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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 وطراز المنتج وإصدار البرامج

 قبل استخدام طابعةP-touch احرص على قراءة كل الوثائق المرفقة مع طابعة ،P-touch.للتعرف على معلومات حول سبل األمان والتشغيل السليم لھا 

 مع العلم بأنه ليست كل الخيارات والمواد المستھلكة كشريطTZe  وملصقFLe وأنبوب HSe.متاحة في كل الدول 

.قد تختلف الخيارات واإلمدادات المتاحة وفًقا للبلد المعني

األدلة المتاحة

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

الدليل المطبوع في العلبة1
 على القرص المضغوط المضمنPDFدليل بتنسيق 2

.P-touchيقدم ھذا الدليل المعلومات المتعلقة بالسالمة، لذا الرجاء قراءته قبل استخدام طابعة 1دليل سالمة المنتج

 فضالً عن نصائح مفصلة حول استكشاف P-touchيقدم ھذا الدليل معلومات أساسية حول استخدام 1دليل اإلعداد السريع
األخطاء وإصالحھا.

وإعدادات  وعمليات تشغيلھا P-touchيقدم ھذا الدليل معلومات إضافية حول إعدادات طابعة 2دليل المستخدم
وبعض النصائح حول استكشاف األخطاء وإصالحھا فضالً عن تعليمات الصيانة.وتوصيل الشبكة 

https://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

.P-touchكما تھدف أيضا إلى إبالغك باإلجراءات التي يجب القيام بھا لتجنب حدوث إصابة شخصية طفيفة وتلف طابعة 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 التي تم شراؤه منھا ألن ذلك قد ينتھك قوانين
االتصاالت الالسلكية والطاقة للدولة.

.ال تتوفر بعض الطرز في بعض الدول

. جميع الحقوق محفوظة. .Brother Industries, Ltd 2021حقوق النشر © 
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1الوصف العام

1الجزء األمامي/الخلفي

أمامي

خلفي

P-touch1إعداد 

 (الطاقة)زر 10فتحة خروج األنبوب1

 (التغذية والقص)زر 11المقبض2

)Wi-Fi (شبكة زر 12زر فتح الغطاء3

 مزودة بلوحة مفاتيحLCDوحدة 13فتحة إدخال األنبوب4

 المزودة بلوحة مفاتيحLCDمقبس واجھة وحدة 14الغطاء العلوي5

 المزودة بلوحة مفاتيح)LCDحامل الكبل (حامل خاص بكبل وحدة 15فتحة خروج الشريط6

USBمنفذ 16 (األنبوب)مؤشر 7

مقبس محول التيار المتردد17 (الملصق)مؤشر 8

 (البطارية)مؤشر 9
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1
1الجزء الداخلي

ھام
، تأكد من إزالة المادة الواقية حسب اإلجراء التالي.P-touchقبل الشروع في استخدام 

اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي.1

اسحب الشريط إلزالته ھو والمادة الواقية.2

حجيرة شريط الكاسيت (الخاصة باألنبوب)9ذراع تحرير األنبوب1

فتحة خروج الشريط10ضابط القص النصفي لألنبوب2

وحدة تنظيف األنبوب11لوحة قاطعة األنبوب3

فتحة إدخال األنبوب12قاطعة األنبوب4

حجيرة كاسيت الشريط13فتحة خروج األنبوب5

رأس الطباعة (للشريط)14بكرة بالتين6

وحدة قاطعة الشريط15رأس الطباعة (لألنبوب)7

حامل البطارية الصغيرة المستديرة8

1

9

6

7

10   

11

14
13

15

12

8

234
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1
1 المزودة بلوحة مفاتيحLCDتوصيل وحدة 

a مرر الغطاء على قاعدة وحدةLCD المزودة بلوحة مفاتيح إلزالتھا، ثم قم بتوصيل كبل وحدة LCDالمزودة بمفاتيح .
ثبت الغطاء.

b قم بتوصيل كبلUSB الموجود على وحدة LCD المزودة بلوحة مفاتيح بالمقبس الموجود على جانب P-touch.

مالحظة
 المزودة بلوحة مفاتيح أيًضا.LCD، تعمل وحدة P-touchعندما تقوم بتشغيل •

 أيًضا عن طريق تمريرھا على الغطاء العلوي.P-touch المزودة بلوحة مفاتيح على LCDيمكن تثبيت وحدة •

االتساخ أو تكدس األتربة عليھا. المزودة بلوحة مفاتيح، اقلبھا وثبتھا على الغطاء العلوي لمنعھا من LCDعند تخزين وحدة 

يمكنك وضع الكبل الزائد في حامل الكبل.•
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1
1توصيل مصدر الطاقة

ل محول التيار المتردد مباشرًة بـ P-touch لـ AD9100ESAاستخدم (محول تيار متردد) طراز  .P-touch. وصِّ

a أدِخل المأخذ الموجود في كبل محول التيار المتردد إلى مقبس محول التيار المتردد المميز بعالمةDC IN فولت الموجودة على 24 بقوة P-touch.

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

محول التيار المتردد1

كبل مصدر الطاقة2

c.ثم أدخل مأخذ مصدر الطاقة في مقبس تيار كھربائي قياسي

ھام
 قبل فصل محول التيار المتردد.P-touchأوقف تشغيل •

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

(الطاقة).بعد إدخال مأخذ مصدر الطاقة في مأخذ التيار الكھربائي، قد يستغرق األمر بضع ثواٍن حتى يتم تمكين زر •

مالحظة
)، PA-BT-4000LI ونسخھا احتياطًيا، يوصى عند نزع مأخذ مصدر الطاقة بترك بطاريات الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن (P-touchلحماية ذاكرة 
.P-touchمثبتة داخل 

1
2
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1
1إدخال أنبوب

a.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي

b.اسحب ذراع تحرير األنبوب ألعلى

cالموضحة على  حتى يصل طرف األنبوب إلى عالمة "اضغط على األنبوب كما ھو موضح في الرسم التوضيحي "P-touch ثم اضغط ،
على ذراع تحرير األنبوب ألسفل.

d.أغلق الغطاء العلوي

مالحظة
ال تستخدم أنبوًبا متسًخا أو مثنًيا أو منبسًطا أو ذا سطح حاد أو متباين السمك أو معيًبا بأي شكل آخر.•

، ضعھا في مكان ال يسمح بوصول أشعة الشمس المباشرة إليھا عبر فتحة خروج األنبوب.P-touchعند استخدام •

يمكنك استخدام وحدة ضبط القص النصفي لألنبوب لضبط عمق القص النصفي على أحد األوضاع الثالثة.•

 يدوًيا. اضغط مع االستمرار لمدة من ثانيتين ) لقطع األنبوب بشكل كاملالتغذية والقص (في حالة انحشار األنبوب أو عدم قطعه بالكامل، استخدم الزر •
اإلضاءة باللون األخضر إلى الوميض باللون األخضر ثم حرره. سيتم قص األنبوب عند تحرير الزر.الطاقة) من  ( ثواٍن حتى يتغير مؤشر 10إلى 
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1
1إدخال شريط كاسيت

a.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي

b يتم تثبيت شريط الكاسيت بشكل صحيح.أدِرج شريط الكاسيت داخل حجيرة شريط الكاسيت ثم اضغط ألسفل بثبات حتى

c.أغلق الغطاء العلوي



 P-touchإعداد 

8

1
1إدخال كاسيت الشريط

 لديك.P-touch في HSe وشرائط الكاسيت األنبوبية من النوع FLeوملصقات من النوع  TZeيمكن استخدام شرائط من النوع 

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

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

طرف الشريط1

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

b.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي

c أدخل شريط الكاسيت في حجيرة الشريط بعناية، واحرص أن يكون طرف الشريط مواجًھا لفتحة خروج الشريط فيP-touch ثم اضغط عليه ،
بشكل 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.•

) عند إدخال الشريط 2تأكد من عدم وجود ارتخاء في الشريط، ثم قم بإدخاله بعناية. في حالة وجود ارتخاء في الشريط، سيلتصق الشريط في البروز (•
 وسحب aويصبح ملتوًيا أو مجعًدا، مما يؤدي إلى انحشاره. إلصالح االرتخاء في الشريط، يرجى الرجوع إلى الرسم التوضيحي المبين في الخطوة 

الشريط خارج موجه الشريط.

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

d.أغلق الغطاء العلوي

ھام
خزن شرائط الكاسيت 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.

1تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة

 (الطاقة) باللون األخضر.. يضيء مؤشر الطاقة P-touch (الطاقة) لتشغيل  اضغط على زر تشغيل:

مالحظة
. يمكن تغيير إعداد اللغة فيما بعد  أو مفتاح اللغة التي تريدھا باستخدام  للمرة األولى، تظھر شاشة تحديد اللغة. حدد P-touchعند تشغيل 

).194صفحة" فيتعيين اللغة والوحدة"أيًضا. (راجع 

 (الطاقة) باإلضاءة باللون . وقد يستمر مؤشر P-touch (الطاقة) مرة أخرى إليقاف تشغيل  اضغط مع االستمرار على الزر إيقاف التشغيل:
البرتقالي حتي يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

ھام

 (الطاقة) عن العمل.، ال ُتِزل البطارية أو تفصل محول التيار المتردد حتى يتوقف مؤشر P-touchعند إيقاف تشغيل 

2
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1شريط التغذية

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

 فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع شريط الكاسيت. قد ال يعمل له من منفذ خروج الشريط. P-touch ال تسحب الملصق عند إخراج•
الشريط بعد تفريغ شريط الحبر.

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

1التلقيم والقص

 مم تقريًبا من الشريط الفارغ، ثم تقوم بقص الشريط.22.3تقوم وظيفة التغذية والقص بتغذية حوالي 

a التغذية والقص). (اضغط على الزر
.LCD] على شاشة تزويد و قطع؟[يظھر 

b] باستخدام مفتاح تزويد و قطعحدد [ ثم اضغط على المفتاح  أو ،OK إدخال (موافق) أو] الشريط يتم تزويد. ستظھر رسالة
] أثناء تغذية الشريط، ثم يتم قص الشريط.الرجاء االنتظار

مالحظة
 (إلغاء).Escللخروج من ھذه الوظيفة أو إلغائھا، اضغط على المفتاح 

1التغذية فقط

كاسيت الشريط. يوصى بھذا اإلجراء عند استخدام  مم تقريًبا، مما يؤدي إلى التصاق ملصق فارغ خارج 22.3ستقوم ھذه الوظيفة بإخراج الشريط مسافة 
أشرطة قماشي، التي يجب قصھا باستخدام المقص.

a التغذية والقص). (اضغط على الزر
.LCD] على شاشة تزويد و قطع؟[يظھر 

b] باستخدام المفتاح تزويد فقطحدد [ ثم اضغط على  أو ،OK إدخال (موافق) أو مفتاح] الشريط يتم تزويد. ستظھر رسالة
] أثناء تغذية الشريط.الرجاء االنتظار

مالحظة
 (إلغاء).Escللخروج من ھذه الوظيفة أو إلغائھا، اضغط على المفتاح 
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2
2 بلوحة المفاتيحLCDوصف وحدة 

2أسماء المفاتيح ووظائفھا

الصفحة الرئيسية1
للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية لتحديد قائمة.

تنسيق2
لضبط األحرف والسمات.

برنامج3
لفتح برنامج مسجل.

مسح4
لمسح جميع النصوص التي تم إدخالھا، أو جميع إعدادات النصوص واإلعدادات الحالية.

حفظ5
لحفظ البيانات التي تم إنشاؤھا في ذاكرة الملف.

معاينة6
بالنسبة لألنابيب، يعرض سلسلة األحرف المدخلة بحيث يمكنك التحقق منھا قبل الطباعة.

بالنسبة للملصقات، يعرض صورة الملصق الذي ستتم طباعته في المخطط المعين.

إيقاف مؤقت7
لمقاطعة الطباعة.

طباعة/خيارات الطباعة8
أو األنبوبلطباعة البيانات الحالية على الشريط .
 تبديللطباعة نسخ متعددة أو لتغيير إعدادات الطباعة عند استخدامه مع المفتاح.

مسافة للخلف9
لحذف الحرف المكتوب على يسار المؤشر في وضع إدخال الحروف اإلنجليزية.

لحذف الحرف المكتوب على يمين المؤشر في وضع إدخال الحروف العربية.

التالي10
إلنشاء الصفحة التالية.

إدخال11
إلضافة سطر جديد عند إدخال النص.

الختيار الخيار المعروض.

P-touch2ملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

5 6 7

8
9
10
11
12
13

2 43

23
22
21
12

14151617181920

1
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تبديل12
إلدخال أحرف أو رموز كبيرة عند استخدامه مع مفاتيح الحروف أو مفاتيح األرقام.

13OK(موافق) 
الختيار الخيار المعروض.

)   المؤشر (14
لتحريك المؤشر في اتجاه السھم.

15Esc(إلغاء) 
إللغاء األمر الحالي، وإرجاع شاشة العرض إلى شاشة إدخال البيانات أو الرجوع إلى الخطوة السابقة.

مسافة16
.إلدخال مسافة فارغة
.إلعادة أي من اإلعدادات إلى القيمة االفتراضية

الحروف المشددة17
لتحديد حروف مشددة وإدخالھا.

رمز18
لتحديد رمز من قائمة الرموز المتاحة وإدخاله.

تسلسل19
لتعيين األرقام المسلسلة.

إدراج20
إلدراج طابع زمني أو باركود أو قاعدة البيانات أو رمز منقول.

وضع اإلدخال21
لتحديد وضع اإلدخال.

النُّسخ22
بالنسبة لألنابيب، يعين عدد النسخ.
بالنسبة للملصقات، ال توجد وظيفة.

حرف23
إلدخال حروف أو أرقام.

LCD2شاشة عرض 

الشاشة الرئيسية

ملصق كبل1
التوصيالت/مجموعة قابسات التوصيل/قطع بشكل لتحديد نوع الملصق من األنواع السبعة التالية: اللوحة األمامية/غالف الكبل/عالمة الكبل/لوحة 

علم/الملصق المعكوس.

6

5

4

3

2

1

7

8

109
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إنشاء أنبوب2
لعرض شاشة إنشاء األنبوب.

عمل ملصق3
لعرض شاشة إنشاء الملصق.

القوالب المنقولة4
السترداد البيانات التي تم نقلھا من جھاز كمبيوتر.

تنسيق تلقائي5
لتحديد تنسيق الملصق من القوالب والمخططات المحددة مسبًقا.

ملف6
السترداد البيانات التي تم حفظھا في ذاكرة الملف.

اإلعدادات7
.P-touchلتحديد اإلعدادات المتنوعة لـ 

تسجيل وظيفة قابلة للبرمجة8
لتسجيل البرامج وحذفھا وإعادة تسميتھا.

االتصال الالسلكي9
.Wireless Direct وتشير األيقونة اليمنى إلى حالة اتصال  Wi-Fiتشير األيقونة اليسرى إلى حالة اتصال 

مستوى شحن البطارية10
يشير إلى مستوى شحن البطارية المتبقي. يظھر فقط عند استخدام بطارية الليثيوم أيون.

Wi-Fiمتصل في وضع 

Wi-Fiغير متصل في وضع 

 قيد التشغيلWireless Directوضع 

(وميض)
إنشاء اتصال بواسطة معالج اإلعداد

إيقاف تشغيل االتصال الالسلكي(إيقاف التشغيل)

 - جاٍر الشحن - منخفضة - كاملة

 - فارغة - النصف
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شاشة إنشاء أنبوب

وضع اإلدخال1
ُيشير إلى وضع اإلدخال الحالي.

توجيه النمط2
.)E)، والمحاذاة (D الشدة (6/9)، وC)، والنمط (B)، وعرض الحرف (Aيشير إلى اإلعدادات الحالية لحجم الحرف (

رقم الصفحة3
يشير إلى رقم الصفحة.

رمز فاصل األسطر4
يشير إلى فاصل األسطر.

المؤشر5
يشير إلى الموضع الحالي إلدخال البيانات. يتم إدخال األحرف على يسار المؤشر.

االتصال الالسلكي6
الشاشة الرئيسية.يشير إلى الحالة الحالية لالتصال الالسلكي. راجع االتصال الالسلكي في شرح 

ضبط تخطيط الطباعة7
يشير إلى موضع الطباعة الحالي.

حجم األنبوب8

 أيًضا األنبوب، فسيظھر يشير إلى حجم األنبوب على النحو التالي وفًقا للنص الذي يتم إدخاله: قطر األنبوب × طول األنبوب إذا تم تحديد طول 
على الجانب األيمن من حجم األنبوب.

مستوى شحن البطارية9
"مستوى شحن البطارية" في قسم "الشاشة الرئيسية".يشير إلى مستوى شحن البطارية المتبقي. يظھر فقط عند استخدام بطارية الليثيوم أيون. راجع 

10Cross-ID
 الحالي.Cross-IDيشير إلى إعداد طباعة 

3
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شاشة إنشاء ملصق

وضع اإلدخال1
ُيشير إلى وضع اإلدخال الحالي.

توجيه النمط2
).G)، والمحاذاة (F()، واإلطار E)، والسطر (D)، ونمط الخط (C)، وعرض الخط (B)، وحجم الحرف (Aيشير إلى اإلعدادات الحالية للخط (

توجيه التخطيط3
يشير إلى اإلعدادات الخاصة باالتجاه والتخطيط والفاصل والترتيب العكسي والنص المكرر. تختلف العناصر المعروضة وفًقا لنوع الملصق المحدد.

رقم الكتلة4
يشير إلى رقم الكتلة.

رقم السطر5
يشير إلى رقم السطر داخل تخطيط الملصق.

سطر فاصل الصفحة6
يشير إلى نھاية صفحة واحدة وبداية الصفحة التالية.

سطر فاصل كتلة النص7
يشير إلى انتھاء الكتلة.

رمز اإلدخال/الرجوع8
يشير إلى نھاية سطر النص.

المؤشر9
يشير إلى الموضع الحالي إلدخال البيانات. يتم إدخال األحرف على يسار المؤشر.

االتصال الالسلكي10
يشير إلى الحالة الحالية لالتصال الالسلكي. راجع االتصال الالسلكي في قسم الشاشة الرئيسية.

حجم الشريط11

 أيًضا يشير إلى حجم الشريط الخاص بالنص الذي تم إدخاله كما يلي: عرض الشريط × طول الملصق. إذا تم تحديد طول الملصق، فسيظھر 
على الجانب األيمن من حجم الشريط.

مستوى شحن البطارية12
يشير إلى مستوى شحن البطارية المتبقي. يظھر فقط عند استخدام بطارية الليثيوم أيون. راجع "مستوى شحن البطارية" في قسم "الشاشة الرئيسية".

8

7
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2ملصقأنبوب أو تحرير 

ملصقات أصلية، باإلضافة إلى كيفية إنشاء الملصقات باستخدام أنابيب أو الملصقات إلنشاء األنابيب أو يشرح ھذا الفصل كيفية إدخال نص ورموز في 
القوالب التي تم إنشاؤھا سابًقا.

2ملصقأنبوب أو فتح شاشة إنشاء 

إنشاء أنبوب1

عمل ملصق2

، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح أنبوبإنشاء يتم إنشاء األنابيب باستخدام شاشة إنشاء أنبوب. لفتح شاشة إنشاء أنبوب، حدد [
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو 

مالحظة
 أو إعادة تعيينھا، تظھر الشاشة الخاصة بإعداد قُطر وطول األنبوب المثبت P-touchعند فتح شاشة إنشاء أنبوب ألول مرة بعد شراء الطابعة 

.Cross-IDو

، ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح عمل ملصقيتم إنشاء الملصقات باستخدام شاشة إنشاء ملصق. لفتح شاشة إنشاء ملصق، حدد [
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح أو 

2إدخال النص من لوحة المفاتيح

 بنفس طريقة استخدام لوحة المفاتيح القياسية في الكمبيوتر.P-touchيمكن استخدام لوحة مفاتيح 

تتم إضافة األحرف اإلنجليزية أو الرموز أو الخط الجديد إلى يمين األحرف العربية، أما عند الرغبة في إضافتھم إلى اليسار، حّرك المؤشر إلى الموضع 
المطلوب قبل إدخال النص اإلضافي أو الخط الجديد.

تتم إضافة الحروف المتحركة والسكون والتنوين والشدة على يسار األحرف في ھذا الجھاز.

 واضغط على مفتاح الحرف، يمكن إدخال التطويل لزيادة طول الموصل بين األحرف، على سبيل تبديلإلدخال التطويل، اضغط مع االستمرار على المفتاح 
المثال عند إدخال األحرف المركبة.

2إعداد حرف اإلدخال

عند إدخال نص، إلدخال حروف عربية، أو حروف إنجليزية صغيرة، أو حروف إنجليزية كبيرة، اضغط على مفتاح وضع اإلدخال وقم بالتبديل إلى وضع 
اإلدخال المطابق.

مالحظة
يمكنك إدخال الحروف العربية للملصقات فقط.

2

1



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

17

2

2إضافة سطر جديد

كسطر واحد على الشاشة، وتظھر عالمة . بالنسبة لألنابيب، يظھر جميع النص إدخالإلنھاء السطر الحالي من النص وبدء سطر جديد، اضغط على المفتاح 
، تتم طباعة النص الموجود بعد عالمة الرجوع في السطر الثاني. بالنسبة للملصقات، الرجوع للداللة على مكان وجود فاصل األسطر. عند طباعة األنبوب 

 عالمة الرجوع في نھاية السطر، ويتحرك المؤشر إلى بداية السطر الجديد.تظھر

ھام
الحد األقصى لعدد األسطر (الملصقات)•

 سطًرا17 مم: 36شريط •

 سطًرا12 مم: 24شريط •

 أسطر9 مم: 18شريط •

 أسطر6 مم: 12شريط •

 أسطر4 مم: 9شريط •

 مم: سطران6شريط •

 مم: سطر واحد3.5شريط •

الحد األقصى لعدد األسطر (أنبوب يتقلص بالحرارة)•

أسطر 10 مم: 23.6شريط مقاس •

 أسطر8 مم: 17.7شريط •

 أسطر5 مم: 11.7شريط •

 أسطر3 مم: 8.8شريط •

 مم: سطران5.8شريط •

الحد األقصى لعدد األسطر (األنابيب)•

 مم: سطران6.5أنبوب بقطر •

 مم: سطران6.0أنبوب بقطر •

 مم: سطران5.0أنبوب بقطر •

 مم: سطران4.0أنبوب بقطر •

سطر واحد مم: 3.5أنبوب بقطر •

سطر واحد مم: 3.0أنبوب بقطر •

 مم: سطر واحد2.5أنبوب بقطر •

2حذف نص

2حذف حرف واحد في كل مرة

لحذف أي حرف من السطر الحالي في النص، قم بتحريك المؤشر نحو الحرف على يمين الموضع الذي ترغب في البدء في حذف النص فيه، ثم اضغط 
.مسافة للخلف. يتم حذف الحرف المكتوب على يسار المؤشر في كل مرة يتم فيھا الضغط على مفتاح مسافة للخلفعلى مفتاح 

مالحظة
، فسيتم حذف األحرف المكتوبة على يسار المؤشر باستمرار.مسافة للخلفإذا ضغطت باستمرار على مفتاح 
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2حذف النص بالكامل دفعة واحدة

 لحذف النص بالكامل دفعة واحدة.مسحاستخدم مفتاح 

a مسحاضغط على مفتاح.
تظھر خيارات المسح.

b النص والتنسيق] لحذف النص بالكامل مع االحتفاظ بإعدادات التنسيق الحالية، أو حدد [النص فقط، حدد [ أو باستخدام مفتاح [
لحذف جميع إعدادات النص والتنسيق.

