركود التالي ضوئًيا: 

مالحظة
.f إلنشاء وطباعة ملصق بباركود مفرد للخطوة P-touch Editorيمكن استخدام 

مثال:

h امسح باركود يحتوي على كلمة سر للبحث عنھا في قاعدة البيانات التي تم تنزيلھا من الخطوةd.
مثال:

i.د" ضوئًيا إلرسال األمر لبدء البحث عن قاعدة البيانات التي تم تنزيلھا لكلمة السر الممسوحة ضوئًيا امسح باركود "الُمحدِّ
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j.امسح باركود "بدء الطباعة" ضوئًيا إلرسال أمر بدء الطباعة

مالحظة
.j وi إلنشاء وطباعة ملصق ذو باركود مفرد للخطوات P-touch Editorيمكنك استخدام 

مثال:

k في طباعة القالب من خالل البيانات المدرجة من سجل قاعدة البيانات الموجود مع كلمة السر التي تم مسحھا ضوئًيا.الطابعةسوف تبدأ 
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6 تسلسلية)بأرقامترقيم الطباعة (

تتيح ھذه الخاصية زيادة النص أو الباركود تلقائًيا في أي قالب يتم تنزيله أثناء الطباعة.

مالحظة
.P-touch Templateيمكن تطبيق ھذا التشغيل المتقدم على أي من العمليات األساسية لعقدة •

 نسخة.999يمكن زيادة عدد النسخ تلقائًيا حتى •

 كائنات للباركود أو النص داخل كل قالب تم تنزيله والذي سيتم زيادته في نفس الوقت أثناء الطباعة.9يمكن تحديد ما يصل إلى •

لن يمكن زيادة كائنات الباركود والنص المرتبطة بملف قاعدة البيانات.•

6)التسلسلترقيم النص (

اإلجراء

a استخدمP-touch Editor.إلنشاء أو فتح قالب وتحديد الكائن النصي المطلوب زيادته تلقائًيا أثناء الطباعة 
مثال:

b.(حقل الترقيم) حّدد المؤشر أو قم بسحبه فوق مجموعة األرقام والحروف داخل الكائن النصي المطلوب زيادته

مالحظة
 رقًما وحرًفا كحد أقصى في كل حقل ترقيم.15يمكن تحديد 

c] الترقيمعندما يكون المؤشر فوق حقل الترقيم المميز، انقر بالزر األيمن للفأرة وحّدد.[



 P-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام 

80

6

6)التسلسلترقيم الباركود (

اإلجراء

a استخدمP-touch Editor.إلنشاء أو فتح قالب وتحديد كائن الباركود المطلوب زيادته تلقائًيا أثناء الطباعة 

b] الخصائصعندما يكون المؤشر فوق كائن الباركود المميز، انقر بالزر األيمن للفأرة وحّدد.[
مثال:

c.(حقل الترقيم) انقر فوق حقل اإلدخال وحّدد المؤشر أو قم بسحبه فوق مجموعة األرقام والحروف داخل كائن الباركود المطلوب زيادته
مثال:

مالحظة
] غير مميز باللون الرمادي بعد تحديد مجموعة من األرقام والحروف.الترقيمُيصبح زر [

d] موافق] ثم انقر فوق [الترقيمانقر فوق زر.[

مالحظة
 رقًما وحرًفا كحد أقصى في كل حقل ترقيم.15يمكن تحديد 
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6) للتشغيل المتقدمالتسلسليالطباعة مع الترقيم (

a باستخدامP-touch Transfer Manager قم بنقل أحد القوالب (من ،P-touch Editor كيفية ". (راجع الطابعة) (تخطيط الملصق) إلى
P-touch وP-touch Transfer Managerاستخدام  Libraryنظام) Windows (سيتم أيًضا نقل ملف قاعدة 109" في صفحةفقط (.

بيانات مرتبط.

b) قائمة الباركود الخاصة بوظائف ". راجع الطابعة) إلعداد التشغيل المتقدم لجھاز التسلسليالترقيمP-touch Template182" في صفحة.

" ضوئًيا ثم امسح الباركود أسفل "إلدخال األرقام" مع عدد النسخ المطلوب طباعتھا (ثالث نسخ).عدد النسخ المسلسلةامسح باركود "

مثال:

 ضوئًيا [5][0][0] لخمس نسخ، حّدد العدد المكون من ثالثة أرقام من خالل مسح الباركود 

مالحظة
" في طباعة قاعدة بيانات البحث" إلى 71" في صفحةطباعة القالب القياسي" من P-touch Templateاتبع إجراءات التشغيل األساسية لوضع •

 لبدء الطباعة.76صفحة

.الطابعةسيزيد حقل الترقيم بعدد أو حرف مع كل ملصق تم طباعته وحفظ العدد دائًما في •

" ضوئًيا.البدءإلعادة ضبط كائن نص أو باركود مرة أخرى على القيمة األصلية، امسح باركود بيانات قالب "•
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P-touch7طابعة الملصقات تأكيد إعدادات 

 بجھاز كمبيوتر أو جھاز محمول.الطابعةيمكنك طباعة تقرير اإلعدادات دون توصيل 

مالحظة
 على المعلومات التالية: إصدار الجھاز، معلومات إعداد الجھاز، رقم المسلسل، معلومات إعداد الشبكة، معلومات إعداد الطابعةيحتوي تقرير
Bluetooth)  P950NW.(فقط 

a.قم بتشغيل الطابعة

b ثواني لطباعة التقرير.10 (التلقيم والقص) ألكثر من اضغط مع االستمرار على زر 

مالحظة
. مم36 مم أو 24عند طباعة ھذا التقرير، استخدم شريط •

).26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "يمكن أيًضا إجراء ھذه العملية باستخدام أداة إعداد الطابعة (راجع •

7وضع التخزين كبير السعة

7الوصــف

 دون تحميل برنامج تشغيل الطابعة.USB بملف فقط عبر واجھة الطابعةُتتيح خاصية وضع التخزين الضخم االتصال بجھاز 

ھذه الميزة مفيدة ألغراض:

 تطبيق إعدادات الطابعة المحفوظة في ملف األوامر (تنسيق ملفbin أو إضافة القوالب (تنسيق ملف (blf الموزعة من خالل المسؤول الطابعة) إلى 
دون استخدام أدوات البرنامج.

.تنفيذ األوامر دون تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

 استخدام جھاز مزود بـOS يشمل أنظمة التشغيل بخالف أنظمة تشغيل) Windows  مما تحتوي على مضيف (USB.لطباعة البيانات ونقلھا 

7استخدام وضع التخزين الضخم

a الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل.

b اضغط مع االستمرار على زر)Wi-Fi (الطاقة) في نفس الوقت.) وزر

(الحالة) باللون البرتقالي.(الطاقة) باللون األخضر ويضيء مؤشر  في وضع التخزين الضخم، ثم يضئ مؤشر الطابعةيبدأ تشغيل 

c عبر الطابعةتوصيل الكمبيوتر أو جھاز بجھاز USB.
 في شكل مجلد على شاشة الكمبيوتر أو الجھاز.الطابعةتظھر منطقة التخزين الضخم الخاصة بجھاز 

مالحظة
في حال عدم ظھور منطقة التخزين الضخم تلقائًيا، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل لنظام تشغيل الكمبيوتر أو الجھاز للحصول على معلومات حول 

عرض منطقة التخزين الضخم.

7الوظائف األخرى
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d.اسحب الملف المطلوب نسخه ثم اسقطه في منطقة التخزين الضخم

e اضغط على زر) Wi-Fi.(
 (الحالة) مرة واحدة باللون األخضر.تم تنفيذ األوامر في ملف األوامر، ثم يضئ مؤشر 

 (الحالة) باللون البرتقالي.عند االنتھاء، يضئ مؤشر 

f ،قم بإيقاف تشغيل الطابعةإليقاف تشغيل وضع التخزين الضخم.

ھام
، يتم تعطيل وضع التخزين الضخم ويتم حذف أي ملفات في ھذه المنطقة.الطابعةعند إيقاف تشغيل •

، في حين ال يتم دعم تنسيقات الملفات األخرى.blf وbinتدعم ھذه الميزة الملفات بتنسيق •

تجنب إنشاء مجلدات في منطقة التخزين الضخم، ألنه في حال إنشاء مجلد، ال يمكن الوصول إلى الملفات داخل ھذا المجلد.•

 ميجا بايت قد ال تعمل بشكل صحيح.2ميجا بايت، كما أن الملفات التي تزيد سعتھا عن 2.5تبلغ سعة منطقة التخزين الضخم •

في حال نسخ ملفات متعددة، ال يمكن ضمان الترتيب الذي سيتم تنفيذ األوامر من خالله.•

 في وضع التخزين الضخم.الطابعة عندما تعمل Bluetooth وWi-Fiال تتوافر ميزات •

تجنب الوصول إلى الملفات األخرى في منطقة التخزين الضخم عند إجراء نسخ ملف.•

مالحظة
.119" في صفحةPDF أو ملف BLFإنشاء ملف " راجع blfلمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء ملف بتنسيق 
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7 فقط) Windowsالطباعة الموزعة (لنظام تشغيل 

. الطابعاتعند طباعة عدد كبير من الملصقات، يمكن توزيع الطباعة بين العديد من 
بسبب إجراء الطباعة في نفس الوقت، يمكن تقليل الزمن الكلي للطباعة.

مالحظة
 أو توصيل شبكي.USB متصلة من خالل طابعاتيمكن توزيع الطباعة على •

، سيتم تقسيمھا الطابعات المحددة. في حال عدم التمكن من تقسيم عدد الصفحات المخصصة بالتساوي بين الطابعاتيتم تقسيم عدد الصفحات تلقائًيا بين •
.dعند طباعة اإلعدادات المخصصة في الخطوة[إعدادات الطباعة الموزعة]  المدرجة في مربع حوار الطابعاتبترتيب 

a] فيملفمن قائمة [P-touch Editor] طباعة، انقر فوق.[

b] خصائص…انقر فوق.[

67 67 66

200
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c] اإلعدادات]، ثم انقر فوق [الطباعة الموزعة]، حّدد مربع حوار [متقدمانقر فوق عالمة تبويب.[

d] المطلوب استخدامھا للطباعة الموزعة.الطابعات]، حدد إعدادات الطباعة الموزعةفي مربع حوار 

].اكتشاف معلومات الورق الحاليةانقر فوق [1

].نوع الورق] و [العرض الحاليتظھر معلومات الطابعة الحالية أسفل [2

] المطلوبة.اسم الطابعةحدد مربع الحوار بجوار [3

مالحظة

]. حمِّل الطابعة العرض الحالي بجانب اإلعدادات أسفل []، يظھر العرض الحاليفي حال اختالف عرض الشريط المحدد عن المعروض بجانب [
].ضبط العرضبالشريط بالعرض المخصص [

3

1

2
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e.قم بتخصيص عرض الشريط

A واحدة.طابعة. في حال تحديد 

د d] من خطوة إعدادات الطباعة الموزعةفي مربع حوار [  المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھا، أو انقر بالزر الطابعة، حدِّ
]، حدد عرض الشريط.ضبط العرض]. من القائمة المنسدلة [اإلعداداتاأليمن للفأرة فوقھا متبوًعا بالنقر فوق [

مالحظة
].مالحظات، يمكن إدخالھا في مربع النص [d] من الخطوةإعدادات الطباعة الموزعةالمعلومات المعروضة في مربع نص [

B متعددة.طابعات. في حال تحديد 

د d] من خطوة إعدادات الطباعة الموزعةفي مربع نص [  المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھا، ثم انقر فوق الطابعات، حدِّ
]، حدد عرض الشريط. ينطبق نفس إعداد عرض الشريط على كافة الطابعات المحددة.ضبط العرض]. من القائمة المنسدلة [اإلعدادات[

مالحظة
].مالحظات] و [إعدادت الطابعةال تتوافر اإلعدادات أسفل [

f] إلغالق نافذة إعداد عرض الشريط.موافقانقر فوق [

g] إعدادات الطباعة الموزعة] إلغالق نافذة [موافقانقر فوق.[
اكتمل اإلعداد.
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h] لبدء الطباعة الموزعة.موافقانقر فوق [

مالحظة
 أو خادم الطباعة. قبل الطباعة، أدخل اإلعدادات يدوًيا، تحقق من إمكانية USBقد ال يكون من الممكن كشف المعلومات لطابعة متصلة باستخدام محور •

 في عملية الطباعة.الطابعةاستخدام 

اعتمادا على ما إذا كان سيتم استخدام موجه السلكي وميزات األمان مثل جدار الحماية، قد ال يكون من الممكن استخدام ھذه الوظيفة.•

نحن نوصي بإجراء اختبار توصيل لبيئة التشغيل، يرجى االتصال بمدير تكنولوجيا المعلومات أو المسؤول عنھا للحصول على المساعدة.•
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7طباعة الملصقات في وضع عالي الدقة

 بالحبر األسود مثبتا، ويمكن استخدام برنامج TZe والشريط الُمغلف ،يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية فقط إذا كان محول التيار المتردد متصال 
.TZe-FX**1تشغيل الطابعة لتحديد وضع الدقة العالية أثناء طباعة الملصقات. ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

a] في ملفمن قائمة [P-touch Editor] طباعة، انقر فوق.[

b] الخصائصانقر فوق.[

c] الجودة] من القائمة المنسدلة [دقة عالية]، حّدد [أساسيفي عالمة التبويب.[

d] موافقانقر فوق.[
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7طباعة الملصقات في الوضع عالي السرعة

 بالحبر األسود مثبتا، استخدم برنامج تشغيل TZe والشريط الُمغلف ،يمكن استخدام خيار الطباعة بسرعة عالية فقط إذا كان محول التيار المتردد متصال 
.TZe-FX**1الطابعة لتحديد وضع السرعة العالية عند طباعة الملصقات. ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

a] في ملفمن قائمة [P-touch Editor] طباعة، انقر فوق.[

b] الخصائصانقر فوق.[

c] الجودة] من القائمة المنسدلة [سرعة عالية ]، حّدد [أساسيفي عالمة التبويب.[

d] موافقانقر فوق.[
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7طباعة الملصقات في وضع عالي الجودة

 بالحبر األسود مثبًتا. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الجودة العالية عند TZeيمكن استخدام خيار الطباعة بجودة عالية إذا كان الشريط الُمغلف 
.TZe-FX**1طباعة الملصقات. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

a] فيملفمن قائمة [P-touch Editor] طباعة، انقر فوق.[

b] خصائص...انقر فوق.[

c] الجودة] من القائمة المنسدلة [جودة عالية]، حّدد [أساسيفي عالمة التبويب.[

d] موافقانقر فوق.[

مالحظة
].خيارات] ضمن [األولوية لجودة الطباعة]، ثم حدد مربع االختيار [طباعة] - [ملف. انقر فوق [P-touch Editorيمكنك تحديد وضع الجودة العالية في •

، فيجب تحديث برنامج تشغيل الطابعة أو البرامج P-touch Editorإذا لم تتمكن من تحديد الوضع عالي الجودة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة أو •
.support.brother.com على الويب عبر Brotherقم بتنزيل وتثبيت برنامج تشغيل الطابعة األحدث أو البرامج الثابتة على موقع الدعم الثابتة. 

http://support.brother.com/


IIالقسم 

IIالتطبيق

92فقط) Windows (في نظام تشغيل Cable Label Toolكيفية استخدام 
P-touch Editor102كيفية استخدام 
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام  Library 

109فقط) Windows(نظام
 P-touch Transfer Expressنقل القوالب باستخدام 

) Windows (126  فقط
134 برنامجP-touchكيفية تحديث 
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Cable Label Tool8بدء تشغيل 

a ابدأ تشغيلCable Label Tool.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق أيقونة اختصار Cable Label Tool 1.0] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجمن زر "بدء"، انقر فوق [
]Cable Label Tool 1.0.على سطح المكتب [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] على سطح المكتب.Cable Label Tool 1.0] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [Cable Label Tool 1.0انقر فوق [

 بالنسبة لنظامWindows 10:

 -]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق Brother P-touch] أسفل [Cable Label Tool 1.0] وانقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء"، حدد [
]Cable Label Tool 1.0.على سطح المكتب [

 Cable Label Toolكيفية استخدام 
Windows(في نظام تشغيل  8فقط) 
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b.انقر فوق الزر لنوع ملصق الكبل المطلوب
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94

8

8إنشاء ملصق الكبل

8اللوحة األمامية

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أغطية حماية مختلفة.

يتم إضافة مسافات متساوية في الكتلة النصية على كل ملصق.
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8غالف الكبل

الملصقات المطبوعة من ھذا الوضع يمكن لفھا حول أي كبل أو سلك.

 درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة وطباعته.90تم تدوير النص 

مالحظة
عند استخدام شريط المعرف المرن:

نقترح استخدام الشريط المعرف المرن لملصقات "غالف الكبل".•

لم يتم تصميم الملصقات المصنوعة من شريط المعرف المرن لالستخدام كصدمة كھربائية.•

. مم3) بالجسم على األقل 1عند لف الملصقات حول األجسام األسطوانية، فينبغي أن يكون القطر (•

. مم5) المتداخلة للملصق على األقل 2يجب أن تكون النھايات (•

2

1
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8عالمة الكبل

يمكن لف الملصقات المطبوعة وفًقا لھذا النوع حول أي كبل أو سلك وطرفا الملصق يلتصقان سوًيا ليشكال عالمة.

وتتم طباعة النص المكتوب في ملصقات العالمات على كل من طرفي الملصق، بحيث يتم ترك مسافة فارغة في الجزء األوسط الذي يتم لفه حول الكبل.

مالحظة
. مم5) على األقل 1ينبغي أن يكون طول العالمة (•

االتجاه.•

نقترح استخدام الشريط المعرف المرن لملصقات "عالمة الكبل".•

لم يتم تصميم الملصقات المصنوعة من شريط المعرف المرن لالستخدام كصدمة كھربائية.•

عموديأفقي

طول العالمة1

محيط الكبل2

1

1 2 11 2 1
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8لوحة التوصيالت

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أنواع مختلفة من األلواح.

8كتلة الثقب السفلي

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف نمط التوصل الكھربائي المستخدم كثيًرا في االتصاالت. يمكنك إدخال ما يصل إلى ثمان خطوط لكل كتلة على 
كبل مفرد.
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8قطع بشكل علم

يمكن طباعة الملصقات لھذا النوع على عالمة قطع نھائي خاصة إلنشاء ملصقات العالمة للكبالت واألسالك.

 لھذا التطبيق.FLeاستخدم شرائط كاسيت من نوع 

8أنبوب االنكماش الحراري

 لھذا التطبيق.HSeيمكن تسخين األنابيب من ھذا النوع لتنكمش حتى تالئم الكبالت. استخدم شريط أنبوب االنكماش الحراري من نوع 
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8ربط قاعدة بيانات

يمكنك ربط قواعد البيانات بالقوالب.

a] قاعدة البياناتانقر فوق.[

b.د قاعدة بيانات حدِّ

c .تظھر قاعدة البيانات المتصلة بالقالب
قك بتخصيص البيانات المطلوب طباعتھا وكذلك عدد النسخ.
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8 التسلسلية)األرقاموظيفة ترقيم الطباعة (

.تسلسلًيايمكنك إنشاء الملصقات المرقمة 

a تسلسلًياحّدد النص الذي تريد ترقيمه.

b] تسلسلانقر فوق.[

c.د اإلعدادات التي تستخدم صورة الشاشة كأحد األمثلة حدِّ

Cable Label Tool8الطباعة باستخدام 

] قبل الطباعة.)طباعة]. (قم بتھيئة إعدادات الطباعة في شاشة [طباعة] أو من خالل النقر فوق زر [ملف] من قائمة [طباعةيمكنك الطباعة من خالل تحديد [
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P-touch8طابعة الملصقات  إلى Cable Label Toolتحويل القوالب من 

.P-touch Transfer Manager دون استخدام الطابعةباستخدام وظيفة التحويل، يمكنك تحويل قالب أو قالب ذو قاعدة بيانات إلى 

a.عرض القالب لنقل نافذة التخطيط

b] نقلانقر فوق.[
].قالب النقليظھر مربع حوار [

c.د مفتاح التعيين حدِّ

مالحظة
، فسيتم استبدال القالب الطابعة يحتوي على رقم مفتاح مشترك مع قالب آخر سبق حفظه في الطابعةإذا كان القالب أو غيره من البيانات المنقولة إلى 

القديم بالجديد.

d] د خانة اختيار ].نقل مع قاعدة البياناتلنقل قالب يحتوي على قاعدة بيانات متصلة، حدِّ

e] نقلانقر فوق.[
.الطابعةيتم نقل القالب أو القالب المحتوي على قاعدة بيانات إلى 

مالحظة
].تسلسللن يمكن نقل إعدادات [•

عند نقل قالب يحتوي على قاعدة بيانات، عندما تحتوي قاعدة البيانات المتصلة على ورقات متعددة، سيتم نقل الورقة المعروضة حالًيا في مربع حوار •
قاعدة البيانات فقط.
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 وبرنامج تشغيل الطابعة.P-touch Editor مع جھاز الكمبيوتر، ثبِّت P-touchطابعة الملصقات الستخدام 

 support.brother.com  على الويب عبر Brotherلتنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل على حدة، ُيرجى زيارة موقع الدعم 

] (التنزيالت) - [اختر منتج]Downloads[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

Windowsلنظام تشغيل   9

P-touch Editor9تشغيل 

a ابدأP-touch Editor.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق أيقونة اختصار P-touch Editor] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجمن زر "بدء"، انقر فوق [
]P-touch Editor.على سطح المكتب [

 بالنسبة ألنظمةWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] على سطح المكتب.P-touch Editor] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Editorانقر فوق [

 بالنسبة لنظام التشغيلWindows 10:

]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق Brother P-touch] أسفل [Cable Label Tool] وانقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء"، حدد [
]P-touch Editor.على سطح المكتب [

P-touch Editor9كيفية استخدام 

http://support.brother.com/
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bعند بدء تشغيلP-touch Editor.حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود ،

مالحظة
 لعرض مربع الحوار P-touch Editor] في شريط القوائم خيارات- []أدوات عند بدء تشغيله، انقر فوق [P-touch Editorلتغيير كيفية عمل 

]. إعداد المصنع ھو إعدادات بدء التشغيل] ضمن [العمليات]، ثم اإلعداد المطلوب في مربع القائمة [عام]. على الجانب األيسر، حدد العنوان [خيارات[
].إظھار العرض الجديد[

c:حدد واحًدا من الخيارات المعروضة

] ثم انقر فوق [→].تخطيط جديد]، أو انقر فوق [تخطيط جديدإلنشاء تخطيط جديد، انقر نقًرا مزدوًجا فوق [1

د زر فئة ثم انقر فوق [→].2 إلنشاء تخطيط جديد باستخدام تخطيط حالي، انقر نقًرا مزدوًجا فوق زر فئة أو حدِّ

].االتصال بقاعدة البياناتلتوصيل تخطيط محدد مسبًقا بقاعدة بيانات، حدد خانة االختيار بجوار [3

].فتحلفتح تخطيط موجود، انقر فوق [4

] ثم معالج ملصق الكبل]، أو انقر فوق [معالج ملصق الكبللفتح التطبيق إلنشاء الملصقات إلدارة المعدات الكھربائية، انقر نقًرا مزدوًجا فوق [5
انقر فوق [→].