مالحظة
شاشة إنشاء الملصق بدون محو (أو مسح) النص أو إعدادات التنسيق.شاشة إنشاء األنبوب أو  (إلغاء) للرجوع إلى Escاضغط على المفتاح •

وباإلضافة  ]، يتم مسح النص بالكامل، ويتم إعادة تعيين إعدادات سمة الحرف وخيار القص إلى إعدادات المصنع.النص والتنسيقعند تحديد [•
.Cross-IDإلى ذلك، تظھر الشاشة الخاصة بإعداد قُطر وطول األنبوب المثبت و

c اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.
]، يتم أيًضا حذف جميع إعدادات التنسيق.النص والتنسيقيتم حذف النص بالكامل. إذا قمت بتحديد [

2استخدام مفتاح "النُّسخ" لتعيين نسخ متعددة (األنابيب فقط)

، ثم حدد عدد النسخ باستخدام  أو باستخدام المفتاح  لتعيين عدد النسخ لكل صفحة. حدد الصفحات النُّسخأثناء تحرير النص، يمكنك الضغط على المفتاح 
 لتحديد حقل . إذا ضغطت على المفتاح إدخال (موافق) أو OKالمفاتيح الرقمية، ثم اضغط على المفتاح ،أو اكتب العدد باستخدام  أو المفتاح 

النسخ لصفحة فردية، فسيتغير عدد الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة، يمكن تعيين نفس عدد النسخ لكل الصفحات. حتى إذا كان قد تم تحديد عدد اإلعداد في 
المحدد في ھذا الحقل.النسخ إلى العدد 



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

19

2

2 (الملصقات فقط)إضافة كتلة جديدة

. سيتم نقل النص الموجود على يمين إدخال وتبديل كتلة جديدة. إلنشاء كتلة جديدة من النص واألسطر، اضغط على مفتاحي 99يمكنك إنشاء ما يصل إلى 
المؤشر إلى الكتلة الجديدة. في بعض أنواع الملصقات، يمكنك تعيين عدد من الكتل، عند تحديد نوع الملصق.

2إضافة صفحة جديدة

 للملصقات  صفحة جديدة99 إلنشاء صفحة جديدة. يتحرك المؤشر إلى بداية الصفحة الجديدة. يمكنك إنشاء ما يصل إلى التالييمكنك الضغط على مفتاح 
. صفحة جديدة لألنابيب999وما يصل إلى 

2إدخال األحرف المشددة

" القابلة لالختيار مدرجة المشددة"األحرف  عرض وطباعة مجموعة من األحرف المشددة، مثل األحرف الخاصة بلغة أخرى. P-touchيستطيع جھاز 
).230صفحة" فياألحرف المشددة"في الملحق. (راجع 

a.قم بإدخال الحرف الذي ترغب في تغييره ليصبح حرًفا مشدًدا

b المشددةاألحرف اضغط على مفتاح.
ستظھر األحرف المعلمة القابلة لالختيار على الشاشة.

c ثم اضغط على المفتاح  أو  الذي تريد باستخدام المفتاح المشددحدد صورة الحرف ،OK إدخال (موافق) أو.
 المحدد.المشددسوف يتغير الحرف الذي أدخلته إلى الحرف 

ھام
 المحددة.LCD بناًء على لغة شاشة المشددةيختلف ترتيب األحرف 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 

2إدخال الرموز

) متاحة عبر وظيفة 1 الدولية والممتدة والرموز المنقولةASCIIباإلضافة إلى الرموز المتاحة على لوحة المفاتيح، توجد رموز متعددة (بما في ذلك أحرف 
الرمز.

).20صفحة" فيإدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز"إلدخال أي رمز، استخدم وظيفة الرمز (انظر 

مالحظة
بعض الرموز ليست متاحة لألنابيب.

، وعلى مفتاح بلوحة المفاتيح في نفس الوقت، إلدخال الرمز المطبوع على الزاوية اليمنى العلوية من المفتاح الذي تم تبديلبدالً من ذلك، اضغط على مفتاح 
اختياره.

.P-touchصورة نقطية لحرف تم إنشاؤه من قِبل مستخدم غير مزود بـ 1



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

20

2

2إدخال الرموز باستخدام وظيفة الرمز

).228صفحة" فيالرموز"الرموز القابلة لالختيار (باستثناء األحرف المنقولة) مدرجة في الملحق. (راجع 

a الرمزاضغط على مفتاح.
تظھر قائمة بفئات الرموز والرموز الموجودة داخلھا.

مالحظة
يتم اختيار إدخال الرمز األخير في القائمة المعروضة.

b ثم اضغط على مفتاح  أو اختر فئة الرمز باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو اختر أي رمز باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.
يتم إدراج الرمز الذي تم اختياره في السطر.

مالحظة
عند تحديد رمز:

.الرمز وتبديلللرجوع إلى الصفحة السابقة، اضغط على مفتاح •

.الرمزلالنتقال إلى الصفحة التالية، اضغط على مفتاح •

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

2إدخال الرموز المنقولة

ھام
. لالطالع على مزيد من المعلومات حول P-touch Transfer Manager باستخدام P-touchقبل استخدام الرموز المنقولة، انقل الصور إلى 

.145صفحة" فيP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "، راجع P-touch Transfer Managerاستخدام 

a إدراجاضغط على المفتاح.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح رموز منقولةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد أحد الرموز المنقولة باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.
يتم إدراج الصورة المحددة في سطر النص.

مالحظة

 لالنتقال إلى الصفحة السابقة. ومفتاح تبديل لالنتقال إلى الصفحة التالية، واضغط على مفتاح  ومفتاح تبديلعند تحديد رمز، اضغط على مفتاح •

شاشة إنشاء ملصق.شاشة إنشاء أنبوب أو ) في يظھر الرمز المنقول الذي تم إدراجه كعالمة (•

.إدراج) ثم اضغط على مفتاح شاشة إنشاء ملصق، حّرك المؤشر إلى العالمة (شاشة إنشاء أنبوب أو لعرض الرمز المنقول في •

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •
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2استخدام تاريخ الرمز

] أوالً عند اختيار الرموز، لمساعدتك على تعيين موقع الرموز المطلوبة تاريخ]. يظھر [رمز تاريخييمكنك إنشاء فئة خاصة بك للرموز باستخدام [
بسرعة.

ھام
].رمز تاريخيال يمكن إضافة الرموز المنقولة إلى [

a] ثم اضغط على المفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح رمز تاريخيحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] إلنشاء الفئة الشخصية الخاصة بك باستخدام مفتاح نعمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d تحديد فئة رمز باستخدام المفتاح الرمزشاشة إنشاء ملصق، أدخل الرمز الذي تريد إضافته إلى سجلك بالضغط على مفتاح شاشة إنشاء أنبوب أو في ،

، ثم الضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ، ثم تحديد رمز باستخدام مفتاح إدخال (موافق) أو OK، ثم الضغط على مفتاح  أو 
OK إدخال(موافق) أو.

e الرمزاضغط على مفتاح.
.d] متضمًنا الرمز الذي تم إدخاله في الخطوة تاريخيظھر [

مالحظة
 رمًزا.30] عن تاريخ]. سيتم حذف الرمز األقدم من الفئة عندما يزيد عدد الرموز المضافة إلى [تاريخ رمًزا إلى [30يمكن إضافة ما يصل إلى •

.c] في الخطوة رمز تاريخي] في شاشة [ال الواردة أعاله، ثم حدد [b وa]، اتبع الخطوات رمز تاريخيإليقاف استخدام [•
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2ملصق مسلسالًأنبوب أو إدخال 

الملصقات األنابيب أو ملصقات مسلسلة رقمًيا. يمكنك ضبط الزيادة والعد المتعلق بالسلسلة. في وضع التسلسل، يمكنك إنشاء سلسلة من أنابيب أو يمكن إنشاء 
األنابيب من خالل زيادة حرف واحد رقمي في النموذج. وفي وضع التسلسل المتقدم يمكنك االختيار بين تلقائي أو مجموعة. ينشئ الوضع التلقائي سلسلة من 

الملصقات من خالل السماح لك باختيار ترتيبين األنابيب أو الملصقات من خالل زيادة رقمين مختلفين في نفس الوقت. ينشئ وضع المجموعة سلسلة من أو 
في النموذج وزيادتھما بشكٍل متتال.

.Cross-IDيمكنك استخدام وضع التسلسل باستخدام 

2وضع التسلسل

a.أدخل النص باستثناء النص الذي تريد إنشاء تسلسل له
".1A-A0 باستخدام ھذه الوظيفة. في ھذه الحالة، أدخل "1A-A04، و1A-A03، و1A-A02، و1A-A01ملصقات أنابيب أو : أنشئ مثال

b تسلسلضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج النص المسلسل، ثم اضغط على مفتاح.

c] أو ، ثم قم بتعيين القيم باستخدام مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح التزايد ب] و[الي]، و[من]، و[تنسيق]، و[النوعحدد .

مالحظة
] عن طريق كتابة األرقام التي تريد.التزايد ب] و[الي]، و[منيمكنك أيًضا تعيين [

شاشة إنشاء ملصقشاشة إنشاء أنبوب
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1]: التزايد ب، و[4]: الي، و[1]: من، و[999- 000]: تنسيق، و[عادي]: النوع: [مثال
انظر جدول إعدادات التسلسل التالي (إعدادات المصنع موضحة بالخط العريض):

d اضغط على المفتاحOK نص البداية ونص  بالنسبة لألنابيب، تتم اإلشارة إلٮالملصقات على الشاشة.لألنابيب أو  لعرض صورة إدخال (موافق) أو
الشرح التالي:النھاية باستخدام عالمة على النحو الموضح في 

: مثال

مالحظة
مرة أخرى (غير متوفر للملصقات).، يمكنك إجراء اإلعداد تسلسلبالنسبة لألنابيب، عند تحديد عالمة تسلسل ثم الضغط على مفتاح •

 تنشئ عدة صفحات من الملصقات بعد االنتھاء من إعدادات التسلسل، يمكنك تحديد الصفحات وطباعة P-touch بالنسبة للملصقات، على الرغم من أن•
.(غير متوفر لألنابيب) 59صفحة" فيطباعة نطاق من الصفحات"الصفحات التي تريدھا فقط. راجع 

ترتيب ] - [قيم] ألمر الطباعة في [نسخ] أو [تسلسلالملصقات المسلسلة، يمكنك تحديد [األنابيب أو عندما تريد طباعة نسخ متعددة من •
] في الشاشة الرئيسية.الطباعة

  (ال يمكن طباعة الباركود على األنابيب.).تسلسلعند إنشاء ملصقات باستخدام باركود مسلسل، حدد الباركود الذي تم إدخاله، ثم اضغط على مفتاح •
.28صفحة" في (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود"لالطالع على مزيد من المعلومات حول الباركود، راجع 

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

الوصفالقيمةالسمة

يحدد تنسيق الرقم المسلسل من عشري، وثماني، وسداسي عشري، وأبجدي.أبجدي، عشري، ثماني، عاديالنوع

يحدد كيفية محاذاة أرقام األعداد المسلسلة.999-0 ،999-0__ ،999- 000عاديتنسيق

000***- .ُتستخدم األصفار لمحاذاة األرقام :

__0***- .يتم استخدام المسافات الفارغة لمحاذاة األرقام :

  0.ال تتم محاذاة األرقام :***-

777-0 ،777-0__ ،777- 000ثماني
FFF، __0-FFF، 0-FFF- 000عشري

يحدد األحرف الصغيرة أو الكبيرة.a-z، A -Zأبجدي

يحدد نص البداية لألرقام المسلسلة.999- 000عاديمن

777- 000ثماني

FFF- 000عشري

a-z، A-Zأبجدي

يحدد نص النھاية لألرقام المسلسلة.999- 000عاديالي

777-000ثماني

FFF- 000عشري

a-z، A-Zأبجدي

يحدد مقدار الزيادة لزيادة األرقام المسلسلة.9-1التزايد ب
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2وضع التسلسل المتقدم

2متزامن

a.أدخل النص باستثناء النص الذي تريد إنشاء تسلسل له
".1A-0 باستخدام ھذه الوظيفة. في ھذه الحالة، أدخل "1A-D04، و1A-C03، و1A-B02، و1A-A01ملصقات أنابيب أو : أنشئ مثال

b" في وقت واحد. حدد [تسلسل وتبديل")، ثم اضغط على مفتاحي 0ضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج النص المسلسل األول (على يمين [

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو باستخدام مفتاح 

c] قم بتعيين القيم  أو ] باستخدام مفتاح التزايد ب] و[الي]، و[من]، و[تنسيق]، و[النوعبالنسبة للنص المسلسل األول، حدد ،
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو باستخدام مفتاح 

مالحظة
] عن طريق كتابة األرقام التي تريد.التزايد ب] و[الي]، و[منيمكنك أيًضا تعيين [

1]: التزايد ب، و[4]: الي، و[1]: من، و[999- 000]: تنسيق، و[عادي]: النوع: [مثال
 لالطالع على مزيد من المعلومات."وضع التسلسل" من cراجع جدول "إعدادات التسلسل" في الخطوة 

شاشة إنشاء ملصقشاشة إنشاء أنبوب
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d" ثم اضغط على مفتاح 0ضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج النص المسلسل الثاني (على يسار ،("OK إدخال (موافق) أو.

e] قم بتعيين القيم باستخدام  أو ] باستخدام مفتاح التزايد ب]، و[من]، و[تنسيق]، و[النوعبالنسبة للنص المسلسل الثاني، حدد ،
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو مفتاح 
1]: التزايد ب، و[A]: من، و[A-Z]: تنسيق، و[أبجدي]: النوع: [مثال

 لالطالع على مزيد من المعلومات."وضع التسلسل" من cراجع جدول إعدادات التسلسل في الخطوة 

مالحظة
] تلقائًيا.الينظًرا ألن عدد الرقم المسلسل ھو نفسه للنص المسلسل األول والثاني، يتم تعيين القيمة لـ [

f اضغط على المفتاحOK نص البداية ونص  بالنسبة لألنابيب، تتم اإلشارة إلى الملصقات على الشاشة.لألنابيب أو  لعرض صورة إدخال (موافق) أو
الرسم التوضيحي التالي:النھاية لألرقام المسلسلة باستخدام عالمة على النحو الموضح في 

: مثال

مالحظة
مرة أخرى (غير متوفر للملصقات).، يمكنك إجراء اإلعداد تسلسل وتبديلبالنسبة لألنابيب، عند تحديد عالمة تسلسل ثم الضغط على مفتاحي •

 تنشئ عدة صفحات من الملصقات بعد االنتھاء من إعدادات التسلسل، يمكنك تحديد الصفحات وطباعة P-touch بالنسبة للملصقات، على الرغم من أن•
.(غير متوفر لألنابيب) 59صفحة" فيطباعة نطاق من الصفحات"الصفحات التي تريدھا فقط. راجع 

ترتيب ] - [قيم] ألمر الطباعة في [نسخ] أو [تسلسلالملصقات المسلسلة، يمكنك تحديد [األنابيب أو عندما تريد طباعة نسخ متعددة من •
] في الشاشة الرئيسية.الطباعة

  (ال يمكن طباعة الباركود على األنابيب.).تسلسلعند إنشاء ملصقات باستخدام باركود مسلسل، حدد الباركود الذي تم إدخاله، ثم اضغط على مفتاح •
.28صفحة" في (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود"لالطالع على مزيد من المعلومات حول الباركود، راجع 

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

شاشة إنشاء ملصقشاشة إنشاء أنبوب
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2مجموعة

a.أدخل النص باستثناء النص الذي تريد إنشاء تسلسل له
 1A-B04، و1A-B03، و1A-B02، و1A-B01، و1A-A04، و1A-A03، و1A-A02، و1A-A01ملصقات أنابيب أو : أنشئ مثال

".1A-0باستخدام ھذه الوظيفة. في ھذه الحالة، أدخل "

b" مجموعة. حدد [تسلسل وتبديل")، ثم اضغط على مفتاحي 0ضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج النص المسلسل األول (على يمين [

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو باستخدام مفتاح 

c] قم بتعيين القيم  أو ] باستخدام مفتاح التزايد ب] و[الي]، و[من]، و[تنسيق]، و[النوعبالنسبة للنص المسلسل األول، حدد ،
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو باستخدام مفتاح 

1]: التزايد ب، و[4]: الي، و[1]: من، و[999- 000]: تنسيق، و[عادي]: النوع: [مثال
 لالطالع على مزيد من المعلومات."وضع التسلسل" من cراجع جدول إعدادات التسلسل في الخطوة 

d" ثم اضغط على مفتاح 0ضع المؤشر في المكان الذي تريد فيه إدراج النص المسلسل الثاني (على يسار ،("OK إدخال (موافق) أو.

e] قم بتعيين القيم  أو ] باستخدام مفتاح التزايد ب]، و[الي]، و[من]، و[تنسيق]، و[النوعبالنسبة للنص المسلسل الثاني، حدد ،
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو باستخدام مفتاح 

1]: التزايد ب، و[B]: الي، و[A]: من، و[A-Z]: تنسيق، و[أبجدي]: النوع: [مثال
 لالطالع على مزيد من المعلومات."وضع التسلسل" من cراجع جدول إعدادات التسلسل في الخطوة 

شاشة إنشاء ملصقشاشة إنشاء أنبوب

شاشة إنشاء ملصقشاشة إنشاء أنبوب



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

27

2

f اضغط على المفتاحOK نص البداية ونص  بالنسبة لألنابيب، تتم اإلشارة إلى الملصقات على الشاشة.لألنابيب أو  لعرض صورة إدخال (موافق) أو
الرسم التوضيحي التالي.النھاية لألرقام المسلسلة باستخدام عالمة على النحو الموضح في 

: مثال

مالحظة
مرة أخرى (غير متوفر للملصقات).، يمكنك إجراء اإلعداد تسلسل وتبديلبالنسبة لألنابيب، عند تحديد عالمة تسلسل ثم الضغط على مفتاحي •

 تنشئ عدة صفحات من الملصقات بعد االنتھاء من إعدادات التسلسل، يمكنك تحديد الصفحات وطباعة P-touch بالنسبة للملصقات، على الرغم من أن•
.(غير متوفر لألنابيب) 59صفحة" فيطباعة نطاق من الصفحات"الصفحات التي تريدھا فقط. راجع 

ترتيب ] - [قيم] ألمر الطباعة في [نسخ] أو [تسلسلالملصقات المسلسلة، يمكنك تحديد [األنابيب أو عندما تريد طباعة نسخ متعددة من •
] في الشاشة الرئيسية.الطباعة

  (ال يمكن طباعة الباركود على األنابيب.).تسلسلعند إنشاء ملصقات باستخدام باركود مسلسل، حدد الباركود الذي تم إدخاله، ثم اضغط على مفتاح •
.28صفحة" في (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود"لالطالع على مزيد من المعلومات حول الباركود، راجع 

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

مالحظة
تتزايد األحرف واألرقام كما ھو موضح أدناه.

 0  j  1 j  2 j  3 ...j  999 j  000 j  001 j  002 j  003...

A  j  B  j  C  j  D  ...j  Z  j  A  j  B  j  C  j  D ... 

 a  j  b  j  c  j  d  ...j  z  j  a  j  b  j  c  j  d ... 
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2 (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود

يمكنك استخدام وظيفة الباركود إلنشاء ملصقات باركود أحادية البعد، لالستخدام مع عالمات التحكم في األصل، وملصقات األرقام المسلسلة وحتى ملصقات 
في نقاط البيع وأنظمة إدارة المستودعات.

.240صفحة" في (الملصقات فقط)أشرطة الرموز"رموز "الباركود" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. راجع 

مالحظة
 غير مصمم بشكل حصري إلنشاء ملصقات الباركود. لذا تأكد دوًما أن ملصقات الباركود يمكن قراءتھا بواسطة قارئ الباركود.P-touchجھاز •

للحصول على أفضل النتائج، قم بطباعة ملصقات الباركود باستخدام الحبر األسود على شريط أبيض اللون، مع العلم بأن بعض قارئات الباركود ال •
تتمكن من قراءة ملصقات الباركود التي يتم إنشاؤھا باستخدام شريط أو حبر ملون.

] متى أمكن. وال تتمكن بعض قارئات الباركود من قراءة ملصقات الباركود التي يتم إنشاؤھا عند استخدام العرض] عند ضبط [آبيراستخدم إعداد [•
].صغيرإعداد [

فالطباعة المستمرة لعدد كبير من الملصقات ذات الباركود قد يتسبب في فرط سخونة رأس الطباعة، األمر الذي قد يؤثر على جودة الطباعة.•

2إعداد معلمات الباركود وإدخال بيانات الباركود

a إدراجاضغط على المفتاح.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح البارآودحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
].البارآودتظھر شاشة [

مالحظة
يمكن إدخال ما يصل إلى خمسة رموز شريطية على أي ملصق.

c (إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.) أو ، ثم حدد اإلعداد لھذه السمة باستخدام مفتاح  أو حدد سمة باستخدام مفتاح .

 :النظامCODE39، CODE128، EAN-8، EAN-13، GS1-128 (UCC/EAN-128)، UPC-A، UPC-E، I-2/5 (ITF)  ،
CODABAR

 :كبيرصغيرالعرض ،

 :إخفاءإظھارالرقم ،

 :تشغيلإيقافخانة الفحص ،

.CODABAR، وI-2/5، وCODE39يتوفر رقم التحقق فقط لبروتوكوالت 

مالحظة
] وفًقا لعرض الشريط المستخدم أو عدد األسطر التي تم إدخالھا أو الرقم] لـ [إظهارقد ال تظھر األحرف تحت الباركود حتى في حالة اختيار [

اإلعدادات الحالية لنمط األحرف.

d اضغط على مفتاحOK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
.إدخال (موافق) أو OKال يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة حتى تضغط على مفتاح 
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e.اكتب بيانات الباركود
. في GS1-128، أو CODABAR، أو CODE128، أو CODE39يمكن إدخال األحرف الخاصة في الباركود عند استخدام بروتوكوالت 

.hحالة عدم استخدام أحرف خاصة، انتقل إلى الخطوة 

f الرمزاضغط على مفتاح.
تظھر قائمة باألحرف المتاحة للبروتوكول الحالي.

g ثم اضغط على مفتاح  أو اختر أي حرف باستخدام مفتاح ،OK إلدراج الحرف في بيانات الباركود.إدخال (موافق) أو 

h اضغط على مفتاحOK إلدراج الباركود في الملصق.إدخال (موافق) أو 
يظھر الباركود على شاشة إنشاء ملصق.