2

1
5

4

3
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P-touch Editor9الطباعة باستخدام 

 وضعExpress

يتيح لك ھذا الوضع إنشاء التخطيطات التي تتضمن النصوص والصور بسرعة.

] طباعة]. (قم بتھيئة إعدادات الطباعة في شاشة [طباعة] أو من خالل النقر فوق أيقونة [ملف] من شريط القوائم [طباعةيمكنك الطباعة من خالل تحديد [
قبل الطباعة.)

 وضعProfessional

يتيح لك ھذا الوضع إنشاء تخطيطات باستخدام مجموعة واسعة من الخيارات واألدوات المتقدمة.

). (قم بتھيئة إعدادات الطباعة في A(] أو من خالل النقر فوق أيقونة إعداد الطباعةملف] من شريط القوائم [طباعةيمكنك الطباعة من خالل تحديد [
] قبل الطباعة.)طباعةشاشة [

) في الطباعة دون تغيير إعدادات الطباعة.B]، تبدأ أيقونة (طباعةباإلضافة إلى ذلك، يمكنك النقر فوق أيقونة [

B

A
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 وضعSnap

يتيح لك ھذا الوضع التقاط جميع محتويات شاشة الكمبيوتر أو جزء منھا، وطباعتھا كصورة وحفظھا لالستخدام في المستقبل.

a] انقر فوق زر اختيار الوضعSnap.[
].Snapوصف الوضع يظھر مربع حوار [

b] موافقانقر فوق.[
].Snapتظھر لوحة الوضع [

9الطابعةنقل البيانات إلى 

" في P-touch Transfer Manager". لمزيد من المعلومات، راجع P-touch Transfer Manager، يجب استخدام الطابعةلنقل البيانات إلى 
.109صفحة
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Mac9لنظام تشغيل 

P-touch Editor9تشغيل 

] على سطح المكتب.P-touch Editorانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
: P-touch Editorيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل •

 -]، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة تطبيق P-touch Editor] - [التطبيقات] - [Macintosh HDانقر نقًرا مزدوًجا فوق [
]P-touch Editor.[

.الطابعة إلى P-touch Editor، يتعذر عليك نقل بيانات الملصق المنشأة باستخدام Macعند استخدام كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل •

.P-touch Editorسيبدأ تشغيل 
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9أوضاع التشغيل

الوضع القياسي

يتيح لك ھذا الوضع إنشاء الملصقات التي تتضمن النصوص والصور.

تتكون نافذة التخطيط من األقسام التالية:

شريط األوامر1

شريط الرسم/التحرير2

مستكشف3

نافذة التخطيط4

نافذة قاعدة البيانات5

1

2

5

4

3
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 وضعSnap

يمكنك من خالل ھذا الوضع التقاط الشاشة وطباعتھا كصورة وحفظھا لالستخدام في المستقبل.

، اتبع الخطوات أدناه.Snapلبدء تشغيل الوضع 

a] انقر فوق زر اختيار الوضعSnap.[
).Snap] (بيان وضع Description of Snap modeيظھر مربع حوار [

b] انقر فوقOK.(موافق) [
].Snapتظھر لوحة الوضع [

9الطابعةنقل البيانات إلى 

" P-touch Transfer Manager". لمزيد من المعلومات، راجع  Windows، يجب استخدام جھاز كبيوتر يعمل بنظام تشغيل الطابعةلنقل البيانات إلى 
.109في صفحة
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P-touch Transfer Manager10

 وحفظ النسخ االحتياطية لبياناتك على جھاز الكمبيوتر.P-touchطابعة الملصقات يسمح ھذا البرنامج بنقل القوالب والبيانات األخرى إلى 

 البيانات النصية التي سيتم إدراجھا في القالب P-touch Template، ومن ثم يرسل الطابعة البيانات إلى P-touch Transfer Managerينقل أوال 
/P-touch Template Manual"لمزيد من المعلومات، قم بتنزيل ، P-touch Templateوالمطبوعات، ولمزيد من المعلومات حول 

Command Reference دليل) P-touch Template"((باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم / مرجع أمر خطوط المسح Brother على الويب عبر 
support.brother.com 

] (األدلة) - [اختر منتج]Manuals[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

.P-touch Templateھناك حاجة إلى وظيفة النقل الستخدام 

يمكن أيضا نقل القالب عبر الشبكة.

P-touch Transfer Manager10نقل القالب إلى 

.P-touch Transfer Manager إلى P-touch Editor، يجب عليك أوال نقل القوالب التي تم إنشاؤھا في P-touch Transfer Managerالستخدام 

a قم بإنشاء التخطيط الذي تريد استخدامه كقالب معP-touch Editor] لحفظه كملف قالب ]حفظ باسم] - [ملف، ثم حدد قائمة ) *.lbx.(

b] نقل] - [نقل النموذج] - [ملفانقر فوق.[

، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Transfer Managerعند بدء تشغيل 

مالحظة
:P-touch Transfer Managerيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

Windows Vista / Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
].Brother P-touch[]  -P-touch Tools[]  -P-touch Transfer Manager 2.2- []كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
].التطبيقات] على شاشة [P-touch Transfer Manager 2.2انقر فوق [

 :Windows 10بالنسبة لنظام •
Brother] أسفل [P-touch Transfer Manager 2.2]، ثم انقر فوق [كافة التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [ P-touch.[

 P-touch Transfer Managerكيفية استخدام 
P-touchو Libraryنظام) Windows (10فقط

http://support.brother.com/
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10النافذة الرئيسية

شريط القائمة1
]) وفًقا لوظائفھا.تعليمات] و [أدوات] و [عرض] و [تحرير] و [ملفيوفر الوصول إلى األوامر المختلفة، التي يتم تجميعھا ضمن كل عنوان قائمة ([

شريط األدوات2
يوفر الوصول إلى األوامر المستخدمة بشكل متكرر.

محدد الطابعة3
 المحدد في قائمة الطابعة، سيتم فقط عرض البيانات التي يمكن إرسالھا إلى طابعة سيتم نقل البيانات إليھا. عندما تقوم بتحديد طابعةيسمح لك بتحديد أي 

البيانات.

طريقة عرض المجلدات4
، عندما تقوم بتحديد مجلد ما، تظھر القوالب الموجودة في المجلد المحدد في قائمة القوالب.األجھزةيعرض قائمة من المجلدات و

.الطابعة، فستظھر القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينھا في طابعةإذا قمت بتحديد 

قائمة القوالب5
تعرض قائمة القوالب في المجلد المحدد.

معاينة6
تعرض معاينة القوالب في قائمة القوالب.

2

4

1
3

5

6
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شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

نقل

 فقط)P-touch Transfer Manager(لـ
.الطابعةنقل القوالب والبيانات األخرى من الكمبيوتر إلى 

حفظ ملف النقل

)بطابعة(عند عدم التوصيل 

تغيير نوع ملف البيانات لنقله إلى تطبيقات أخرى.

)، USB" المتداد اسم الملف عند طباعة الملصق باستخدام وضع التخزين الضخم (BLFحدد "
) Wi-Fi أو LAN (عبر شبكة BRAdmin Professionalأو عند نقل البيانات باستخدام 

" عند نقل البيانات باستخدام PDZ. حدد " Mobile Transfer Express (Wi-Fi)أو 
Transfer Express (USB) .

تختلف الواجھات المتوفرة وفًقا للطراز.

نسخ احتياطي

 فقط)P-touch Transfer Manager(لـ
 وحفظھا في جھاز الكمبيوتر.الطابعةجلب القوالب والبيانات األخرى التي تم حفظھا في 

فتح القالب المحدد.فتح

طباعة

 فقط)P-touch Library(خاص بـ 
.الطابعةطباعة القالب المحدد باستخدام 

.P-touch Libraryسماح بالبحث عن القوالب أو البيانات األخرى التي تم تسجيلھا في بحث

تغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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10الطابعةنقل قوالب أو بيانات أخرى من الكمبيوتر إلى 

.الطابعةاستخدم اإلجراء التالي لنقل القوالب وقواعد البيانات والصور من جھاز الكمبيوتر إلى 

aعبر الطابعةقم بتوصيل الكمبيوتر و USB وقم بتشغيل الطابعة،
 بجانب رمز الطابعة في عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

.الطابعة في عرض المجلد، فستظھر القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينھا في الطابعةإذا قمت بتحديد 

مالحظة
مفصولة أو غير متصلة، فلن يتم إدراجھا في طريقة عرض المجلد.الطابعة في حال كانت •

 في وضع التشغيل.الطابعة أو اتصال السلكي، وأن USBمتصلين بشكل صحيح باستخدام كابل الطابعة قبل نقل البيانات، تأكد من أن جھاز الكمبيوتر و•

b الذي تريد نقل القالب أو غيره من البيانات إليھا.الطابعةحدد 

مالحظة
 في وضع التشغيل.الطابعة أو اتصال السلكي، وأن USBمتصلين بشكل صحيح باستخدام كابل الطابعة قبل نقل البيانات، تأكد من أن جھاز الكمبيوتر و
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c] ثم قم بإنشاء مجلد جديد.جديد]، وحدد [التكويناتانقر بزر الماوس األيمن فوق مجلد ،[

].نقلفي المثال أعاله، يتم إنشاء المجلد [

d.اسحب القالب أو غيره من البيانات التي تريد نقلھا وضعھم في المجلد الجديد

مواصفات وظيفة النقل

تفاصيل القيودالحد األقصى للعناصر القابلة للنقلنوع البيانات

99القالب
 كائًنا كحد أقصى.50يمكن أن يحتوي كل قالب على 

 سطًرا كحد أقصى.17يمكن أن يحتوي كل كائن على 

99قاعدة البيانات
 يمكن نقل ملفات *.csv.فقط 

 يمكن أن يحتوي كل ملف *.csv سجل كحد أقصى.65000 حقالً و256 على 

الصورة 
(الرموز المنقولة)

99

 يمكن نقل ملفات *.bmp.فقط 

 يوصى بملفات *.bmp.أحادية اللون 

 بكسل.2048×2048يبلغ حد الحجم 

.يمكن اقتصاص الصور العريضة
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مالحظة
" في P-touchطابعة الملصقات تأكيد إعدادات " (راجع الطابعةيمكن تأكيد المساحة المتوفرة في ذاكرة ملف النقل عن طريق طبع تقرير إعدادات 

). 82صفحة

1] في التقرير الخاص بالمساحة المتاحة.ROM FREEراجع [

: ******* بايت" عن المساحة الفعلية المتوفرة.ROM FREEقد تختلف المساحة المتاحة التي تظھر في "1

يمكن عرض القوالب وغيرھا من البيانات عن طريق اختيار:

] التكويناتالمجلد الموجود في مجلد[

]كافة المحتويات [

] التخطيطات]، مثل [تصفيةواحدة من الفئات تحت[

عند نقل قوالب متعددة أو بيانات أخرى، اسحب كل الملفات التي تريد نقلھا وضعھا في المجلد الجديد.

) لكل ملف عند وضعه في المجلد الجديد.الطابعةيتم تعيين رقم مفتاح (موقع ذاكرة في 
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e] ثم حدد رقم المفتاح المطلوب.تعيين المفتاح لتغيير رقم المفتاح الذي تم تعيينه ألحد العناصر، انقر بزر الماوس األيمن فوق العنصر، وحدد ،[

مالحظة
.الطابعةباستثناء البيانات في قواعد البيانات، يتم تعيين رقم مفتاح لجميع البيانات التي تم نقلھا إلى •

، فسيتم استبدال القالب الطابعة يحتوي على رقم مفتاح مشترك مع قالب آخر سبق حفظه في الطابعةإذا كان القالب أو غيره من البيانات المنقولة إلى •
 عن طريق النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى (راجع الطابعةالقديم بالجديد. ويمكن التأكد من تعيينات رقم مفتاح القوالب التي تم حفظھا في 

).117" في صفحةالطابعةالنسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في "

النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في " (راجع الطابعة ممتلئة، أزل واحد أو أكثر من القوالب من ذاكرة الطابعةإذا كانت ذاكرة •
).117" في صفحةالطابعة

f لتغيير أسماء القوالب أو البيانات األخرى التي سيتم نقلھا، انقر فوق العنصر المطلوب وأدخل االسم الجديد، قد يكون عدد األحرف المستخدمة ألسماء
.الطابعةالقالب محدود تبعا لطراز 

مالحظة
 أحرف من اسم ملف القالب.10 فقط) أول P950NWتعرض شاشة عرض اللوحة التي تعمل باللمس (
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g] وستظھر رسالة تأكيد.نقلحدد المجلد الذي يحتوي على القوالب أو البيانات األخرى التي ترغب في نقلھا، ثم انقر فوق ،[

مالحظة
].نقل دون إضافتھا إلى مجلد، حدد القالب أو البيانات األخرى التي ترغب في نقلھا، ثم انقر فوق [الطابعةيمكن أيضا نقل عناصر فردية إلى •

يمكن جمع العناصر والمجلدات المتعددة ونقلھا في عملية واحدة.•

h] موافقانقر فوق.[

.للطابعةيتم نقل البيانات المحددة 
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10الطابعةالنسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

 واحفظھا على جھاز الكمبيوتر.الطابعةاستخدم اإلجراء التالي لجلب القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

ھام
يتعّذر تحرير القوالب أو البيانات األخرى على الكمبيوتر.•

 آخرى.طابعة إلى طراز الطابعة، قد يتعذر نقل القوالب أو البيانات األخرى المنسوخة احتياطًيا من طراز الطابعةوفًقا لطراز •

aوقم بتشغيل الطابعة الطابعةقم بتوصيل الكمبيوتر و،
 بجانب رمز الطابعة في عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

.الطابعة في عرض المجلد، فستظھر القوالب الحالية والبيانات األخرى التي تم تخزينھا في الطابعةإذا قمت بتحديد 

b نسخ احتياطي إلجراء النسخ االحتياطي منه، ثم انقر فوق [الطابعةحدد،[
وستظھر رسالة تأكيد.

c] موافقانقر فوق.[
 الطابعة في طريقة عرض المجلد. يستند اسم المجلد إلى تاريخ النسخ االحتياطي ووقته. يتم نقل جميع قوالب الطابعةيتم إنشاء مجلد جديد ضمن 

والبيانات األخرى إلى مجلد جديد وحفظھا في جھاز الكمبيوتر.
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10الطابعةحذف جميع بيانات 

.الطابعةاستخدم اإلجراء التالي لحذف جميع القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

aوقم بتشغيل الطابعة الطابعةقم بتوصيل الكمبيوتر و،
 بجانب رمز الطابعة في عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

b حذف الكل، ثم حدد [الطابعةانقر بزر الماوس األيمن فوق،[

وستظھر رسالة تأكيد.

c] موافقانقر فوق.[
.الطابعةيتم حذف جميع القوالب والبيانات األخرى المحفوظة في 
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PDF10 أو ملف BLFإنشاء ملف 

. كما PDZ أو BLF، في تنسيق P-touch Editor لحفظ بيانات القالب الذي تم إنشاؤه باستخدام P-touch Transfer Managerيمكن استخدام 
 BLF على الشبكة، من جھاز كمبيوتر أو جھاز الھاتف المحمول، ويمكن أيضا طباعة الملفات في تنسيق طابعةيمكن نقل ھذه الملفات في ھذا التنسيق إلى 

من وضع التخزين الضخم.

a إنشاء القالب باستخدامP-touch Editor ومن ثم نقله إلى ،P-touch Transfer Manager،
.109" في صفحةP-touch Transfer Managerنقل القالب إلى "لمزيد من المعلومات راجع 

b في نافذة التكوينات إلى الكمبيوتر، حدد [الطابعةدون توصيل [P-touch Transfer Manager.ثم حدد القالب لحفظه ،

مالحظة
يمكن تحديد قوالب متعددة في نفس الوقت.

c] حفظ ملف النقل] - [ملفانقر فوق.[

ھام
 للكمبيوتر.الطابعة] فقط في حال فصل أو عدم توصيل حفظ ملف النقليظھر زر [

مالحظة
).pdz) أو ملف حزمة نقل (blf]، يتم حفظ كافة القوالب في المجلد كملف نقل (التكوينات] بعد تحديد [حفظ ملف النقلإذا قمت بالنقر فوق [•

).pdz) واحد أو ملف حزمة نقل (blfيمكن الجمع بين قوالب متعددة في ملف نقل (•

d] حدد تنسيق لحفظ القالب، ثم اكتب االسم واحفظ القالب.حفظ كنوعفي ،[
،Wi-Fi أو Wireless Direct باستخدام الطابعة عند الطباعة باستخدام وضع التخزين الضخم أو وصل الھاتف المحمول إلى BLFحدد تنسيق 

).pdz) أو ملف حزمة نقل (blfيتم حفظ القوالب كملف نقل (
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P-touch Library10

 لطباعة القوالب.P-touch Library، حيث يمكن استخدام P-touch Templateيتيح لك ھذا البرنامج استخدام جھاز الكمبيوتر إلدارة 

P-touch Library10تشغيل 

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

].P-touch Library 2.2] -  [P-touch Tools] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

].التطبيقات] على شاشة [P-touch Library 2.2انقر فوق [

 بالنسبة لنظامWindows 10:

Brother] تحت [P-touch Library 2.2]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [ P-touch.[

، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Libraryعند بدء تشغيل 

10النافذة الرئيسية

شريط القائمة1
]) وفًقا لوظائفھا.تعليمات] و [أداة] و [عرض] و [تحرير] و [ملفيوفر الوصول إلى جميع األوامر المتوفرة، التي يتم تجميعھا ضمن كل عنوان قائمة ([

شريط األدوات2
يوفر الوصول إلى األوامر المستخدمة بشكل متكرر.

قائمة المجلدات3
تعرض قائمة المجلدات، فعندما تقوم بتحديد مجلد ما، تظھر القوالب الموجودة في المجلد المحدد في قائمة القوالب.

قائمة القوالب4
تعرض قائمة قوالب في المجلد المحدد.

2

3

1

4

5
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معاينة5
تعرض معاينة القوالب المحددة في قائمة القوالب.

شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

فتح القالب المحدد.فتح

طباعة

 فقط)P-touch Library(خاص بـ 
.الطابعةطباعة القالب المحدد باستخدام 

.P-touch Libraryسماح بالبحث عن القوالب التي تم تسجيلھا في بحث

تغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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10فتح القوالب وتحريرھا

].فتححدد القالب الذي تريد فتحه أو تحريره، ثم انقر فوق [

سيتم بدء تشغيل البرنامج المقترن بالقالب ويمكن تحرير القالب.
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10طباعة القوالب

].طباعةحدد القالب الذي تريد طباعته، ثم انقر فوق [

 المتصلة بطباعة القالب.الطابعةيقوم 
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10البحث عن قوالب

.P-touch Libraryيمكن البحث عن القوالب التي تم تسجيلھا في 

a] بحثانقر فوق.[
].بحثيظھر مربع الحوار [

b.حدد معايير البحث
تتوفر معايير البحث التالية:

التفاصيلاإلعدادات

]، فسيبحث البرنامج عن الملفات التي تفي ولتحديد كيفية بحث البرنامج عندما يتم تحديد معايير متعددة، وإذا قمت بتحديد [معلمات عديدة
بجميع المعايير، 

]، فسيبحث البرنامج عن الملفات التي تفي بأيٍ من المعايير.أوأما إذا قمت بتحديد [

البحث عن القالب عن طريق تحديد اسم الملف.االسم

البحث عن القالب عن طريق تحديد نوع الملف.النوع

البحث عن القالب عن طريق تحديد حجم الملف.الحجم

البحث عن القالب عن طريق تحديد تاريخ الملف.التاريخ
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c] بدء البحثانقر فوق.[
يبدأ البحث.

d] بحثأغلق مربع الحوار.[
] في عرض المجلد.نتائج البحثلتأكيد نتائج البحث، انقر فوق [

مالحظة
] أو إلى قائمة المجلدات، ويمكن أيًضا تھيئة كافة المحتويات عن طريق سحبھا وإفالتھا في مجلد [P-touch Libraryيمكن تسجيل قوالب في 

P-touch Editor لتسجيل القوالب في P-touch Library:تلقائًيا، باستخدام اإلجراء التالي 

].خيارات- []أدوات، حدد [P-touch Editorمن قائمة 1

].عام] في عالمة التبويب [إعدادات التسجيل]، انقر فوق [خياراتفي مربع الحوار [2

].موافق، ثم انقر فوق [P-touch Editorحدد توقيًتا لتسجيل القوالب التي تم إنشاؤھا باستخدام 3
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11

، حيث ينشئ المسؤول قالب أوال، ثم يتولى توزيعه مع P-touch Transfer Express باستخدام P-touchطابعة الملصقات يمكن نقل القوالب إلى 
P-touch Transfer Express ثم يمكن استخدام ،P-touch Transfer Express طابعتك لنقل القالب مباشرة إلى.

.support.brother.com  على الويب عبر Brother من موقع الدعم P-touch Transfer Expressيمكنك تنزيل أحدث نسخة من 

] (التنزيالت) - [اختر منتج]Downloads[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

ھام
) لم يتم استخدامه حاليا، إذا تم بالفعل P-touch Transfer Manager] (في تعيين المفتاحفي حال نقل القالب كقالب جديد، تأكد من تحديد رقم [•

] المحدد، سيتم كتابة القالب الجديد فوق القالب الموجود.تعيين المفتاحاستخدام رقم [

.USBتتطلب ھذه الوظيفة اتصال •

P-touch Transfer Express11إعداد 

.الطابعة لنقل القوالب إلى P-touch Transfer Expressيجب على المستخدم تجھيز 

ھام
.Transfer Expressيجب أن يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل استخدام •

•P-touch Transfer Express.متاح فقط باللغة اإلنجليزية 

a يمكنك تنزيل أحدث نسخة منP-touch Transfer Express من موقع الدعم Brother على الويب عبر  support.brother.com.
] (التنزيالت) - [اختر منتج]Downloads[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

b تنزيلTransfer Express.إلى أي مكان على جھاز الكمبيوتر 

c) ضغط الملف الذي تم تنزيلهzip.(

 P-touch Transfer Expressنقل القوالب باستخدام 
) Windows 11  فقط) 

المستخدمينالمسؤول

Brother موقع الدعم
support.brother.com

P-touch
 Editor

P-touch 
Transfer Manager

Transfer Express

xxx.lbxxxx.lbxxxx.pdz

1.

2.3.4.5.