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

.مسافةلتعيين السمة المحددة كإعداد افتراضي، اضغط على المفتاح •

2تحرير الباركود وحذفه

 لتحرير معلمات الباركود وبياناته، حدد الباركود، ثم اضغط على مفتاحOK إعداد معلمات ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع إدخال (موافق) أو
.28صفحة" فيالباركود وإدخال بيانات الباركود

 مسافة للخلفلحذف باركود من ملصق، ضع المؤشر على يمين عالمة الباركود أو حدد الباركود، ثم اضغط على مفتاح.
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2استخدام وظيفة الطابع الزمني

الملصق.األنبوب أو يمكنك إضافة الوقت والتاريخ إلى 

2إعداد الساعة

الملصق باستخدام وظيفة األنبوب أو ]. بعد تعيين الوقت والتاريخ، يمكنك إضافة ھذه المعلومات إلى ضبط الساعةقم بتعيين الوقت والتاريخ في شاشة [
].ختم الوقت[

a] ثم اضغط على المفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط الساعةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم قم بتعيين المعلمة وفًقا للتاريخ  أو . انتقل إلى المعلومة التالية باستخدام مفتاح  أو قم بتعيين العام وفًقا للتاريخ الحالي باستخدام مفتاح

 لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو OK. بعد تعيين جميع المعلمات، اضغط على مفتاح  أو والوقت الحاليين باستخدام مفتاح 

مالحظة
يمكنك أيًضا تعيين الوقت والتاريخ من خالل كتابة األرقام المرغوب فيھا.•

وسيتم تنشيط الساعة منذ وقت تطبيق إعدادات الساعة.•

ُتستخدم البطارية الصغيرة المستديرة إلجراء نسخ احتياطي إلعداد الساعة عند فصل محول تيار المتردد.•

2إعداد تنسيق الوقت والتاريخ

الملصق.األنبوب أو يمكنك اختيار تنسيق من بين العديد من تنسيقات الوقت والتاريخ إلضافته إلى 

).242صفحة" فيالوقت والتاريخ"تنسيقات "الوقت والتاريخ" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. (راجع 

a] ثم اضغط على المفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح تنسيق الزمانحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم  أو  وفًقا للعنصر الذي تريد ضبطه. حدد التنسيق الذي تريده باستخدام مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح الوقت] أو [التاريخحدد ،
 لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو OKاضغط على مفتاح 

مالحظة
ُتستخدم قيم التاريخ والوقت لعرض إعداد عينة. عند تحديد تنسيق، سوف يظھر كل من الوقت والتاريخ المعينين في إعدادات الساعة في نمط التنسيق 

الذي تم تحديده.
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2ضبط طباعة الوقت

الملصق باستخدام اإلجراء التالي.األنبوب أو يمكنك إدخال طابع زمني في 

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على  أو ] باستخدام مفتاح ختم الوقت، وحدد [إدراجاضغط على مفتاح 

يمكنك تغيير إعدادات الطابع الزمني لعرض الطابع الزمني بتنسيقات متنوعة. (إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.)

التوقيت

، ثم اضغط على  أو ] باستخدام مفتاح ختم الوقت، حدد [إدراجيمكنك تحديد ما إذا كنت تريد طباعة التاريخ والوقت عند الضغط على مفتاح 
الملصق.األنبوب أو  إلضافته إلى إدخال (موافق) أو OK، أو طباعة، أو التاريخ والوقت عند الضغط على مفتاح إدخال (موافق) أو OKمفتاح 

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط طباعة الوقتحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ثابت] أو [آلي، ثم حدد [ أو ] باستخدام مفتاح التوقيتحدد ،OK (موافق) 
 لتطبيق اإلعدادات.إدخالأو 

مالحظة
] باستخدام ختم الوقت، فمن خالل تحديد [إدراج] وإضافة أيقونة ساعة إلى النص بالضغط على مفتاح التوقيت] إلعداد [آليعند تحديد [

، يمكنك تأكيد إعدادات األيقونة كما يلي. ضع المؤشر على يسار أيقونة الساعة، واضغط إدخال (موافق) أو OK، ثم الضغط على مفتاح  أو مفتاح 
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ختم الوقت، ثم حدد [إدراجعلى مفتاح 

الوصفاإلعدادالسمة

، ثم اضغط على  أو ] باستخدام مفتاح ختم الوقت، وحدد [إدراجاضغط على مفتاح آليالتوقيت
؛ يتم إدراج التاريخ والوقت الحاليين (تاريخ ووقت مستقبليين أو إدخال (موافق) أو OKمفتاح 

شاشة ]) وأيقونة ساعة حيث يتم وضع المؤشر على تقديمتاريخ ووقت سابقين عند تعيين [
شاشة إنشاء ملصق.إنشاء أنبوب أو 

 للطباعة، ستتم طباعة التاريخ إدخال (موافق) أو OK، أو طباعةعند الضغط على مفتاح 
الملصق، حيث يتم وضع التاريخ والوقت وأيقونة الساعة على األنبوب أو والوقت الحاليين على 

الملصق.األنبوب أو مخطط 

، ثم اضغط على  أو ] باستخدام مفتاح ختم الوقت، وحدد [إدراجاضغط على مفتاح ثابت
؛ يتم إدراج التاريخ والوقت الحاليين حيث يتم وضع المؤشر على إدخال (موافق) أو OKمفتاح 

 (موافق)، OK، أو طباعةشاشة إنشاء ملصق. عند الضغط على مفتاح أنبوب أو شاشة إنشاء 
شاشة إنشاء ملصق.شاشة إنشاء أنبوب أو  للطباعة، تتم طباعة التاريخ والوقت على إدخالأو 
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التنسيق

الملصق.األنبوب أو يمكنك تحديد المعلومات المراد استخدامھا عند إضافة التاريخ والوقت إلى 

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط طباعة الوقتحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ، وحدد القيمة لإلعداد باستخدام مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح التنسيقحدد ،OK إدخال (موافق) أو 
لتطبيق اإلعدادات.

تقديم

].آلي] على [التوقيتيمكنك تحديد إما استخدام تاريخ ووقت مستقبليين، أو تاريخ ووقت سابقين، أو تاريخ ووقت حاليين عند ضبط [

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط طباعة الوقتحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح تشغيل، وحدد [ أو ] باستخدام مفتاح تقديمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d] أو ، وحدد السنة أو الشھر أو األسبوع أو التاريخ أو الساعة أو الدقيقة باستخدام مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح انقص] أو [اضفحدد  ،

. بعد تعيين جميع المعلمات، اضغط على مفتاح  أو ثم قم بتعيين المقدار للزيادة أو النقصان من الساعة المضبوطة حالًيا باستخدام مفتاح 
OK لتطبيق اإلعدادات.إدخال(موافق) أو 

مالحظة
يمكنك أيًضا تعيين التاريخ والوقت من خالل كتابة األرقام المرغوب فيھا.

الوصفاإلعدادالسمة

الملصق.األنبوب أو لطباعة التاريخ فقط على التاريخالتنسيق

الملصق.األنبوب أو لطباعة الوقت فقط على الوقت

الملصق.األنبوب أو لطباعة التاريخ والوقت على تاريخ/وقت

الملصق.األنبوب أو لطباعة الوقت والتاريخ على وقت/تاريخ

الوصفاإلعدادالسمة

لطباعة التاريخ والوقت الحاليين.إيقافتقديم

].تقديملزيادة التاريخ والوقت أو تقليلھما وفًقا للقيمة المحددة في إعداد [تشغيل
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2تغيير إعدادات الطابع الزمني وحذفھا

.إدخال (موافق) أو OK]، حدد أيقونة الساعة، ثم اضغط على مفتاح ختم الوقتلتغيير إعدادات [

.مسافة للخلفملصق، ضع المؤشر على يمين أيقونة الساعة أو حدد أيقونة الساعة، ثم اضغط على مفتاح أنبوب أو لحذف طابع زمني من 

2إعداد سمات األحرف

2الملصقاألنبوب أو إعداد سمات األحرف حسب 

، يمكنك تحديد أحد الخطوط (الملصقات فقط) وتطبيق سمات الحجم والعرض والنمط والسطر والمحاذاة. خيارات "سمة الحرف" التنسيقباستخدام مفتاح 
).231صفحة" فيسمات األحرف"القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. (راجع 

a تنسيقاضغط على المفتاح.
يظھر مربع حوار اإلعداد.

b أو حدد سمة باستخدام مفتاح .

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد اإلعداد لھذه السمة باستخدام مفتاح ،OK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
.إدخال (موافق) أو OKال يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة حتى تضغط على مفتاح 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

.مسافةلتعيين السمة المحددة كإعداد افتراضي، اضغط على المفتاح •

قد تصعب قراءة األحرف الصغيرة في حالة تطبيق بعض األنماط المعينة (على سبيل المثال ظل + نص مائل).•

 على الجانب األيسر من مربع الحوار.. في ھذه الحالة، يظھر التنسيقبناء على نوع الملصق، ال يمكنك تغيير إعداد •

2إعداد سمات األحرف وفًقا لكل سطر

 الحجم والعرض والنمط والسطر والمحاذاة) لكل سطر.الخط، و الملصق من سطرين أو أكثر، يمكنك ضبط سمات الحرف المختلفة (األنبوب أوعندما يتكون 
العناصر التي يمكن تعيينھا مختلفة لألنابيب والملصقات.
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 لعرض مربع حوار تنسيق وتبديل. وبعد ذلك، اضغط على مفتاحي ، أو ، أو ، أو حّرك المؤشر إلى السطر المطلوب تعديله باستخدام المفتاح 
 في مربع الحوار إلى قيامك حالًيا بإعداد السمات لذلك السطر المحدد فقط.)اإلعداد. (يشير ظھور 

ھام
. عند تغيير اإلعداد على ھذه الشاشة باستخدام تنسيقعند تعيين قيم سمات مختلفة لكل سطر، تظھر القيمة على شكل ***** عندما تضغط على المفتاح •

الملصق.األنبوب أو ، يتم تطبيق التغيير ذاته على جميع سطور  أو مفتاح 

شاشة إنشاء ملصق، أعلى شاشة إنشاء أنبوب أو عند تعيين قيم سمة مختلفة لكل سطر، تظھر اإلعدادات الخاصة بكل سطر، حيث يتم وضع المؤشر في •
الشاشة.

2 (الملصقات فقط)إعداد اإلطارات

).234صفحة" في (الملصقات فقط)اإلطارات". "اإلطارات" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. (راجع تنسيقيمكنك تحديد إطار الملصق باستخدام المفتاح 

a تنسيقاضغط على المفتاح.

b] أو ] باستخدام مفتاح اإلطارحدد .

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد إطاًرا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.
يتم إدراج اإلطار المحدد.
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مالحظة
.إدخال (موافق) أو OKال يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة حتى تضغط على مفتاح •

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

].اإلطار عند ظھور مربع الحوار [مسافة] ليصبح اإلعداد االفتراضي، اضغط على مفتاح اإلطارلضبط إعداد [•

2 (لألنابيب)Cross-IDتعيين معّرف 

 على األنابيب.cross-ID، يمكنك طباعة معّرف تنسيقباستخدام المفتاح 

a تنسيقاضغط على المفتاح. 

b] حددCross-ID أو ] باستخدام المفتاح .

c حدد إعداد معّرفCross-ID ثم اضغط على المفتاح  أو  الذي تريده باستخدام المفتاح ،OK  إدخال(موافق) أو.

d سطر واحد: أدخل النص وأدخل "/" أو "\" في المكان الذي تريد تطبيقCross-ID.فيه 
 إلنشاء سطر آخر.إدخال بين السطور بالضغط على مفتاح Cross-IDسطران أو أكثر: يمكن تطبيق 

 

: عاديCross-IDصورة نتيجة طباعة معّرف 
 

: دورانCross-IDصورة نتيجة طباعة معّرف 
 

H00-SA-N1/K25 K25/H00-SA-N1 H00-SA-N2/K28 K28/H00-SA-N2 H00-SA-N3/L05 L05/H00-SA-N3

H00-SA-N1/K25

K25/H00-SA-N1

H00-SA-N2/K28

K28/H00-SA-N2

H00-SA-N3/L05

L05/H00-SA-N3



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

36

2

مالحظة
]. كما يمكنك تعيين تعيين تنسيق األنبوب أو إعادة تعيينھا، يظھر [P-touch عند فتح شاشة إنشاء األنبوب ألول مرة بعد شراء الطابعة 

 من ھنا.Cross-IDمعّرف 

ھام
 على أول رمز "/" أو "\".Cross-IDفي حالة وجود عدة رموز "/" أو "\" في صفحة واحدة، سيتم تطبيق •
 على السطرين.Cross-IDفي حالة وجود سطرين في صفحة واحدة واحتواء كل سطر منھما على رمز "/"، سيتم تطبيق معّرف •

 

.22صفحة" فيملصق مسلسالًأنبوب أو إدخال ". راجع وضع التسلسل مع Cross-IDيمكنك استخدام •

2 (للملصق)Cross-IDتعيين معّرف 

 مطبوعة.Cross-IDيمكنك إنشاء ملصقات 

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح ملصق الكبلحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] أو ] باستخدام مفتاح وضع إشارة على الكبل] أو [اللف على الكبلحدد .
 

c] حددCross-ID أو ] باستخدام مفتاح نعم، وحدد [ أو ] باستخدام مفتاح .
 

H00-SA-N1/K25
F2/GH2

GH2/F2
K25/H00-SA-N1
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d سطر واحد: أدخل النص وأدخل "/" أو "\" في المكان الذي تريد تطبيقCross-ID.فيه 
 إلنشاء سطر آخر.إدخال بين السطور بالضغط على مفتاح Cross-IDسطران أو أكثر: يمكن تطبيق 

على سبيل المثال:

2تعيين الطول

، يمكنك تعيين الطول الذي تريده. تنسيقباستخدام المفتاح 

a تنسيقاضغط على المفتاح. 

يظھر مربع حوار التعيين.

b] أو ] باستخدام المفتاح الطولحدد .

c ثم اضغط على المفتاح  أو عين الطول باستخدام المفتاح ،OK  إدخال(موافق) أو.

2تعيين الطول لكل صفحة (األنابيب فقط)

يمكنك تعيين طول مختلف لكل صفحة.

 لعرض مربع حوار تنسيق وتبديل. وبعد ذلك، اضغط على مفتاحي  أو  أو  أو حّرك المؤشر إلى الصفحة المطلوب تعديلھا باستخدام المفتاح 
] وأدخل الطول الذي تريد تعيينه. (يشير الرمز ≡ في مربع الحوار إلى قيامك حالًيا بتعيين الطول لتلك الصفحة المحددة فقط.)الطولالتعيين. حدد [

ھام
. تنسيقعند تعيين أطوال مختلفة لكل صفحة، تظھر القيمة على شكل ***** عندما تضغط على المفتاح 

، يتم تطبيق التغيير ذاته على جميع الصفحات. أو عند تغيير اإلعداد المطبق على ھذه الشاشة باستخدام مفتاح 
 

مالحظة
عند إضافة صفحة جديدة، يتم تطبيق إعدادات الصفحة السابقة التي كان المؤشر موضوًعا بھا على الصفحة المضافة.

سطران أو أكثرسطر واحد
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2ضبط تخطيط الطباعة

، يمكنك تعيين وضع الطباعة أفقًيا.تنسيقباستخدام المفتاح 

 ملم)0.1 ملم (زيادات بمعدل 30.0 ملم إلى +30.0أفقي: -

a تنسيقاضغط على المفتاح. 

يظھر مربع حوار التعيين.

b] أو ] باستخدام المفتاح أفقيحدد  .

c ثم اضغط على المفتاح  أو حدد موضع الطباعة الذي تريده باستخدام المفتاح ،OK  إدخال(موافق) أو.
 

مالحظة
.48صفحة" فيضبط إعدادات طباعة األنبوب"]. راجع ضبط تخطيط الطباعةيمكنك ضبط موضع الطباعة عمودًيا عن طريق تعيين [

 

2 (الملصقات فقط)استخدام مخططات التنسيق التلقائية

2استخدام القوالب

" القالب"يمكنك استخدام القوالب المزودة إلنشاء ملصقات من خالل إدخال النص فقط أو تحديد التنسيق. "القوالب" القابلة لالختيار مدرجة في الملحق. (راجع 
).235صفحةفي

a ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح ] تنسيق تلقائي[حدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح نماذجحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد فئة باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

d ثم اضغط على مفتاح  أو حدد قالًبا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.
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e أدخل النص أو الباركود لكل حقل نص إذا لزم األمر، ثم اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.

f عند االنتھاء، اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح طباعةلطباعة الملصق، حدد [

مالحظة
.28صفحة" في (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود"لالطالع على مزيد من المعلومات حول الباركود، راجع •

. 22صفحة" فيملصق مسلسالًأنبوب أو إدخال "يمكنك استخدام إعدادات التسلسل مع النص ورموز الباركود المدخلة. لتحديد إعدادات التسلسل، راجع •
(ال يمكن استخدام وضع التسلسل المتقدم.)

.53صفحة" فيطباعة ملصق"لطباعة الملصق، راجع •

. لالطالع على مزيد من إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح معاينةلمعاينة الملصق قبل الطباعة، حدد [•
.57صفحة" فيمعاينة الملصق"المعلومات حول شاشة المعاينة، راجع 

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح حفظلحفظ الملصق، حدد [•

2استخدام مخططات الكتلة

يمكنك استخدام مخططات الكتلة المثبتة بشكل مسبق إلنشاء ملصقات من خالل إدخال النص أو الباركود. "مخططات الكتلة" القابلة لالختيار مدرجة في 
).238صفحة" فيمخطط الكتل"الملحق. (راجع 

a ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح ] تنسيق تلقائي[حدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح تخطيط الملصقحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد عرض الشريط باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

d ثم اضغط على مفتاح  أو حدد مخطط كتلة باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

e أدخل النص أو الباركود لكل حقل نص إذا لزم األمر، ثم اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.

f عند االنتھاء، اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح طباعةلطباعة الملصق، حدد [

مالحظة
.28صفحة" في (الملصقات فقط)إنشاء ملصق الباركود"لالطالع على مزيد من المعلومات حول الباركود، راجع •

. 22صفحة" فيملصق مسلسالًأنبوب أو إدخال "يمكنك استخدام إعدادات التسلسل مع النص ورموز الباركود المدخلة. لتحديد إعدادات التسلسل، راجع •
(ال يمكن استخدام وضع التسلسل المتقدم.)

.53صفحة" فيطباعة ملصق"لطباعة الملصق، راجع •

. لالطالع على مزيد من إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح معاينةلمعاينة الملصق قبل الطباعة، حدد [•
.57صفحة" فيمعاينة الملصق"المعلومات حول شاشة المعاينة، راجع 

.61صفحة" فيملصق في ذاكرة الملفأنبوب أو تخزين "لحفظ الملصق، راجع •
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2نوع ملصق الكبل

يمكنك إنشاء ملصقات للكبالت، ولوحات مقابس التوصيل، واألجھزة األخرى عند إجراء نشاط كھربائي من خالل تحديد نوع الملصق وإعداد العناصر الالزمة.

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح ملصق الكبلحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على مفتاح  أو حدد نوع الملصق باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

أنواع ملصق الكبل المتوفرة على النحو التالي:

مالحظة
إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.

2ألواح الحماية

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أغطية حماية مختلفة. تتم إضافة مسافات متساوية في الكتلة النصية على كل ملصق.

 :50الطولmm  ،10- 999مم 

 :5-1، 1عدد الكتل

 :(وضع عمودي)، (وضع أفقي) توجھات 

2اللف على الكبل

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

 :الطول، القطروحدة القياس ،CAT5/6، CAT6A، COAX، AWG90، دوران

القيمة: تختلف بناًء على إعداد وحدة القياس

 :النعمتكرار ،

Cross-ID :نعمال ،

كتلتانكتلة واحدة

90دورانقياسي
  



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

41

2

مالحظة
عند استخدام شريط المعرف المرن:

نوصي باستخدام الشريط المعرف المرن لملصقات "اللف على الكبل".•
لم يتم تصميم الملصقات المصنوعة من شريط المعرف المرن لالستخدام كصدمة كھربائية.•
 مم.3) الجسم على األقل 1عند لف الملصقات حول األجسام األسطوانية، ينبغي أن يكون قطر (•
 مم على األقل.5) المتداخلة للملصق أو لعالمات الكبل 2يجب أن تكون النھايات (•

مالحظة
عند استخدام شريط رقيق ذاتي االلتصاق:

تتم طباعة النص أفقًيا.•

)، يمكنك تحديد العناصر التالية.Cable Wrapعند إدراج الشريط الرقيق ذاتي االلتصاق وتحديد غالف الكبل (•

 :مم300-15، آليالطول 

- :(ضبط الموضع الرأسي) 7، +6، +5، +4، +3، +2، +1، +0، 1، -2، -3، -4، -5، -6، -7محاذاة عمودية

Cross-ID :نعمال ،

2

1
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2وضع إشارة على الكبل

يمكن لف الملصقات المطبوعة وفًقا لھذا النوع حول أي كبل أو سلك وطرفا الملصق يلتصقان سوًيا ليشكال عالمة. وتتم طباعة النص المكتوب على ملصقات 
العالمات على كل من طرفي الملصق، بحيث يتم ترك مسافة فارغة في الجزء األوسط الذي يتم لفه حول الكبل.

 مم على األقل15طول العالمة 1

 :(نص مختلف على كل جانب))، النص نفسه على كال الجانبين (تصميم 

 :30طول الرايةmm ، 10- 200مم 

 :6قطر الكابلmm  ،3- 90مم 

 :(وضع عمودي))، وضع أفقي (توجھات 

Cross-ID :نعمال ،

مالحظة

 في تخطيط العالمة.يمكنك إدخال ما يصل إلى رمزين شريطيين عند تحديد •

نوصي باستخدام شريط المعرف المرن لملصقات "وضع إشارة على الكبل".•

لم يتم تصميم الملصقات المصنوعة من شريط المعرف المرن وشريط التغليف الذاتي لالستخدام كعازل كھربائي.•

عموديأفقي

طول العالمة1

محيط الكبل2

1

1 2 11 2 1
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2لوحات التوصيالت

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أنواع مختلفة من األلواح.

 :15.0طول الكتلةmm  ،5.0- 300.0مم 

 :99-1, 4عدد الكتل

 :(إطار)،  (عريض)،  (سطر)،  (شرطة)، )، عالمة تجزئة (فاصل 
 (بال)

 :(وضع عمودي))، وضع أفقي (توجھات 

 :نعمالعكسي ،

 :نعمالمتقدم ،

".نعم" على "متقدمقم بتعديل طول الكتلة بشكل منفصل عند ضبط "

طول الكتلة1

 :نعم الدون ھوامش ،
اضبط الھامشين األيسر واأليمن للملصق على صفر.

مالحظة
" في نفس الوقت.نعم" على "دون هوامش" و"متقدمال يمكن ضبط "

1A-B01 1A-B02 1A-B03

1 1 1
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2لوح التخريم والتوصيل

يمكن استخدام الملصقات من ھذا النوع لتعريف نوع التوصيل الكھربائي، المستخدم كثيًرا في االتصاالت الھاتفية. يمكنك إدخال ما يصل إلى ثمان خطوط 
لكل كتلة على كبل مفرد.

 :200عرض الوحدةmm  ،50- 300مم 

 :ازواج، فراغ5ازواج، 3، زوجين، ازواج4نوع الكتلة

 :(أساسي) (أفقي)، )، ال يوجد (تسلسل 

 ،--- :99999-1قيمة البداية

مالحظة
" إلى "ال يوجد".تسلسل"، يتم تعيين "نوع الكتلة" في "فراغعند تحديد "•

" وال يمكنك تعيين أي قيمة. ومع ذلك، يسمح لك تحديد "أفقي" أو قيمة البداية"، يظھر "---" لـ "تسلسلعندما يتم تحديد "ال يوجد" في "•
.99,999 إلى 1" من قيمة البداية"أساسي" بضبط إعداد "

2إشارة القص القالبي

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

 لھذا النوع من التطبيقات.FLeاستخدم أشرطة كاسيت من نوع 

 :نفس النص في اتجاھات مختلفة على كل جانب (تصميم ،(

 (نفس النص في نفس االتجاه على كل جانب)، 

 (نص مختلف في اتجاھات مختلفة على كل جانب)، 

 (نص مختلف في نفس االتجاه على كل جانب)

 :(وضع عمودي))، وضع أفقي (توجھات 



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

45

2

2ملصق مقلوب

يمكن طباعة الملصقات من ھذا النوع مع عكس النص وألوان الخلفية بدون تغيير شريط الكاسيت. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء ملصقات مع ارتفاع 
 (عمودي).] إلى توجهاتملصق صغير من خالل إعداد [

 :مم999-5، آليالطول 

 :(وضع عمودي))، وضع أفقي (توجھات 

مالحظة
 وعريض على التوالي وال يمكن تغييرھما.Helsinkiيتم تعيين الخط ونمط الخط إلى •

ال يمكن استخدام أنواع األشرطة التالية:•

 مم3.5شريط •

شريط ستنسل•

أنبوب االنكماش الحراري•

ملصق عالمة قطع نھائي•

ON A
-0
1

A
-0
2

A
-0
3

A
-0
4

A
-0
5
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2طباعة أنبوب

2خيارات قص األنبوب

تسمح لك خيارات قص األنبوب بتحديد الطريقة التي سيتم بھا قص األنبوب عند طباعة األنابيب.

a] ثم اضغط على مفتاح  أو  أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو .

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط األنبوبحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح خيارات القصحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d ثم اضغط على مفتاح  أو حدد اإلعداد باستخدام مفتاح ،OK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
.إدخال (موافق) أو OKال يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة حتى تضغط على مفتاح 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

راجع الجدول التالي لالطالع على قائمة بجميع اإلعدادات المتاحة.•

يدوًيا. اضغط مع االستمرار على الزر ) لقطع األنبوب بشكل كامل  والقصالتغذية (في حالة انحشار األنبوب أو عدم قطعه بالكامل، استخدم الزر •

اإلضاءة باللون األخضر إلى الوميض باللون األخضر، ثم يتم تحريره. سيتم قص ) من الطاقة( ثواٍن حتى يتغير مؤشر 10لمدة من ثانيتين إلى 
األنبوب عند تحرير الزر.
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مالحظة
إعدادات. لضبط عمق القص النصفي إلى واحد من ثالثة P-touchيمكنك استخدام ضابط القص النصفي لألنبوب في 

2ضبط األنبوب

2ضبط نمط االحتواء التلقائي

تحديد طريقة تقليل حجم النص ليتناسب مع طول األنبوب.] وضبط طول األنبوب على طول محدد، يمكنك آلي] لسمات الحرف على [الحجمعند ضبط [

a] ثم اضغط على مفتاح  أو  أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط األنبوبحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح مالئمة النمط آلياحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

جدول خيارات القص

الصورةالوصفخيار القص

يتم قص األنابيب بشكل كامل فقط بعد طباعة األنبوب األخير.دون قص نصفي

قص نصفي
يتم قص األنابيب نصفًيا عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.

نقطة
تتم طباعة خط منقط عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.

سطر
تتم طباعة خط متصل عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.
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d أو حدد النمط باستخدام مفتاح .

مالحظة
]، يتم تعديل حجم النص اإلجمالي ليتناسب مع األنبوب.حجم النصعندما يتم تحديد [•

إلجراء تقليص آخر في الحجم حتى يتم ]. (إذا كانت ھناك حاجة x 1/2]، يتم تقليل عرض النص إلى حجم إعداد [عرض النصعندما يتم تحديد [•
].)x 1/2تقليل عرض النص إلى اإلعداد [احتواء النص في طول األنبوب المحدد، يتم تعديل حجم النص اإلجمالي بعد 

e اضغط على مفتاحOK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

.مسافة]، اضغط على مفتاح حجم النصلضبط النمط ليصبح اإلعداد االفتراضي لـ [•

2ضبط إعدادات طباعة األنبوب

يمكنك تحديد اإلعدادات التفصيلية لطباعة األنابيب.

a] ثم اضغط على مفتاح  أو  أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط األنبوبحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد اإلعداد الذي تريد ضبطه باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.
اإلعدادات المتاحة كما يلي (إعدادات المصنع موضحة بالخط العريض):

عمق القص

لضبط عمق القص النصفي.

 -3 ،  -2 ،  -1 ، 0 ، +1 ،  +2 ،  +3

سرعة الطباعة

جودة أفضل، سرعة أكبر

مالحظة
] إلى تحسين نتيجة الطباعة عندما تكون حروف الطباعة خافتة.جودة أفضليمكن أن يؤدي الوضع [•

].جودة أفضل] إلى [الطباعةسرعة  درجة مئوية أو أقل، فإننا نوصي بضبط اإلعداد [20 في بيئة درجة حرارتھا P-touchإذا كنت تستخدم •

كثافة الطباعة

 -3 ،  -2 ،  -1 ، 0 ، +1 ،  +2 ،  +3

 التغذيةضغط

قوي، معتدل، خفيف

ضبط الطول

 مم)0.1 مم (زيادات بمعدل 30.0+  مم إلى 0.0
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ضبط تخطيط الطباعة

لضبط وضع الطباعة أفقًيا وعمودًيا.

 مم)0.1 زيادات بمعدل مم (30.0+  مم إلى 30.0- : أفقي

 مم)0.5 زيادات بمعدل مم (1.0+  مم إلى 2.0- : عمودي

مالحظة
.38صفحة" فيضبط تخطيط الطباعة" راجع. تنسيقيمكنك أيًضا تعيين موضع الطباعة أفقًيا باستخدام المفتاح 

األنبوبتغذية 

 قدر ثابت من األنبوب.تغذيةلضبط موضع األنبوب من خالل 

للخلف، لألمام

الكشف عن الطرف

العكسي: نعم، 

الأنبوب شفاف: نعم، 

قص كامل

قوي، معتدل

2معاينة األنبوب

يمكنك معاينة سلسلة األحرف المدخلة بحيث يمكنك التحقق منھا قبل الطباعة.

a معاينةاضغط على مفتاح.

. أو لتمرير المعاينة إلى الجانب األيسر أو األيمن، اضغط على المفتاح 
. أو لتغيير صفحة المعاينة، اضغط على مفتاح 

مالحظة
فاصل األسطر. عند طباعة األنبوب ، تتم طباعة يظھر النص بالكامل على شكل سطر واحد على الشاشة وتظھر عالمة رجوع للداللة على مكان وجود •

النص الموجود بعد عالمة الرجوع في السطر الثاني.

.إدخال (موافق) أو OK (إلغاء)، أو Escللرجوع إلى صفحة إنشاء أنبوب، اضغط على مفتاح •

. أو ، ثم اضغط على مفتاح تبديللتمرير المعاينة إلى الجانب األيسر أو األيمن، اضغط على المفتاح •

وحدد أحد خيارات الطباعة. لالطالع ] طباعة خيارات، أو افتح شاشة [طباعةلطباعة األنبوب مباشرةً من شاشة المعاينة، اضغط على المفتاح •
.50صفحة" فيطباعة األنابيب"على مزيد من المعلومات، راجع 
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2طباعة األنابيب

يمكنك طباعة األنابيب بعد االنتھاء من إدخال النص وتحديد إعدادات التنسيق.

ھام
ال تسحب األنبوب الخارج من فتحة خروج األنبوب.•

جار تلقيم األنبوب... أو [] طباعة... نسخلتجنب تلف األنبوب وشريط الحبر، ال تلمس أي مفتاح عند ظھور الرسالة [•
].االنتظاريرجى

ال تعيق فتحة خروج األنبوب أثناء الطباعة أو عند تلقيم األنبوب. فالقيام بذلك يؤدي إلى انحشار األنبوب.•

بصفة مستمرة. إذا كان األنبوب أو شريط الحبر يسير ببطء، فحدد نسًخا أقل، تأكد من وجود أنابيب كافية وشريط حبر متبٍق عند طباعة أنابيب متعددة •
األنبوب أو شريط الكاسيت.وقم بطباعة األنابيب، كٍل على حدة، أو استبدل 

2طباعة صفحة واحدة

 (موافق) لبدء الطباعة.OK أو طباعة، ثم اضغط على مفتاح طباعةفي حالة وجود صفحة واحدة فقط، اضغط على المفتاح 

2طباعة جميع الصفحات ونسخ متعددة

من النسخ لكل صفحة.عند طباعة صفحات متعددة، يمكنك طباعة نفس عدد النسخ لجميع الصفحات أو عدد مختلف 

a أو ، ثم حدد عدد النسخ باستخدام مفتاح أو  ، ثم حدد عدد النسخ لكل صفحة. حدد الصفحات باستخدام مفتاح طباعةاضغط على مفتاح  ،
الصفحات  لتحديد حقل اإلعداد في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، فستتم طباعة مفاتيح األرقام. إذا ضغطت على مفتاح أو اكتب العدد باستخدام 

تحديد عدد مجموعات الطباعة.المحددة كمجموعة واحدة وفًقا لعدد النسخ المحددة لكل صفحة، ويمكنك 

مالحظة
. أو لتغيير عدد النسخ بشكل سريع، اضغط مع االستمرار على مفتاح •

عدد الُنسخ. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع  في شاشة إنشاء أنبوب لتعيين النُّسخلتعيين نفس عدد النسخ لجميع الصفحات، اضغط على مفتاح •
.18صفحة" فياستخدام مفتاح "النُّسخ" لتعيين نسخ متعددة (األنابيب فقط)"

b أو طباعةاضغط على مفتاح OK.(موافق) للطباعة 

مالحظة
 نسخة لصفحة واحدة.99يمكنك طباعة ما يصل إلى •

 نسخة لعملية طباعة واحدة.9999يمكنك طباعة ما يصل إلى •
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2طباعة نطاق من الصفحات

في حالة وجود صفحات متعددة، يمكنك تحديد نطاق الصفحات التي سيتم طباعتھا.

a طباعة وتبديلاضغط على مفتاحي.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح نطاق] أو [الصفحة الحاليةحدد ،OK حددت . إذا إدخال (موافق) أو
.d]، فانتقل إلى الخطوة الحاليةالصفحة[

c و  أو حدد الصفحة األولى والصفحة األخيرة باستخدام المفتاح OK أو  أو ، ثم حدد عدد النسخ باستخدام المفتاح إدخال (موافق) أو ،
اكتب العدد باستخدام مفاتيح األرقام.

مالحظة
ال تتم طباعة الصفحات الفارغة.

d أو طباعةاضغط على مفتاح OK.(موافق) للطباعة 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

شريط الحبر المتبقية.تشير األرقام الموضحة على الشاشة أثناء الطباعة إلى "العدد/عدد النسخ الذي تم ضبطه" وكمية •

 (افتراضي).01 عند تعيين عدد النسخ إلى إعادة تعيين القيمة إلى مسافةيؤدي الضغط على مفتاح •

2طباعة بيانات األنبوب كملصقات

كملصقات.يمكن نقل البيانات التي تم إنشاؤھا باستخدام شاشة إنشاء أنبوب إلى شاشة إنشاء ملصق وطباعتھا 

a طباعة وتبديلاضغط على مفتاحي.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح طباعة ملصقحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c حدد الصفحة األولى والصفحة األخيرة، ثم اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.
تظھر شاشة إنشاء ملصق.

مالحظة
يتم نقل صفحة أنبوب واحدة ككتلة ملصق واحدة.•

رسالة خطأ. اضغط على مفتاح  صفحة من البيانات، تظھر 99 صفحة من صفحات البيانات. إذا حاولت نقل أكثر من 99يمكن نقل ما يصل إلى •
Esc (إلغاء) للرجوع إلى الخطوة السابقة، أو اضغط على مفتاحOK.(موافق) للمتابعة 

". محفوظ. موافق؟سيتم حذف أي نص لملصق غير في حالة تحرير البيانات الحالية باستخدام شاشة إنشاء ملصق، تظھر رسالة، "•
للمتابعة.(موافق)  OK (إلغاء) للرجوع إلى الخطوة السابقة، أو اضغط على مفتاح Escاضغط على مفتاح 
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2مقاطعة وظيفة الطباعة

لألنابيب. في حالة استخدام أحد محركي الطابعة لمھمة طباعة كبيرة، يمكنك إيقاف  مزودة بمحركي طابعة: أحدھما للملصقات واآلخر P-touchإن طابعة 
محرك الطابعة اآلخر.مھمة الطباعة ھذه مؤقًتا والطباعة باستخدام 

قليل من الملصقات.على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بطباعة عدد كبير من األنابيب، يمكنك استخدام ھذه الوظيفة إليقاف مھمة الطباعة مؤقًتا وطباعة عدد 

a إيقاف مؤقتأثناء طباعة األنابيب، اضغط على مفتاح.
. إيقاف مؤقتضغطت على مفتاح  من طباعة األنبوب الذي كانت تتم طباعته عندما P-touchتظھر الشاشة الرئيسية بعد انتھاء 

b] ثم ، أو  ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح تنسيق تلقائي]، أو [ملصق الكبل]، أو [عمل ملصقحدد ،
. إدخال (موافق) أو OKاضغط على مفتاح 

مالحظة
ال يمكن طباعة أي شيء إال الملصقات عند مقاطعة طباعة األنابيب.

c لطباعة العناصر.طباعةحرر العناصر للطباعة باستخدام الشاشات المطبقة، ثم اضغط على مفتاح 

d الستئناف مھمة طباعة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسيةبعد االنتھاء من طباعة الملصقات، اضغط على مفتاح 
الطباعة التي تمت مقاطعتھا.

مالحظة
في " اضغط مفتاح الطباعة إلعادة طباعة المهام المتوقفةعند وجود مھمة طباعة متوقفة مؤقًتا، تظھر رسالة "•

الشاشة الرئيسية.

إذا حددت أحد العناصر التي ال يمكن تنفيذھا عند وجود مھمة طباعة متوقفة مؤقًتا، تظھر رسالة خطأ.•
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2طباعة ملصق

2شريط التغذية

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 له من منفذ خروج الشريط. P-touch ال تسحب الملصق عند إخراج•
الشريط بعد تفريغ شريط الحبر.

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

2التلقيم والقص

 مم تقريًبا من الشريط الفارغ، ثم تقوم بقص الشريط.22.3تقوم وظيفة التلقيم والقص بتلقيم حوالي 

a (التغذية والقص).اضغط على الزر 
.LCD] على شاشة تزويد و قطع؟يظھر [

b] باستخدام مفتاح تزويد و قطعحدد [ ثم اضغط على مفتاح  أو ،OK إدخال (موافق) أو] يتم تزويدالشريط . تظھر الرسالة
] أثناء تغذية الشريط، ثم يتم قص الشريط.الرجاء االنتظار

مالحظة
 (إلغاء).Escللخروج من ھذه الوظيفة أو إلغائھا اضغط على المفتاح 

2التلقيم فقط

 مم تقريًبا، مما يؤدي إلى التصاق ملصق فارغ خارج كاسيت الشريط. يوصى بھذا اإلجراء عند استخدام 22.3ستقوم ھذه الوظيفة بإخراج الشريط مسافة 
األشرطة القماشية، التي يجب قصھا باستخدام المقص.

a (التغذية والقص).اضغط على الزر 
.LCD] على شاشة تزويد و قطع؟يظھر [

b] باستخدام المفتاح تزويد فقطحدد [ ثم اضغط على المفتاح  أو ،OK إدخال (موافق) أو] يتم تزويدالشريط . تظھر الرسالة
] أثناء تغذية الشريط.الرجاء االنتظار

مالحظة
 (إلغاء).Escللخروج من ھذه الوظيفة أو إلغائھا اضغط على المفتاح 

2خيارات قص الشريط

تسمح لك خيارات قص الشريط بتحديد الطريقة التي سيتم بھا تلقيم الشريط وقصه عند طبع الملصقات.

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط الملصقحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
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c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح خيارات القصحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d ثم اضغط على مفتاح  أو حدد اإلعداد باستخدام مفتاح ،OK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
.إدخال (موافق) أو OKال يتم تطبيق اإلعدادات الجديدة حتى تضغط على مفتاح 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

راجع الجدول التالي لالطالع على قائمة بجميع اإلعدادات المتاحة.•

عند طباعة نسخ متعددة من ملصقات مختلفة، يمكنك تحديد خيار الطباعة التسلسلية لتقليل المسافات الفارغة بين الملصقات. يتم استخدام خيار طباعة •
.)"جدول خيارات القص". (راجع ما يلي 8-5تسلسلية ألرقام خيار القص 

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

جدول خيارات القص

الصورةسلسلة الطباعةقطع نصفيقص تلقائيرقم خيار القص

النعمال1

النعمنعم2

الالال3

الالنعم4

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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، فقم بتعيين خيار القص ھذا من جھاز كمبيوتر يستخدم برنامج تشغيل الطابعة. ال يمكن تعيين ھذه الخيارات باستخدام لوحة المفاتيح.FLeإذا كنت تستخدم كاسيت ملصق 1

نعمنعمال5

نعمنعمنعم6

نعمالال7

نعمالنعم8

شريط خاص9

――الFLe(1(ملصق 

――نعمFLe(1(ملصق 

جدول خيارات القص

الصورةسلسلة الطباعةقطع نصفيقص تلقائيرقم خيار القص

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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2ضبط الملصق

2تعديل طول الملصق

عند انتھاء الشريط، قد يصبح الطول الذي تم طبعه أقل دقة.

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط الملصقحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط الطولحدد ،OK اإلدخال (موافق) أو.

d ثم اضغط على مفتاح  أو قم بتعيين القيمة باستخدام مفتاح ،OK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
 تقريًبا من إجمالي طول الملصق بمستوى واحد.1يتم تعديل ٪

2تعيين نمط االحتواء التلقائي

] وضبط طول الملصق على طول محدد، يمكنك تحديد طريقة تقليل حجم النص ليتناسب مع طول الملصق.آلي] لسمات الحرف على [الحجمعند ضبط [

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام مفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح ضبط الملصقحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح مالئمة النمط آلياحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d أو حدد النمط باستخدام مفتاح .

مالحظة
]، يتم تعديل الحجم اإلجمالي للنص حتى يتم احتواؤه ضمن الملصق.حجم النصعندما يتم تحديد [•

]. (إذا كان من المطلوب إجراء تقليص آخر في الحجم حتى يتم x 1/2]، يتم تقليل عرض النص إلى حجم إعداد [عرض النصعندما يتم تحديد [•
].)x 1/2احتواء النص ضمن طول الملصق الذي تم اختياره، فسيتم تعديل الحجم اإلجمالي للنص، بعد تقليص عرض النص إلى اإلعداد [

e اضغط على مفتاحOK لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

.مسافة]، اضغط على مفتاح حجم النصلضبط النمط ليصبح اإلعداد االفتراضي لـ [•
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2معاينة الملصق

يمكنك معاينة الصفحة الحالية والتأكد من التخطيط قبل الطباعة.

.معاينةاضغط على مفتاح 

تظھر صورة الملصق على الشاشة.

يشير إلى موضع الجزء المعروض حالًيا من الملصق باستخدام الشريط.1

يشير إلى المعلومات المكتشفة لدرج الشريط المثبت. يشير السطر األول إلى لون الحرف ويشير السطر الثاني إلى لون الشريط.2

اضغط على مفتاح المعاينة لزيادة تكبير المعاينة أو تقليله.3

يشير إلى عرض الشريط الخاص بدرج الشريط المثبت وطول الملصق كما يلي: عرض الشريط × طول الملصق.4

 لتمرير المعاينة.، أو ، أو ، أو اضغط على مفتاح 
 لتغيير خاصية تكبير المعاينة.معاينةاضغط على المفتاح 

مالحظة
.إدخال (موافق)، أو OK (إلغاء)، أو Escللرجوع إلى شاشة إنشاء أنبوب، اضغط على مفتاح •

. أو ، ثم اضغط على مفتاح تبديللتمرير المعاينة إلى الجانب األيسر أو األيمن، اضغط على المفتاح •

] وحدد أحد خيارات الطباعة. لالطالع طباعة خيارات، أو افتح شاشة [طباعةلطباعة الملصق مباشرًة من شاشة المعاينة، اضغط على مفتاح •
.58صفحة" فيطباعة الملصقات"على مزيد من المعلومات، راجع 

المعاينة قبل الطباعة ھي صورة للملصق الذي تم إنشاؤه، وقد تختلف عن الملصق الفعلي عند طباعته.•

ال يمكن الكشف عن لون الحرف ولون الشريط لبعض أدراج األشرطة.•

2

1

3 4



 P-touchملصق باستخدام لوحة مفاتيح أنبوب أو طباعة 

58

2

2طباعة الملصقات

يمكن طباعة الملصقات بعد إدخال النص واكتمال التنسيق.

ھام
 فالقيام بذلك يؤدي إلى تفريغ شريط الحبر مع شريط الكاسيت. قد ال يعمل الشريط ال تسحب الملصق عند إخراج الجھاز له من منفذ خروج الشرائط.•

بعد تفريغ شريط الحبر.

].يتم تزويد الشريط الرجاء االنتظار] أو [طباعة... نسخلتجنب تلف الشريط، ال تلمس أي مفتاح عند ظھور الرسالة [•

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

تأكد من وجود أشرطة كافية متبقية عند طباعة ملصقات متعددة بصفة مستمرة. إذا كان الشريط يسير ببطء، فحدد نسًخا أقل، وقم بطباعة الملصقات، •
كٍل على حدة، أو استبدل الشريط.