P-touch 
Transfer Express

xxx.pdz

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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P-touch Transfer Manager11نقل القالب إلى 

a قم بإنشاء التخطيط الذي تريد استخدامه كقالب معP-touch Editor] لحفظه كملف قالب ]حفظ باسم] - [ملف، ثم حدد قائمة ) *.lbx.(

b] نقل] - [نقل النموذج] - [ملفانقر فوق.[

.P-touch Transfer Managerتم نقل القالب إلى 
 تلقائيا.P-touch Transfer Managerسيبدأ تشغيل 

مالحظة
Windows Vista / Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 

] - Brother P-touch] - [كل البرامج عن طريق النقر فوق الزر "بدء" - [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل القالب إلى 
]P-touch Tools]  - [P-touch Transfer Manager 2.2 لبدء [P-touch Transfer Manager ومن ثم سحب ملف ،LBX لنافذة 

P-touch Transfer Manager.

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
] على شاشة P-touch Transfer Manager 2.2 عن طريق النقر فوق [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل القالب إلى 

.P-touch Transfer Manager لنافذة LBX، ومن ثم سحب ملف P-touch Transfer Manager] لبدء التطبيقات[

 :Windows 10بالنسبة لنظام •
] - Brother P-touch] - [كل التطبيقات عن طريق النقر فوق الزر "بدء" - [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل القالب إلى 

]P-touch Transfer Manager 2.2 لبدء [P-touch Transfer Manager ومن ثم سحب ملف ،LBX لنافذة P-touch Transfer 
Manager.
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pdz(11حفظ القالب كملف حزمة نقل (

).pdz، احفظ القالب كملف حزمة نقل (P-touch Transfer Expressإلنشاء ملف بتنسيق يمكن استخدامه بواسطة 

a] التكويناتفي عرض المجلد، حدد.[

b.حدد القوالب التي ترغب في توزيعھا
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c] حفظ ملف النقل] - [ملفانقر فوق.[

ھام
 للكمبيوتر.الطابعة] فقط في حال فصل أو عدم توصيل حفظ ملف النقليظھر زر [

مالحظة
).pdz] أو المجلد الذي تم إنشاؤه، سيتم حفظ كافة القوالب في المجلد كملف حزمة نقل (التكوينات] بعد اختيار [حفظ ملف النقلإذا قمت بالنقر فوق [•

).pdzيمكن الجمع بين قوالب متعددة في ملف حزمة نقل واحد (•

d] حفظاكتب االسم، ثم انقر فوق.[

).pdzيتم حفظ القالب كملف حزمة نقل (
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11 إلى المستخدمP-touch Transfer Express) وpdzتوزيع ملف حزمة النقل (

مالحظة
فليس من الضروري على المسؤول إرسال مجلد  على جھاز الكمبيوتر الخاص به، Transfer Expressفي حال قام المستخدم بالفعل بنسخ مجلد 

Transfer Express إلى المستخدم، وفي ھذه الحالة، يمكن للمستخدم ببساطة تحريك نقل ملف حزمة النقل التي تم توزيعھا إلى المجلد الذي تم 
].PtTrExp.exeتنزيله، ومن ثم النقر نقرا مزدوجا فوق [

a) تحريك ملف حزمة النقلpdz.إلى مجلد التنزيالت (

b.توزيع جميع الملفات في مجلد التنزيالت للمستخدم
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11 الخاصة بكالطابعة) إلى pdzنقل ملف حزمة النقل (

 الوارد من المسؤول.P-touch Transfer Express عن طريق استخدام تطبيق الطابعة) إلى pdzيمكن للمستخدم نقل ملفات حزمة النقل (

ھام
 عند نقل القوالب.إيقاف الطاقةتجنب 

aقم بتشغيل الطابعة.

b بالكمبيوتر باستخدام كابل الطابعةصل USB.

c" انقر نقرا مزدوجا فوقPtTrExp.exe] في مجلد "Transfer Express" ثم انقر مرة أخرى نقرا مزدوجا فوق ،[PtTrExp.exe " الذي
تم استالمه من المسؤول.

d1.كان ھناك ملف حزمة نقل (في حال pdz المجلد الذي يحتوي على [في) واحدPtTrExp.exe] انقر فوق ،[Transfer.(نقل) [

نقل ملف حزمة النقل يبدأ.
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] Browse]، انقر فوق [PtTrExp.exeالمجلد الذي يحتوي على [في ) متعددة أو ال يوجد أي منھا pdz كان ھناك ملفات حزمة نقل (في حال.2
(استعراض).

].فتححدد ملف حزمة النقل الذي تريد نقله، ثم انقر فوق [

] (نقل).Transferانقر فوق [
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] (نعم).Yesانقر فوق [

نقل ملف حزمة النقل يبدأ.

e] انقر فوقOK.(موافق) [

تم اكتمال نقل ملف حزمة النقل.



134

12
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.P-touch Update Softwareيمكن ترقية البرنامج إلى أحدث إصدار متوفر باستخدام 

مالحظة
قد يختلف البرنامج الفعلي ومحتويات ھذا الدليل.•

 عند نقل البيانات أو تحديث البرنامج الثابت.إيقاف التشغيلتجنب •

Windows (لنظام تشغيل Cable Label Toolتحديث  P-touchفقط) و   Editor12

ھام
.P-touch Editor فقط) و Cable Label Tool)  Windowsيجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل تحديث 

Windowsلنظام تشغيل   12

a ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجانقر فوق زر "بدء"، ثم حدد [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 بالنسبة لنظامWindows 10:

]، أو انقر نقًرا مزدوًجا P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء"، حدد [
] على سطح المكتب.P-touch Update Software [-فوق 

12 برنامجP-touchكيفية تحديث 
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b] تحديث برامج الكمبيوترانقر فوق أيقونة.[

c] حّدد مربع االختيار بجوار اللغة] و [الطابعةحّدد ،[Cable Label Toolو P-touch Editor] تثبيت، ثم انقر فوق.[

d.تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت



  برنامجP-touchكيفية تحديث 

136

12

Mac12لنظام 

a] انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونةP-touch Update Software.على سطح المكتب [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

 -]، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة تطبيق P-touch Update Software] - [التطبيقات] - [Macintosh HDانقر نقًرا مزدوًجا فوق [
]P-touch Update Software.[

b] انقر فوق أيقونةComputer software update.(تحديث برنامج الكمبيوتر) [
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c] حّددPrinter] (الطابعة) و [Language (اللغة)، حّدد مربع االختيار بجوار [P-touch Editor] ثم انقر فوق ،Install.(تثبيت) [

d.تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت
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12تحديث الجھاز

ھام
يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل تحديث البرنامج الثابت.•

 عند نقل البيانات أو تحديث البرنامج الثابت.إيقاف التشغيلتجنب •

عند تشغيل أي تطبيق آخر، قم بإنھاء التطبيق.•

Windowsلنظام تشغيل   12

a قم بتشغيل ماكينة طباعة الملصقاتP-touch ووصل كبل USB.

b ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
: P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجانقر فوق زر "بدء"، ثم حدد [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 بالنسبة لنظامWindows 10:

]، أو انقر نقًرا مزدوًجا P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء"، حدد [
] على سطح المكتب.P-touch Update Softwareفوق [
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c] تحديث الماكينةانقر فوق أيقونة.[

d] موافق]، ثم انقر فوق [الماكينة متصلة بطريقة صحيحة]، تأكد من ظھور [الطابعةحّدد.[
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e] نِقل]، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [اللغةحّدد.[

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.إيقاف تشغيل الطابعةتجنب 

f] لبدء التحديث. بدءافحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوق [
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

ھام
 أو فصل الكبل أثناء عملية التحديث.إيقاف تشغيل الطابعةتجنب 

Mac12لنظام 

aوِصل كبل قم بتشغيل الطابعة USB.

b] انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونةP-touch Update Software.على سطح المكتب [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

]، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة تطبيق P-touch Update Software] - [التطبيقات] - [Macintosh HDانقر نقًرا مزدوًجا فوق [
]P-touch Update Software.[
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c] انقر فوق أيقونةMachine update.(تحديث الجھاز) [

d] حّددPrinter] (الطابعة) ، تأكد من ظھور [The machine is connected correctly.  (تم توصيل الجھاز بشكل صحيح.)، ثم انقر [
] (موافق).OKفوق [
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e] حّددLanguage] (اللغة)، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [Transfer.(نقل) [

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.إيقاف تشغيل الطابعةتجنب 

f] افحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوقStart .(بدء) لبدء التحديث [
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

مالحظة
 أثناء عملية التحديث.إيقاف تشغيل الطابعةتجنب 
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13ميزات الشبكة

 خاص بشبكة سلكية للتفاوض التلقائي Ethernet أو IEEE 802.11b/g/n على شبكة ال سلكية P-touchماكينة طباعة الملصقات يمكن مشاركة 
10BASE-T/100BASE-TX)  P950NW فقط) باستخدام خادم طباعة الشبكة الداخلية. يدعم خادم الطباعة وظائف متعددة وأساليب التوصيل على 

، وذلك اعتماًدا على نظام التشغيل الذي تقوم بتفعيله.TCP/IPشبكة تدعم 

13مقدمة
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وعنوان الشبكة الفرعية والبوابة) باستخدام نظام IP (عنوان الطابعةتغيير إعدادات شبكة 
Windowsتشغيل   14

BRAdmin Light14استخدام األداة المساعدة 

 Brother المتصلة بالشبكة، حيث ُيمكنھا أيًضا البحث عن منتجات Brother لإلعداد المبدئي لطابعات BRAdmin Lightتم تصميم األداة المساعدة 
.IP وعرض حالة وتھيئة إعدادات الشبكة األساسية، مثل عنوان TCP/IPفي بيئة 

BRAdmin Light14تثبيت 

a يرجى زيارة موقع الدعمBrother على الويب عبر  support.brother.com.وتنزيل المثبت للبرنامج والوثائق 

b انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف الذي تم تنزيله ثم اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة لمتابعة التثبيت. في مربع الحوار الخاص بتحديد العناصر المطلوب
.BRAdmin Lightتثبيتھا حّدد 

مالحظة
 المتاحة للتنزيل من موقع Brother BRAdmin Professional بشكل متقدم، استخدم أحدث إصدار من األداة المساعدة الطابعةمن أجل إدارة •

.support.brother.com  على الويب عبر Brotherالدعم 

في حال استخدام جدار حماية أو برنامج حماية من برامج التجسس أو الفيروسات، قم بتعطيلھم مؤقًتا، وعندما تتأكد من قدرتك على الطباعة يمكنك •
إعادة تمكينھم مرة أخرى.

" أو BRWxxxxxxxxxxxx ھو"الطابعة الحالية، اسم العقدة االفتراضي لخادم الطباعة في BRAdmin Lightيظھر اسم العقدة في نافذة •
"BRNxxxxxxxxxxxx" ويعتمد) ."xxxxxxxxxxxx على عنوان "MAC عنوان/Ethernet بالطابعة الخاص(.

BRAdmin Light14 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة باستخدام IPإعداد عنوان 

a قم بتشغيل األداة المساعدةBRAdmin Light.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

].BRAdmin Light] -  [BRAdmin Light] -  [Brother] - [كل البرامج] - [بدءانقر فوق [

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

].التطبيقات] على شاشة [BRAdmin Lightانقر فوق أيقونة [

Windows 10:

].Brother] أسفل [BRAdmin Light]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [

b سوف يقومBRAdmin Light.بالبحث عن أجھزة جديدة تلقائًيا 

P-touch14ماكينة طباعة الملصقات تغيير إعدادات شبكة 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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c.انقر نقًرا مزدوًجا فوق الجھاز غير الُمھيأ

مالحظة
] (غير مھّيأ) في شاشة األداة المساعدة Unconfigured سيظھر الجھاز في شكل [DHCP/BOOTP/RARPإذا كنت ال تستخدم خادم 

BRAdmin Light.

d] حّددSTATIC] ـ ] Subnet Mask) و [IP] (عنوان IP Address] (أسلوب التمھيد). أدخل إعدادات [Boot Method] (ثابت) الخاص ب
] (البوابة) (إن لزم األمر) لخادم الطباعة الخاص بك.Gateway(قناع الشبكة الفرعية) و [

e] انقر فوقOK.(موافق) [

f في حال ضبط عنوانIP بشكل صحيح، يظھر خادم طباعة Brother.في قائمة الجھاز 
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14أدوات المساعدة األخرى لإلدارة

. حيث ُيمكن تغيير إعدادات الشبكة باستخدام BRAdmin Light مع أدوات المساعدة لإلدارة التالية باإلضافة إلى األداة المساعدة الطابعةُيمكن استخدام 
ھذه األدوات المساعدة.

14استخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)

 الطابعةتھيئة إعدادات " (بروتوكول نقل النص التشعبي)، (راجع HTTPُيمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لتغيير إعدادات خادم الطباعة باستخدام 
).149" في صفحةباستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)

Windows (لنظام التشغيل BRAdmin Professionalاستخدام األداة المساعدة  14 فقط) 

 المتصلة بالشبكة. تستطيع ھذه األداة المساعدة البحث عن منتجات Brother أداة مساعدة في إدارة أكثر تقدًما ألجھزة BRAdmin Professionalُتعد 
Brother لإلشارة إلى حالة كل جھاز. ُيمكن تھيئة إعدادات اللون على الشبكة وعرض حالة الجھاز من نافذة على شكل مستعرض سھلة القراءة وتغيير 

 المحلية لديك، كما يمكن لألداة LAN على شبكة  Windowsالشبكة والجھاز مع القدرة على تحديث البرنامج الثابت من الجھاز الذي يعمل بنظام تشغيل 
 على الشبكة لديك مع تصدير بيانات السجل.Brother أيًضا تسجيل نشاط أجھزة BRAdmin Professionalالمساعدة 

.support.brother.com  على الويب عبر Brotherلمزيد من المعلومات والتنزيالت، يرجى زيارة موقع الدعم 

مالحظة
  على الويب عبر Brother المتاحة للتنزيل من موقع الدعم Brother BRAdmin Professionalاستخدم أحدث إصدار من األداة المساعدة •

support.brother.com.

في حال استخدام جدار حماية أو برنامج حماية من برامج التجسس أو الفيروسات، قم بتعطيلھم مؤقًتا، وعندما تتأكد من قدرتك على الطباعة يمكنك •
إعادة تمكينھم مرة أخرى.

". BRNxxxxxxxxxxxx" أو"BRWxxxxxxxxxxxx الحالية، واسم العقدة االفتراضي ھو "BRAdmin Professionalيظھر اسم العقدة في نافذة •
.)بالطابعة الخاص Ethernet/عنوان MAC" على عنوان xxxxxxxxxxxx(ويعتمد "

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


148

15

15

15نظرة عامة

، وعند استخدام اإلدارة القائمة على الويب يمكن HTTP على الشبكة باستخدام P-touchطابعة الملصقات يمكن استخدام مستعرض ويب قياسي إلدارة 
إجراء العمليات التالية:

 الطابعةعرض معلومات حول حالة.

 فحص إعدادات الشبكة مثل معلوماتTCP/IP.

 وخادم الطباعة.للطابعةعرض معلومات عن إصدار البرنامج بالنسبة 

الطابعةفحص تفاصيل تھيئة الشبكة و.

مالحظة
،  Windows أو إصدار أحدث لنظام تشغيل Firefox® 25.0.1 أو إصدار أحدث أو Microsoft® Internet Explorer® 7.0نوصي باستخدام 

Safari® 5.0.6 أو األصدار األحدث أو Firefox® 26.0 أو إصدار أحدث لنظام تشغيل Mac.

 وملفات تعريف االرتباط دائًما في أي مستعرض تستخدمه.JavaScriptيرجى التأكد من تمكين 

 صالح للتمكن من استخدام اإلدارة القائمة IPوالكمبيوتر على عنوان الطابعة  لديك باإلضافة إلى أنه يجب أن تحتوي TCP/IPيجب أن تستخدم الشبكة 
على الويب.

15اإلدارة على الويب
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15 باستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)الطابعةتھيئة إعدادات 

 (بروتوكول نقل النص التشعبي).HTTPُيمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لتغيير إعدادات خادم الطباعة باستخدام 

ھام
" أمامھا.Pwdكلمة المرور االفتراضية موجودة في الجزء الخلفي من الجھاز وتم وضع عالمة "

نوصيك بتغيير كلمة المرور االفتراضية على الفور لحماية جھازك من الوصول غير المصرح به. يمكنك أيًضا طباعة كلمة المرور االفتراضية بالضغط 
 حتى يبدأ مؤشر الحالة بالوميض. انقر فوق "كلمة المرور االفتراضية" على النسخة المطبوعة.التلقيم والقصمع االستمرار على زر 

a" اكتبhttp://printer_ip_address/ " في شريط عنوان المتصفح لديك. (حيث "printer_ip_address ھو عنوان "IP الخاص بجھازك 
. /http://192.168.1.2، فاكتب: 192.168.1.2 للطابعة ھو .IPأو اسم خادم الطباعة.) على سبيل المثال، إذا كان عنوان 

b اكتب كلمة المرور في حقلLogin.(تسجيل الدخول)، إذا لزم األمر 

c انقر على.

d انقر فوق عالمة تبويبNetwork .(الشبكة)

e.ل إعدادات جھازك، إذا لزم األمر عدِّ

مالحظة
رت ملف   الخاص بخادم الطباعة. يدعم DNS على جھاز الكمبيوتر لديك أو كنت تستخدم نظام اسم المجال، فيمكنك أيًضا إدخال اسم Hostsإذا حرَّ

، انقر فوق NetBIOS الخاص بخادم الطباعة. للعثور على اسم NetBIOS، لذا يمكنك أيًضا إدخال اسم NetBIOS وTCP / IPخادم الطباعة 
 حرًفا من اسم العقدة ويظھر 15 المعّين ھو أول NetBIOS (حالة الشبكة). اسم Network Status (الشبكة) ثم اختر Networkعالمة التبويب 

).Ethernet" ھو عنوان xxxxxxxxxxxxxxx" (حيث "BRWxxxxxxxxxxxxعلى ھيئة "

مالحظة
إعداد كلمة المرور

 لإلدارة القائمة على الويب.غير المصّرح بهنوصي بإعداد كلمة مرور تسجيل الدخول لمنع الوصول 

a] انقر فوقAdministrator.(المسؤول) [

b حرًفا).32أدخل كلمة المرور التي ترغب في استخدامھا (تصل حتى 

c] أعد إدخال كلمة المرور في حقلConfirm new password.(تأكيد كلمة المرور الجديدة) [

d] انقر فوقSubmit.(ارسل) [

.] (تسجيل الدخول) ثم انقر فوق Loginفي المرة التالية التي تصل فيھا إلى اإلدارة القائمة على الويب يرجى كتابة كلمة المرور في حقل [

.بعد تھيئة اإلعدادات قم بتسجيل الخروج عن طريق النقر فوق 

] (يرجي تھيئة كلمة المرور.) على صفحة الويب  .Please configure the passwordيمكن إعداد كلمة المرور عن طريق النقر فوق [
 إذا كنت لم تحدد كلمة مرور تسجيل الدخول.للطابعة



IVالقسم 

IVالملحق

P-touch151طابعة الملصقات إعادة تعيين 

152الصيانة

155استكشاف األعطال وإصالحھا

167مواصفات المنتج

P-touch Transfer Manager170مالحظات حول استخدام 

172مصطلحات ومعلومات الشبكة

P-touch Template182قائمة الباركود الخاصة بوظائف 
) القابلة إلعادة الشحن/ قاعدة البطارية Li-ionاستخدام بطارية ليثيوم-أيون (

PA-BT-4000LI/PA-BB-002(186(اختياري:

191فقط)PA-TDU-003)  (P950NWاستخدام شاشة اللوحة اللمسية (اختياري:
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 على نحو سليم.الطابعة عندما ترغب في مسح جميع ملفات الملصقات المحفوظة، أو في حالة عدم عمل للطابعةيمكن إعادة تعيين الذاكرة الداخلية 

16الطابعةإعادة تعيين جميع اإلعدادات إلى إعدادات المصنع باستخدام أزرار 

نة (بما في ذلك إعدادات اللغة ووحدات الطابعةعند إعادة تعيين   يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق وإعدادات الخيارات وملفات الملصقات المخزَّ
القياس).

، يرجى تنفيذ اإلجراء التالي.الطابعةإلعادة تعيين 

aأوقف تشغيل الطابعة.

b (التلقيم والقص) ألكثر من ثالث ثوان.(الطاقة) واضغط مع االستمرار على زري

 (الطاقة) باللون البرتقالي. (الحالة) باللون األخضر ومؤشر يومض مؤشر 

c (التلقيم والقص)، على النحو التالي:(الطاقة) أثناء الضغط على زر اضغط على زر

.اضغط مرتين إلعادة تعيين إعدادات االتصال إلى إعدادات المصنع

] اضغط أربع مرات إلعادة تعيين إعدادات االتصال إلى إعدادات المصنع، ولكن مع ضبطAPIPA] إيقاف التشغيل] إلى وضع.[

 اضغط ست مرات إلعادة تعيين إعدادات االتصال وإعدادات الجھاز إلى إعدادات المصنع، حيث يتم حذف البيانات التي تم نقلھا من الكمبيوتر
أيضا.

d (الطاقة).حرر زر 
 (الطاقة) ثالث مرات باللون البرتقالي. (الحالة) ثالث مرات باللون األخضر ومؤشر يومض مؤشر 

16إعادة تعيين البيانات باستخدام أداة إعداد الطابعة

:للطابعةيمكنك استخدام أداة إعداد الطابعة من جھاز كمبيوتر لتنفيذ العمليات التالية 

حذف قوالب وقواعد البيانات

حذف سجل الطباعة

 إعادة تعيين إعداداتWi-Fi

 إلى إعدادات المصنعالطابعةإعادة تعيين إعدادات 

.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "لمزيد من المعلومات، راجع 

P-touch16طابعة الملصقات إعادة تعيين 



152

17

17

 الخاصة بك على أساس منتظم للحفاظ على األداء الصحيح.P-touchطابعة الملصقات نوصي بتنظيف 

مالحظة
.الطابعةاحرص على فصل محول التيار المتردد دائما قبل تنظيف 

17تنظيف السطح الخارجي للوحدة

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

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً بالماء لتنظيف العالمات التي يصعب إزالتھا.

مالحظة
تجنب استخدام مرقق الدھان أو البنزين أو الكحول أو أي محلول عضوي آخر،

.الطابعةفقد يؤدي ذلك إلى تشويه الغالف الخارجي أو شكل 

17تنظيف رأس الطباعة والبكرة األمامية

تشير العالمات الخطية الظاھرة بلون مغاير أو األحرف رديئة الجودة على الملصقات المطبوعة إلى أن رأس الطباعة والبكرة األمامية متسخين، لذا قم 
).TZe-CL6بتنظيفھما باستخدام ممسحة قطنية أو باستخدام شريط تنظيف رأس الطابعة (

تحذير
تجنب لمس رأس الطباعة مباشرًة ويداك عاريتان، فقد يكون رأس الطباعة ساخنا.

مالحظة
يرجى الرجوع إلى التعليمات المزودة مع شريط تنظيف رأس الطابعة لمعرفة توجيھات عن كيفية استخدامه.

17الصيانة



 الصيانة
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17رأس الطباعة

ممسحة قطنية1

رأس الطباعة2

17بكرة أمامية

ممسحة قطنية1

بكرة أمامية2

1

2

1

2
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17تنظيف قاطعة الشريط

امسح أنصال القاطعة باستخدام ممسحة قطنية مرة واحدة في السنة تقريًبا.

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.

تحذير
تجنب لمس نصل القاطعة مباشرًة ويداك عاريتان.

نصل القاطعة1

ممسحة قطنية2

نصل القاطعة1

ممسحة قطنية2

2 1

2

1
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18نظرة عامة

، الطابعة، ففي حال كان لديك أي مشاكل مع P-touchطابعة الملصقات يشرح ھذا الفصل كيفية حل مشاكل الشبكة النمطية التي قد تواجھھا عند استخدام 
تأكد أوال من أداء المھام التالية بشكل صحيح:

 تركيب بطارية " أو 4" في صفحةتوصيل مصدر الطاقة" أو قم بتركيب البطارية (راجع مقبس التيار الكھربائي إلى الطابعةاحرص على توصيل
).186" في صفحة) القابلة إلعادة الشحنLi-ionليثيوم-أيون (

 الطابعةأزل جميع مواد التعبئة والتغليف الواقية من.

 8" في صفحةتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج"قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح وتحديده (راجع.(

 9" في صفحة بجھاز كمبيوترالطابعةتوصيل " إلى جھاز كمبيوتر أو جھاز ھاتف محمول (راجع الطابعةصل.(

.أغلق غطاء حجيرة الشريط بإحكام

 5" في صفحةإدخال شريط كاسيت"أدخل شريط كاسيت بشكل صحيح (راجع.(

وفي حالة عدم حل إذا كنت ال تزال تواجه مشكلة، احرص على قراءة نصائح استكشاف األعطال وإصالحھا في ھذا الفصل للحصول على المساعدة، 
.support.brother.com على الويب من خالل Brotherالمشكلة بعد قراءة ھذا الفصل، تفضل بزيارة موقع الدعم 

18استكشاف األعطال وإصالحھا

http://support.brother.com/
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18مشاكل الطباعة

الحلالمشكلة

 ال تطبع.الطابعة

تم تلقي خطأ في الطباعة.

تأكد من توصيل كبل الواجھة بشكل صحيح، وتثبيت شريط الكاسيت بشكل صحيح، وإغالق غطاء حجرة الشريط.

.الطابعة (الطاقة) على واجھة  في وضع التشغيل، ثم اضغط لفترة وجيزة على زر الطابعةتأكد من أن أريد إلغاء مھمة الطباعة الحالية.

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

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

 إذا انحشر شريط الكاسيت، قم بإخراج درج األشرطة، واسحب ھذا الشريط وقصه. تأكد من أن طرف الشريط
يمر عبر خط اإلرشاد الخاص بالشريط، ثم أعد تثبيت األشرطة.

أخرج شريط الكاسيت من الطابعة وأعد تثبيته، واضغط عليه بإحكام إلى أن يتم تأمينه في مكانه.تعذر طباعة الملصق بطريقة صحيحة.

 تنظيف رأس الطباعة والبكرة "إذا كان رأس الطباعة متسًخا، قم بتنظيفه باستخدام ممسحة قطنية (راجع
).TZe-CL6) أو شريط تنظيف رأس الطابعة االختياري (152" في صفحةاألمامية

إذا انكسر شريط الحبر، قم باستبدال الشريط كامالً. وإذا لم يكن مكسوًرا، فاترك الشريط بدون قص وأخرج شريط شريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.
الكاسيت من الطابعة، ثم لف شريط الحبر المفكوك حول البكرة كما ھو موضح بالرسم.

البكرة1

استبدل الشريط في حالة ظھور الجزء المخطط من الشريط، فھذا يشير إلى أنك قد وصلت إلى نھاية الشريط. أثناء طباعة أي ملصق.الطابعةتتوقف 

 أو اشحن بطارية ليثيوم-أيون (الطابعةقم بتوصيل محول التيار المتردد مباشرة إلى ،Li-ion القابلة إلعادة (
الشحن.

.19صفحة أو 14" في صفحةخيارات القص"تحقق من إعداد "خيار القص". ولمزيد من المعلومات، راجع لم يتم قص الملصق تلقائيا.

 (التلقيم والقص) لتغذية الشريط وقطعه.بدال من ذلك، عند استخدام شريط كاسيت، اضغط على زر 

ال يمكن مسح خطأ انحشار الشريط على الرغم من 
خطوات استكشاف األعطال وإصالحھا التالية.

.Brotherيرجى االتصال بخدمة عمالء 

يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية فقط إذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر ويكون مھايئ التيار المتردد أرغب في الطباعة بدقة عالية.
 بالحبر األسود مثبتا، ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الدقة TZeمتصال والشريط الُمغلف 

العالية أثناء طباعة الملصقات.

.TZe-FX**1ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

وضع الدقة العالية أو الطباعة بسرعة عالية تم تحديده 
مع احتمالية وقوع خطأ وعدم اكتمال الطباعة.

وفقا ألوضاع الطباعة بدقة أو السرعة العالية، ينبغي أن يكون محول التيار المتردد متصال والشريط الُمغلف 
TZe.بالحبر األسود مثبتا 

.TZe-FX**1ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

لمسح رسالة الخطأ، قم بإلغاء عملية الطباعة ثم صل محول التيار المتردد أو قم بإلغاء الطباعة بدقة أو السرعة 
العالية.

1
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قم بطباعة الملصقات التي يتم فيھا محاذاة الباركودات مع رأس الطباعة كما ھو موضح أدناه:تعذر قراءة الباركودات المطبوعة.

رأس الطباعة1

الباركودات2

اتجاه الطباعة3

.جرب ماسًحا ضوئًيا آخر

] الجودة] الُمحدد من خيارات [قياسينوصي بطباعة الباركودات بخيار.[

Windows Vista / Windows Server 2008

األجھزة ] - [لوحة التحكم]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق الزر بدء - [الجودةلعرض خيارات [
تفضيالت  التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق [الطابعة]، ومن ثم النقر بزر الماوس األيمن فوق الطابعات] - [والصوت
].الطباعة

Windows 7 / Windows Server 2008 R2

]، ومن األجھزة والطابعات]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق الزر "بدء" - [الجودةلعرض خيارات [
].تفضيالت الطباعة التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق [الطابعةثم النقر فوق 

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

] - التطبيقات] - في شاشة [لوحة التحكم]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق [الجودةلعرض خيارات [
التي تريد إعدادھا ثم الطابعة]، ومن ثم النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات] - [األجھزة والصوت[

].تفضيالت الطباعةالنقر فوق [

Windows 10

] - األجھزة] - [اإلعدادات]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق الزر بدء - [الجودةلعرض خيارات [
تفضيالت  التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق [الطابعة]، ومن ثم النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات[

].الطباعة

ينحشر الشريط عندما استعمل شرائط الكاسيت 
TZe-R*** .

، ومن ثم قم بإزالة الشريط المنحشر.الطابعة من  ***TZe-Rأزل شريط الكاسيت 

  ***TZe-Rقد ينحشر الشريط في حال تالمسه مع أجزاء فتحة خروج الشريط حيث أن المواد المستخدمة لشريط 
خفيفة ومرنة.

 بحيث يخرج الشريط مباشرة من فتحة خروج الشريط، الطابعة، ضع  ***TZe-Rعند استخدام شرائط الكاسيت 
، حيث أن الشريط قد ينحشر في الطابعةوباإلضافة إلى ذلك، تأكد من أن الشريط الذي تم تفريغه ال يعلق أسفل 

حال مالمسته لفتحة خروج الشريط.

احرص على عدم لمس الشريط أثناء الطباعة إضافة إلى ھذه االحتياطات.

الحلالمشكلة

1

2

3
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18مشاكل الملصق

18الطابعةمشاكل 

الحلالمشكلة

شريط الكاسيت فارغ.يظھر الجزء المخطط من الشريط أثناء الطباعة.

).5" في صفحةإدخال شريط كاسيت"قم بتركيب شريط كاسيت جديد (راجع 

 سم على 2.54يوجد حوالي مسافة فارغة حوالي 
حافة الملصق المطبوع.

 على طبقة شريط عالية واضحة، تساعد ھذه الطبقة الدائمة الملصق على تحمل TZeتحتوي معظم ملصقات 
التآكل والتالشى والظروف الرطبة وتقدم صورة زاھية قابلة للقراءة، وينتج عن عملية إضافة ھذه الطبقة، مسافة 
فارغة على حافة الملصق المطبوع، كما يمكن تقليل مقدار المسافة الفارغة عن طريق ضبط ھامش الملصق أو 

باستخدام ميزة سلسلة الطبع.

 للتحقق من إعدادات القطع التلقائي وسلسلة الطبع والشريط الخاص.P-touch Editorاستخدم تعذر قص الملصق تلقائًيا.

 واستخدام المقص لقصه.الطابعةبعد الطباعة احرص على إزالة شريط الكاسيت من 

تأكد من قراءة التعليمات المزودة مع األشرطة، والتزم بكافة االحتياطات المذكورة في التعليمات.

قد يكون ھناك بعض الغبار على رأس الطباعة.يحتوي الملصق المطبوع على خط أفقي فارغ.

 ونظف رأس الطباعة والبكرة األمامية.152" في صفحةالصيانة"لمزيد من المعلومات، راجع 

 بشكل الطابعةتعذر طرد الملصقات بعد قطعھا من 
صحيح.

قد يكون نصل القاطعة غير نظيف.

 ونظف القاطع.152" في صفحةالصيانة"لمزيد من المعلومات، راجع 

الحلالمشكلة

تحقق من توصيل سلك التيار الكھربائي بشكل صحيح، وفي حال استمرار عدم إضاءة أو وميض زر  (الطاقة).تعذر إضاءة أو وميض زر 

.معتمد أو مركز خدمة محلي الطابعة(الطاقة)، اتصل بمنفذ البيع بالتجزئة حيث تم شراء 

قد يكون تم تحديد منفذ غير صحيح. يظھر خطأ في النقل الخاص بالبيانات على الكمبيوتر.
، حدد المنفذ الصحيح من قائمة "الطباعة إلى المنفذ التالي" في مربع حوار  Windowsبالنسبة لنظام التشغيل 

.الطابعةخصائص 

".USB00n، حدد "USBبالنسبة لتوصيالت 

 ھل يوجد شخص يطبع عبر الشبكة؟
 غير قادرة الطابعةإذا حاولت الطباعة أثناء طباعة المستخدمين اآلخرين كميات كبيرة من البيانات، ستكون 

على قبول مھمة الطباعة حتى يتم االنتھاء من الطباعة المستمرة، في مثل ھذه الحاالت، احرص على تنفيذ 
مھمة الطباعة مرة أخرى بعد االنتھاء من المھام األخرى.

إعداد معدل الباود على الميزان "، ولمزيد من المعلومات، راجع الطابعةقد تختلف معدالت الباود للكمبيوتر و
 وغير سرعة اإلرسال بالبود.24" في صفحةأو قارئ الباركود

تعذر تعيين سرعة اإلرسال بالبود باستخدام تغيير 
 طابعةمعالج سرعة اإلرسال بالبود أو مرافق 

Brother.

 الطابعة: تعذر كشف الكمبيوتر عن 99خطأ.

.الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل •

تأكد من توصيل كبل الواجھة بشكل صحيح.•

 المحدد في تغيير معالج سرعة COM مع منفذ الطابعة حيث يتم توصيل COMتأكد من تطابق منفذ •
 وقد يكون تم اختيار COMاإلرسال بالبود، (تحتوي العديد من أجھزة الكمبيوتر على أكثر من منفذ 

COM2.(خطأ في تغيير معالج سرعة اإلرسال بالبود 

 تعذر استخدام المنفذ التسلسلي للكمبيوتر.5 أو خطأ 1خطأ :

 يتعذر طباعة الملصقات عندما يستخدم جھاز توصيل تسلسلي آخر نفس منفذCOM قم بتغيير منفذ ،COM 
 ال يكون قيد االستخدام.COM بمنفذ الطابعةلجھاز التوصيل التسلسلي أو صل 
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18مشاكل إعداد الشبكة

 وحذف البيانات التي تم نقلھا الطابعةأريد إعادة تعيين 
من الكمبيوتر.

، ثم اضغط مع وقم بإيقاف تشغيل الطابعة (الطاقة)  اضغط مع االستمرار على زر الطابعةإلعادة تعيين 

 (التلقيم والقص) ألكثر من ثالث ثوان، استمر في الضغط على زر  (الطاقة) و االستمرار على أزرار 

، وسيتم حذف الطابعة (التلقيم والقص) ستة مرات، حينئذ سيتم إعادة تعيين  (الطاقة) مع الضغط على زر 
 إلى إعدادات المصنع.الطابعةجميع البيانات التي تم نقلھا من الكمبيوتر وسيتم إعادة تعيين 

 support.brother.comيرجى زيارة موقع حدث خطأ أثناء التثبيت.

الحلالمشكلة

قم بتأكيد اإلعدادات في مربع حوار التثبيت.تستخدم برنامج أمان.

 الطابعةقم بالسماح بالوصول عند ظھور رسالة تنبيه برنامج األمان أثناء تثبيت.

 / مفتاح الشبكة) غير SSIDإعدادات األمان (
صحيحة.

أعد التحقق وحدد إعدادات أمان صحيحة.

.قد يتم استخدام اسم المصّنع أو رقم الطراز عبر نقطة الوصول الالسلكية/الموجه كإعدادات أمان افتراضية

 راجع التعليمات المرفقة مع الموّجه/نقطة الوصول الالسلكية للحصول على معلومات حول كيفية العثور على
إعدادات األمان.

.اسأل المصّنع عن الموّجه/نقطة الوصول الالسلكية أو المزود أو مسؤول الشبكة

موجودة في مكان بعيد جًدا عن الجھاز الطابعة 
المحمول لديك.

.Wi-Fi عن الجھاز المحمول عند تھيئة إعدادات شبكة  م1 حوالي الطابعةقم بتحريك 

توجد عوائق (على سبيل المثال حوائط أو أثاث) بين 
 والجھاز المحمول.الطابعة

 إلى منطقة خالية من العوائق.الطابعةقم بتحريك 

يوجد كمبيوتر السلكي أو جھاز مدعوم بجھاز 
Bluetooth أو فرن ميكروويف أو ھاتف السلكي 

 أو عبر موجه/نقطة وصول الطابعةبالقرب من 
السلكية.

.الطابعةقم بنقل األجھزة األخرى بعيًدا عن 

.الطابعة عن طريق طباعة تقرير إعدادات MACيمكن التأكد من عنوان .MACتستخدم تصفية عنوان 

 لمزيد من المعلومات.82" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تأكيد إعدادات "راجع 

الموّجه/نقطة الوصول الالسلكية في وضع التخفّي 
).SSID(عدم بث 

 يجب إدخال اسمSSID."الصحيح أثناء التثبيت أو عند استخدام "أداة إعداد الطابعة 

 تحقق من اسمSSID في التعليمات المرفقة مع الموجه/نقطة الوصول الالسلكية ثم أعد تھيئة إعدادات شبكة 
Wi-Fi.

.الطابعة) على Wi-Fi (تحقق من مؤشر  بشكل صحيح للشبكة.الطابعةلم يتم توصيل 

: الشبكة متصلة بشكل صحيح.

.Wi-Fi (تومض مرة واحدة كل ثالث ثوان): الشبكة غير متصلة بشكل صحيح ويجب إعادة تھيئة إعدادات 

قمت بالتحقق من جميع ما سبق وجربتھا كلھا ولكن ال 
.Wi-Fiأزال غير قادًرا على تھيئة إعدادات 

 مرة أخرى.Wi-Fi، ومن ثم شغلھا مرة أخرى، ثم أعد المحاولة وتھيئة إعدادات أوقف تشغيل الطابعة

الحلالمشكلة

http://support.brother.com/


 استكشاف األعطال وإصالحھا

160

18

 الطباعة عبر الشبكة للطابعةال يمكن 
18 على الشبكة حتى بعد نجاح عملية التثبيتالطابعةال يمكن إيجاد 

18مشاكل برنامج األمان

الحلالمشكلة

.160" في صفحةمشاكل برنامج األمان"راجع تستخدم برنامج أمان.

 وقناع الشبكة الفرعية.IPقم بتأكيد عنوان للطابعة. متوفر IPلم يتم تعيين عنوان 

 صحيحة وموجودة على نفس الشبكة.الطابعة وأقنعة الشبكة الفرعية للكمبيوتر وIPتحقق من أن عناوين 

 وقناع الشبكة الفرعية، اسأل مسؤول الشبكة.IPلمزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من عنوان 

 قم بتأكيد عنوانIP."وقناع الشبكة الفرعية وإعدادات الشبكة األخرى باستخدام "أداة إعداد الطابعة 

.26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "راجع 

إذا كانت عملية الطباعة التي فشلت ال تزال في قائمة انتظار الطباعة على الكمبيوتر لديك، فقم بحذفھا،فشلت عملية الطباعة السابقة.

:Windows 7على سبيل المثال عند استخدام 

]، انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة الطابعات والفاكسات لديك من [الطابعة] ثم حدد األجھزة والطابعات [
].الطابعة] من قائمة [إلغاء كافة المستندات ثم اختر [الطابعة

قمت بالتحقق من جميع ما سبق وجربتھا كلھا وعلى 
 بالطباعة.الطابعةالرغم من ذلك لم تقم 

قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج، ثم أعد تثبيتھم.

الحلالمشكلة

لم تحدد السماح بالوصول عندما يظھر مربع حوار 
تنبيه األمان خالل إما التثبيت القياسي أو تثبيت 

BRAdmin Light.أو عند الطباعة 

إذا لم تكن قد حددت قبول مربع حوار تنبيه األمان، فإن وظيفة جدار الحماية لبرامج األمان لديك قد ترفض 
الوصول، وقد تحظر بعض برامج األمان الوصول دون إظھار مربع حوار تنبيه األمان، وللسماح بالوصول، 

راجع تعليمات برامج األمان أو اسأل المصّنع.

تم استخدام أرقام منافذ غير صحيحة لميزات شبكة 
Brother.

:Brotherيتم استخدام أرقام المنافذ التالية لميزات شبكة 

BRAdmin Light  j بروتوكول 161 رقم المنفذ/UDP

لمزيد من المعلومات حول كيفية فتح المنفذ، راجع تعليمات برامج األمان أو اسأل المصّنع.
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18التحقق من تشغيل أجھزة الشبكة

18معلومات اإلصدار

الحلالمشكلة

 والموجه/نقطة الوصول الطابعةلم يتم تشغيل 
الالسلكية.

.155صفحةتأكد من تنفيذك كافة المھام الموجودة في 

 الخاص بي، مثل الطابعةال أعرف إعدادات شبكة 
.IPعنوان 

).26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "تحقق من "أداة إعداد الطابعة" (راجع 

الحلالمشكلة

يمكن استخدام اإلجراء التالي..للطابعةال أعرف رقم إصدار البرنامج الثابت 

 الخاصة بك.الطابعةقم بتشغيل 1

 ثوان لطباعة التقرير.10 (التلقيم والقص) لمدة اضغط مع االستمرار على زر 2

.) مم36 مم أو 24(استخدم شريط 

أريد التأكد مما إذا كنت أستخدم أحدث إصدار من 
البرنامج أم ال.

 للتأكد مما إذا كان لديك أحدث إصدار أم ال.P-touch Update Softwareاستخدم 

.P-touch Update Softwareراجع دليل المستخدم لمزيد من المعلومات حول 
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LED18مؤشرات 

، وتوضح الرموز المستخدمة في ھذا القسم معنى المؤشرات واألنماط المختلفة:الطابعةُتضيء المؤشرات وتومض لبيان حالة 

 المعروضباللونيضيء المؤشر  أو  أو 

 المعروضباللونيومض المؤشر  أو  أو 

لونيمكن أن ينطفئ المؤشر أو يضيء أو يومض بأي 

المؤشر ال يضيء

Wi-Fiالحالة، الطاقة، مؤشر 

الوضع)Wi-Fi ( (الطاقة) (الحالة)

أثناء معالجة إيقاف التشغيل

وضع الخمول 
وضع التشغيل

) TDUيمكن استخدام الوضع فقط عندما يتم تثبيت شاشة اللوحة التي تعمل باللمس (
 فقط)P950NW(يتضمن وضع الخطأ) (طراز 

وضع تلقيم وقطع الشريط

وضع الطباعة

 ثانية)1.8(مرتان في 

خطأ عدم وجود وسائط

خطأ طرف الشريط

وضع فتح الغطاء

خطأ فتح الغطاء أثناء الطباعة

استقبال البيانات

نقل البيانات

تبريد اآلن

 في النظام1خطأ 

 في النظام2خطأ 

 في النظام3خطأ 

، ومن ثم شغلھا مرة أخرى.أوقف تشغيل الطابعة← 

وضع جاٍر التمھيد

وضع إعادة التعيين (عند بدء تشغيل الوضع)
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 مرات)1/3/5وضع إعادة التعيين (عند الضغط على الزر 

 مرات)2/4/6وضع إعادة التعيين (عند الضغط على الزر 

(ثالث مرات)(ثالث مرات)
وضع إعادة التعيين (عند تأكيد إعادة التعيين)

  

(يتكرر أربع مرات)
 ثابت)USB ID ثابت (إشعار IPإشعار عنوان 

وضع التخزين كبير السعة

(مرة واحدة)
وضع معالجة التخزين كبير السعة

 ثانية)1.8(مرتان في 

 فقط:P950NWطراز 

 USBخطأ اتصال جھاز غير مدعوم بمضيف 

USBخطأ اتصال موزع بمضيف 

ثانية)1 في 1(مرة 

 (لطراز USBخطأ اإلفراط في الجھد الكھربائي لمضيف إمدادات الطاقة 
P950NW(فقط 

← توصيل محول تيار متردد متوافق.

خطأ التخزين كبير السعة

 ثانية)2(مرتان في 

خطأ في حامل البكرة

← إزالة شريط الكاسيت وإعادة تثبيته بشكل صحيح.

ثانية)1.8(مرتان في 
خطأ في المحول

خطأ اتصال الخيار 
 فقط)P950NW(طراز 

خطأ في توصيل المحول

عند الومض بالتناوب: 
خطأ في القاطعة

عند الومض في نفس الوقت:
خطأ ارتفاع درجة الحرارة

 ثانية)1.8(مرتان في 
خطأ شريط غير متوافق

خطأ وسائط خاطئة

← التحقق من إدراج شريط كاسيت صحيح.

Wi-Fiالحالة، الطاقة، مؤشر 

الوضع)Wi-Fi ( (الطاقة) (الحالة)
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 ثانية)1.8(مرتان في  ثانية)1.8(مرتان في 

خطأ في االتصاالت

خطأ الذاكرة ممتلئة

خطأ في عدد السطور/حجم الحروف

ثانية)1 في 1(مرة ثانية)1 في 1(مرة 

عند الومض بالتناوب: 
خطأ في بحث قاعدة البيانات

عند الومض في نفس الوقت: 
خطأ عدم وجود القالب

 ثانية)1.8(مرتان في  ثانية)1.8(مرتان في 

خطأ دقة عالية/طباعة مسودة

← تأكيد شروط االستخدام.