. P-touch(الطاقة) إليقاف تشغيل يشير الجزء المخطط من الشريط إلى نھايته. إذا ظھر ھذا أثناء الطباعة، فاضغط مع االستمرار على زر •
.P-touchقد تؤدي محاولة الطباعة والشريط فارغ إلى تلف 

2طباعة صفحة واحدة

 (موافق) لبدء الطباعة.OK أو طباعة، ثم اضغط على مفتاح طباعةاضغط على المفتاح 

2طباعة نسخ متعددة

 نسخة من نفس الملصق.99باستخدام ھذه الوظيفة، يمكنك طباعة ما يصل إلى 

a أو اكتب العدد باستخدام مفاتيح األرقام. أو ، ثم حدد عدد النسخ باستخدام مفتاح طباعةاضغط على مفتاح ،

مالحظة
 لتغيير عدد الُنسخ بشكل أسرع. أو اضغط مع االستمرار على المفتاح 

b أو طباعةاضغط على مفتاح OK.(موافق) للطباعة 
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2طباعة نطاق من الصفحات

في حالة وجود صفحات متعددة، يمكنك تحديد نطاق الصفحات التي ستتم طباعتھا.

a طباعة وتبديلاضغط على مفتاحي.

b] باستخدام مفتاح نطاق] أو [الصفحة الحاليةحدد [ ثم اضغط على مفتاح  أو ،OK إدخال (موافق) أو] الصفحة . إذا حددت
.d]، فانتقل إلى الخطوة الحالية

c حدد الصفحة األولى واألخيرة، ثم حدد عدد النسخ.، أو ، أو ، أو باستخدام مفتاح ،

مالحظة
ال تتم طباعة الصفحات الفارغة.

d أو طباعةاضغط على مفتاح OK.(موافق) للطباعة 

مالحظة
 (موافق) لطباعة كل الصفحات بدون تحديد النطاق.OK أو طباعة، ثم اضغط على مفتاح طباعةإذا كنت تريد كل الصفحات، فاضغط على مفتاح •

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

تشير األرقام الموضحة على الشاشة أثناء الطباعة إلى "العدد/عدد النسخ الذي تم ضبطه".•

 (افتراضي).01 عند تعيين عدد النسخ إلى إعادة تعيين القيمة إلى مسافةيؤدي الضغط على مفتاح •

2الطباعة المعكوسة

استخدم شريًطا شفاًفا بحيث يمكن قراءة الملصق بشكل صحيح من الجانب اآلخر عند لصقه على الزجاج أو النوافذ أو األسطح الشفافة األخرى.

a طباعة وتبديلاضغط على مفتاحي.

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح طباعة عكسية صفحة حاليةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c أو طباعةاضغط على مفتاح OK.(موافق) للطباعة 
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2مقاطعة وظيفة الطباعة

لألنابيب. في حالة استخدام أحد محركي الطابعة لمھمة طباعة كبيرة، يمكنك إيقاف  مزودة بمحركي طابعة: أحدھما للملصقات واآلخر P-touchإن طابعة 
محرك الطابعة اآلخر.مھمة الطباعة ھذه مؤقًتا والطباعة باستخدام 

عدد قليل من األنابيب.على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بطباعة عدد كبير من الملصقات، يمكنك استخدام ھذه الوظيفة إليقاف مھمة الطباعة مؤقًتا وطباعة 

a إيقاف مؤقتأثناء طباعة الملصقات، اضغط على مفتاح.
. إيقاف مؤقتعلى مفتاح  من طباعة الملصق الذي كانت تتم طباعته عندما ضغطت P-touchتظھر الشاشة الرئيسية بعد انتھاء 

b] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح إنشاء أنبوبحدد ،OK إدخال (موافق) أو .

مالحظة
ال يمكن طباعة أي شيء إال األنابيب عند مقاطعة طباعة الملصقات.

c األنابيب.طباعةحرر األنابيب للطباعة باستخدام شاشة إنشاء أنبوب، ثم اضغط على مفتاح 

d الستئناف مھمة طباعة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسيةبعد االنتھاء من طباعة األنابيب، اضغط على مفتاح 
الطباعة التي تمت مقاطعتھا.

مالحظة
في " اضغط مفتاح الطباعة إلعادة طباعة المهام المتوقفةعند وجود مھمة طباعة متوقفة مؤقًتا، تظھر رسالة "•

الشاشة الرئيسية.

إذا حددت أحد العناصر التي ال يمكن تنفيذھا عند وجود مھمة طباعة متوقفة مؤقًتا، تظھر رسالة خطأ.•
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2استخدام ذاكرة الملف

ملصق كملف، مما يسمح لك باسترجاع أنبوب أو الملصقات األكثر استخداًما في ذاكرة الملف. يتم تخزين كل األنابيب أو  من 99يمكنك تخزين ما يصل إلى 
الملصق عند الحاجة إليه مرة أخرى.األنبوب أو 

مالحظة
عندما تمتلئ ذاكرة الملف، في كل مرة تقوم فيھا بحفظ أي ملف، ستحتاج إلى استبدال أحد ملفاتك المخزنة.•

 في ذاكرة الملف باستخدام اإلجراء التالي: 1يمكن تأكيد المساحة المتوفرة•
. إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [
. إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح الذاآرة المستخدمةحدد [
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح المحتوى المحليحدد [

] تشير إلى وجود مساحة حرفxxxxx متوفر:نظًرا الختالف حجم الملف حسب مدخالت األحرف ونوع البيانات، قد يتعذر عليك تخزين ملف حتى إذا كانت المساحة المتوفرة الظاھرة في حقل [1
كافية.

2ملصق في ذاكرة الملفأنبوب أو تخزين 

a حفظالملصق، اضغط على مفتاح األنبوب أو بعد إدخال النص وتنسيق.

b ثم اضغط على مفتاح  أو حدد رقم الملف باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
عند وجود ملف مخزن بالفعل للعدد المحدد، فإن الملف الذي تقوم بحفظه يحل محل الملف القديم.•

.معاينةلعرض تخطيط رقم الملف المحدد، اضغط على مفتاح •

c أدخل اسم الملف ثم اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
شاشة إنشاء ملصق.شاشة إنشاء أنبوب أو يتم حفظ الملف وتعود الشاشة إلى 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 
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2ملصق مخزنأنبوب أو فتح/طباعة ملف 

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح ملفحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على مفتاح  أو حدد ملًفا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح فتححدد ،OK شاشة إنشاء ملصق.إنشاء أنبوب أو شاشة . يظھر الملف على إدخال (موافق) أو

d للطباعة.طباعةاضغط على مفتاح 

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 

2ملصق مخزنأنبوب أو حذف ملف 

ھام
.75صفحة" فيحذف البيانات المنقولة"ملصق تم إنشاؤه باستخدام قالب منقول، راجع أنبوب أو لحذف 

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح ملفحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على مفتاح  أو حدد ملًفا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
.معاينةلعرض تخطيط الملف المحدد، اضغط على مفتاح •

.مسحفي ھذا الوقت يمكنك أيًضا الحذف بالضغط على مفتاح •

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح حذفحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
].حذف؟تظھر الرسالة [

d اضغط على مفتاحOK لحذف الملف.إدخال (موافق) أو 

مالحظة
 (إلغاء).Escإللغاء حذف الملف والرجوع إلى الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح 
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2تسجيل برنامج

يمكنك تسجيل الرموز وقواعد البيانات والعناصر األخرى األكثر استخداًما.

.برنامجتتيح لك ھذه الميزة إمكانية استرجاع البرامج المسجلة بالضغط على مفتاح 

مالحظة
] (األسئلة الشائعة واستكشاف األخطاء FAQs & Troubleshootingلالطالع على مزيد من المعلومات حول تسجيل وظيفة مبرمجة، راجع [

.Brother  support.brother.comوإصالحھا) في موقع الدعم 

2تسجيل برنامج جديد

a] ثم اضغط على مفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح تسجيل وظيفة مبرمجةحدد ،OK (موافق) 
. إدخالأو 

b] ثم اضغط على مفتاح  أو ] (غير مسجل) باستخدام مفتاح ---حدد ،OK إدخال (موافق) أو .

c ثم اضغط على مفتاح  أو حدد فئة العنصر (رمز أو رمز منقول أو قاعدة بيانات أو قالب منقول أو ملف) الذي تريد تسجيله باستخدام مفتاح ،
OK إدخال (موافق) أو.

d حدد العنصر الذي تريد تسجيله، ثم اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.

e أدخل اسم البرنامج ثم اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.
انتھت عملية تسجيل البرنامج.

مالحظة
يمكن أيًضا تغيير اسم البرنامج المسجل فيما بعد.•

 برامج مسجلة بالفعل، يجب أن تحذف البرامج قبل تسجيل برنامج جديد.10 برامج. في حالة وجود 10يمكنك إنشاء ما يصل إلى •

في حالة استرجاع برنامج مسجل وإجراء تغييرات به، ال يمكن تسجيل البرنامج الذي تمت مراجعته من خالل استبدال البرنامج السابق. يجب تسجيل •
البرنامج الذي تمت مراجعته كبرنامج جديد. احذف أي برامج غير ضرورية.

2استرجاع برنامج مسجل واستخدامه

a أثناء عرض الشاشة الرئيسية أو شاشة إنشاء أنبوب أو ملصق.برنامجاضغط على مفتاح 

b ثم اضغط على مفتاح  أو حدد برنامًجا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
يمكنك أيًضا استرجاع برنامج من خالل كتابة رقم البرنامج باستخدام مفاتيح األرقام.•

] في الشاشة الرئيسية.تسجيل وظيفة مبرمجةيمكنك أيًضا استرجاع برنامج من خالل تحديد [•

https://support.brother.com/
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2حذف برنامج

a] ثم اضغط على المفتاح ، أو ، أو ، أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح تسجيل وظيفة مبرمجةحدد ،OK (موافق) 
.إدخالأو 

b ثم اضغط على المفتاح  أو حدد برنامًجا باستخدام مفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام مفتاح حذفحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
].حذف؟تظھر الرسالة [

d اضغط على مفتاحOK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
يمكنك أيًضا استرجاع برنامج من خالل:

كتابة رقم البرنامج باستخدام مفاتيح األرقام.•

] في الشاشة الرئيسية.تسجيل وظيفة مبرمجةتحديد [•
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يمكنك استخدام قالب أو قاعدة بيانات أو رمز منقول من جھاز الكمبيوتر لطباعته على الملصق.

3جاٍر نقل البيانات من الكمبيوتر

.P-touch للنقل من الكمبيوتر إلى Cable Label Tool أو وظيفة النقل الخاصة بأداة P-touch Transfer Managerيمكنك استخدام 

 Cable Labelتحويل القوالب من " أو 145صفحة" فيP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
Tool إلى طابعة P-touch140صفحة" في.

3الرموز المنقولة

.19صفحة" فيإدخال الرموز"إلدخال الرموز المنقولة، راجع 

3طباعة القالب المنقول

، واستخدامه بعد ذلك كقالب لطباعة الملصقات. لتحرير P-touch) إلى طابعة lbx.*  (ملف P-touch Editorيمكنك نقل مخطط ملصق أُنِشئ باستخدام 
القوالب أو طباعتھا، اكتب النص الجديد مباشرًة أو استخدم نًصا من قاعدة البيانات.

ھام
.P-touchوقبل تحرير القالب، انقله إلى 

3في حالة عدم وجود كائن داخل القالب لتحريره

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قوالب منقولةحدد OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
تظھر أسماء وأرقام القوالب المنقولة التي يمكن تحديدھا، كما تظھر معاينة للقالب المحدد.

b ثم اضغط على المفتاح  أو المفتاح حدد القالب الذي تريده باستخدام OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة

 في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.عند ارتباط القالب بقاعدة بيانات، تظھر أيقونة 

c] لبدء الطباعة. أو ] باستخدام المفتاح طباعة من قاعدة بيانات] أو [طباعةحدد 

مالحظة
."في حالة ارتباط القالب بقاعدة البيانات ولن يتم تحريره" ضمن c-eلتحديد النطاق المراد طباعته من قاعدة البيانات، اتبع الخطوات التالية 

P-touch3استخدام البيانات المنقولة إلى الطابعة 
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3في حالة وجود كائن داخل القالب لتحريره

إذا لزم األمر، يمكن تحرير القالب بشكل مؤقت. ومع ذلك، ال يمكن حفظ القالب بعد تغييره.

في حالة عدم ارتباط القالب بقاعدة بيانات، يتعين عليك تحديد قالب الملصق أوالً ثم كتابة النص في كل حقل من حقوله حتى تتمكن من طباعة الملصق.

عند ارتباط القالب بقاعدة بيانات، يمكنك طباعة سجل واحد أو مجموعة من السجالت في قاعدة البيانات المرتبطة بالقالب.

ھام
تتعذر إضافة فواصل أسطر أو حذفھا.

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قوالب منقولةحدد OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو المفتاح حدد القالب باستخدام OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة

 في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.عند ارتباط القالب بقاعدة بيانات، تظھر أيقونة 

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باسخدام المفتاح تحرير ملصق دون حفظحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
تظھر الكائنات التي يمكن تحريرھا.

d ثم اضغط على المفتاح  أو حدد الكائن لتحريره باستخدام المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

:عندما ال يكون القالب مرتبًطا بقاعدة بيانات

.إدخال (موافق) أو OKستظھر محتويات الكائن المحدد. حرر الكائن ثم اضغط على المفتاح 

:عندما يكون القالب مرتبًطا بقاعدة بيانات

.إدخال (موافق) أو OKيظھر السجل األول لقاعدة البيانات. حرر الكائن ثم اضغط على المفتاح 

e عند االنتھاء، اضغط على المفتاحEsc.(إلغاء) 

f لبدء الطباعة. أو حدد القائمة باسخدام المفتاح 

:عندما ال يكون القالب مرتبًطا بقاعدة بيانات

 لبدء الطباعة. أو ] باستخدام المفتاح طباعةحدد [

:عندما يكون القالب مرتبًطا بقاعدة بيانات

 لبدء الطباعة. أو ] باستخدام المفتاح طباعة ملصق تم تعديله] أو [طباعة من قاعدة بياناتحدد [

مالحظة
عند تحرير قوالب مرتبطة بقاعدة بيانات:•

] لطباعته.طباعة من قاعدة بياناتفي حالة تحرير كائن غير مرتبط بقاعدة بيانات، حدد [•

]. طباعة من قاعدة بياناتفي حالة تحرير كائن مرتبط بقاعدة البيانات، سيتم حذف المحتويات التي تم تحريرھا إذا قمت بتحديد [•
. أو ] فقط باستخدام المفتاح طباعة ملصق تم تعديلهلذلك، اطبع القالب عن طريق تحديد [

."في حالة ارتباط القالب بقاعدة البيانات ولن يتم تحريره" ضمن c-eلتحديد النطاق المراد طباعته من قاعدة البيانات، اتبع الخطوات التالية •

.72صفحة" فيتحرير قاعدة البيانات"لتحرير قاعدة البيانات، ارجع إلى •
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3في حالة ارتباط القالب بقاعدة البيانات ولن يتم تحريره

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قوالب منقولةحدد OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو المفتاح حدد القالب باستخدام OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة

 في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.عند ارتباط القالب بقاعدة بيانات، تظھر أيقونة 

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح طباعة من قاعدة بياناتحدد OK إدخال (موافق) أو.
يتم عرض محتويات قاعدة البيانات المرتبطة بالقالب.

d ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو حدد السجل األول في النطاق الذي تريد طباعته باستخدام المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

e ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو حدد السجل األخير في النطاق الذي تريد طباعته باستخدام المفتاح ،OK لبدء إدخال (موافق) أو 
الطباعة.

بعد تعيين النطاق، سيتم تمييز السجالت المحددة.

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 
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3استخدام بيانات قاعدة البيانات المنقولة

.P-touch إلى طابعة csv.* يمكنك نقل قاعدة بيانات تم تحويلھا إلى ملف 

يمكن استيراد البيانات لقاعدة بيانات تم نقلھا دون قالب إلى جميع أنواع الملصقات باستثناء مخططات التنسيق التلقائي والقوالب المنقولة. ويتم استيراد بيانات 
قاعدة البيانات وفًقا لعدد الكتل والصفحات التي تم تعيينھا لكل نوع من أنواع الملصقات.

ھام
.P-touchوقبل استخدام إحدى قواعد البيانات، انقلھا إلى •

في حالة ارتباط قاعدة البيانات والقالب ونقلھما مًعا، فال يمكن لقاعدة البيانات استخدام سوى ھذا القالب.•

مالحظة
إذا كان النطاق المحدد من قاعدة البيانات أكبر من العدد المعين من الكتل والصفحات، فسيتم استيراد البيانات حتى يتم الوصول إلى الحد األقصى لعدد •

الكتل والصفحات.

إذا كان العدد المعين من الكتل والصفحات أكبر من نطاق قاعدة البيانات المحددة، فستنتھي العملية عندما يتم تقليل ما سيتم استيراده من قاعدة البيانات. •
لن تتم طباعة الصفحات والكتل المتبقية.

a ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح قاعدة بيانات، ثم حدد [إدراجاضغط على المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو المفتاح حدد قاعدة البيانات التي تريدھا باستخدام OK إدخال (موافق) أو.
يظھر السجل األول لقاعدة البيانات المحددة.

مالحظة
إذا لم يتغير السجل المحدد في غضون فترة زمنية معينة أثناء عرض قاعدة البيانات، فسيتم عرض محتويات السجل في الجزء السفلي من الشاشة. ومع •

 بايت.1 حرًفا أو أقل وزنھا 11ذلك، لن يتم عرض محتويات السجل إذا كان السجل يحتوي على 

، سيتم عرض خصائص السجل.معاينةعند الضغط على المفتاح •

عند إعداد النطاق، يتعذر تحديد سطر "أسماء الحقل" (السطر األول للبيانات).•



 P-touchاستخدام البيانات المنقولة إلى الطابعة 

69

3

c حدد السجل األول في النطاق الذي تريد إدراجه، ثم اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
يتم تمييز التسجيل المحدد.

d حدد السجل األخير في النطاق الذي تريد إدراجه، ثم اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
يتم تمييز النطاق المحدد.

ستظھر محتويات قاعدة البيانات المحددة.
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3البحث في قاعدة البيانات

أثناء تحديد سجل قاعدة بيانات تريد استخدامه في قالب أو إضافته إلى ملصق، يمكنك البحث عن السجالت التي تحتوي على أحرف معينة أو عدد معين.

تتابع عملية البحث إلى اليمين بعد السلسلة المتطابقة األولى. وبعد ذلك، سيتم البحث في سجالت قاعدة البيانات في نفس االتجاه مثل أمر استيراد نوع الملصق. 
سيتم أيًضا البحث في سطر "أسماء الحقل".

وتتضمن أحرف البحث المحتملة األحرف الكبيرة واألحرف الصغيرة واألرقام والرموز العلوية التي تظھر على المفاتيح.

a ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح قاعدة بيانات، ثم حدد [إدراجاضغط على المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو المفتاح حدد قاعدة البيانات التي تريدھا باستخدام OK إدخال (موافق) أو.
يظھر السجل األول لقاعدة البيانات المحددة.

c" اكتب الحرف األول (على سبيل المثالB.الذي ترغب في البحث عنه ("
".B"، فسيتم البحث عن الحقول من الحقل األول لسالسل األحرف التي تحتوي على الحرف "B: إذا كتبت "مثال

". وباإلضافة إلى ذلك، سيتم تخزين B"، فسيتحرك المؤشر إلى تلك البيانات وسيتم تمييز الحرف "Bإذا تم العثور على سلسلة تحتوي على الحرف "
" في الذاكرة الداخلية.Bالحرف "

" في B"، فسيظل المؤشر في موضعه الحالي دون تحريك ولن يتم تخزين الحرف "Bإذا لم يتم العثور على السلسلة التي تحتوي على حرف البحث "
الذاكرة الداخلية.
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d" اكتب الحرف الثاني (على سبيل المثالR.الذي ترغب في البحث عنه ("
".BR"، فسيتم البحث عن الحقول من الحقل الثاني لسالسل األحرف التي تحتوي على الحرف "Rإذا قمت بكتابة "

". وباإلضافة إلى ذلك، سيتم BR"، فسيتحرك المؤشر إلى تلك البيانات وسيتم تمييز الحرفين "BRإذا تم العثور على سلسلة تحتوي على الحرفين "
" في الذاكرة الداخلية.BRتخزين الحرفين "

e.تابع البحث في قاعدة البيانات باستخدام نفس اإلجراء

مالحظة
 لالنتقال إلى الحقل التالي الذي يحتوي التاليإذا كان الحرف الذي قمت بالبحث عنه موجوًدا في حقول متعددة في قاعدة البيانات، فاضغط على المفتاح •

على الحرف. سيتم تحديد الحرف في الحقل.

 لحذف حرف البحث األخير الذي تمت كتابته. سيتحرك المؤشر إلى الحقل الذي يحتوي على أحرف البحث المتبقية.مسافة للخلفاضغط على المفتاح •
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3تحرير قاعدة البيانات

a ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح قاعدة بيانات، ثم حدد [إدراجاضغط على المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو حدد قاعدة البيانات التي تريد تحريرھا باستخدام المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
كما يمكنك تحديد قاعدة البيانات التي تريد تحريرھا باستخدام اإلجراء التالي: 

. حدد القالب إدخال (موافق) أو OK ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قوالب منقولةحدد [
طباعة من قاعدة . حدد [إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو المرتبط بقاعدة البيانات الذي تريد تحريرھا باستخدام المفتاح 

.إدخال (موافق) أو OK ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح بيانات

يظھر السجل األول لقاعدة البيانات المحددة.

c ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو حدد الخلية التي تريدھا باستخدام المفتاح OK إدخال (موافق) أو.
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d.أدخل النص الجديد

مالحظة
 (إلغاء).Escإللغاء تحرير النص والرجوع للشاشة السابقة، اضغط على المفتاح 

ھام
يمكنك إضافة فاصل أسطر أو حذفه.•

 سطًرا كحد أقصى.17قد تحتوي كل خلية على •

e اضغط على المفتاحOK.(موافق) 
يظھر النص الجديد.

مالحظة
 (إلغاء). سيتم حفظ البيانات التي تم Esc (موافق) ثم اضغط على المفتاح OKإذا كنت ال ترغب في طباعة قاعدة البيانات، فاضغط على المفتاح 

تحريرھا.

f اضغط على المفتاحOK.(موافق) مرة أخرى 
سيتم تحديد السجل الذي تم تحريره.
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g:عند نقل قاعدة البيانات باستخدام قالب
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو حدد السجل األخير في النطاق الذي تريد طباعته باستخدام المفتاح 

بعد تعيين النطاق، سيتم تمييز السجالت المحددة.

عند نقل قاعدة البيانات بدون قالب:
.إدخال (موافق) أو OKحدد السجل األخير في النطاق الذي تريد إدراجه، ثم اضغط على المفتاح 

يتم تمييز النطاق المحدد.
تظھر محتويات قاعدة البيانات المحددة.

h طباعةاضغط على المفتاح.
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3حذف البيانات المنقولة

استخدم الطرق التالية لحذف البيانات المنقولة.

يتعذر حذف عناصر متعددة مًعا. حذف كل عنصر على حدة.

3حذف الرموز المنقولة

a ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح رموز منقولة، وحدد [إدراجاضغط على المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

b مسح، ثم اضغط على المفتاح  أو حدد الرمز المنقول الذي تريد حذفه باستخدام المفتاح.
].حذف؟تظھر رسالة [

c اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
يتم حذف الرمز المنقول المحدد، وتحديد الصورة التالية.

وإذا لزم األمر، يتم حذف الصورة التالية.

3حذف القوالب

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قوالب منقولةحدد OK إدخال (موافق) أو.

b ثم اضغط على المفتاح  أو حدد القالب الذي تريد حذفه باستخدام المفتاح OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح حذفحدد OK إدخال (موافق) أو.
].حذف؟تظھر رسالة [

d اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
يتم حذف القالب المحدد، ويتم تحديد القالب التالي.