خطأ عدم اكتشاف العالمة السوداء

مؤشر البطارية

الوضع (الطاقة) (البطارية)

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: مكتملة

اكتمال الشحن

جاٍر الشحن

 ثانية)4 مرة في 1(
طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: متوسطة

 ثانية)4(مرتان في 
طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: منخفضة

خطأ البطارية القابلة إلعادة الشحن

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: فارغة

Wi-Fiالحالة، الطاقة، مؤشر 

الوضع)Wi-Fi ( (الطاقة) (الحالة)
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Wi-Fiمؤشر 

الوضع)Wi-Fi ( (الطاقة) (الحالة)

 متاحةWPSتعذر العثور على نقطة وصول 

WPSخطأ اتصال نقطة وصول 

التحقق من البروتوكول.

 ثانية)1.8(مرتان في 
إعدادات األمان غير صحيحة

 ثانية)1.8(مرتان في 
WPSخطأ بحث نقطة وصول 

 قيد التشغيل، غير متصلةWi-Fiشبكة 

Wi-Fiقيد التشغيل، متصلة 

Wi-Fi وضع إعداد :WPS

(ثالث مرات)

BTإشعار اكتمال تبديل 

 فقط)P950NW(طراز 
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18تحذيرات المؤشر

الحلالمشكلة

 البيانات الكاملة، فلن يتم الطابعةيتم حفظ البيانات المطبوعة في المخزن المؤقت، وإذا لم تتلق البيانات الواردة في المخزن.
تشغيل الطباعة.

، ومن ثم شغلھا مرة أخرى.أوقف تشغيل الطابعة

الرأس الحراري ساخن جدا.الرأس تبرد.

 وتستأنف الطباعة فقط بعد أن تبرد الرأس الحراري، وقد تصبح الرأس ساخنة الطابعةتتوقف 
جدا في حال طباعة عددا كبيرا من الملصقات.

عندما تصبح الرأس الحرارية ساخنة جدا، فقد تطبع الملصقات في مناطق ال ترغب في طباعتھا، 
 وعدم وجودھا في مكان للطابعةولتجنب السخونة الزائدة أو تأخيرھا، تأكد من التھوية الكافية 

مغلق.

 نظرا السخونة الزائدة بسبب إلى نوع الكاسيت المستخدم الطابعةإذا كان من الضروري تبريد 
أو محتويات الملصق، قد تستغرق الطباعة وقتا أطول من المعتاد.

مالحظة
 في األماكن العالية (أكثر الطابعةقد تحدث ھذه الحالة في كثير من األحيان عندما يتم استخدام 

.الطابعة م) نظرا لكثافة الھواء األقل المتاحة لتبريد 3048من 

 للحصول على المساعدة.Brother أو خدمة عمالء Brotherلحل ھذه المشكلة، اتصل بموزع  في وضع التمھيد.الطابعة

تحقق مما يلي:األخطاء المتعلقة بشرائط الكاسيت.

.أنك تستخدم شريط كاسيت صحيح

.ھناك شريط كافي متبقي

.تثبيت شريط الكاسيت بشكل صحيح

أريد إعادة تعيين خطأأريد إعادة تعيين خطأ.

افتح الغطاء العلوي، ثم أغلقه.1

 (التلقيم والقص).إذا لم يتم إعادة تعيين خطأ، اضغط على زر 2

، ومن ثم قم بتشغيلھا مرة أخرى.أوقف تشغيل الطابعةفي حال لم يتم إعادة تعيين الخطأ، 3

.Brotherفي حال لم يتم إعادة تعيين الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 4
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P-touch19طابعة الملصقات مواصفات 

.TZe-FX**1 بالحبر األسود مثبتا. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط TZeيمكن استخدام وضع الدقة العالية أو وضع السرعة العالية في حال اتصال مھايئ التيار المتردد وشريط ُمغلف 1

. إذا لم تتمكن من تحديد الوضع عالي الجودة باستخدام برنامج تشغيل TZe-FX**1 بالحبر األسود مثبًتا. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط TZeيمكن استخدام وضع عالي الجودة إذا كان الشريط الُمغلف 2
 .support.brother.com على الويب عبر Brotherقم بتنزيل وتثبيت برنامج تشغيل الطابعة األحدث أو البرامج الثابتة على موقع الدعم الطابعة، فيجب تحديث برنامج تشغيل الطابعة أو البرامج الثابتة. 

19مواصفات المنتج

P900W/P950NWاسم الطراز

الحجم

 (ارتفاع) مم 146 ×  (عمق)192 ×  (عرض)118الحجم: تقريبا األبعاد

 (بدون أشرطة الكاسيت وقاعدة البطارية والبطاريات) جم1508تقريًبا وزن

LEDمؤشرات 

Wi-Fiمؤشر الحالة، مؤشر البطارية، مؤشر الطاقة، مؤشر 

األزرار

Wi-Fiزر الطاقة، زر التغذية والقص، زر 

الطباعة

نقل الحرارةاألسلوب

 نقطة لكل بوصة360 نقطة / 454رأس الطباعة

 نقطة في البوصة360 × 360القياسي دقة الطباعة

1 نقطة في البوصة720 ×  360وضع عالي الدقة: 

1 نقطة في البوصة180 ×  360الوضع عالي السرعة: 

2 نقطة/بوصة360 × 360وضع عالي الجودة: 

 مم/ثانية60محول التيار المتردد: الحد األقصى سرعة الطبع

1 مم/ثانية)30(وضع عالي الدقة:  الحد األقصى 

1 مم/ثانية)80(وضع عالي السرعة: الحد األقصى 

2 مم/ثانية)20(وضع عالي الجودة: 

 مم/ثانية60-20البطاريات: 

2 مم/ثانية)20(وضع عالي الجودة: 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف

:Brother TZeشريط كاسيت الكاسيت

 مم36 مم، 24 مم، 18 مم، 12 مم، 9 مم، 6 مم، 3.5بعرض 

 كاسيت الملصقBrother FLe:

مم 45 ×  21

 شريط األنبوبBrother HSe:

 مم23.6 مم، 17.7 مم، 11.7 مم، 8.8 مم، 5.8بعرض 

 مم32.0الحد األقصى لعرض الطباعة

http://support.brother.com/
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 (الوضع المخصص).Ad-hocقد ال تدعم جميع أجھزة الكمبيوتر واألجھزة المحمولة وأنظمة التشغيل وضع 3

.قاطعة "التقطيع والتقشير" التلقائية متاحة فقط عند استخدام شريط مغلف

P900W/P950NWاسم الطراز

واجھة

 أقصي سرعة (جھاز طرفي)2.0اإلصدار  USBمنفذ 

Wi-FiWireless Direct  :IEEE 802.11n

 وضعAd-Hoc3  :IEEE 802.11b

 :وضع البنية األساسيةIEEE 802.11b/g/n

WPS 2.0

 (مطلوب محول تسلسلي (اختياري).)RS-232Cمنفذ تسلسلى 

يدعم ماسحات الباركود فقط فقط)P950NW(طراز  USBمضيف 

LAN طراز  منفذ)P950NW(10 فقطBASE-T/100BASE-TX

Bluetooth  طراز)P950NW(واجھة  فقط)Bluetooth((اختيارية) مطلوبة 

Bluetooth Ver. 2.1+EDR 1 (الفئة(

SPP، OPPملفات التعريف المدعومة: 

مصدر الطاقة

 ھرتز60 /50 فولت 240-100 فولت تيار متردد AD9100ESA  :(24مھايئ التيار المتردد (المھايئ

 فولتPA-BT-4000LI  :(14.4  ( (Li-ion) بطارية ليثيوم-أيون البطارية (اختياري) 

 دقيقةPA-BT-4000LI (   :30  ( (Li-ion) بطارية ليثيوم-أيون إيقاف التشغيل التلقائي

):  ال يوجدAD9100ESAمھايئ التيار المتردد (

.)26" في صفحةP-touchطابعة الملصقات تغيير إعدادات "(لتغيير إعداد إيقاف التشغيل التلقائي، ارجع إلى 

أخرى

قاطعة كاملة تلقائية/قاطعة "التقطيع والتقشير" التلقائيةالقاطعة

80 و %20 / بين%درجة مئوية35 و10بين أثناء التشغيل: درجة حرارة التشغيل/رطوبةالبيئة

 درجة مئوية27الحد األقصى لدرجة حرارة المصباح الُمبتل: 
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19بيئة التشغيل

 support.brother.comقد تتغير أنظمة التشغيل المتوافقة، ولالطالع على أحدث المعلومات، يرجى زيارة موقع الدعم اإللكتروني الخاص بنا على 

 موقع ويب الدعم الفني لشركةBrother

 support.brother.comيرجى زيارة موقع الدعم الفني الخاص بنا على 

يمكنك االطالع على المعلومات التالية:

عمليات تنزيل البرامج•

األدلة/الوثائق•

)الطابعةاألسئلة المتداولة (استكشاف األعطال وإصالحھا، نصائح مفيدة حول استخدام •

المعلومات حول المواد المستھلكة•

OSأحدث معلومات التوافق مع نظام •

محتويات ھذا الموقع اإللكتروني عرضة للتغيير دون إشعار.

المواصفاتالعنصر

 / Windows Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1نظام التشغيل
Windows 10 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / 

Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2

MacOS X v10.9.x / 10.10.x / 10.11.x

 / Windows Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2الذاكرة
Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2  :512ميجا بايت أو أكثر 

Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10  :1) جيجابايت أو أكثر  -
بت)64-  جيجابايت أو أكثر (2بت) أو 32

MacOS X v10.9.x / 10.10.x / 10.11.x  :2جيجابايت أو أكثر 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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 إلنشاء P-touch Editor، يجب مراعاة النقاط التالية عند استخدام P-touchطابعة الملصقات  غير متاحة مع P-touch Editorبما أن بعض وظائف 
القوالب.

" في P-touch Transfer Managerنقل القالب إلى "، راجع الطابعةويمكنك التحقق من معاينة القالب المطبوع قبل نقل القالب الذي تم إنشاؤه إلى 
 لمزيد من المعلومات.109صفحة

20مالحظات حول إنشاء القوالب

 باستخدام الخطوط وأحجام األحرف المماثلة الطابعة خطوط. ستتم طباعة بعض النصوص في القالب الذي يتم نقله إلى 3 مزوًدا بعدد الطابعةيتم تحميل 
.P-touch Editor، ونتيجة لذلك، قد يختلف الملصق المطبوع عن صورة القالب الذي تم إنشاؤه في الطابعةالتي يتم تحميلھا في 

.وفًقا إلعداد الكائن النصي، قد يقل حجم الحرف تلقائًيا أو قد ال يتم طباعة بعض النصوص، وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير إعداد الكائن النصي

 على الرغم من إمكانية تطبيق أنماط األحرف على األحرف الفردية باستخدامP-touch Editor ال يمكن تطبيق األنماط إال على الكتلة النصية ،
.الطابعة، باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر بعض أنماط األحرف على الطابعةباستخدام 

 ال تتوافق الخلفيات المحددة بواسطةP-touch Editor الطابعة مع.

 ال يمكن نقل تخطيطP-touch Editor.(تكبير الملصق وطباعته على ملصقين أو أكثر) الذي يستخدم وظيفة الطباعة المنقسمة 

.تتم فقط طباعة جزًءا محدًدا من الملصق داخل المنطقة القابلة للطباعة

.قد ال تتم طباعة الحقول التي تتجاوز منطقة الطباعة بالكامل

20مالحظات حول نقل القوالب

 قد يختلف الملصق المطبوع عن الصورة التي تظھر في منطقة معاينةP-touch Transfer Manager.

 فسيتم تحويل الباركود إلى صورة إذا كان ثنائي األبعاد، وال يمكن تحرير الصورة الطابعة إلى الطابعةإذا تم نقل الباركود الذي لم يتم تحميله على ،
الخاصة بالباركود الذي تم تحويله، وإذا احتوى القالب على باركود ذا ُبعد واحد ويتم تدويره، فسيحدث خطأ وال يمكن نقل القالب.

 إلى صور.الطابعةيتم تحويل كل الكائنات المنقولة التي ال يمكن تحريرھا بواسطة 

.سيتم تحويل الكائنات المجمعة إلى صورة نقطية واحدة

P-touch Transfer Manager20مالحظات حول استخدام 
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20مالحظات حول نقل البيانات باستثناء القوالب

 إذا تم تغيير عدد أو ترتيب الحقول في قاعدة بيانات ونقل قاعدة البيانات (ملف *.csv فقط لتحديثھا، فقد ال ترتبط قاعدة البيانات مع القالب، باإلضافة (
 على أنھا "أسماء الحقول".الطابعة على السطر األول للبيانات في الملف المنقول بواسطة التعرفإلى ذلك، يجب 

 تلقائًيا مثل الخط الموجود أو أي رمز موجود في المكتبة.الطابعةسيتم تحديد حجم الشعارات والرموز والرسومات التي تم تنزيلھا في 
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21البروتوكوالت المدعومة وميزات األمان

21مصطلحات ومعلومات الشبكة

 (وضع البنية االساسية)IEEE 802.11b/g/nالسلكيةالواجھة

IEEE 802.11b وضع) Ad-hoc(

IEEE 802.11n)  Wireless Direct(وضع 

إيثرنت

 فقط)P950NW(طراز 

 تفاوض تلقائي10BASE-T/100BASE-TXإيثرنت

، حل أسماء IPv4(ARP، RARP، BOOTP، DHCP، APIPA (Auto IP)، mDNS، WINSبروتوكول (الشبكة (عام)
NetBIOS، DNS Resolver، LPR/LPD/منفذ أولي مخصص ،Port9100 خادم ،FTP ،

LLMNR، SNMPv1/v2c، مجيب SNTP، ICMP، عميل TFTPعميل وخادم 

، Port9100، منفذ أولي مخصص/DNS، LPR/LPD، mDNS، محلل IPv6(NDP، RAبروتوكول (
LLMNR، SNMPv1/v2c، مجيب TFTP، ICMP، عميل وخادمFTP، SNMPv1خادم

، WPA/WPA2-PSK، LEAP، EAP-FAST، PEAP بت، WEP 64/128السلكيةالشبكة (األمان)
EAP-TTLS، EAP-TLS
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21أنواع اتصاالت وبروتوكوالت الشبكة

، جنبا إلى جنب مع الشبكات العامة والمصطلحات الشائعة.P-touchلطابعة الملصقات سوف تجد معلومات أساسية حول ميزات الشبكة المتقدمة 

تختلف البروتوكوالت المعتمدة وميزات الشبكة وفًقا الختالف الطراز الذي تستخدمه.

21أنواع اتصاالت الشبكة

TCP/IP21طباعة النظير للنظير باسخدام 

.الطابعةفي بيئة النظير للنظير، يرسل كل كمبيوتر ويتلقى مباشرة البيانات لكل جھاز، وال يوجد ھناك خادم مركزي للتحكم في الوصول إلى الملفات أو تقاسم 

الموجه1

 في شبكة أصغر مكونة من اثنين أو ثالثة أجھزة كمبيوتر، نوصي باستخدام أسلوب طباعة النظير للنظير حيث يعد ھو األسھل للتھيئة من أسلوب الطباعة
.174" في صفحةالطباعة المشتركة بالشبكة"المشتركة للشبكة. راجع 

 يجب أن يستخدم كل كمبيوتر بروتوكولTCP/IP.

 الخاصة بك إلى تھيئة عنوان الطابعةتحتاج IP.مناسب 

 والطابعةفي حالة استخدام موجه، يجب عليك تھيئة عنوان البوابة على أجھزة الكمبيوتر.

TCP/IPTCP/IP
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21الطباعة المشتركة بالشبكة

في البيئة المشترك بالشبكة، يرسل كل كمبيوتر البيانات عبر الكمبيوتر الذي يتم التحكم به مركزيا، وغالبا ما يسمى ھذا النوع من الكمبيوتر "الخادم" أو 
"خادم الطباعة"، وتتمثل مھمته في السيطرة على طباعة كافة مھام الطباعة.

.في شبكة اكبر، نوصي باستخدام شبكة مشتركة ببيئة الطباعة

 يجب استخدام "الخادم" أو "خادم الطباعة" لبروتوكول طباعةTCP / IP.

 إلى تھيئة عنوان الطابعةتحتاج IP عبر واجھة الطابعة مناسب، باستثناء عندما يتم توصيل USB.إلى الخادم 

أجھزة كمبيوتر العمالء1

تعرف أيضا باسم "الخادم" أو "خادم طباعة"2

3TCP/IP أو USB

 الشبكة طابعة
الخاصة بك)الطابعة (
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21على شبكةالطابعةتھيئة 

21 وأقنعة الشبكة الفرعية والبواباتIPعناوين 

 الذي تريد تعيينه لخادم IP المتصلة بالشبكة، ويجب أن يكون عنوان TCP/IP في بيئة الطابعة وقناع الشبكة الفرعية الستخدام IPيجب تھيئة عنوان 
الطباعة موجوًدا على نفس الشبكة المنطقية مثل أجھزة الكمبيوتر المضيفة، وإذا لم يكن موجوًدا، فيجب عليك تھيئة قناع الشبكة الفرعية وعنوان البوابة 

بشكل صحيح.

IP21عنوان 

 من أربعة أرقام منفصلة بنقاط، ويتراوح كل رقم من IP عبارة عن سلسلة من األرقام التي تعّرف كل جھاز متصل بالشبكة، ويتكون عنوان IPعنوان 
.254إلى 0

:في شبكة صغيرة على سبيل المثال، قد تقوم بتغيير الرقم األخير بصورة طبيعية

•192.168.1.1

•192.168.1.2

•192.168.1.3

21 إلى خادم الطباعة:IPكيفية تعيين عنوان 

 الخاص به تلقائًيا من الخادم.IP على الشبكة، فسيحصل خادم الطباعة على عنوان DHCP/BOOTP/RARPإذا كان لديك خادم 

مالحظة
 ھو الموّجه.DHCPفي الشبكات الصغيرة، قد يكون خادم 

 من النطاق IP) تلقائًيا بتعيين عنوان APIPA خاص (IP، فسيقوم بروتوكول التعيين التلقائي لعنوان DHCP/BOOTP/RARPإذا لم يكن لديك خادم 
.0.0.0.0 وعنوان البوابة على 255.255.0.0، ويتم ضبط قناع الشبكة الفرعية تلقائًيا على 169.254.254.254 إلى 169.254.0.1

 أو اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب).BRAdmin Light، استخدم APIPA بشكل افتراضي، لتعطيل بروتوكول APIPAيتم تمكين بروتوكول 
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21قناع الشبكة الفرعية

تقيد أقنعة الشبكة الفرعية اتصاالت الشبكة.

 2 االتصال مع كمبيوتر 1على سبيل المثال، يمكن لكمبيوتر.

1كمبيوتر •

IP  :192.168.1.2عنوان 

255.255.255.0قناع الشبكة الفرعية: 

2كمبيوتر •

IP  :192.168.1.3عنوان 

255.255.255.0قناع الشبكة الفرعية: 

 في قناع الشبكة الفرعية إلى أنه ال يوجد حدود لالتصال عند ھذا الجزء من العنوان، يوّضح المثال السابق أننا يمكننا االتصال بأي جھاز يبدأ عنوان 0يشير 
IP192.168.1 الخاص به ب ـ .x حيث تشير العالمة) ،x 254 و0 إلى رقم بين.(

21البوابة (والموّجه)

البوابة ھي نقطة شبكة تعمل كمدخل لشبكة أخرى، وترسل البيانات المنقولة عبر الشبكة إلى وجھة بعينھا، بينما يتعرف الموّجه على الموقع المراد توجيه 
البيانات التي تصل إلى البوابة إليه، وإذا كانت الوجھة محددة على شبكة خارجية، يقوم الموّجه بنقل البيانات إلى الشبكة الخارجية، وإذا كانت الشبكة لديك 

 للبوابة، فعندئٍذ اتصل بمسئول الشبكة لديك.IP للبوابة، وإذا كنت ال تعلم عنوان IPمتصلة بشبكات أخرى، فقد تحتاج إلى تھيئة عنوان 
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21مصطلحات ومفاھيم الشبكة الالسلكية

21مصطلحات األمان

21المصادقة والتشفير

تستخدم معظم الشبكات الالسلكية بعض األنواع من إعدادات األمان، وتحدد إعدادات األمان المصادقة (كيفية تعريف الجھاز نفسه على الشبكة) والتشفير 
، فلن Brotherالالسلكية من الطابعة وإذا لم تقم بتحديد ھذه الخيارات بشكل صحيح عند القيام بتھيئة (كيفية تشفير البيانات عند إرسالھا على الشبكة)، 

 تأكد من تھيئة ھذه الخيارات بعناية.تتمكن من وصلھا بالشبكة الالسلكية،

21أساليب المصادقة والتشفير لشبكة السلكية خاصة

.IEEE 802.1x في شبكة السلكية داخل المنزل بدون دعم الطابعةُتعد الشبكة الالسلكية الخاصة عبارة عن شبكة صغيرة، فعلى سبيل المثال تستخدم 

.178" في صفحةأساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة"، راجع إلى IEEE 802.1X في شبكة السلكية تدعم الطابعةالستخدام 

21أساليب المصادقة

فتح النظام

ُيسمح لألجھزة الالسلكية باالتصال بالشبكة دون أي مصادقة.

المفتاح المشترك

تتم مشاركة المفتاح السري المحدد مسبًقا بواسطة كل األجھزة التي ستتصل بالشبكة الالسلكية.

 كمفتاح محّدد سابًقا.WEP الالسلكية مفتاح Brotherطابعة تستخدم 

WPA-PSK

 TKIP الالسلكية من االرتباط بنقاط الوصول باستخدام Brother طابعة) والذي يمكن Wi-Fi)  WPA-PSKتمكن المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ
.WPA-PSKلـ 

WPA2-PSK

 AES الالسلكية من االرتباط بنقاط الوصول باستخدام Brother طابعة) والذي يمكن Wi-Fi)  WPA2-PSKتمكن المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ
 الشخصية).WPA2-PSK)  ،WPAلـ

WPA/WPA2-PSK

 الالسلكية من االرتباط بنقاط Brother طابعة) والذي يمكن WPA-PSK/WPA2-PSKتمكن المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ شبكة السلكية (
-الشخصي).WPA2-PSK)  ،WPA وWPA-PSK لـAES أو WPA-PSK لـTKIPالوصول باستخدام 

21أساليب التشفير

ال يوجد

ال يتم استخدام أسلوب تشفير.

WEP

)، فإنه يتم نقل البيانات واستالمھا بمفتاح أمان.WEP)  Wired Equivalent Privacyعند استخدام 

TKIP

) مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح.TKIP)  Temporal Key Integrity Protocolيوفر بروتوكول 

AES

) حماية أكثر قوة للبيانات عن طريق استخدام تشفير المفتاح المتماثل.AESيوفّر أسلوب مقاييس التشفير المتقدمة (
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21مفتاح الشبكة

 فتح النظام/مفتاح مشترك معWEP

 أو بتنسيق سداسي عشري.ASCII بت يجب إدخاله بتنسيق 128 بت أو 64عبارة عن مفتاح قيمته 

:ASCII) بت بتنسيق 40 (64•

" (لحالة األحرف)WSLANيستخدم خمسة أحرف، مثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:40 (64•

"71f2234aba أرقام من البيانات السداسية العشرية، مثال، "10يستخدم 

:ASCII) بت بتنسيق 104 (128•

" (لحالة األحرف)Wirelesscommsيستخدم ثالثة عشر حرًفا، مثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:104 (128•

"71f2234ab56cd709e5412aa2ba رقًما من البيانات السداسية العشرية، مثال، "26يستخدم 

WPA-PSK/WPA2-PSKو TKIP أو AES، WPA2 مع AES

 حرفا كحد أقصى.63 أحرف أو أكثر وحتى 8) طوله من PSKيستخدم المفتاح المحدد سابًقا (

21أساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة

IEEE لديك في شبكة السلكية مدعومة عن طريق الطابعة، إذا قمت بتھيئة IEEE 802.1xتعتبر الشبكة الالسلكية للمؤسسات شبكة كبيرة مع دعم  802.1x ،
يمكنك استخدام أساليب المصادقة والتشفير التالية:

21أساليب المصادقة

LEAP(للشبكات الالسلكية) 

، والتي  .Cisco Systems, Inc) عن طريق Cisco LEAP)  Light Extensible Authentication Protocolتم تطوير برتوكول 
تستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة.

]Ad-hocعند ضبط [وضع االتصال] على [

وضع التشفيرطريقة المصادقة

ال يوجدفتح النظام

WEP

عند ضبط [وضع االتصال] على [البنية األساسية]

وضع التشفيرطريقة المصادقة

ال يوجدفتح النظام

WEP

WEPمصادقة المفتاح العام

WPA-PSKTKIP

WPA2-PSKAES

WPA/WPA2-PSKTKIP

AES
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EAP-FAST

) EAP-FAST)  Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnelتم تطوير بروتوكول 
، التي تستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة، وتستخدم لوغاريتمات المفتاح المتماثل لنجاح عملية  .Cisco Systems, Incعن طريق 

المصادقة عبر القنوات.

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:Brotherطابعة تدعم 

•EAP-FASTال يوجد/

•EAP-FAST/MS-CHAPv2

•EAP-FAST/GTC

PEAP

 Cisco وMicrosoft) عن طريق شركة PEAP)  Protected Extensible Authentication Protocolتم تطوير بروتوكول 
Systemsو RSA Security حيث يساھم ،PEAP في إنشاء قناة SSL/(طبقة مآخذ توصيل آمنة) مشفرة TLS (أمان طبقة النقل) بين عميل 

 مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.PEAPوخادم مصادقة إلرسال معّرف مستخدم وكلمة المرور، ويوفِّر بروتوكول 

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:Brotherطابعة تدعم 

•PEAP/MS-CHAPv2

•PEAP/GTC

EAP-TTLS

) عن طريق شركة فانك EAP-TTLS)  Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Securityتم تطوير
 بين عميل وخادم مصادقة إلرسال معّرف المستخدم PEAP) لـ SSL بإنشاء قناة تشفير مشابھة (EAP-TTLS، تقوم Certicomسوفت وير و

 مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.EAP-TTLSوكلمة المرور، تّوفر 

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:Brotherطابعة تدعم 

•EAP-TTLS/CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAPv2

•EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

) مصادقة شھادة رقمية لعميل وخادم EAP-TLS)  Extensible Authentication Protocol Transport Layer Securityيتطلب 
مصادقة.

21أساليب التشفير

TKIP

) مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح.TKIP)  Temporal Key Integrity Protocolيوفر بروتوكول 

AES

) حماية أكثر قوة للبيانات عن طريق استخدام تشفير المفتاح المتماثل.AESيوفّر أسلوب مقاييس التشفير المتقدمة (

CKIP

. .Cisco Systems, Inc من قِبل LEAP الرئيسي لـ Key Integrity Protocolتخصيص 



 مصطلحات ومعلومات الشبكة

180

21

عند ضبط [وضع االتصال] على [البنية األساسية]

وضع التشفيرطريقة المصادقة

LEAPCKIP

EAP-FASTال يوجد/TKIP

AES

EAP-FAST/MS-CHAPv2TKIP

AES

EAP-FAST/GTCTKIP

AES

PEAP/MS-CHAPv2TKIP

AES

PEAP/GTCTKIP

AES

EAP-TTLS/CHAPTKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAPTKIP

AES

EAP-TTLS/MS-CHAPv2TKIP

AES

EAP-TTLS/PAPTKIP

AES

EAP-TLSTKIP

AES
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21معرف المستخدم وكلمة المرور

 حرًفا:32 حرًفا وكلمة المرور التي يقل طولھا عن 64تدعم وسائل األمان التالية معّرف المستخدم األقل من 

LEAP

EAP-FAST

PEAP

EAP-TTLS

EAP-TLS(لمعّرف المستخدم) 
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P-touch Template22الباركودات العامة لوظائف 

.P-touch Templateفيما يلي سرد لإلجراءات العامة الستخدام وظيفة 

.66" في صفحةP-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام "لمزيد من المعلومات حول تحديد اإلعدادات المختلفة، راجع 

 الذي P-touch Template، تأكد من أن إعدادات ماسح الباركود تطابق أداة إعدادات P-touchلطابعة ملصقات قبل توصيل ماسح الباركود الضوئي 
.67" في صفحةاإلعداد"تم تحديده أثناء اإلعداد. لمزيد من المعلومات، راجع 

a استخدمP-touch Editor الطابعة إلنشاء قالب ومن ثم انقله إلى.

b بالطابعةثم صل ماسح الباركود مباشرًة.

c امسح باركود "أوامر قالبP-touch."
يسمح ذلك بتحديد اإلعدادات أو مسح اإلعدادات السابقة.

d."مسح باركود "اإلعدادات األساسية
تحديد عدد النسخ.

e) تحديد اإلعدادات المناسبةA أو B أو C.(

A22. طباعة القالب القياسي

مسح باركود "رقم القالب المعد مسبًقا".1

B22. طباعة القالب المتقدم

مسح باركود "حدد القالب"، ثم مسح الباركود تحت عنوان "إدخال األرقام".1

مسح الباركود التي تريد استخدام أو نسخ بياناته.2

مسح باركود "بدء الطباعة".3

C22. طباعة البحث في قاعدة البيانات

مسح باركود "حدد القالب"، ثم مسح الباركود تحت عنوان "إدخال األرقام".1

مسح الباركود الرئيسي لبيانات قاعدة البيانات.2

مسح باركود "المحدد".3

مسح باركود "بدء الطباعة".4

f.تم طباعة الملصق المحدد

P-touch Template22قائمة الباركود الخاصة بوظائف 
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22قائمة الباركود لتحديد إعدادات

.66" في صفحةP-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام "يرد ھنا الباركود لتحديد اإلعدادات المستخدمة في 

مالحظة
" و"أحرف بادئة األوامر" إلى إعدادات المصنع في P-touch Templateعند استخدام الباركود في ھذه القائمة، قم بتعيين "المشغل الخاص بطباعة •

.P-touch Templateأداة إعدادات 

احرص على طباعة الباركودات التي سيتم مسحھا لطباعة الملصقات، بدقة عالية.•

قد ال يتم قراءة عينة الباركود بشكل صحيح، ويتوقف ذلك على نوعية النسخة المطبوعة.•

 أوامر قالبP-touch) بدء تحديد اإلعدادات)التھيئة + 

اإلعدادات األساسية

22 قطع تلقائي22 قص تلقائي

22 قص نصفي22 قص نصفي

22 سلسلة الطباعة خارج22 سلسلة الطباعة على

22 مرآة الطباعة خارج22 مرآة الطباعة على

22 عدد النسخ
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1إلدخال أرقام

رقم القالب المعد مسبقا

1 222 22

3 224 22

5 226 22

7 228 22

9 220 22

00 22

22 2القالب المعد مسبقا 22 1القالب المعد مسبقا 

22 4القالب المعد مسبقا 22 3القالب المعد مسبقا 
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تستخدم ھذه عند تحديد رقم النسخ المطبوعة وعند تحديد رقم القالب.1
. يتم تطبيق اإلعداد تلقائيا عند تحديد ثالثة أرقام. [5][1][0]  أو  [7] [0] [0] مسح الباركود لتحديد عدد يتكون من ثالثة أرقام، مثل 

لتغيير اإلعدادات، امسح باركود "عدد النسخ" مرة أخرى عند تغيير عدد النسخ أو امسح باركود "تحديد القالب" مرة أخرى عند تغيير رقم القالب، ثم امسح الباركود للعدد الجديد المكون من ثالثة أرقام.

22 6القالب المعد مسبقا 22 5القالب المعد مسبقا 

22 8القالب المعد مسبقا 22 7القالب المعد مسبقا 

22 10القالب المعد مسبقا 22 9القالب المعد مسبقا 

تحديد قالبعدد النسخ المتسلسلة

المحددتھيئة بيانات القالب

بدء الطباعة

^NN

^ID
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) قابلة إلعادة الشحن (اختياري: Li-ion مصحوبة بمحول تيار متردد (مرفق مع الطابعة) أو بطارية ليثيوم-أيون (P-touchطابعة الملصقات تأتي 
PA-BT-4000LI.استخدم مصدر الطاقة المالئم لالستخدام المراد الطابعة .(

) القابلة إلعادة الشحن في األماكن التي ال يوجد بھا مصدر طاقة تيار متردد.Li-ion بتركيب بطارية ليثيوم-أيون (الطابعةيمكن استخدام 

.بالطابعةويتم شحن البطارية بمحول تيار متردد بعد تركيب البطارية والقاعدة الخاصة بھا 

23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionتركيب بطارية ليثيوم-أيون (

a :افصل محول التيار المتردد ثم أعد تركيب قاعدة البطارية (اختياريPA-BB-002 ولمزيد من المعلومات حول إرفاق قاعدة البطارية، الطابعة) في .
انظر كتيب التعليمات المرفق.

b الطابعةافتح غطاء البطارية الموجود على الجزء السفلي من.

c.أدخل البطارية في المكان المخصص لھا

d.أغلق غطاء البطارية

مالحظة
) القابلة إلعادة الشحن متذبذبة. وتتذبذب سرعة الطباعة حسب جھد الجھد Li-ionجدير بالذكر أن الجھد الكھربائي الوارد من بطارية ليثيوم-أيون (

الكھربائي الوارد إلى الطابعة.

) القابلة إلعادة الشحن/ Li-ionاستخدام بطارية ليثيوم-أيون (
قاعدة البطارية 

PA-BT-4000LI/PA-BB-002(23(اختياري:



 )PA-BT-4000LI/PA-BB-002) القابلة إلعادة الشحن/ قاعدة البطارية (اختياري:Li-ionاستخدام بطارية ليثيوم-أيون (
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23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionإزالة بطارية ليثيوم-أيون (

.إليقاف تشغيل الطابعة(الطاقة) اضغط باستمرار على زر 

أزل غطاء البطارية والبطارية، ثم أعد تركيب الغطاء.

تنبيه
 مع إزالة غطاء البطارية، األمر الذي يسمح بخروج البطارية. الطابعةإن صعب إزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن فإنه يمكن قلب 

كن حذرا عن تنفيذ ھذا اإلجراء لعدم التعرض لإلصابات.
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23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionشحن بطارية ليثيوم-أيون (

مالحظة
قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام.•

قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ثالث ساعات.•

a الطابعةتأكد من تركيب البطارية في.

b بمقبس كھربائي الطابعةاستخدم محول التيار المتردد وكبل إمدادات الطاقة لتوصيل.

 في حال لم تكن تعمل بالفعل.لتشغيل الطباعة(الطاقة) اضغط على زر 
(البطارية) باللون البرتقالي أثناء الشحن وينطفئ عندما يتم شحن البطارية بالكامل.يضيء مؤشر 

محول التيار المتردد1

كبل إمداد الطاقة2

مالحظة
 عن التشغيل أثناء الشحن يستمر شحن البطارية حتى يتم شحنھا بالكامل.الطابعةحتى عند توقف •

، الطابعة. إال أنه عند تشغيل بمقبس كھربائي) ومحول تيار متردد موصل Li-ion ببطارية ليثيوم-أيون (الطابعةيعاد شحن البطارية في حالة تشغيل •
. نوصى للطابعةحتى بعد شحن البطارية القابلة إلعادة الشحن بالكامل، يستخدم شحن البطارية مما يقل من مستوى الشحن فيھا عند االستخدام التالي 

 أثناء شحن البطارية.الطابعةبإيقاف تشغل 

 للطباعة أو التلقيم أو تنفيذ أي مھمة أخرى، فإن عملية الشحن تبدأ تلقائيا مرة أخرى بعد إتمام المھمة الطابعةعلى الرغم من توقف الشحن عند استخدام •
في حال لم يتم استكمال الشحن.

1
2
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23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionإيقاف شحن بطارية ليثيوم-أيون (

إليقاف شحن البطارية، افصل محول التيار المتردد.

23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionمالحظات حول استخدام بطارية ليثيوم-أيون (

.قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام. وتجنب استخدامھا قبل أن يكتمل الشحن

 وإال فلن يتم الشحن وبالتالي سيستمر مؤشر  درجة مئوية40 و0يجب أن تتم عملية شحن البطارية في بيئات تتراوح درجة حرارتھا ما بين 
 في درجة حرارة الطابعة(البطارية) في اإلضافة. وفي حال توقف الشحن بسبب االنخفاض أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة البيئة، فقم بوضع 

 ثم أعد محاول الشحن مرة أخرى. درجة مئوية40و0 تتراوح ما بين

 للطباعة أو التلقيم أو إنجاز أي مھام أخرى في الوقت الذي يتم فيه تركيب البطارية وتوصيل محول التيار المتردد، فقد ينطفئ الطباعةإذا تم استخدام 
(البطارية) ويتوقف الشحن، حتى لو لم يتم شحن البطارية بالكامل.مؤشر 

23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionخصائص بطارية ليثيوم-أيون (

اتبع التعليمات التالية لضمان أعلى مستوى من األداء والعمر االفتراضي األطول للبطارية:

 تجنب استخدام البطارية أو تخزينھا في المواقع المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية، حيث أنھا قد تؤدي إلى تفريغ شحن البطارية
 أو أكثر) في الموقع 90) القابلة إلعادة الشحن مع نسبة شحن مرتفعة (%Li-ionبسرعة أكبر، وقد يحدث ذلك عند استخدام بطارية ليثيوم-أيون (

المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة.

 لفترة طويلة.الطابعةاحرص على إزالة البطارية عند تخزين 

% في مكان جاف وبارد بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.50احرص على تخزين البطارية التي تحتوي على نسبة شحن أقل من 

.يوصى بإعادة شحن البطارية كل ستة أشھر في حال تخزينھا لفترات طويلة

 بأمان، الطابعة دافًئا، ويعد ھذا طبيعًيا، ويمكن استخدام الطابعة أثناء شحن البطارية، فقد يكون ملمس ھذا الجزء من الطابعةفي حالة لمس جزء من 
 ساخًنة للغاية، فتوقف عن استخدامھا.الطابعةوإذا أصبحت 



 )PA-BT-4000LI/PA-BB-002) القابلة إلعادة الشحن/ قاعدة البطارية (اختياري:Li-ionاستخدام بطارية ليثيوم-أيون (
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23مواصفات المنتج

23) القابلة إلعادة الشحنLi-ionبطارية ليثيوم-أيون (

 مم (ارتفاع) 32 ×  مم (عمق)86 ×  مم (عرض)74الحجم: تقريبا 

 كجم0.240الوزن: تقريبا 

 فولت14.4جھد كھربائي: 

 مللي أمبير/ساعة1800السعة: 

 مرة تقريبا300دورة الشحن والتفريغ: 

 ساعات3مدة الشحن: 

23قاعدة البطارية

 مم (ارتفاع) 78 ×  مم (عمق)192 ×  مم (عرض)118الحجم: تقريبا 

 كجم0.332الوزن: تقريبا 

 مللي أمبير1000تيار الشحن: 

 فولت16.4جھد كھربائي خاص بالشحن: 
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وحيث يمكن الضغط على مفاتيح ، P-touchطابعة الملصقات ) ھي شاشة تعمل باللمس مصممة ليتم إرفاقھا إلى TDUشاشة اللوحة اللمسية االختيارية (
اللوحة اللمسية لتنفيذ العمليات، فيمكن طباعة الملصقات وتحديد مختلف اإلعدادات دون االتصال بالكمبيوتر.

."دليل اإلعداد السريعلمزيد من المعلومات حول إرفاق شاشة اللوحة اللمسية، يرجى الرجوع إلى "

24الوصف العام

LCDشاشة عرض 1

مالحظة
 أثناء التصنيع والشحن، لذا نوصي بإزالة ھذا الالصق قبل االستخدام.LCDيتم وضع الصق واٍق وشفاف من البالستيك على شاشة 

اللوحة اللمسية2

غطاء اللوحة اللمسية3

) PA-TDU-003استخدام شاشة اللوحة اللمسية (اختياري:
) P950NW(24فقط

1

2

3
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LCD24شاشة عرض 

، ثم عدلھا ألي زاوية بحيث تكون الشاشات مرئية، وفي حال كانت الشاشات مظلمة ويصعب قراءتھا، يمكن تشغيل اإلضاءة LCDارفع شاشة عرض 
.198" في صفحةتحديد اإلعدادات من شاشة اللوحة اللمسية"الخلفية، لمزيد من المعلومات راجع 

24الشاشة الرئيسية

.الطابعةتظھر الشاشة الرئيسية عند تشغيل 

اسم القالب ورقمه1
عرض اسم ورقم القالب المحدد.

الوقت والتاريخ2
.200" في صفحةضبط الوقت والتاريخ"عرض الوقت والتاريخ الحاليين. لمزيد من المعلومات حول ضبط الساعة، راجع 

مؤشر تحرير القالب3

 يظھر عند تحرير قالب باستخدام شاشة اللوحة اللمسية.

شاشة مستوى البطارية4
) القابلة إلعادة الشحن قيد االستخدام.Li-ionاإلشارة إلى مستوى الشحن المتبقي عندما تكون بطارية ليثيوم-أيون (

" (بطارية فارغة)، ويمكن أن تنفذ Battery Empty مع انخفاض مستوى الشحن بالبطارية، ستظھر رسالة "الطابعةحال االستمرار في استخدام 
، حتى أثناء الطباعة.الطابعةطاقة 

: شحن كامل

: نصف شحن

: شحن منخفض

: فارغة

: جاٍر الشحن

) الالسلكيةLANمؤشر شبكة االتصال المحلية (5

 يظھر في )، (، ، ، ) الالسلكية باستخدام أربع مستويات (LANاإلشارة إلى حالة التوصيل من خالل شبكة االتصال المحلية (
حالة عدم وجود توصيل.)

Bluetoothمؤشر 6

.Bluetooth باستخدام تقنية الطابعة يظھر عند توصيل 

شاشة نوع الشريط7
.الطابعةاإلشارة إلى نوع الشريط المثبت في 

1
2

3 4 5 6 7 8
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إعداد اللوحة اللمسية8
).B) أو (Aعرض ما إذا كان قد تم تعيين شاشة اللوحة اللمسية إلى اللوحة اللمسية (

)A: لوحة التحكم األساسية (

)B: لوحة تعمل بلمسة واحدة (
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24اللوحة اللمسية

)، ويمكن تحديد أي منھم لالستخدام.B) واللوحة التي تعمل بلمسة واحدة (Aھناك نوعان من شاشات اللوحة اللمسية: لوحة التحكم األساسية (

اضغط على مفتاح شاشة اللوحة اللمسية لتنفيذ أي عملية.

في حال تعيين تخطيط الملصق مقدًما إلى مفتاح على اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة، يمكن طباعة الملصق عن طريق الضغط على مفتاح الملصق المقابل.

ھام
تجنب الضغط على اللوحة اللمسية باستخدام أداة حادة، وإال، قد يتسبب ذلك في تلف اللوحة اللمسية.

A(24لوحة التحكم األساسية (

B(24لوحة تعمل بلمسة واحدة (

 (مفتاح اإلعدادات)1
إتاحة تحديد إعدادات لمختلف المعلمات.

2Esc(مفتاح اإللغاء) 
الرجوع إلى العملية السابقة، حيث يؤدي الضغط على ھذا المفتاح لمدة ثانية على األقل إلى العودة إلى الشاشة الرئيسية.

3a / b / d / c
.10تغيير ما يتم عرضه، أو زيادة / نقصان القيم، حيث يؤدي الضغط على ھذا المفتاح بسرعة إلى تغيير ما يتم عرضه أو زيادة / نقصان القيم بنسبة 

1
2

7

8

3
4

6
5

9

4
5

3
1
2
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 (الطباعة)PRINTمفتاح 4
طباعة الملصق.

 (موافق)OKمفتاح 5
تطبيق العملية أو اإلعداد.

 (مفتاح اإلدارة)6
تحديد اإلعدادات األساسية الستخدام شاشة اللوحة اللمسية.

 (مفتاح البحث)7
عرض محتويات القالب المحدد، كما يمكن التحقق من محتويات قاعدة البيانات المرتبطة بالقالب.

مفاتيح األرقام8
كتابة رقم القالب أو رقم سجل قاعدة البيانات، ويمكن استخدامھا أيضا لتعديل القيم في تخطيط الملصق.

مفاتيح اللمسة الواحدة9
تحديد الملصق المراد طباعته.

مالحظة
) في الزاوية العلوية اليمنى من اللوحة اللمسية، تأكد من أن اسم اللوحة اللمسية المحدد، والذي يظھر على شاشة B أو Aيتم طباعة اسم اللوحة اللمسية (

LCD.بالشاشة الرئيسية، يطابق اسم اللوحة اللمسية المستخدم 

24استبدال اللوحة اللمسية

a ارفع شاشةLCD.

b.اضغط على زر فتح الغطاء وارفع غطاء حجيرة الشريط لفتحه

c يتم إرفاق غطاء اللوحة اللمسية مع أربع عالمات تبويب، استخدم أظافرك أو مفك ُمثقب لدفع عالمات التبويب األربعة للخارج كما ھو مبين في الرسم
.TDUالتوضيحي وأزل غطاء لوحة 
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d) 3) على حامل اللوحة اللمسية (2) المطلوبة، ثم طبقة واقية شفافة (1ضع اللوحة اللمسية.(

ھام
قد تتسبب المواد الخارجية، مثل الغبار العالق بين اللوحة اللمسية والطبقة الواقية وحامل اللوحة اللمسية في خلل الطابعة، لذا تأكد من عدم وجود أي 

مواد غريبة بالجھاز.

e ثبت عالمات التبويب األربعة في الفتحات الموجودة على غطاء اللوحة اللمسية كما ھو مبين في الرسم التوضيحي حتى يتم تأمين عالمات التبويب
في مكانھا.