وإذا لزم األمر، يتم حذف القالب التالي.

3حذف قواعد البيانات

a إدراجاضغط على المفتاح.

b مسح، ثم اضغط على المفتاح  أو حدد قاعدة البيانات التي تريد حذفھا باستخدام المفتاح.
].حذف؟تظھر رسالة [

c اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
يتم حذف قاعدة البيانات المحددة، ويتم تحديد قاعدة البيانات التالية.

وإذا لزم األمر، يتم حذف قاعدة البيانات التالية.
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4تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج

 وغيرھا من التطبيقات.P-touch Editor (أداة ملصق الكبالت) وCable Label Toolللطباعة من جھاز كمبيوتر لديك، ثبِّت برنامج تشغيل الطابعة وأداة 

ھام
ل طابعة   بجھاز الكمبيوتر حتى ُيطلب منك ذلك.P-touchال توصِّ

a.أدِخل القرص المضغوط في مشغل األقراص المضغوطة

مالحظة
تأكد من تسجيل الدخول مع التمتع بحقوق المسؤول.•

قد تختلف المحتويات الموجودة في العبوة حسب الدولة. في حالة عدم وجود القرص المضغوط، يمكن تنزيل أحدث البرامج وأدلة المستخدم من موقع •
.Brother  support.brother.comالدعم 

b] انقر فوق الزرcommoninstaller.exe.[

c.اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة لالستمرار في إجراءات التثبيت

مالحظة
 بجھاز كمبيوتر باستخدام اتصال السلكي، نوصي بما يلي:P-touchلتوصيل طابعة 

] في الشاشة الرئيسية أو "أداة إعداد الطابعة". قيم[ قم بتكوين إعدادات الشبكة الالسلكية أثناء تثبيت البرنامج. يمكنك تغيير اإلعدادات الحًقا باستخدام•
.94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة " أو 77صفحة" فيWi-Fiالتوصيل باستخدام "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

.USBباستخدام كبل  P-touchثبِّت البرنامج على كمبيوتر متصل السلكًيا بالشبكة، وقم بتكوين الطابعة •

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

d.أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت

4 بجھاز كمبيوترP-touchتوصيل الطابعة 

 باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه:P-touchوصل طابعة 

 التوصيل من خالل كبلUSB

.77صفحة" فيUSBالتوصيل باستخدام "راجع 

) التوصيل من خالل شبكة االتصال المحليةLANالالسلكية (

.77صفحة" فيWi-Fiالتوصيل باستخدام "راجع 

4الطباعة باستخدام الكمبيوتر

https://support.brother.com/
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USB4التوصيل باستخدام 

a قبل توصيل كبلUSB تأكد من إيقاف تشغيل طابعة ،P-touch.

b وصل طرف كبلUSB بطابعة P-touch عبر بمنفذ USB.الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة 

c وصل الطرف األخر للكبل بمنفذUSB.الموجود على الكمبيوتر 

d قم بتشغيل طابعةP-touch.

Wi-Fi4التوصيل باستخدام 

] في "أداة إعدادات االتصالالشاشة الرئيسية. كما يمكنك استخدام [] في قيميمكنك تحديد نوع الشبكة وتكوين إعدادات الشبكة أو عرضھا وھكذا باستخدام [
.94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع إعداد الطابعة" لالطالع على التھيئة المفصلة. 

 التالية:Wi-Fiتتوفر أساليب توصيل 

وضع البنية األساسية

 تغيير إعدادات طابعة "وضع التوصيل المؤقت (إلعداد وضع التوصيل المؤقت، استخدم أداة إعداد الطابعة (راجعP-touch94صفحة" في(.(

4وضع البنية األساسية

ه/ نقطة وصول السلكية.P-touchُيتيح وضع البنية األساسية إمكانية توصيل طابعة   بجھاز الكمبيوتر عبر موجِّ

قبل البدء

ه/ نقطة الوصول الالسلكية لديك. بعد تكوين طابعة  لديك بحيث تتصل مع P-touch الخاصة بطابعة Wi-Fiيتعين عليك أوالً تكوين إعدادات  الموجِّ
P-touch ستتمكن أجھزة الكمبيوتر الموجودة على شبكتك االتصال بطابعة P-touch.

ھام
 لديك أوالً Wi-Fiالنظام لديك قبل التركيب. يتعين عليك تأكيد إعدادات ، بشبكتك، فُينصح باالتصال بمسؤول P-touchإذا كنت ستقوم بتوصيل طابعة •

ھذه.قبل االستمرار في عملية التثبيت

فأِعد ضبط إعدادات  لديك غير واضحة، P-touch الخاصة بطابعة Wi-Fi مرة أخرى، أو إذا لم تكن حالة االتصال عبر Wi-Fiلتكوين إعدادات •
Wi-Fi الخاصة بطابعة P-touch.

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [1

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح إعادة تعيينحدد [2

.إدخال (موافق) أو OK ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح  السلكيةتصفير إعداداتحدد [3

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

ه الالسلكي قدر المستطاع P-touchلتحقيق أفضل النتائج للطباعة اليومية للمستندات، ننصح باستخدام طابعة • دون  بالقرب من نقطة الوصول/الموجِّ
وكذلك التداخل بسبب األجھزة وجود عوائق كبيرة. وتتأثر سرعة نقل البيانات بمستنداتك باألجسام الضخمة المعيقة والحوائط الحائلة بين الجھازين 

األخرى.اإللكترونية 
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التكوين باستخدام معالج اإلعداد

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح شبكة اتصال السلكيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح وضع البنية األساسيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اعدادات شبكة االتصالحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

e] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح معالج اإلعدادحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

f إذا ظھرت أي رسالة، فاضغط على المفتاحOK لكل رسالة.إدخال (موافق) أو 
 للشبكات المتوفرة.SSIDيظھر 

g حددSSID إلدخال أخرى...، أو حدد [ أو  باستخدام المفتاح [SSID حرًفا)، ثم اضغط على المفتاح  32 إلى 1 (منOK (موافق) 
.إدخالأو 

].آلمة المرورستظھر شاشة [

h حرًفا أو عند استخدام 63 إلى 8أدِخل كلمة المرور (من WEP اضغط على المفتاح  حرًفا)، ثم 13 إلى 5 منOK إدخال (موافق) أو.

i] االتصال. يومض أثناء إنشاء ] وقيمتعود الشاشة إلى شاشة قائمة
بالشبكة. الخاصة بك ستستمر في الظھور وتحاول االتصال P-touch، ولكن طابعة  دقيقة، سيتغير المؤشر إلى 90بعد 

j الرموز التالية: عند االتصال، تبًعا لقوة اإلشارة الالسلكية، سيعرض مؤشر االتصال الالسلكي

مالحظة
أثناء إيقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي إذا قمت بتشغيل معالج إعداد وضع البنية األساسية أو حددت إعدادات الشبكة الخاصة بوضع االتصال المباشر

، وستقوم وظيفة االتصال الالسلكي بتشغيل نفسھا تلقائًيا (أو بعد الضغط ] الالسلكيةتشغيل الشبكة ، فستظھر رسالة [P-touchبالطابعة 
وضع البنية األساسية أو وضع االتصال المباشر يدوًيا.  (موافق)). ليس من الضروري بعد تشغيلOKعلى المفتاح 
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 توصيل طابعةP-touchه/نقطة االتصال الالسلكي لديك باستخدام جھاز كمبيوتر  بالموجِّ

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

b ل طابعة .USB بالكمبيوتر باستخدام كبل P-touchوصِّ

c اضغط مع االستمرار على الزر) Wi-Fi على طابعة (P-touch لديك لمدة ثانية واحدة لتشغيل وظيفة Wi-Fi . يبدأ مؤشر) Wi-Fi (
في الوميض باللون األخضر مرة كل ثالث ثوان.

d قم بتكوين إعدادات وضع البنية األساسية للطابعةP-touch.باستخدام الكمبيوتر 
البنية األساسية ] أو [البنية األساسية أو مؤقت[]. حدد إعدادات االتصالابدأ تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر لديك ثم انقر فوق [

] من أجل البنية األساسية]، وحدد[عام] ضمن عالمة التبويب [إعدادات االتصال[] ضمن الواجھة المحددة] ضمن [Wireless Directو الـ 
]. السلكيةLAN] ضمن عالمة التبويب [اإلعدادات الالسلكية] [االتصالوضع [

.94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "لالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع 

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

f] عبارة المرورأدِخل كلمة المرور في حقل.[

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

g إلرسال اإلعدادات إلى الطابعةP-touch] تطبيق، انقر فوق.[
ه/نقطة وصول السلكية، ُيضيء مؤشر P-touchبعد إنشاء االتصال بين الطابعة  ) باللون األخضر. ستتمكن أجھزة Wi-Fi ( وبين موجِّ

.الطابعةمن الوصول إلى  P-touchالكمبيوتر الموجودة على نفس الشبكة مع الطابعة 

مالحظة
).94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "لتغيير أي إعدادات أخرى للشبكة، استخدم "أداة إعداد الطابعة" (راجع 

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] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح شبكة اتصال السلكيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح وضع البنية األساسيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

e] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اعدادات شبكة االتصالحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

f ضع طابعةP-touch تبًعا للبيئة لديك. راجع التعليمات المرفقة مع الموجه/نقطة  داخل نطاق الموّجه/نقطة الوصول الالسلكية. وقد يختلف النطاق
الوصول الالسلكية.

g] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح ضغط على الزرحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
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h اضغط على المفتاحOK بدء تشغيل  من أجل الرسالة التي تظھر قبل [إدخال (موافق) أوWPS لشبكتك  على نقطة الوصول
].الالسلكية
]. على نقطة الوصول لشبكتك الالسلكيةWPSبدء تشغيل تظھر رسالة [

i اضغط على زرWPSبنقطة الوصول الالسلكية/الموجه، ثم اضغط على المفتاح OK بطابعة إدخال (موافق) أو P-touch.

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 

j]...تم االتصال!] تظھر لوھلة وبعدھا تظھر [جار االتصال.[

k اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
].قيمتعود الشاشة إلى شاشة قائمة [

أحد الرموز التالية: تبًعا لقوة اإلشارة الالسلكية، قد يعرض مؤشر التوصيل الالسلكي 

مالحظة
أثناء إيقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي إذا قمت بتشغيل معالج إعداد وضع البنية األساسية أو حددت إعدادات الشبكة الخاصة بوضع االتصال المباشر•

، وستقوم وظيفة االتصال الالسلكي بتشغيل نفسھا تلقائًيا (أو بعد الضغط ] الالسلكيةتشغيل الشبكة ، فستظھر رسالة [P-touchبالطابعة 
وضع البنية األساسية أو وضع االتصال المباشر يدوًيا.  (موافق)). ليس من الضروري بعد تشغيلOKعلى المفتاح 

خالل تلك الفترة، ) Wi-Fi( لمدة دقيقتين. في حالة الضغط مع االستمرار على الزر WPS االتصال عن طريق P-touchستحاول الطابعة •
 محاولة االتصال لدقيقتين إضافيتين.P-touchستواصل طابعة 

، فسُتعرض رسالة تشير إلى فشل التوصيل.P-touchإذا تعذر على الطابعة •

 التكوين عن طريق إدخال كودPIN

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاحشبكة اتصال السلكيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح وضع البنية األساسيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

d] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اعدادات شبكة االتصالحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

e] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح رمز التعريق الشخصيحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

f إذا ظھرت بعض الرسائل، فاضغط على المفتاحOK لكل رسالة.إدخال (موافق) أو 

g اكتب كودPIN ه/نقطة الوصول الالسلكي، ثم اضغط على المفتاح .إدخال(موافق) أو  OK المعروض على الشاشة في الموجِّ

h]...تم االتصال!] تظھر لوھلة وبعدھا تظھر [جار االتصال.[

i اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.
تعود الشاشة إلى شاشة قائمة [قيم].

أحد الرموز التالية: تبًعا لقوة اإلشارة الالسلكية، قد يعرض مؤشر التوصيل الالسلكي 
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مالحظة
أثناء إيقاف تشغيل وظيفة االتصال إذا قمت بتشغيل معالج إعداد وضع البنية األساسية أو حددت إعدادات الشبكة الخاصة بوضع االتصال المباشر

، وستقوم وظيفة االتصال الالسلكي بتشغيل نفسھا تلقائًيا (أو ] الالسلكيةتشغيل الشبكة ، فستظھر رسالة [P-touchالالسلكي بالطابعة 
وضع البنية األساسية أو وضع االتصال المباشر يدوًيا. (موافق)). ليس من الضروري بعد تشغيلOKبعد الضغط على المفتاح 

4الوضع المؤقت

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

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

4تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا

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

a اضغط على الزر)Wi-Fi.يتم اآلن تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي .(

b اضغط على الزر)Wi-Fi.مجدًدا إليقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي (

مالحظة
تشغيل/إيقاف  وضع البنية األساسية] و[تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع المباشر] في شاشة [الإذا تم تحديد [•

 ). ((إعداد ضبط المصنع "قيد التشغيل" لكٍل منWi-Fi(وظيفة االتصال الالسلكي قيد إيقاف التشغيل حتى بعد الضغط على الزر ]، فستظل تشغيل
 P-touchتوصيل " أو 77صفحة" فيوضع البنية األساسية"الوضع المباشر ووضع البنية األساسية.) لالطالع على مزيد من المعلومات، ارجع إلى 

.88صفحة" فيبجھاز محمول

الطاقة، افصل محول التيار المتردد.عند تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي، ستنخفض طاقة بطارية الليثيوم أيون بسرعة. لتغيير مصدر •
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4الطباعة من جھاز كمبيوتر

4التطبيقات المتاحة

 بفعالية، يوجد عدد من التطبيقات والوظائف المتاحة.P-touchالستخدام طابعة 

يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الستخدام ھذه التطبيقات.

.support.brother.com عبر الرابط: Brotherيمكنك تثبيت تلك التطبيقات وبرنامج تشغيل الطابعة باستخدام القرص المضغوط أو من موقع الدعم 

الميزاتالتطبيق

Cable Label Tool.إنشاء وطباعة ملصقات للكبالت وألواح مقابس التوصيل وأغطية الحماية والمعدات الكھربائية وغيرھا

P-touch Editor
تصميم وطباعة الملصقات المخصصة من خالل أدوات الرسم المدمجة والنصوص باستخدام مختلف الخطوط واألنماط والصور 

والباركود للرسومات المستوردة.

P-touch Transfer Manager
 وحفظ النسخ االحتياطية للبيانات على جھاز الكمبيوتر.P-touchُيتيح نقل القوالب وغيرھا إلى 

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Library

.P-touch Editorإدارة وطباعة قوالب 

 لطباعة القوالب.P-touch Libraryحيث يمكن استخدام 

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Update Software.تحديث البرامج بأحدث إصدار

أداة إعداد الطابعة 
)Printer Setting Tool(

خصص إعدادات جھاز الطابعة من جھاز كمبيوتر.

BRAdmin Light البحث عنP-touch.على الشبكة واستخدامھا إلجراء إعدادات النھيئة األساسية من جھاز الكمبيوتر 

BRAdmin Professional البحث عنP-touch.على الشبكة واستخدامھا إلجراء إعدادات النھيئة المتقدمة وما يلزم من تحديثات من جھاز الكمبيوتر 

الميزاتوظيفة مفيدة

الطباعة الموزعة

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

ونظًرا إلجراء الطباعة في نفس الوقت، يمكن تقليل الزمن الكلي للطباعة.

.121صفحة" في (الملصقات فقط)طابعاتطباعة الملصقات الموزعة على عدة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

طباعة عالية الدقة
الطباعة بدقة عالية.

.125صفحة" فيطباعة الملصقات في وضع عالي الدقة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

طباعة عالية السرعة
الطباعة بشكل أسرع.

.126صفحة" فيطباعة الملصقات في الوضع عالي السرعة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

https://support.brother.com/
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4الطباعة من جھاز الكمبيوتر

 ھذه.P-touchتوجد طرق عديدة للطباعة باستخدام طابعة 

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

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

b ملصق.أنبوب أو قم بإنشاء تصميم

c 83صفحة" فيخيارات القص"تحقق من خيارات القص. (راجع.(

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

4خيارات القص

باألنابيب تسمح خيارات القص بتحديد الطريقة التي سيتم بھا تلقيم الشريط وقصه عند الطباعة. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد خيار القص الخاص 
] ضمن إعدادات الجھازسطر القص (سطر منقط أو متصل) من أجل األنابيب باستخدام [ اضبط  الشريط عند الطباعة من الكمبيوتر باستخدام التطبيق.أو

". إعداد الطابعةأداة] ضمن "إعدادات األنبوبعالمة التبويب [

راجع الجدول التالي لالطالع على قائمة بكافة اإلعدادات المتاحة:

جدول خيارات قص األنبوب

الصورةالوصفخيار القص

يتم قص األنابيب بشكل كامل فقط بعد طباعة األنبوب األخير.دون قص نصفي

قص نصفي
يتم قص األنابيب نصفًيا عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.

نقطة
تتم طباعة خط منقط عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.

سطر
تتم طباعة خط متصل عند الھامش قبل طباعة األنبوب األول وبعد طباعة كل من 

األنابيب المتبقية. يتم قص األنابيب بشكل كامل بعد طباعة األنبوب األخير.
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مالحظة
إعدادات. لضبط عمق القص النصفي إلى واحد من ثالثة P-touchيمكنك استخدام ضابط القص النصفي لألنبوب في •

يدوًيا. اضغط مع االستمرار فوق الزر ) لقطع األنبوب بشكل كامل التغذية والقص (في حالة انحشار األنبوب أو عدم قطعه بالكامل، استخدم الزر •
إلى الوميض باللون األخضر ثم حرره. سينقطع األنبوب عند ) من اإلضاءة باللون األخضر الطاقة( ثواٍن حتى يتغير مؤشر 10لمدة من ثانيتين إلى 

تحرير الزر.

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقطع نصفيقص تلقائي

النعمال

النعمنعم

الالال

الالنعم

نعمنعمال

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC
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مالحظة
جدول خيارات "عند طباعة نسخ متعددة من ملصقات مختلفة، يمكنك تحديد خيار الطباعة التسلسلية لتقليل المسافات الفارغة بين الملصقات. (راجع •

.)"قص الشريط

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

نعمنعمنعم

نعمالال

نعمالنعم

شريط خاص

ال 
)FLe(ملصق 

――

نعم 
)FLe(ملصق 

――

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقطع نصفيقص تلقائي

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC
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4إضافة الملصقات

a.وفي حالة الضرورة، قم بتشذيب الملصق المطبوع بالشكل والطول المطلوب باستخدام المقص

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، وذلك إلظھار الحواف الداخلية من الورقة الخلفية. بعد ذلك انزع الورقة الخلفية للملصقات كل قطعة على حدة.

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 األشرطة القماشية أو األشرطة الالصقة فائقة القوة أو األشرطة األخرى الخاصة، والتزم بكافة االحتياطات المذكورة •
في التعليمات.
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5تثبيت التطبيقات لالستخدام مع األجھزة المحمولة

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

 السلكًيا.P-touchمثل القوالب والرموز وقواعد البيانات التي تم إنشاؤھا باستخدام جھاز كمبيوتر، إلى الطابعة 

5الطباعة باستخدام الجھاز المحمول

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

https://support.brother.com/g/d/f5f9
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5 بجھاز محمولP-touchتوصيل 

، Brother بجھاز محمول. إلنشاء وطباعة الملصقات مباشرة من الجھاز المحمول، ثبت التطبيقات الالزمة للجھاز المحمول من P-touchيمكن توصيل 
 بالجھاز.P-touchثم وصل 

 التوصيل باستخدام لوحة مفاتيح طابعةP-touch

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الصفحة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح شبكة اتصال السلكيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح الوضع المباشرحدد ،OK إدخال (موافق) أو.
. الرمز P-touchتعرض الطابعة 

d] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اعدادات شبكة االتصالحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
إذا قمت بتشغيل معالج إعداد وضع البنية األساسية أو حددت إعدادات الشبكة الخاصة بوضع االتصال المباشر أثناء إيقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي •

]، وستقوم وظيفة االتصال الالسلكي بتشغيل نفسھا تلقائًيا (أو بعد الضغط تشغيل الشبكة الالسلكية، فستظھر رسالة [P-touchبالطابعة 
 (موافق)). ليس من الضروري بعد تشغيل وضع البنية األساسية أو وضع االتصال المباشر يدوًيا.OKعلى المفتاح 

عند تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي، ستنخفض طاقة بطارية الليثيوم أيون بسرعة. لتغيير مصدر الطاقة، افصل محول التيار المتردد.•

e يظھرSSID الحالي على الشاشة. أدخل SSID الجديد في حالة الضرورة، ثم اضغط على OK إدخال (موافق) أو المفتاح.

f تظھر كلمة المرور الحالية على الشاشة. أدخل كلمة المرور الجديدة في حالة الضرورة، ثم اضغط علىOK إدخال (موافق) أو المفتاح.

g تظھر شاشة للتأكيد على إدخالSSID وكلمة المرور. اضغط على أي مفتاح للمتابعة، ثم اذھب إلى صفحة إعدادات الشبكة الالسلكية للجھاز 
 وكلمة المرور.SSIDالمحمول خاصتك واكتب 

h لقد أكملت إعداد الشبكة في وضعWireless Direct.
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التوصيل باستخدام جھاز كمبيوتر

a تأكد من إعداداتWireless Direct للطابعة P-touch.
]. إعدادات االتصالثم انقر فوق [. ابدأ تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر لديك USB بالكمبيوتر باستخدام كبل P-touchوصِّل طابعة 

] إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] من أجل [Wireless Direct[] وWireless Directالبنية األساسية و الـ تأكد من أنه تم تحديد [
.]عامفي عالمة التبويب [

.94صفحة" فيأداة إعداد الطابعة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

b اضغط مع االستمرار على الزر) Wi-Fi على طابعة (P-touch لديك لمدة ثانية واحدة لتشغيل وظيفة Wi-Fi .
) في الوميض باللون األخضر مرة كل ثالث ثوان.Wi-Fi (يبدأ مؤشر 

c حدد معرفSSID للطابعة P-touch ثم أدخل كلمة المرور في شاشة إعدادات Wi-Fi.للجھاز المحمول 

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضية للمصنع ھي كالتالي:SSIDإعدادات •

SSID  :"PT-E850TKW" أو "DIRECT-*****_PT-E850TKW".حيث "*****" ھي آخر خمسة أرقام من رقم المسلسل للمنتج 

.)P-touch(يمكن العثور على ملصق رقم المسلسل في الجزء السفلي من طابعة 

00000000كلمة المرور (مفتاح الشبكة): 

ه/نقطة وصول السلكية. P-touchيمكنك توصيل • بجھاز محمول في وضع البنية األساسية عبر موجِّ

. الستخدام اإلنترنت، اتصل باستخدام وضع البنية األساسية.Wireless Direct أثناء استخدام Wi-Fiال يمكنك االتصال باإلنترنت عبر •

5تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي أو إيقاف تشغيلھا

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

a اضغط على الزر)Wi-Fi.يتم اآلن تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي .(

b اضغط على الزر)Wi-Fi.مجدًدا إليقاف تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي (

مالحظة
تشغيل/إيقاف  وضع البنية األساسية] و[تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع المباشر] في شاشة [الإذا تم تحديد [•

). (إعداد ضبط المصنع "قيد التشغيل" لكٍل Wi-Fi(]، فستظل وظيفة االتصال الالسلكي قيد إيقاف التشغيل حتى بعد الضغط على الزر تشغيل
 أو 88صفحة" في بجھاز محمولP-touchتوصيل "من الوضع المباشر ووضع البنية األساسية.) لالطالع على مزيد من المعلومات، ارجع إلى 

.77صفحة" فيوضع البنية األساسية"

عند تشغيل وظيفة االتصال الالسلكي، ستنخفض طاقة بطارية الليثيوم أيون بسرعة. لتغيير مصدر الطاقة، افصل محول التيار المتردد.•
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5الطباعة من جھاز محمول

5الطباعة من جھازك المحمول

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

مالحظة
 بجھازك المحمول.P-touchتأكد من توصيل الطابعة 

.88صفحة" في بجھاز محمولP-touchتوصيل "راجع 

b.حدد قالب أو تصميم ملصقات

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

c 90صفحة" فيخيارات القص"تحقق من خيارات القص. (راجع.(

d] في قائمة التطبيق.طباعةانقر فوق [

5خيارات 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 تسلسليةقطع نصفيقص تلقائي

النعمال

النعمنعم

الالال

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC
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الالنعم

نعمنعمال

نعمنعمنعم

نعمالال

نعمالنعم

شريط خاص

ال 
) FLe(ملصق 

 Mobile Cable Label(أداة 
Tool(فقط 

――

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقطع نصفيقص تلقائي

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABCABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABCABC
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مالحظة

جدول خيارات "عند طباعة نسخ متعددة من ملصقات مختلفة، يمكنك تحديد خيار الطباعة التسلسلية لتقليل المسافات الفارغة بين الملصقات. (راجع •
.)"قص الشريط

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

5استخدام جھاز محمول لطباعة القوالب الُمنشأة على جھاز كمبيوتر

. حينئذ يمكن استخدام BLF، بتنسيق P-touch Editor لحفظ بيانات القالب الذي تم إنشاؤه باستخدام P-touch Transfer Managerيمكن استخدام 
Mobile Transfer Express إلرسال الملف المحفوظ من الجھاز المحمول إلى طابعة P-touch.ثم طباعة الملف 

a احفظ بيانات القالب بتنسيقBLF باستخدام P-touch Transfer Manager.
.155صفحة" فيBLFإنشاء ملف "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

b استخدم واحدة من الطرق التالية الستخدام ملف .blf.مع الجھاز المحمول لديك 

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

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

c وصلP-touch بالجھاز المحمول، ثم ابدأ تشغيل Mobile Transfer Express.
تظھر بيانات القالب.

d حدد القالب المطلوب طباعته، ثم انقله إلى الطابعةP-touch.