ھام
.210" في صفحةتحديد اللوحة اللمسية"عندما يتم استبدال اللوحة اللمسية، يجب تغيير إعداد الشاشة الخاصة بھا، لمزيد من المعلومات راجع 

3

2

1
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24الطباعة مع استخدام شاشة اللوحة اللمسية

اتبع اإلجراء أدناه للطباعة باستخدام شاشة اللوحة اللمسية.

. اإلعداد.1

تثبيت " إلى جھاز الكمبيوتر، ثم ثبت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج، (راجع الطابعةوصل 
).8" في صفحةبرنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج

.)5" في صفحةإدخال شريط كاسيت". (راجع الطابعةتثبيت وسائط في 

. تصميم ملصق.2

).202صفحة إلنشاء قالب أو تخطيط (P-touch Editorمن الكمبيوتر، استخدم 

.الطابعة. نقل تخطيط الملصق إلى 3

 لنقل القالب أو التخطيط من الكمبيوتر إلى P-touch Transfer Managerاستخدم 
).208صفحة (الطابعة

. طباعة الملصق.4

).213صفحةاستخدم اللوحة اللمسية الخاصة بالشاشة لطباعة الملصق (
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24إعدادات شاشة اللوحة اللمسية

، لمزيد من المعلومات حول بالطابعةيمكن تحديد إعدادات شاشة اللوحة اللمسية باستخدام اللوحة اللمسية أو أداة إعداد الطابعة على جھاز كمبيوتر متصل 
.44" في صفحة Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "توصيل جھاز كمبيوتر وتحديد اإلعدادات، راجع 

24تحديد اإلعدادات من شاشة اللوحة اللمسية

] (موافق).OK] لتحديد معلمة، ثم اضغط على [b] أو [a] (مفتاح اإلدارة) لعرض شاشة القائمة، اضغط على [] (مفتاح اإلعدادات) أو [اضغط على [

] إلى التمرير إلى المعلمة األولى، أما في حال bيشير شريط التمرير إلى المعلمة األولى مع اتجاه السھم لألعلى، والمعلمة األخيرة مع اتجاه السھم ألسفل، في حال تحديد المعلمة األخيرة، يؤدي الضغط على [1
] إلى التمرير إلى المعلمة األخيرة.aتحديد المعلمة األولى، يؤدي الضغط على [

يتم تمييز المعلمة المحدد حاليا.2

:الطابعةيمكن تحديد اإلعدادات التالية مع إرفاق شاشة اللوحة اللمسية إلى 

الوصــفاإلعداداتالمعلمةالمفتاح

 
(مفتاح اإلعدادات)

Confirm Print(تأكيد الطباعة) On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل)  تحديد ما إذا كانت ستظھر رسالة قبل الطباعة، مما يسمح
بتأكيد عدد النسخ.

Cut Option(خيار القص) FullCut/(قص كلي) 
HalfCut/(قص نصفي) 

Chain(تسلسلي) 

تحديد طريقة قص عند الطباعة.

Backlight(اإلضاءة الخلفية) On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل)  تحديد ما إذا كان يتم تشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة عرض
LCD.

LCD Contrast تباين شاشة عرض) 
LCD(

.LCDضبط تباين شاشة عرض 2-/1-/1/0+/2+

Beeper(الصافرة) On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل)  ستصدر صفيًرا عند الضغط الطابعةتحديد ما إذا كانت 
على مفتاح اللوحة اللمسية.

Set Panel(ضبط اللوحة) A/(أ) B(ب) .تحديد أي لوحة لمسية سيتم استخدامھا

 
1(مفتاح اإلدارة)

Setup 
(اإلعداد)

Keys Function 
(وظيفة المفاتيح)

Template/(القالب) 
Database(قاعدة البيانات) 

تحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح في اللوحة التي 
] Templateتعمل بلمسة واحدة، لتعيين القوالب، حدد [

(قالب)، لتعيين قواعد البيانات المرتبطة بقالب واحد، حدد 
]Database.(قاعدة البيانات) [

Serialize 
Mode(وضع التسلسل) 

Cont From Last استمرار) 
 #From Startingمن األخير)/ 

(من رقم البداية)

 من األرقام المطبوعة  تسلسلھاتحديد األرقام التي يمكن
مؤخًرا.

Default 
Print رقم) #

الطباعة االفتراضية)

ضبط الرقم االفتراضي للنسخ التي تظھر عند الطباعة.1-999

Set Clock ضبط) 
الساعة)

الوضع االفتراضي: 
2013/01/01> 24 <

00:00

ضبط التاريخ والوقت لشاشة اللوحة اللمسية.

2
1
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1(مفتاح اإلدارة)

(تابع)

Setup 
(اإلعداد)

(تابع)

Time&Date 
Form نموذج الوقت) 

والتاريخ)

Date Format :(تنسيق التاريخ) 
1/31/2099 ،01/31/2099 ،
31/1/2099 ،31/01/2099 ،
31.1.2099 ،31.01.2099 ،

31-1-2099 ،31-01-2099 ،
2099/1/31 ،2099/01/31 ،

2099-1-31 ،2099-01-31

تحديد تنسيق التاريخ للساعة.

Time Format :(تنسيق الوقت) 
01:59)24( ،1:59)24( ،

1:59AM)  1:59 ،(صباًحا 
01:59AM)  01:59(صباًحا 

تحديد تنسيق الوقت للساعة.

 Language 
(اللغة)

Dansk/Deutsch/English/
Español/Français/

Italiano/Nederlands/
Norsk/Português/Suomi/

Svenska/

تحديد لغة شاشة اللوحة اللمسية.

Unit(الوحدة) inch/(بوصة) mm(مم) .تحديد وحدات القياس لإلعدادات التي تم عرضھا

Print #
(رقم الطباعة)

From Starting# من رقم) 
 Cont From Lastالبداية)/

(استمرار من األخير)

تحديد ما إذا كان عدد النسخ التي تم تعيينھا من شاشة 
)، ال يزال يتم تعيينه بعد طباعة TDUاللوحة اللمسية (

النسخ.

يتم تطبيق إعداد شاشة اللوحة اللمسية ھذا حتى إيقاف 
.الطابعةتشغيل 

DB search 
)DB(بحث 

By Line#/(برقم السطر) 
By Data(بالبيانات) 

عند استخدام قالب مع قاعدة بيانات مرتبطة، حدد ما إذا 
كان يتم البحث عن سجالت قاعدة البيانات عن طريق رقم 

السطر أو بواسطة البيانات الخاصة بھم.

Security 
(األمان)

Disable Edit 
(تعطيل التحرير)

On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل) .تحديد ما إذا كان يمكن تحرير تخطيطات الملصق أم ال

Lock Settings 
(إعدادات القفل)

On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل) ] (مفتاح اإلعدادات) أو تمكين تغييرات اإلعداد لـ [
تعطيلھا.

Admin 
Password كلمة) 

مرور المسؤول)

On/(تشغيل) Off(إيقاف تشغيل) ] ـ ] (مفتاح المسؤول).ضبط الوصول إلى كلمة مرور ل

Enter Password إدخال كلمة) 
 أرقام)4المرور): **** (

 أرقام.4كتابة كلمة المرور المكونة من 

Configuration(التكوينات) Printer/(طابعة) 
ProgVer/(إصدار البرنامج) 
FontVer/(إصدار الخط) 
Memory/(الذاكرة) 

PrnDist/(وجھة الطباعة) 
PrnCnt/(مقدار الطباعة) 

FCutCnt/(مقدار القص الكلي) 
HCutCnt(مقدار القص النصفي) 

عرض اسم النموذج وإصدار البرنامج الثابت وإصدار 
الخط ومقدار المعلومات المتشابھة والمدمجة في الذاكرة.

الوصــفاإلعداداتالمعلمةالمفتاح
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مالحظة
).الطابعةقد تختلف بعض اإلعدادات استنادا إلى البرامج الثابتة (برامج •

] في أداة إعداد الطابعة إلرجاع كافة اإلعدادات إلى إعدادات المصنع، لمزيد من المعلومات راجع إعدادات الجھازإلعادة تعيين اإلعدادات، استخدم [•

.44" في صفحة Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "

24ضبط الوقت والتاريخ

ضبط الساعة إلى الوقت والتاريخ الحاليين المعروضين على الشاشة الرئيسية.

a] (مفتاح المسؤول).اضغط على [

b] اضغط علىb] د ] (موافق).OK] (إعداد)، ثم اضغط على [Setup]، حدِّ

c] اضغط علىb] د ] (موافق)، وستظھر شاشة ضبط الساعة.OK] (ضبط الساعة)، ثم اضغط على [Set Clock]، حدِّ

d.اضغط على مفاتيح األرقام لتحديد الرقمين األخيرين من العام ورقمين للشھر ورقمين لليوم
. [1] [0] [2] [1] [6] [1] ، اضغط على 2016 ديسمبر 1لضبط التاريخ 

e] اضغط علىa] أو [b ساعة، ثم اضغط على مفاتيح األرقام لتحديد رقمين لكل من الساعة والدقيقة.24] لتحديد صباًحا أو مساًء أو تنسيق 
. [5] [4] [2] [0] ]، ثم c] (مساًء)، ثم اضغط على [PM] لتحديد [b في تنسيق صباًحا/مساًء، اضغط على [02:45إلدخال وقت 

f] اضغط علىOK.(موافق). تظھر الشاشة الرئيسية، ويتم عرض الوقت والتاريخ المحددين [

 
1(مفتاح اإلدارة)

(تابع)

Network 
(الشبكة)

LANIP Address عنوان) IP/(
Subnet Mask  قناع الشبكة)

 (البوابة)Gatewayالفرعية)/

عرض إعدادات الشبكة.

WLANIP Address عنوان) IP/(
Subnet Mask قناع الشبكة) 

 (البوابة)/Gatewayالفرعية)/
Status/(الحالة) 
Signal/(اإلشارة) 

Channel/(القناة) SSID/
Comm. Mode/(االتصاالت الوضع) 

Infrastructure Mode 
(وضع البنية األساسية)

WdirectDevice Name/(اسم االجھاز) 
SSID/IP Address 

)/IP(عنوان
Password(كلمة المرور) 

Status/(الحالة) Signal 
 (القناة)/Channel(اإلشارة)/

WirelessDirect Mode 
)WirelessDirect(وضع 

الوصــفاإلعداداتالمعلمةالمفتاح
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مالحظة
] (نموذج الوقت Time&Date Form] (إعداد)، و [Setup] (مفتاح المسؤول)، حدد [يمكن تغيير تنسيق الوقت والتاريخ: اضغط على [

] (تنسيق الوقت).Time Format] (تنسيق التاريخ) و [Date Formatوالتاريخ) من المعلمات، ومن ثم حدد اإلعدادات لـ [

24ضبط كلمة مرور المسؤول

] (مفتاح المسؤول) بسھولة، وفي حال تعيين كلمة يمكن تعيين كلمة مرور بحيث ال يمكن الوصول إلى اإلعدادات األساسية التي يحددھا الضغط على [
] (مفتاح المسؤول)، ويمكن تقييد الوصول إلى ھذه المعايير عن طريق إعداد كلمة مرور.مرور، يجب إدخالھا في كل مرة يتم الضغط فيھا على [

a] (مفتاح المسؤول).اضغط على [

b] اضغط علىb] د ] (موافق).OK] (األمان)، ثم اضغط على [Security]، حدِّ

c] اضغط علىb] د ] (موافق)،OK] (كلمة مرور المسؤول)، ثم اضغط على [Admin Password]، حدِّ

d] اضغط علىb] د ] (موافق).OK] (تشغيل)، ثم اضغط على [On]، حدِّ
وستظھر شاشة إدخال كلمة المرور.

e أرقام، ثم اضغط على [4اكتب كلمة مرور مكونة من OK.(موافق) [
تم ضبط كلمة المرور.

مالحظة
يمكن الوصول إلي ھذه المعلمة فقط عندما يتم تعيين اللوحة اللمسية (أ) (لوحة التحكم األساسية).•

 أرقام، 4] (مفتاح المسؤول)، اكتب كلمة المرور المحددة المكونة من بعد تعيين كلمة مرور، تظھر شاشة إدخال كلمة المرور عند الضغط على [•
] (موافق).OKثم اضغط على [

] Admin Password] (مفتاح المسؤول)، اكتب كلمة المرور لعرض المعلمات، ثم قم بتعيين [إللغاء إعدادات كلمة المرور، اضغط على [•
] (إيقاف).Off(كلمة مرور المسؤول) إلى [

] في أداة إعداد الطابعة إلرجاع كافة اإلعدادات إلى إعدادات المصنع أو حدد كلمة المرور إعدادات الجھازفي حال عدم تذكر كلمة المرور، استخدم [•
.44" في صفحة Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "مرة أخرى وطبقھا، لمزيد من المعلومات راجع 
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24 فقط) Windowsإنشاء تخطيط ملصق (

" في P-touch Editorكيفية استخدام " إلنشاء قالب أو تخطيط، لمزيد من المعلومات حول االستخدام، راجع P-touch Editorمن الكمبيوتر، استخدم 
.102صفحة

24إنشاء قالب

عينة ملصق

a ابدأP-touch Editor.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2:

]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق أيقونة اختصار P-touch Editor] -  [Brother P-touch] - [كل البرامجمن زر "بدء"، انقر فوق [
]P-touch Editor.على سطح المكتب [

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

 بالنسبة ألنظمةWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] على سطح المكتب.P-touch Editor] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Editorانقر فوق [

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

 بالنسبة لنظامWindows 10:

 -]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق Brother P-touch] أسفل [Cable Label Tool] وانقر فوق [كل التطبيقاتمن زر "بدء"، حدد [
]P-touch Editor.على سطح المكتب [

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

Floor   1

A0-001
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b] الستخدامھا وحجم الملصق المراد إنشاؤه.الطابعة]، حدد الخيارات المختلفة لضبط جديد/فتحعندما يظھر مربع الحوار 

c تظھر ھذه النافذة في وضع [2، ومن ثم حدد الوسائط والطول ( )1] (الورق[ انقر فوق) ،(Express.([

d 2، ومن ثم حدد الخط والنمط ( )1] (النص[ انقر فوق.(

e المؤشر بحيث يمكن كتابة النص.يعرض النقر فوق 

1

2

1

2
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f.بعد إدخال النص، انقر فوق مربع النص لتحريكه داخل القالب

g كرر الخطوات منe إلى f.لكتابة نص وترتيب التخطيط 
] من شريط القوائم، ثم حدد اسم الملف لحفظ البيانات.حفظ باسم] - [ملفبعد إدخال النص، انقر فوق [

مالحظة
 كاسم القالب عند استخدام شاشة اللوحة اللمسية.LCDتظھر األحرف العشرة األولى من اسم الملف على شاشة 

LCD24ضبط النص وترتيب العرض على شاشة 

.LCD لضبط ترتيب النص المعروض على شاشة P-touch Editorاستخدم 

a فيP-touch Editor.افتح القالب أو التخطيط المراد تحريره ،

b حدد مربع النص للنص الذي سيظھر على شاشةLCD] خصائص ] لعرض مربع الحوار [الخصائص، اضغط عليه بزر الماوس األيمن، ثم انقر فوق
")، وسيتم عرض 3" أو "النص2" أو "النص1]، عين الرقم المراد (على سبيل المثال، "النصموسع] بعالمة التبويب [اسم الكائن]، في مربع [النص

 في ترتيب األرقام المعينة،LCDالنص على شاشة 
].موسع] (ال يمكن تحرير النص) من عالمة تبويب [ال يمكن تحرير النص، حدد خانة اختيار [LCDولمنع ظھور النص على شاشة 
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24إدراج التاريخ والوقت إلى ملصق

a فيP-touch Editor.افتح القالب أو التخطيط المراد تحريره ،

b] حدد إعدادات لتنسيق النص المراد إدراجه.خصائص الوقت والتاريخ] لعرض مربع حوار [الوقت/التاريخ] - [إدراجمن شريط القوائم، انقر فوق ،[

ھام
]، سيتم إدخال وقت وتاريخ الطباعة، وفي حال مسح ھذا المربع، سيتم إدراج الوقت والتاريخ الحاليين عند الطباعة) [1في حال تحديد مربع االختيار (•

دون أن يتم تحديثھم.

، ويرجع ذلك إلى أن حجم الحرف يتم تحديده وفًقا لحجم كائنات الطابعةسيتم طباعة الوقت والتاريخ المدرجين إلى الملصق بحجم األحرف المدمجة في •
.الطابعة قبل نقل تخطيط الملصق إلى P-touch Editorالوقت والتاريخ، لذا اضبط الكائن للحجم المطلوب في 

24ربط قاعدة بيانات بقالب

عينة ملصق

يمكن ربط قاعدة بيانات بالقالب الذي تم إنشاؤه، بما أنه يمكن استبدال النص في القالب بنص من قاعدة البيانات، فيمكن طباعة ملصقات متعددة ببساطة عن 
طريق إنشاء قالب واحد.

].P-touch Editorتعليمات لمزيد من المعلومات حول تحديد إعدادات قاعدة البيانات، يرجى الرجوع إلى [

1

Floor   1

A0-001
Floor   1

A0-002
Floor   2

D0-011
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a.قم بإعداد ملف قاعدة بيانات مقدًما

مالحظة
 كقواعد بيانات.TXT وXLS، MDB، CSVيمكن استخدام الملفات المحفوظة في تنسيقات •

، برنامج تشغيل Microsoft® Office 2010 بت Microsoft® Office 2007، 32 ألنظمة، ACCDB أو XLSXالستخدام الملفات بتنسيق •
: يجب تثبيت مكونات توصيل البيانات.Office 2010 بت 32: مكونات توصيل البيانات، أو برنامج تشغيل نظام Office 2007نظام 

 سجل. (الحجم 65000يمكن ربط قاعدة بيانات واحدة فقط بقالب واحد. ويكون الحد األقصى للسجالت التي يمكن إنشاؤھا في قاعدة البيانات ھذه ھو •
 ميجا بايت).7اإلجمالي للقوالب وقواعد البيانات محدود بقيمة 

 حرًفا األولى.13. يقتصر العرض على LCDيمكن عرض البيانات المدخلة في قاعدة البيانات على شاشة •

b فيP-touch Editor.افتح القالب الذي يمكن ربطه بقاعدة البيانات ،

c] د [فتح قاعدة البيانات] لعرض مربع حوار [توصيل] - [قاعدة البيانات] - [ملففي شريط القوائم، انقر فوق ]، االتصال بملف قاعدة البيانات]. حدِّ
د قاعدة البيانات المطلوب ربطھا.استعراضانقر فوق [ ]، ثم حدِّ

d] د عمود قاعدة البيانات الذي سيتم ربطه دمج الحقول] أسفل [حقل قاعدة البيانات] لعرض مربع حوار اإلعدادات. من خالل [التاليانقر فوق ]، حدِّ
].موافقبالكائن ثم انقر فوق [
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e.يتم ربط القالب وقاعدة البيانات، ثم تظھر النافذة الرئيسية. انقر فوق صف قاعدة البيانات المطلوب التحقق منه لعرض الملصق مع النص البديل
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24الطابعةنقل تخطيط النص إلى 

، يمكن استخدام اللوحة التي تعمل باللمس لطباعة العديد من الملصقات على النحو المطلوب.الطابعةعبر نقل تخطيط الملصق المنشأ من الكمبيوتر إلى 

 P-touch Transfer Managerكيفية استخدام " لنقل البيانات. لمزيد من المعلومات، راجع P-touch Transfer Managerاستخدم 
P-touchو Libraryنظام) Windows (109" في صفحةفقط.

ھام
.LCDقبل نقل البيانات، تأكد من ظھور الشاشة الرئيسية على شاشة 

a بجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةصل USB قم بتشغيل الطابعة ثم.

b فيP-touch Editor] نقل- []نقل النموذج] - [ملف افتح تخطيط الملصق المطلوب نقله ثم انقر فوق.[

مالحظة
 ھي النافذة النشطة.P-touch Editor، تأكد من أن نافذة التخطيط في P-touch Editor] في نقل النموذجإذا تعذر تحديد [•

Windows Vista / Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
].Brother P-touch[]  -P-touch Tools[]  -P-touch Transfer Manager 2.2- []كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
].التطبيقات] على شاشة [P-touch Transfer Manager 2.2انقر فوق [

 :Windows 10بالنسبة لنظام •
Brother] أسفل [P-touch Transfer Manager 2.2]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [ P-touch.[

c د نوع ھذه ]، ثم قم بإنشاء مجلد جديد باالسم المطلوب. جديد]، انقر فوق [التكوينات]. انقر بالزر األيمن للفأرة فوق [الطابعة من قائمة [الطابعةحدِّ
] (تبديل الملصق).)Switch Labelھذا المثال، تم إنشاء المجلد [(في

] (تبديل الملصق).Switch Label]، ثم اسحب البيانات المطلوب نقلھا إلى مجلد [كافة المحتويات] أو [التكويناتانقر فوق [
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d في الملف في مجلد [الطابعةيتم تعيين رقم المفتاح (عدد القوالب المطلوب تسجيلھا على (Switch Label (تبديل الملصق). لتغيير الرقم انقر [
د رقم بين تعيين المفتاحبالزر األيمن للفأرة فوق الملف، ثم انقر فوق [ .99 و1]، ثم حدِّ

) من اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة من خالل رقم المفتاح.1 ، يتم تحديد رقم (28 إلى 1يتم تحديد البيانات المسجلة من خالل المفاتيح 

ھام
د الرقم قبل نقل البيانات. في حال استخدام لوحة تعمل بلمسة واحدة، حدِّ

في حال تعيين القوالب إلى مفاتيح تعمل بلمسة واحدة:•

 من خالل مفتاح يعمل بلمسة واحدة لنفس الرقم.28 إلى 1يتم تسجيل القوالب ذات أرقام المفاتيح من 

في حال تعيين قواعد البيانات إلى مفاتيح تعمل بلمسة واحدة:•

 من خالل مفتاح من لمسة واحدة لنفس الرقم.28 إلى 1عند تحديد قالب ذو قاعدة بيانات مرتبطة، يتم تسجيل قواعد البيانات ذات األرقام من 

في حال تسجيل القالب ذات قاعدة بيانات "لمزيد من المعلومات حول التحقق من قاعدة بيانات تم تعيينھا على مفتاح يعمل بلمسة واحدة، راجع 
.216" في صفحةمرتبطة من خالل مفتاح يعمل بلمسة واحدة

تحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح في اللوحة التي "لمزيد من المعلومات حول تحديد البيانات التي تم تعيينھا على مفاتيح تعمل بلمسة واحدة، راجع 
.211" في صفحةتعمل بلمسة واحدة

e] د مجلد ]. ويبدأ النقل.موافق]. في حال ظھور رسالة تأكيد، انقر فوق [نقل] (تبديل المفتاح) ثم انقر فوق [Switch Labelحدِّ

مالحظة
.الطابعة قالًبا من خالل ھذه 99يمكن تسجيل ما يصل إلى •

، فسيتم استبدال القالب القديم بالجديد.الطابعةعند نقل القالب الجديد الذي يحتوي على نفس رقم المفتاح لقالب آخر سبق تسجيله في •

1
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24تحديد اللوحة اللمسية

) لشاشة اللوحة اللمسية.B) ولوحة تعمل بلمسة واحدة (Aيمكن تحديد لوحة تعمل بلمستين ولوحدة التحكم األساسية (

)، يجب تحديد البيانات الالزم تعيينھا على مفاتيح اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة. لمزيد من المعلومات حول Bفي حال استخدام لوحة تعمل بلمسة واحدة (
.211" في صفحةتحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح في اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة"تحديد اإلعدادات، راجع 

a] (مفتاح اإلعدادات).اضغط على [

b] اضغط علىb] د ] (موافق).OK] (ضبط اللوحة)، ثم اضغط على [Set Panel]، حدِّ

c] اضغط علىa] أو [b] د ] (موافق).OK]، ثم اضغط على [B] أو [A]، حدِّ

d 195" في صفحةاستبدال اللوحة اللمسية"اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة الستبدال اللوحة اللمسية. لمزيد من المعلومات حول استبدالھا، راجع.

e] تأكد من أن اسم اللوحة اللمسية المحدد المعروض على الشاشة يالئم اسم اللوحة اللمسية الذي تستخدمه، ثم اضغط علىPRINT.(الطباعة) [
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24تحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح في اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة

يمكن تحديد نوع البيانات المخصصة للمفاتيح التي تعمل بلمسة واحدة عند استخدام اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة مع شاشة اللوحة اللمسية، وقد يكون نوع 
البيانات إما قوالب أو قواعد بيانات.

 الطابعةعينة تخطيط الملصق المسجل في:

] عند ضبطTemplate يتم تسجيل القوالب من خالل المفتاح الذي يعمل بلمسة واحدة لنفس الرقم.1] (القالب) بدًءا من القالب رقم ،

Floor NameNo.
1
1
2
2

A0-001
A0-002
D0-011
D0-0144

3
2
1

Template  No.1  (panel.lbx)

Database

SIGNNo.
CAUTION
DANGER
HIGH TEMPERATURE
BOILED WATER4

3
2
1

Template  No.2  (sign.lbx)

Database

Template  No.3  (on.lbx)

Floor   1

A0-001

ON/OFF

CAUTION

CAUTION ON/OFF
Floor   1

A0-001
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] عند ضبطDatabase يتم تسجيل قواعد البيانات للقالب المحدد من خالل المفتاح الذي يعمل بلمسة واحدة 1] (قاعدة البيانات) بدًءا من القالب رقم ،
.)1لنفس الرقم. (يعرض الرسم التوضيحي حالة تحديد القالب رقم 

a] (مفتاح المسؤول).اضغط على [

b] د ] (موافق).OK] (إعداد) ثم اضغط على [Setupحدِّ

c] د ] (موافق).OK] (وظيفة المفاتيح) ثم اضغط على [Keys Functionحدِّ

d] اضغط علىa] أو [b] د ] (موافق).OK] (قاعدة البيانات)، ثم اضغط على [Database] (القالب) أو [Template] حدِّ

24إنشاء لوحة تعمل بلمسة واحدة

إلنشاء لوحة تعمل بلمسة واحدة، استخدم واحدة من الطرق التالية:

.ل أسماء المفاتيح مباشرة على اللوحة المرفقة التي تعمل بلمسة واحدة باستخدام ملصقات أو من خالل الكتابة اليدوية، سجِّ

" لشاشة اللوحة اللمسية. يمكن استخدام الشكل دليل اإلعداد السريعيمكن العثور على شكل اللوحة الفعلي على الصفحة األخيرة قبل الغالف الخلفي في "
من خالل نسخه على صفحة بيضاء.

 (العرض) مم92.3 ×  (الطول)132.4حجم اللوحة: 

 يمكن تنزيل تنسيق اللوحة من موقع الدعمBrother على الويب عبر support.brother.com.

] (التنزيالت) - [اختر منتج]Downloads[حّدد منطقتك/بلدك.] - [

يمكن استخدام ھذه اللوحة من خالل كتابة أسماء المفاتيح، ثم طباعة البيانات على ورقة بيضاء.

Floor   1

A0-001
Floor   1

A0-002
Floor   2

D0-011
Floor   2

D0-014

http://support.brother.com/
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24طباعة الملصق

 دون التوصيل بالكمبيوتر.الطابعةيمكن استخدام شاشة اللوحة اللمسية لطباعة أو تحرير تخطيط ملصق منقول إلى 

24الطباعة باستخدام لوحة التحكم األساسية

aومن ثم ستظھر الشاشة الرئيسية.قم بتشغيل الطابعة .

b] اضغط علىa] أو [b] لتحديد رقم القالب المطلوب طباعته أو اضغط على مفاتيح األرقام لطباعة الرقم، ثم اضغط على [OK (موافق). اضغط على [
] (مفتاح البحث) لعرض تفاصيل القالب على الشاشة.[

رقم القالب1

النص في القالب2

حجم الورق3

رقم سجل قاعدة البيانات (في حال ارتباط قاعدة البيانات فقط)4

مالحظة
].c] أو [dللتحقق من النص في القالب، اضغط على [•

ضبط النص وترتيب ". لمزيد من المعلومات راجع P-touch Editor وترتيب عرضه باستخدام LCDيمكن ضبط النص المعروض على شاشة •
.204" في صفحةLCDالعرض على شاشة 

c:في حال ارتباط قاعدة البيانات
] (موافق).OK] لتحديد رقم سجل قاعدة البيانات المطلوب طباعته أو اضغط على مفاتيح األرقام لطباعة الرقم، ثم اضغط على [b] أو [aاضغط على [

d] اضغط علىPRINT.(الطباعة)، تظھر رسالة لتأكيد عدد الُنسخ [

41
2
3
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e] ،اكتب عدد الُنسخ ثم اضغط فوقPRINT] (الطباعة) أو [OK.(موافق)، يتم طباعة الملصقات [

مالحظة
 نسخة.999 إلى 1يمكن الطباعة من •

 بعدد محدد من المرات.التسلسلي، سيتم طباعة الملصقات مع زيادة الحقل تسلسليإذا كان القالب يحتوي على رقم •

] (الطباعة) PRINT] (إيقاف تشغيل)، تبدأ الطباعة عندما يتم الضغط على [Off] (تأكيد الطباعة) على وضع [Confirm Printفي حال ضبط [•
.dفي الخطوة رقم 

24تحرير مكونات الملصق قبل الطباعة

. الطابعةيمكن استخدام شاشة اللوحة اللمسية لتحرير البيانات وتغيير المحتويات مباشرة للقالب الذي تم نقله إلى 

.الطابعةبال ينبغي تحرير البيانات ونقلھا إلى 

مالحظة
] (إيقاف التشغيل).Off] (تعطيل التحرير) على وضع [Disable Editفي إعدادات شاشة اللوحة اللمسية، اضبط [•

يمكن تحرير األرقام فقط.•

القوالب المحررة غير قابلة للحفظ. عند تحديد قالب أو قاعدة بيانات مختلفة، ترجع البيانات المحررة إلى البيانات األصلية.•

ھام
استخدم لوحة التحكم األساسية لتحرير البيانات.

a] د القالب المطلوب تحريره ثم اضغط على ] (مفتاح البحث).في الشاشة الرئيسية، حدِّ
د سجل قاعدة البيانات المناسب. في حال تحرير محتويات سجل قاعدة البيانات، حدِّ

b] لعرض العنصر المراد تحريره من خاللd] أو [c] ثم الضغط على ،[OK،(موافق) [
يتم الدخول إلى وضع التحرير ويتم تمييز الرقم القابل للتحرير.

c] اضغط علىd] أو [c لتمييز الرقم المطلوب تحريره، اضغط على مفتاح الرقم للرقم الجديد لكتابته فوق الرقم القديم. (في ھذا المثال، سوف يتغير [
]A0-001] إلى [A0-003] اضغط على .[c] على مفاتيح األرقام.)3]، ثم اضغط على [1] لتمييز [

 يظھر الرمز في الزاوية العلوية اليسرى لإلشارة إلى أن القالب تم تحريره.

مالحظة
] للخروج من وضع التحرير.Escإلعادة العنصر المعروض حالًيا إلى رقمه األصلي، اضغط على [•

] إلى إعادة العنصر المعروض حالًيا إلى وضعه األصلي والعودة إلى الشاشة Escيؤدي الضغط مع االستمرار لمدة ثانية واحدة على األقل على زر [•

.الرئيسية. إذا تم تحرير عنصر آخر، تظھر 
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d] اضغط علىOK] (موافق) لتطبيق النص المحرر، ثم اضغط على [PRINT.(الطباعة). تظھر رسالة لتأكيد عدد الُنسخ [

e] ،اكتب عدد الُنسخ المطلوب طباعتھا ثم اضغط فوقPRINT] (الطباعة) أو [OK.(موافق)، يتم طباعة الملصقات [

24البحث عن السجالت في قاعدة بيانات مرتبطة بقالب

] (مفتاح البحث) على لوحة التحكم ، يمكن البحث عن سجل في قاعدة البيانات عن طريق الضغط على [الطابعةبعد نقل قالب مع قاعدة بيانات مرتبطة إلى 
األساسية.

] (مفتاح المسؤول) لتحديد ما إذا كان البحث عن سجالت قاعدة البيانات سيتم عن طريق رقم السطر أو بواسطة البيانات الخاصة بھم، اضغط على [
).DB] (بحث DB searchعلى لوحة التحكم األساسية، ثم حدد اإلعداد الذي تريده لـ [

By Line#.(برقم السطر): حدد ھذا اإلعداد للبحث عن سجالت قاعدة البيانات عن طريق رقم السطر 

By Data حرًفا 13 (بالبيانات): حدد ھذا اإلعداد للبحث عن سجالت قاعدة البيانات عن طريق البيانات الخاصة بھم، حيث يتم إدخال (ما يصل إلى 
فقط) في حقل البيانات األول (على سبيل المثال، العمود أ).

24الطباعة باستخدام اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة

في حال تعيين تخطيط الملصق إلى مفتاح على اللوحة التي تعمل بلمسة واحدة، يمكن طباعة الملصق عن طريق الضغط على مفتاح الملصق المقابل.

ھام
، لمزيد من الطابعةيتم تحديد البيانات المسجلة مع كل مفتاح لمسة واحدة، بواسطة رقم قاعدة البيانات أو رقم المفتاح عند نقل البيانات من الكمبيوتر إلى 

.208" في صفحةالطابعةنقل تخطيط النص إلى "المعلومات راجع 

aومن ثم ستظھر الشاشة الرئيسية.قم بتشغيل الطابعة .

b:في حال تعيين قواعد البيانات إلى مفاتيح تعمل بلمسة واحدة
] لتحديد قالب.b] أو [aاضغط على [
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c.اضغط على المفتاح الذي يعمل بلمسة واحدة للملصق المراد طباعته، ومن ثم ستظھر تفاصيل الملصق على الشاشة

رقم القالب1

النص في تخطيط الملصق2

حجم الورق3

رقم سجل قاعدة البيانات (في حال ارتباط قاعدة البيانات فقط)4

عدد مرات الطباعة5

مالحظة
) وليس اللوحة A]، ولتحرير البيانات، استخدم لوحة التحكم األساسية (c] أو [dللتحقق من أن كل النص موجود في تخطيط الملصق، اضغط على [•

.214" في صفحةتحرير مكونات الملصق قبل الطباعة")، لمزيد من المعلومات راجع Bالتي تعمل بلمسة واحدة (

ضبط النص وترتيب "، لمزيد من المعلومات راجع P-touch Editor وترتيب عرضه باستخدام LCDيمكن ضبط النص المعروض على شاشة •
.204" في صفحةLCDالعرض على شاشة 

d] من خاللa] أو [b] ،اكتب عدد الُنسخ المطلوب طباعتھا ثم اضغط فوق [PRINT] (الطباعة) أو [OK.(موافق)، ويتم طباعة الملصقات [

مالحظة
 نسخة.999 إلى 1يمكن الطباعة من •

 بعدد محدد من المرات.التسلسلي، سيتم طباعة الملصقات مع زيادة الحقل تسلسليإذا كان القالب يحتوي على رقم •

] (إيقاف تشغيل)، تبدأ الطباعة عندما يتم الضغط على المفتاح الذي يعمل Off] (تأكيد الطباعة) على وضع [Confirm Printفي حال ضبط [•
.cبلمسة واحدة في الخطوة رقم 

24في حال تسجيل القالب ذات قاعدة بيانات مرتبطة من خالل مفتاح يعمل بلمسة واحدة

إذا قمت بتسجيل قالب ذات قاعدة بيانات مرتبطة باستخدام مفتاح يعمل بلمسة واحدة، تظھر المحتويات المعروضة لسجل قاعدة البيانات بناًء على عدد مرات 
الضغط على المفتاح.

على سبيل المثال، مع قالب يحتوي على ثالث سجالت لقاعدة البيانات، يكون الضغط على المفتاح الذي يعمل بلمسة واحدة:

.مرة واحدة: يعرض محتويات سجل قاعدة البيانات األول

.مرتان: يعرض محتويات السجل الثاني

.ثالث مرات: يعرض محتويات السجل الثالث

.أربع مرات: يعرض محتويات السجل األول مرة أخرى

a.اضغط على المفتاح الذي يعمل بلمسة واحدة للملصق المراد طباعته حتى تظھر محتويات سجل قاعدة البيانات المطلوبة

b] من خاللa] أو [b] ،اكتب عدد الُنسخ المطلوب طباعتھا ثم اضغط فوق [PRINT] (الطباعة) أو [OK.(موافق)، ويتم طباعة الملصقات [

ھام
] On] (تأكيد الطباعة) إلى وضع [Confirm Printفي حال تعيين قالب مع قاعدة بيانات مرتبطة لمفتاح يعمل بلمسة واحدة، تأكد من ضبط [

] (إيقاف)، يمكن فقط تحديد قاعدة البيانات األولى.Off(تشغيل)، أما في حال تحديد [

4

5

1
2
3
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مالحظة
 نسخة.999 إلى 1يمكن الطباعة من •

 بعدد محدد من المرات.التسلسلي، سيتم طباعة الملصقات مع زيادة الحقل تسلسليإذا كان القالب يحتوي على رقم •

24طباعة باستخدام قارئ باركود

، واستبدال النص إذا لزم األمر إضافة إلى طبع الطابعة، يمكن مسح الباركود لعرض القالب المنقول إلى P-touch Templateباستخدام وظائف 
.LCDالملصقات، كما يمكن التحقق من محتويات القالب المعروض أو النص الذي تريد استبداله على شاشة 

. يرجى مالحظة Brother (PA-BR-001) تتوافق الطابعة مع العديد من مصنعي قارئات الباركود، ولكن ننصح باستخدام قارئ الباركود األصلي من 
أنه قد تختلف الخيارات والمستلزمات المتاحة باختالف دولتك.

.66" في صفحةP-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام "، راجع P-touchلمزيد من المعلومات حول وظائف قالب 

]، ولتحرير النص، اعرض c] أو [dللتحقق من النص في القالب، حدد رقم القالب على الشاشة الرئيسية بحيث يتم عرض تفاصيل القالب، ثم اضغط على [
] (موافق)، وعند الدخول في وضع التحرير، يتم تمييز النص القابل للتحرير.OKالنص المراد تعديله، ثم اضغط على [

يساعد فحص محتويات تخطيط الملصق قبل الطباعة على تجنب طباعة ملصق خاطئ.
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24 (فحص وحذف وتسجيل)الطابعةمخططات الملصقات على 

من خالل اإلجراءات التالية.الطابعة يمكن فحص أو حذف أو االطالع على سجل طباعة مخططات الملصقات على 

24فحص محتويات تخطيط الملصق

الطباعة "] (مفتاح البحث) على شاشة اللوحة اللمسية، لمزيد من المعلومات راجع لعرض تفاصيل القالب على الشاشة والتحقق من المحتويات، اضغط على [
.213" في صفحةباستخدام لوحة التحكم األساسية

 Windowsحذف تخطيط ملصق باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل 
24

] حذف القالب وقاعدة البيانات] - [أدوات، في شريط القوائم، انقر فوق [الطابعة] من أداة إعداد الطابعة لحذف تخطيط ملصق من إعدادات الجھازاستخدم [
.46" في صفحةشريط القائمة". لمزيد من المعلومات راجع الطابعةلحذف قالب أو قاعدة بيانات مسجلة على 

.P-touch Transfer Manager إلى جھاز كمبيوتر واستخدم الطابعة وتحديد البيانات التي تريد حذفھا، وصل الطابعةللتحقق من تخطيطات الملصق على 

24فحص سجل الطباعة لتخطيطات الملصقات

 لنظام تشغيلWindows 

] إلى متقدم] في عالمة تبويب [حفظ سجل الطباعة للطابعة] من أداة إعداد الطابعة لفحص سجل الطباعة، وفي حالة تعيين [إعدادات الجھازاستخدم [
]، حفظ سجل الطباعة في الملف] - [أدوات، انقر فوق [CSV، ولتصدير سجل الطباعة وحفظه كملف الطابعة]، يتم حفظ سجل الطباعة في تمكين[

.44" في صفحة Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "لمزيد من المعلومات راجع 

 لنظام تشغيلMac

] (حفظ سجل الطباعة Save Printer Print Log (أداة إعداد الطابعة) لفحص سجل الطباعة، وفي حالة تعيين [Printer Setting Toolاستخدم 
، ولطباعة سجل الطباعة، حدد الطابعة] (تمكين)، يتم حفظ سجل الطباعة في Enable] (أساسي) إلى [Basicالخاص بالطابع) في عالمة تبويب [

]Usage Log] (سجل االستخدام) في [Print Information Report] (طباعة تقرير المعلومات) في عالمة التبويب [Basic ،(أساسي) [
.60" في صفحةعالمة التبويب األساسية"لمزيد من المعلومات راجع 
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24استبدال البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ

 لفترة طويلة من الزمن.الطابعةيتم توفير البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ للحفاظ على إعدادات الساعة الداخلية، ويتم استھالك البطارية حتى إذا لم يتم استخدام 

ھام
.الطابعة، حيث قد تتسبب البطاريات األخرى في تلف الطابعةاستخدام فقط البطاريات الموصى بھا مع •

عند تخزين البطارية أو التخلص منھا، لفھا (عن طريق تغطيتھا باستخدام شريط سيلوفان على سبيل المثال)، لمنع حدوث دائرة كھربية قصيرة.•

(مثال عزل البطارية)

شريط سيلوفان1

بطارية مرتبطة بوقت/تاريخ2

نوصي باستبدال البطارية كل سنتين.•

 CR2032 بالتيار الكھربي، استبدل البطارية، وعند استبدال البطارية، احرص على شراء بطارية البطاريةفي حال إعادة ضبط الساعة أثناء توصيل •
).Hitachi Maxell, Ltd.، FDK Corporation(جھات التصنيع الموصى بھا: 

تخلص من البطارية في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة، فضالً عن ذلك، تأكد من االلتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية •
والدولية والفيدرالية.

a وفي حال تثبيت بطارية مقبس التيار الكھربائي من الطابعة، ثم افصل إليقاف تشغيل الطابعة(الطاقة) اضغط مع االستمرار على زر ،
) القابلة إلعادة الشحن (اختياري)، أزل البطارية القابلة إلعادة الشحن.Li-ionليثيوم-أيون (

b باستخدام عملة أو جسم مماثل، أدر ببطء غطاء البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ في اتجاه السھم على غطاء البطارية حتى يتوقف، ثم قم بإزالة غطاء
البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ.

ھام
قد يتلف غطاء البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ في حال تدويره قسرا ألبعد من موضع اإليقاف.

1

2
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c.أزل البطارية
) من البطارية لتحريرھا بحيث يمكن إزالتھا.Aكما ھو مبين أدناه، اضغط على الجزء (

d.قم بتركيب بطارية جديدة

ھام
تأكد من توصيل البطارية الجديدة بالقضب "+" والقضب "-" في االتجاه الصحيح.

e أعد غطاء البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ إلى موضعه األصلي، ولتثبيت غطاء البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ، استخدم عملة أو جسم مماثل لتدوير
غطاء البطارية ببطء في االتجاه المعاكس لألسھم الموجودة على غطاء البطارية حتى يتوقف.

ھام
قد يتلف غطاء البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ في حال تدويره قسرا ألبعد من موضع اإليقاف.

مالحظة
.200" في صفحةضبط الوقت والتاريخ"] (مفتاح المسؤول) على اللوحة اللمسية، لمزيد من المعلومات راجع يمكن تھيئة الوقت والتاريخ باستخدام [
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 ما مساحة الذاكرة المتاحة؟س.

 قالًبا أو عند عدم توافر 99 قالًبا كحد أقصى، وعندما يتم تسجيل 99 ميجابايت، مما يسمح بحفظ 7 على ذاكرة مدمجة متاحة بسعة الطابعة تحتوي ج.
.الطابعة، لذا يمكن حذف القوالب غير الضرورية من بالطابعةمساحة بالذاكرة المدمجة، يتعذر تحويل القوالب (ليتم تسجيلھا) 

؟الطابعة لماذا يتغير حجم الملف عند نقل قالب إلى س.

، لذا يتغير حجم الطابعة عن تنسيق ملف بعد نقله إلى P-touch Transfer Manager 2.2 يرجع ذلك الختالف تنسيق ملف القالب المضاف إلى ج.
الملف.

 وأرقام المفاتيح التي يتم استخدامھا؟الطابعة كيف يمكنني التحقق من عدد القوالب التي يمكن تسجيلھا على س.

 اتبع اإلجراء أدناه للتحقق من المعلومات:ج.

.قم بتشغيل الطابعة بجھاز الكمبيوتر، ثم الطابعةصل 1

.P-touch Transfer Managerابدأ تشغيل2

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2: 
].Brother P-touch[]  -P-touch Tools[]  -P-touch Transfer Manager 2.2- []كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
].التطبيقات] على شاشة [P-touch Transfer Manager 2.2انقر فوق [

 بالنسبة لنظامWindows 10: 
Brother] أسفل [P-touch Transfer Manager 2.2]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [ P-touch.[

 في جزء بالجانب األيمن، وبذلك يمكن التحقق الطابعة" في جزء بالجانب األيسر لعرض القوالب المسجلة مع Brother PT-P950NWانقر فوق "3
من عدد القوالب وأرقام المفاتيح المستخدمة حاليا.

؟الطابعة لماذا ال يمكنني نقل قالب، مع تحديث تاريخه تلقائيا، إلى س.

 ربما لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بشكل صحيح، أعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ثم حاول النقل مرة أخرى.ج.

] للقالب،خصائص الوقت والتاريخ] تم تحديده في مربع حوار [عند الطباعةوفي حال لم يتم تحديث التاريخ، تأكد من أن مربع االختيار [

.205" في صفحةإدراج التاريخ والوقت إلى ملصق"لمزيد من المعلومات راجع 
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.LCDترد المواصفات التالية عند عدم تثبيت البطارية المرتبطة بوقت/تاريخ وإغالق شاشة 

 (ارتفاع) مم59 × (عمق) 192 × (عرض) 113الحجم: تقريبا 

 كجم0.329الوزن: تقريبا 
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