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

 أيًضا باستخدام وضع البنية األساسية، يمكنك نقل الملفات الُمنزلة بسرعة.P-touchالمحمول بالطابعة 

e استخدم وحدةLCD المزودة بلوحة مفاتيح بالطابعة P-touch.لتحديد القالب الذي تريد طباعته من الملف المنقول واطبعه 

نعم 
) FLe(ملصق 

 Mobile Cable Label(أداة 
Tool(فقط 

――

جدول خيارات قص الشريط

الصورةطباعة تسلسليةقطع نصفيقص تلقائي

ABC
ABC
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5إضافة الملصقات

a.وفي حالة الضرورة، قم بتقليم الملصق المطبوع بالشكل والطول المطلوب باستخدام المقص

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، وذلك إلظھار الحواف الداخلية من الورقة الخلفية. بعد ذلك انزع الورقة الخلفية للملصقات كل قطعة على حدة.

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 األشرطة القماشية أو األشرطة الالصقة فائقة القوة أو األشرطة األخرى الخاصة، والتزم بكافة االحتياطات المذكورة •
في التعليمات.
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6أداة إعداد الطابعة

إعدادات الجھاز من جھاز كمبيوتر.أو  الطابعة"، تحديد إعدادات اتصال أداة إعداد الطابعةيمكنك من خالل استخدام "

مالحظة
تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره "" تلقائًيا عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع أداة إعداد الطابعةيتم تثبيت "
.76صفحة" فيمن البرامج

ھام
 المتوافقة.Brother طابعات" فقط مع أداة إعداد الطابعةتتوفر "

6قبل استخدام أداة إعداد الطابعة

 تأكد من توصيل محول التيار المتردد بطابعةP-touch.ومقبس التيار الكھربائي، أو تركيب بطارية مشحونة بالكامل 

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

 قم بتوصيل طابعةP-touch ھذه بالكمبيوتر باستخدام كبل USB. ال يمكن تحديد اإلعدادات باستخدام Wi-Fi األداة. عن طريق ھذه

P-touch6تغيير إعدادات طابعة 
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6استخدام أداة إعداد الطابعة

a قم بتوصيلP-touch.المراد تھيئتھا بالكمبيوتر 

b.ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7: 
].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer  - [ [Brother] ] -  كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

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

 بالنسبة لنظامWindows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 :
].أداة إعداد الطابعة] - [Label & Mobile Printer]  - [Brother] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [

ومن ثم ستظھر النافذة الرئيسية.

الطابعة1
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

إعدادات االتصال2
 السلكية.LANتحدد إعدادات اتصال شبكة 

إعدادات الجھاز3
.الطابعة، مثل إعدادات الطاقة وإعدادات الطابعةتحدد إعدادات جھاز 

إنھاء4
يغلق النافذة.

c تأكد من أنP-touch] أخرى، حدد طابعة]. في حالة ظھور الطابعة التي تريد تھيئتھا تظھر بجوار P-touch.التي تريدھا من القائمة المنسدلة 

مالحظة
 واحدة فقط.P-touch واحدة فقط، فليس من الضروري أن تحدد اسم الطابعة حيث تتاح P-touchإذا تم توصيل 

3

2

4

1
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d.حدد اإلعداد الذي تريد تغييره، ثم حدد اإلعدادات أو غيرھا في مربع الحوار
.110صفحة" فيإعدادات الجھاز" أو 97صفحة" فيإعدادات االتصال"لالطالع على مزيد من المعلومات حول مربعات حوار اإلعدادات، راجع 

e] في مربع حوار اإلعدادات لتطبيق اإلعدادات على إنھاء] - [تطبيقانقر فوق [P-touch.

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

ھام
 إذا حاولت تھيئتھا أثناء أدائھا P-touch في وضع االستعداد. فقد ال تعمل P-touch فقط عندما تكون P-touch" لتھيئة أداة إعداد الطابعةاستخدم "

لوظيفة ما.
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6إعدادات االتصال

. USB والكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةأو تغييرھا عند توصيل  الطابعة"، تخصيص معلومات اتصال أداة إعداد الطابعة] في "إعدادات االتصاليمكن عن طريق [
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق اإلعدادات ذاتھا على عدة لطابعةإعدادات االتصال وال يمكنك فقط تغيير 

6مربع الحوار اإلعدادات

تعطيل ھذه اإلعدادات1

تغييرھا. في عالمة التبويب، وال يمكن بعدھا تحديد اإلعدادات أو عند تحديد مربع االختيار ھذا، يظھر 

لن يتم حفظ ]. باإلضافة إلى ذلك، تطبيق حتى في حالة النقر فوق [الطابعة في عالمة تبويب على لن يتم تطبيق اإلعدادات التي تظھر بھا 

.]تصدير] أو [حفظ في ملف األمراإلعدادات في 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 الحاليةعند تحديد [

حدد عنصر اإلعدادات الذي ترغب في تغييره.

شريط القائمة3

الطابعة4
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

اسم العقدة5
يعرض اسم العقدة (يمكن إعادة تسمية العقد).

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
" الرئيسية.أداة إعداد الطابعة]، والعودة إلى نافذة "إعدادات االتصالالخروج من [

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

تطبيق10
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة.حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
.)128صفحة" فيوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين الضخم لتطبيق اإلعدادات على 

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

]، فلن يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة التبويب ھذه.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد مربع االختيار [
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6شريط القائمة

تطبيق اإلعداد على الطابعة1
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

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

.)128صفحة" فيوضع 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 االختيار [

ھام
لم يتم حفظ المعلومات التالية بملف األمر:•

اسم العقدة•
])STATIC على [IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة االفتراضية (عند تعيين 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.

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

 مختلف.طابعةتجنب إرسال ملف األمر إلى طراز •

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 ال بد من امتيازات مسؤول الكمبيوتر.•
). بينما ال يمكن استيراد WPA/WPA2-PSKوال يمكن استيراد سوى إعدادات مصادقة الحماية الشخصية (النظام المفتوح ومصادقة المفتاح العام •

. WPA-PSK (AES) و EAP-FAST ، (WPA2-PSK (TKIP) وLEAPإعدادات مصادقة حماية المؤسسة (مثل 
الشخصية فقط) التي  السلكية متعددة لجھاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، فسيتم مراعاة اإلعدادات الالسلكية األولية (اإلعدادات LANإذا تم تمكين شبكات •

يتم اكتشافھا لبيانات االستيراد.
] -  السلكيةLANمفتاح المصادقة) من عالمة التبويب [ وطريقة المصادقة ووضع التشفير وSSIDال يمكن استيراد سوى اإلعدادات (وضع االتصال و•

].اإلعدادات الالسلكيةجزء [

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

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

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

 موجودة ومھيأة 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 االختيار [

ھام
ال يتم تشفير الملفات المصّدرة.

إلعادة تشغيل الطابعة تلقائًيا بعد االستخدام5
 بإعادة التشغيل تلقائًيا بعد تطبيق إعدادات االتصال.الطابعةإذا تم تحديد مربع االختيار ھذا، تقوم 

 يدوًيا.الطابعةفي حالة إلغاء تحديد مربع االختيار ھذا، يجب إعادة تشغيل 

مالحظة
مربع االختيار ھذا. وفي ھذه الحالة، نوصي بتحديد مربع ، يمكنك تقليل الوقت المطلوب لتغيير اإلعدادات عن طريق إلغاء تحديد طابعاتعند تھيئة عدة 

التأكد من أن كل إعداد يعمل على النحو المنشود. األولى بحيث يمكنك الطابعةاالختيار ھذا عند تھيئة 
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للكشف تلقائًيا عن الطابعة المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحالية.6
].الحالة الحالية في جزء [للطابعةكما يتم عرض اإلعدادات الحالية  تلقائًيا الطابعة بالكمبيوتر، فسيتم اكتشاف طابعةإذا تم تحديد مربع االختيار ھذا وتم توصيل 

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

 المتصلة.الطابعةالتبويب لمطابقة 

Bluetoothتغيير اسم العقدة/اسم جھاز 7
إلتاحة 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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6عالمة التبويب عام

6إعدادات االتصال

إعدادات الشبكة أثناء التشغيل1
].إبقاء الحالة الحالية] أو [بشكل افتراضيإيقاف التشغيل ]، أو [التشغيل بشكل افتراضي. حدد [الطابعة عند تشغيل Wi-Fiتحدد شروط االتصال عبر 

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

1
2
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IPv66

IPv6إعدادات 1
].تعطيل] أو [تمكينحدد [

IPv6األولوية على عنوان 2
.IPv6حدد إلعطاء األولوية لعنوان 

1
2
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6 السلكيةLANعالمة تبويب 

6 (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 ھذه اإلعدادات إال عند ضبط عنوان 

DNSطريقة خادم 3
].STATIC] أو [AUTOحدد [

 الفرعيDNS لخادم IP الرئيسي/عنوان DNS لخادم IPعنوان 4
].STATIC على [DNSال يمكن إدخال ھذه اإلعدادات إال عند ضبط خادم 

1

2

3

4
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IPv66

 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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6اإلعدادات الالسلكية

وضع االتصال1
].مؤقت] أو [البنية األساسيةحدد [

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

القناة3
تسرد القنوات المتاحة.

مالحظة
.Ad-Hocھذا اإلعداد صالح فقط في وضع 

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

أسلوب المصادقة/وضع التشفير 4
. 107صفحة" فيأوضاع 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
 كأسلوب المصادقة.WPA/WPA2-PSKال يمكنك تحديد إعداد إال عند تحديد 

معرف المستخدم/كلمة المرور 7
كأسلوب المصادقة. باإلضافة  EAP-TLS أو EAP-TTLS أو PEAP أو EAP-FAST أو LEAPال يمكنك تحديد اإلعدادات إال عند تحديد 

 عن بالطابعةتسجيل شھادة العميل. ولتسجيل شھادة، قم باالتصال ، ليس من الضروري تسجيل كلمة مرور، لكن يجب EAP-TLSإلى ذلك، ومع 
" إدارة قائمة على الويب"حدد الشھادة. لالطالع على مزيد من المعلومات حول استخدام مستعرض ويب، راجع طريق مستعرض ويب، ثم 

.180صفحةفي

الشاشةعرض المفتاح وكلمة المرور على 8
إذا تم تحديد مربع االختيار ھذا، فسيتم عرض المفاتيح وكلمات المرور كنص عادي (نص غير مشفر).

1
2

5
6

8

3

4
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6أوضاع االتصال وطرق المصادقة/أوضاع التشفير

] مؤقت] على [وضع االتصالعند ضبط[

] البنية األساسية] على [وضع االتصالعند ضبط[

ھام
لتحديد إعدادات مستوى أمان أعلى:

أداة ال يمكن تحديد الشھادة من "، EAP-TLS أو EAP-TTLS أو PEAP أو EAP-FASTعند إجراء التحقق من الشھادة مع أساليب المصادقة 
 من مستعرض ويب.الطابعةبالشبكة، حدد الشھادة عن طريق الوصول إلى  لالتصال الطابعة". بعد تھيئة إعداد الطابعة

.180صفحة" فيإدارة قائمة على الويب"لالطالع على مزيد من المعلومات حول استخدام مستعرض ويب، راجع 

وضع التشفيرأسلوب المصادقة

WEPبال / فتح النظام

وضع التشفيرأسلوب المصادقة

WEPبال / 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 Direct6عالمة تبويب 

Wireless Direct6إعدادات الميزة 

1SSID(اسم الشبكة)/مفتاح الشبكة 
.Wireless Directليتم استخدامھما في وضع  حرًفا أو أقل) 63 أو أقل) ومفتاح الشبكة (ASCII حرف SSID)  25يحدد 

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضية للمصنع ھي كالتالي:SSIDإعدادات 

SSID  :"PT-E850TKW" أو "DIRECT-*****_PT-E850TKW." للمنتج. "*****" ھي األرقام الخمسة األخيرة للرقم التسلسلي

00000000كلمة المرور (مفتاح الشبكة): 

1
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6طابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على عدة 

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

b الطابعة المتصلة مؤخًرا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد.[

مالحظة
 الطابعة]، فسيتم تحديد إعدادات خيار[] في مربع االختيار للكشف تلقائًيا عن الطابعة المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحالية.إذا تم تحديد مربع االختيار [

. تلقائًياUSBالمتصلة بكبل 

.97صفحة" فيإعدادات االتصال"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

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

مالحظة
بعد تغيير اإلعدادات، مما يقلل الوقت  الطابعات]، فلن تتم إعادة تشغيل إلعادة تشغيل الطابعة تلقائًيا بعد االستخدامإذا تم إلغاء تحديد مربع االختيار [

 األولى بحيث يمكنك الطابعةعند تھيئة ] إلعادة تشغيل الطابعة تلقائًيا بعد االستخدامومع ذلك، نوصي بتحديد مربع اختيار [. الطابعاتالمطلوب لتھيئة 
بنقطة الوصول/الموجه الالسلكي بشكل صحيح من خالل اإلعدادات. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع التأكد من أنه يمكن إنشاء توصيل 

.97صفحة" فيإعدادات االتصال"

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

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

 إذا لزم األمر.IPقم بتغيير عنوان 

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

" إعدادات االتصال"ملف اإلعدادات الُمصّدر. (راجع ]، ثم تحديد استيراد] - [ملف أخرى بالنقر فوق [طابعةيمكن تطبيق اإلعدادات ذاتھا على 
).97صفحةفي
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6إعدادات الجھاز

. USB والكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة أو تغييرھا عند توصيل الطابعة"، يمكن تحديد إعدادات أداة إعداد الطابعة] الموجودة في "إعدادات الجھازباستخدام [
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على عدة 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 
".أداة إعداد الطابعة] في "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.

6مربع الحوار اإلعدادات

شريط القائمة1
تحديد أمر وارد في كل قائمة من القوائم.

الطابعة2
 التي ستتم تھيئة إعدادات الجھاز الخاصة بھا.الطابعةلتحديد 

.الطابعة واحدة فقط، فليس من الضروري أن تقوم بإجراء تحديد ألنه لن تظھر سوى ھذه 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 لن يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة إذا ظھرت 

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

اإلعدادت الحالية4

. المتصلة حالًيا وعرضھا في مربع الحوار. كما سيتم استرجاع إعدادات المعلمات على عالمات التبويب مع الطابعةالسترداد اإلعدادات من 

4

7

8

1
2

5
3

6
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تعطيل ھذه اإلعدادات5

 في عالمة التبويب، وال يمكن بعدھا تحديد اإلعدادات أو تغييرھا.عند تحديد مربع االختيار ھذا، يظھر 

]. باإلضافة إلى ذلك، لن يتم حفظ تطبيق حتى في حالة النقر فوق [الطابعة في عالمة تبويب على لن يتم تطبيق اإلعدادات التي تظھر بھا 

].تصدير] أو [حفظ في ملف األمراإلعدادات في عالمة التبويب أو تصديرھا عندما يتم تنفيذ أمر [

المعلمات6
لعرض اإلعدادات الحالية.

إنھاء7
" الرئيسية.أداة إعداد الطابعة]، والعودة إلى نافذة "إعدادات الجھازللخروج من [

تطبيق8
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة.حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
.)128صفحة" فيوضع التخزين كبير السعة". (راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين الضخم لتطبيق اإلعدادات على 
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6شريط القائمة

تطبيق اإلعداد على الطابعة1
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

].تطبيقلتنفيذ نفس العملية كما ھو الحال عند النقر فوق [

حفظ اإلعدادات في ملف األمر2
حفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر.

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

استيراد3
الستيراد الملف المصّدر.

تصدير4
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

حفظ سجل الطباعة في ملف5
.CSVحفظ سجل الطباعة في ملف بتنسيق 

إعدادات وحدة الطباعة6
تطبع تقريرا يتضمن إصدار البرامج الثابتة ومعلومات إعداد الجھاز.

تأكيد " ثواٍن. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 10(التغذية والقص) لمدة تزيد عن يمكنك أيًضا طباعة ھذا التقرير بالضغط على الزر 
.120صفحة" فيP-touchإعدادات طابعة 

مالحظة
 مم.36 مم أو 24عند طباعة ھذا التقرير، استخدم شريط 

5
6

7

9

11
12
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8

10
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إعادة ضبط المصنع7
 على إعدادات المصنع.الطابعةإلعادة تعيين كل إعدادات 

حذف القالب وقاعدة البيانات8
.الطابعةلحذف القوالب وقواعد البيانات المخزنة في 

حذف سجل الطباعة9
.الطابعةلحذف سجل الطباعة المخزن في 

تلقيم األنبوب10
].للخلف[] أو لألماملضبط موضع األنبوب من خالل تغذية قدر ثابت من األنبوب. ستتم تغذية األنبوب عند النقر فوق [

تصفير عداد قاطعة األنبوب11
إلعادة تعيين العداد الخاص بقاطعة األنابيب.

تصفير مقياس طباعة األنبوب12
إعادة تعيين الطول اإلجمالي لألنابيب المطبوع عليھا.

إعدادات خيار13
]، فلن يتم عرض رسالة في المرة القادمة.عدم عرض رسالة خطأ عند تعذر استرداد اإلعدادات الحالية عند بدء التشغيلفي حال تم تحديد مربع االختيار [

حول14
تعرض معلومات اإلصدار.
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6عالمة التبويب أساسي

تشغيل تلقائي1
 تعمل تلقائًيا عند توصيل كبل مصدر الطاقة في مقبس الكھرباء.الطابعةلتحديد ما إذا كانت 

]تمكين]، [تعطيلاإلعدادات المتاحة: [

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

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

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

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

المحتويات4
 التي ستتم طباعتھا.الطابعةلتحديد معلومات 

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

حفظ سجل الطباعة للطابعة5
حفظ سجل ] - [الصيانة، فلن تعمل [الطابعة] على تمكين أم ال. وفي حال تطبيق وظيفة [بالطابعةتحديد ما إذا كان يجب حفظ سجل الطباعة الخاص 

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

1
2
3

4

5
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6عالمة تبويب إعدادات الملصقات

ضبط الطول1
ضبط 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
لضبط طول الھامش عند قص الملصقات بشكل نصفي.

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

اختبار الطباعة4
لطباعة ملصق تجريبي للتحقق من نتائج كل تعديل.

1
2
3

4
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6عالمة تبويب إعدادات األنبوب

نوع عالمة القطع1
لتحديد العالمة المطبوعة على األنابيب لإلشارة إلى موضع قطع األنبوب.

]سطر]، [نقطة]، [بالاإلعدادات المتاحة: [

عمق القص2
لضبط عمق القص النصفي.

)1 (معدل الزيادة 3+  إلى 3- اإلعدادات المتاحة: 

قص تلقائي3
لضبط القص الكامل.
]قوي]، [معتدلاإلعدادات المتاحة: [

سرعة الطباعة4
لضبط سرعة الطباعة.

]جودة أفضل]، [سرعة أكبراإلعدادات المتاحة: [

مالحظة
] إلى تحسين نتيجة الطباعة عندما تكون حروف الطباعة خافتة.جودة أفضليمكن أن يؤدي الوضع [•
].جودة أفضل] إلى [الطباعةسرعة  درجة مئوية أو أقل، فإننا نوصي بتعيين [20 في بيئة درجة حرارتھا P-touchإذا كنت تستخدم •

كثافة الطباعة5
لضبط كثافة الطباعة.
)1 (معدل الزيادة 3+  إلى 3- اإلعدادات المتاحة: 

ضغط التلقيم6
لضبط إجراء التغذية لجعل نتيجة الطباعة خافتة أو داكنة بشكل أكبر.

]خفيف]، [قوي]، [معتدلاإلعدادات المتاحة: [

ضبط الطول7
لضبط طول األنبوب المطبوع ليتوافق مع طول األنبوب المعروض على جھاز الكمبيوتر.

1
2
3
4
5
6
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9
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11
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ضبط الوضع لليمين/لليسار8
لضبط وضع الطباعة أفقًيا.

 ملم)0.1 ملم (زيادات بمعدل 30.0 ملم إلى +30.0اإلعدادات المتاحة: -
+: النقل إلى جھة اليسار
- : النقل إلى جھة اليمين

مالحظة
إذا قمت بضبط موضع الطباعة ھنا، فسيتم تطبيق نفس القيمة على جميع أقطار األنابيب.

ضبط الوضع ألعلى/ألسفل9
لضبط وضع الطباعة رأسًيا.

)0.5 (معدل الزيادة 1.0+  إلى 2.0- اإلعدادات المتاحة: 
+: النقل ألعلى
- : النقل ألسفل

مالحظة
إذا قمت بضبط موضع الطباعة ھنا، فسيتم تطبيق نفس القيمة على جميع أقطار األنابيب.

عكسي10
لتشغيل وظيفة التشغيل العكسي قبل الطباعة أو إيقاف تشغيلھا.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

أنبوب شفاف11
لتحديد ما إذا كان يمكنك استخدام األنابيب الممسوحة واألنابيب األخرى التي ال يستطيع مستشعر األنبوب اكتشافھا.

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [
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6طابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على عدة 

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

b الطابعة المتصلة مؤخًرا من القائمة المنسدلة [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 الجھاز"]، ثم تحديد ملف اإلعدادات المصّدر. (راجع استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 
).110صفحةفي
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6تغيير 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
 واستخدام أداة إعداد الطابعة USBكمبيوتر عبر  بجھاز P-touchقبل توصيل جھاز محمول، يمكنك تحديد اإلعدادات المفصلة من خالل توصيل 

).95صفحة" فياستخدام أداة إعداد الطابعة"(راجع 
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P-touch7تأكيد إعدادات طابعة 

. أو جھاز محمول بجھاز كمبيوترP-touchبدون توصيل طابعة أو عرض معلومات اإلعداد يمكنك طباعة تقرير اإلعدادات 

لطباعة تقرير اإلعدادات األساسية:

مالحظة
، ومعلومات البيانات المنقولة Wi-Fi، ومعلومات إعداد  ومعلومات إعداد الجھاز،يحتوي ھذا التقرير على المعلومات التالية: إصدار البرامج الثابتة

.(القوالب وقواعد البيانات والرموز المنقولة)

a قم بتشغيل طابعةP-touch.

b ثوان لطباعة التقرير.10 (التغذية والقص) لمدة تزيد عن اضغط مع االستمرار على زر 

مالحظة
 مم.36 مم أو 24عند طباعة ھذا التقرير، استخدم شريط •

).94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "يمكن أيًضا إجراء ھذه العملية باستخدام أداة إعداد الطابعة (راجع •

7الوظائف األخرى
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7 (الملصقات فقط)طابعاتطباعة الملصقات الموزعة على عدة 

7الطباعة الموزعة

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

مالحظة
ال يمكن استخدام ھذه الوظيفة لطباعة األنابيب وشريط التغليف الذاتي.•

. أو توصيل الشبكةUSB 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 •
.d] عند تحديد إعدادات الطباعة في الخطوةإعدادات الطباعة الموزعة المدرجة في مربع االختيار [الطابعاتبترتيب 

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

b] خصائصانقر فوق.[

c] اإلعدادات] ، ثم انقر فوق [الطباعة الموزعة] وحدد مربع االختيار [متقدمانقر فوق عالمة تبويب.[

67 67 66

200
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d] التي تريد استخدامھا للطباعة الموزعة.الطابعات]، حدد إعدادات الطباعة الموزعةفي مربع الحوار 

].اكتشاف معلومات الورق الحالية…انقر فوق [1

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

] المطلوبة.اسم الطابعةحدد مربع االختيار 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

 واحدة.طابعةأ. في حال تحديد 

 المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھا، أو انقر بزر الطابعة، حدد d] من الخطوةإعدادات الطباعة الموزعةفي مربع االختيار [
]، حدد عرض الشريط.ضبط العرض]. من القائمة المنسدلة [اإلعداداتالماوس األيمن فوقھا، ثم انقر فوق [

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

 متعددة.طابعاتب. في حال تحديد 

 المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر بزر الماوس األيمن فوقھا، ثم الطابعات، حدد d] من الخطوةإعدادات الطباعة الموزعةفي مربع االختيار [
 المحددة.الطابعات]، حدد عرض الشريط. ينطبق نفس إعداد عرض الشريط على جميع ضبط العرض]. من القائمة المنسدلة [اإلعداداتانقر فوق [

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

 في عملية الطباعة.الطابعةاستخدام 

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

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 TZe والشريط الُمغلف ،ومحول التيار المتردد متصالًإذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية 
.TZe-FX**1مثبًتا. ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الدقة العالية أثناء طباعة الملصقات. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

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

b] خصائصانقر 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 TZe والشريط الُمغلف ،ومحول التيار المتردد متصالإذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، يمكن استخدام خيار الطباعة عالية السرعة 
.TZe-FX**1مثبًتا. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع السرعة العالية عند طباعة الملصقات. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

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

b] خصائصانقر فوق.[

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

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

 مثبًتا. ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة TZeيمكن استخدام خيار الطباعة بجودة عالية إذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، والشريط الُمغلف 
.TZe-FX**1لتحديد وضع الجودة العالية أثناء طباعة الملصقات. ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

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

b] خصائصانقر 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 •

 المزودة بلوحة مفاتيح. LCDيمكنك أيًضا اختيار وضع الجودة العالية باستخدام وحدة •
. إدخال، ثم الضغط على مفتاح  (موافق) أو ، أو ، أو ، أو ] في شاشة الصفحة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [
. إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام المفتاح ضبط الملصقحدد [
. إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام المفتاح جودة عاليةحدد [
 لتطبيق اإلعدادات.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على مفتاح  أو ] باستخدام المفتاح جودة عاليةحدد [
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7وضع التخزين كبير السعة

7الوصف

بدون تحميل برنامج تشغيل الطابعة. تتم معالجة الملفات التي  USB بملف فقط عبر واجھة P-touchُتتيح خاصية وضع التخزين الضخم االتصال بجھاز 
.طباعةعند الضغط على المفتاح  P-touchتم نسخھا إلى منطقة التخزين الضخم بجھاز 

ھذه الميزة مفيدة ألغراض:

 تطبيق إعدادات الطابعة المحفوظة في ملف األوامر (تنسيق ملف .bin أو إضافة القوالب (تنسيق ملف ( .blf إلى (P-touch الموزعة من خالل 
المسؤول دون استخدام أدوات البرنامج.

.تنفيذ األوامر دون تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

 استخدام جھاز مزود بنظام تشغيل (يشمل أنظمة التشغيل بخالف أنظمة تشغيلWindows  يحتوي على ميزة مضيف (USB .لطباعة البيانات ونقلھا

7استخدام وضع التخزين الضخم

a تأكد من إيقاف تشغيلP-touch.

b في نفس الوقت.الصفحة الرئيسية، ومفتاح البرنامج)، ومفتاح الطاقة(اضغط مع االستمرار على زر 

باللون البرتقالي.ملصق) () باللون األخضر ويضيء مؤشر الطاقة( في وضع التخزين الضخم، ثم يضيء مؤشرP-touchيبدا تشغيل 

c توصيل الكمبيوتر أو الجھاز بجھازP-touch عبر USB.
 في شكل مجلد على شاشة الكمبيوتر أو الجھاز.P-touchتظھر منطقة التخزين الضخم الخاصة بجھاز 

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

عرض منطقة التخزين الضخم.

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

e طباعةاضغط على المفتاح.
ملصق) مرة واحدة باللون األخضر.(تم تنفيذ األوامر في ملف األوامر، ثم يومض مؤشر 

ملصق) باللون البرتقالي.(عند االنتھاء، يضيء مؤشر 

f إليقاف تشغيل وضع التخزين الضخم، قم بإيقاف تشغيلP-touch.حتى يبدأ تشغيله في وضع التشغيل العادي 
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ھام
.، يتم تعطيل وضع التخزين الضخم ويتم حذف أي ملفات في ھذه المنطقةP-touchعند إيقاف تشغيل •

. في حين ال يتم دعم تنسيقات الملفات األخرى.blf  وbin. تدعم 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.P-touch عندما يعمل Wi-Fiال تتوفر ميزات •

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

مالحظة
.155صفحة" فيBLFإنشاء ملف " راجع blf. لالطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء ملف بتنسيق 
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P-touch8تثبيت برامج طابعة 

 مع جھاز الكمبيوتر الخاص بك.P-touch وبرنامج تشغيل الطابعة الستخدام طابعة P-touch Editorستحتاج إلى تثبيت 

.76صفحة" فيتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج"لالطالع على مزيد من المعلومات حول تثبيت برنامج التشغيل والبرامج، راجع 

.Brother  support.brother.comلتنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل على حدة، يرجى زيارة موقع الدعم 

]Select your region/country. ] - (.حّدد منطقتك/بلدك) [Downloads[اختر منتًجا] - (التنزيالت) [

P-touch8استخدام برامج طابعة 

https://support.brother.com/
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Cable Label Tool9بدء تشغيل 

a ابدأ تشغيلCable Label Tool.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

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

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

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

 بالنسبة لنظامWindows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

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

Cable Label Tool9كيفية استخدام 
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b.انقر فوق الزر لنوع ملصق الكبل المطلوب

9إنشاء ملصق الكبل

9اللوحة األمامية

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أغطية حماية مختلفة.

يتم إضافة مسافات متساوية في الكتلة النصية على كل ملصق.
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9غالف 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.•

 مم.3) الجسم على األقل 1عند لف الملصقات حول األجسام األسطوانية، ينبغي أن يكون قطر (•

 مم.5) المتداخلة للملصق على األقل 2يجب أن تكون النھايات (•

2

1
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9عالمة الكبل

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

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

مالحظة
 مم.15) 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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9لوحة التوصيالت

يمكن استخدام الملصقات لھذا النوع لتعريف أنواع مختلفة من األلواح.

9كتلة الثقب السفلي

يمكن استخدام الملصقات من ھذا النوع لتعريف نوع التوصيل الكھربائي، المستخدم كثيًرا في االتصاالت الھاتفية. يمكنك إدخال ما يصل إلى ثمان خطوط 
لكل كتلة على كبل مفرد.
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9قطع بشكل علم

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

 لھذا النوع من التطبيقات.FLeاستخدم أشرطة كاسيت من نوع 

PVC9انبوب 

يمكن استخدام األنابيب من ھذا النوع عادًة لتمييز الكبالت أو عزلھا أو لحمايتھا من الحرارة.
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9أنبوب االنكماش الحراري

النوع من التطبيقات. لھذا HSeيمكن تسخين األنابيب من ھذا النوع لتنكمش حتى تالئم الكبالت. استخدم شريط أنبوب االنكماش الحراري من نوع 

9ربط 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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9وظيفة ترقيم الطباعة (األرقام التسلسلية)

يمكنك إنشاء الملصقات مرقمة تسلسلًيا.

a.حّدد النص الذي تريد ترقيمه تسلسلًيا

b] تسلسلانقر فوق.[

c.د اإلعدادات التي تستخدم صورة الشاشة كأحد األمثلة حدِّ

Cable Label Tool9الطباعة 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-touch9 إلى طابعة Cable Label Toolتحويل القوالب من 

.P-touch Transfer Managerاستخدام   بدونP-touchباستخدام وظيفة التحويل، يمكنك تحويل قالب أو قالب ذو قاعدة بيانات إلى طابعة 

ال يمكنك نقل النماذج الخاصة باألنابيب.

a.عرض القالب لنقل نافذة التخطيط

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

c.د مفتاح التعيين حدِّ

مالحظة
، فسيتم استبدال القالب الطابعةمحفوظ بالفعل على  تحمل نفس رقم المفتاح الذي يحمله قالب آخرالطابعةإذا كان القالب أو أية بيانات أخرى ُتنقل إلى 

القديم بالقالب الجديد.

d] نقل مع قاعدة البياناتلنقل قالب يحتوي على قاعدة بيانات متصلة، حدد مربع االختيار.[

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

مالحظة
].تسلسللن يتم نقل إعدادات [•

سيتم نقل الورقة المعروضة حالًيا في مربع حوار عند نقل قالب يحتوي على قاعدة بيانات، عندما تحتوي قاعدة البيانات المتصلة على ورقات متعددة، •
قاعدة البيانات فقط.
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P-touch Editor10تشغيل 

a بدء تشغيلP-touch Editor.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

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

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تنسيق جديد أو فتح تنسيق موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 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 تنسيق جديد أو فتح تنسيق موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

 بالنسبة لنظامWindows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

] على  P-touch Editor]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [Brother P-touch] أسفل [ P-touch Editorمن الزر "بدء"، انقر فوق [
سطح المكتب.

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تنسيق جديد أو فتح تنسيق موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 

مالحظة
 لعرض مربع الحوار P-touch Editor] ضمن شريط قوائم 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[

P-touch Editor10كيفية استخدام 



 P-touch Editorكيفية استخدام 

142

10

b:حدد واحًدا من الخيارات المعروضة

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

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

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

].فتحلفتح تخطيط موجود، انقر فوق [4

]، ثم انقر معالج ملصق الكبل] أو انقر فوق [معالج ملصق الكبللفتح التطبيق إلنشاء ملصقات إلدارة المعدات الكھربية، انقر نقًرا مزدوًجا فوق [5
].فوق [

2

1
5

4

3
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P-touch Editor10الطباعة باستخدام 

Express10وضع 

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.)

Professional10وضع 

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

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

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

B

A
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Snap10وضع 

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 [

10طباعة األنابيب

األنابيب.، ثم أدِخل النص واطبعه على P-touch Editor" الخاص بإعداد الوسيط في  ** PVC Dia، حدد "PVCعند الطباعة على أنابيب 
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 وحفظ نسخ احتياطية من بياناتك على جھاز الكمبيوتر.P-touchيسمح لك ھذا البرنامج بنقل النماذج والبيانات األخرى إلى طابعة 

ال يمكنك نقل النماذج الخاصة باألنابيب.

P-touch Transfer Manager11نقل القالب إلى 

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

a أنشئ التخطيط الذي تريد استخدامه كقالب باستخدامP-touch Editor] لحفظه كملف قالب (حفظ باسم] - [ملف، ثم حدد [ *.lbx.(

b] نقل] - [نقل النموذج] - [ملفانقر فوق.[
، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Transfer Managerعند بدء تشغيل 

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

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7: 
].P-touch Transfer Manager]  - [P-touch Tools]  - [Brother P-touch] - [كل البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [

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

 :Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019بالنسبة لنظام •
Brother] أسفل [P-touch Transfer Manager]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [ P-touch.[

P-touch Transfer Manager11كيفية استخدام 
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11النافذة 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
 P-touch، تظھر البيانات التي يمكن إرسالھا إلى طابعة P-touch التي سيتم نقل البيانات إليھا. عندما تحدد طابعة P-touchيسمح لك بتحديد طابعة 

المحددة فقط داخل قائمة البيانات.

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

.P-touch، فستظھر القوالب والبيانات األخرى المخزنة حالًيا على P-touchإذا حددت طابعة 

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 
.P-touchلنقل القوالب والبيانات األخرى من الكمبيوتر إلى 

حفظ ملف النقل

)P-touch(في حالة عدم االتصال بطابعة 

لتغيير نوع ملف البيانات لنقله إلى تطبيقات أخرى.

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

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

تختلف الواجھات المتوفرة وفًقا للطراز.

نسخ احتياطي

 فقط)P-touch Transfer Manager(لـ 

 وحفظھا على P-touchالسترجاع القوالب والبيانات األخرى التي تم حفظھا في طابعة 
جھاز الكمبيوتر.

لفتح القالب المحدد.فتح

طباعة

 فقط)P-touch Library(لـ 
.P-touchلطباعة القالب المحدد باستخدام طابعة 

.P-touch Libraryيسمح بالبحث عن القوالب أو البيانات األخرى المسجلة في بحث

لتغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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P-touch11نقل قوالب أو بيانات أخرى من الكمبيوتر إلى 

.P-touchاستخدم اإلجراء التالي لنقل القوالب وقواعد البيانات والصور من جھاز الكمبيوتر إلى 

a ل الكمبيوتر بطابعة الملصقات .P-touch وقم بتشغيل USB عبر P-touchوصِّ
 بجانب أيقونة الطابعة في عرض المجلد.P-touchسيظھر اسم طراز 

.P-touch في عرض المجلدات، فستظھر القوالب والبيانات األخرى الحالية المخزنة في P-touchإذا حددت 

مالحظة
 مباشرةً بجوار رمز جھاز الكمبيوتر؛ حيث ُتخزن الملفات Transfer Manager ضمن حقل عرض المجلدات أسفل سجل P-touchستظھر طابعة 

 أخرى في P-touch بجھاز الكمبيوتر وأصبح متصالً باإلنترنت، فسيتم عرض طابعة P-touchالمنقولة التي سيتم تنزيلھا. إذا تم توصيل طابعة 
، وسيختفي عند P-touchالجزء السفلي من حقل عرض المجلدات بجوار رمز الطابعة والذي يوضح المكان الذي سيتم حفظ الملفات به فعلًيا داخل 

 باإلنترنت أو أصبحت غير متصلة.P-touchانقطاع اتصال 

b حددP-touch.التي تريد نقل القالب أو البيانات األخرى إليھا 

مالحظة
 في وضع P-touch أو اتصال السلكي، وأن USB متصالن بشكل صحيح باستخدام كبل P-touchقبل نقل البيانات، تأكد من أن جھاز الكمبيوتر و

التشغيل.
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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 لعدد العناصر 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 ذاكرة ملف النقل باستخدام اإلجراء التالي: 1يمكن تأكيد المساحة المتوفرة
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الصفحة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [

.إدخال (موافق) أو المفتاح OK، ثم اضغط على  أو ] باستخدام المفتاح الذاآرة المستخدمةحدد [

.إدخال (موافق) أو المفتاح OK، ثم اضغط على  أو ] باستخدام المفتاح المحتوى المنقولحدد [
] تشير إلى وجود مساحة كافية.X.XXMB متوفر:نظًرا الختالف حجم الملف حسب مدخالت األحرف ونوع البيانات، قد يتعذر عليك تخزين ملف حتى إذا كانت المساحة المتوفرة الظاھرة في حقل [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.

) عند وضعه المجلد الجديد.P-touchيتم تعيين رقم مفتاح (موقع ذاكرة في طابعة 
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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
.P-touchباستثناء البيانات الموجودة في قواعد البيانات، يتم تعيين رقم مفتاح لجميع البيانات المنقولة إلى طابعة •

، P-touch يحمل نفس رقم المفتاح الخاص بقالب آخر محفوظ بالفعل على طابعة P-touchإذا كان القالب أو غيره من البيانات المنقولة إلى طابعة •
 عن طريق النسخ االحتياطي P-touchفسيتم استبدال القالب القديم بالجديد. ويمكن التأكد من تعيينات رقم مفتاح القوالب التي تم حفظھا في طابعة 

).153صفحة" فيP-touchالنسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في "للقوالب أو البيانات األخرى (راجع 

النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى " (راجع P-touch ممتلئة، فأزل واحًدا أو أكثر من القوالب من ذاكرة P-touchإذا كانت ذاكرة طابعة •
).153صفحة" فيP-touchالمحفوظة في 

f لتغيير أسماء القوالب أو البيانات األخرى التي تريد نقلھا، انقر فوق العنصر المطلوب وأدخل االسم الجديد، قد يكون عدد األحرف المستخدمة ألسماء
القالب محدوًدا تبًعا لطراز الطابعة.
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g] وستظھر رسالة تأكيد.نقلحدد المجلد الذي يحتوي على القوالب أو البيانات األخرى التي تريد نقلھا، ثم انقر فوق ،[

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

يمكن تحديد عدة عناصر ونقلھا في عملية واحدة.•

h] موافقانقر فوق.[

.P-touchيتم نقل البيانات المحددة إلى طابعة 
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P-touch11النسخ االحتياطي للقوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

 واحفظھا على جھاز الكمبيوتر.P-touchاستخدم اإلجراء التالي لجلب القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

ھام
يتعّذر تحرير القوالب أو البيانات األخرى على الكمبيوتر.•

.P-touch إلى طراز آخر من P-touchوفًقا لطراز الطابعة، قد يتعذر نقل القوالب أو البيانات األخرى المنسوخة احتياطًيا من أحد ُطُرز •

a ل جھاز الكمبيوتر وطابعة .P-touch وقم بتشغيل P-touchوصِّ
 بجانب أيقونة الطابعة في عرض المجلد.P-touchسيظھر اسم طراز 

.P-touch في عرض المجلدات، فستظھر القوالب والبيانات األخرى الحالية المخزنة في P-touchإذا حددت 

b حدد طابعةP-touch] نسخ احتياطي إلجراء النسخ االحتياطي منه، ثم انقر فوق.[
وستظھر رسالة تأكيد.

c] موافقانقر فوق.[
 في حقل عرض المجلدات. يستند اسم المجلد إلى تاريخ النسخ االحتياطي ووقته. يتم نقل جميع قوالب P-touchيتم إنشاء مجلد جديد ضمن 

P-touch.والبيانات األخرى إلى المجلد الجديد وحفظھا في جھاز الكمبيوتر 
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P-touch11حذف جميع بيانات 

.P-touchاستخدم اإلجراء التالي لحذف جميع القوالب أو البيانات األخرى المحفوظة في 

a ل جھاز الكمبيوتر وطابعة .P-touch وقم بتشغيل P-touchوصِّ
 بجانب أيقونة الطابعة في عرض المجلد.P-touchسيظھر اسم طراز 

b انقر بزر الماوس األيمن فوقP-touch] حذف الكل، ثم حدد.[

وستظھر رسالة تأكيد.

c] موافقانقر فوق.[
.P-touchيتم حذف جميع القوالب والبيانات األخرى المحفوظة في 
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BLF 11إنشاء ملف 

. كما يمكنك نقل ھذه BLF، بتنسيق P-touch Editor لحفظ بيانات القالب الذي تم إنشاؤه باستخدام P-touch Transfer Managerيمكن استخدام 
 من وضع التخزين الضخم.BLFالملفات بھذا التنسيق إلى طابعة عبر الشبكة، أو من جھاز كمبيوتر أو جھاز محمول. ويمكن أيضا طباعة الملفات بتنسيق 

a إنشاء القالب باستخدامP-touch Editor ومن ثم نقله إلى ،P-touch Transfer Manager.
.145صفحة" فيP-touch Transfer Managerنقل القالب إلى "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

b بدون توصيل طابعة الملصقاتP-touch] داخل نافذة التكوينات بجھاز الكمبيوتر، حدد [P-touch Transfer Manager وحدد القالب المراد ،
حفظه.

مالحظة
يمكن تحديد قوالب متعددة في نفس الوقت.

c] حفظ ملف النقل] - [ملفانقر فوق.[

ھام
 غير متصلة بجھاز الكمبيوتر أو غير متصلة باإلنترنت.P-touch] إال إذا كانت طابعة حفظ ملف النقلال يظھر الزر [

مالحظة
).blf. ]، فسيتم حفظ جميع القوالب الموجودة بالمجلد كملف نقل (التكوينات] بعد تحديد [حفظ ملف النقلإذا نقرت فوق [•

).blf. يمكنك دمج عدة قوالب في ملف نقل واحد (•

d حدد تنسيقBLF] ثم اكتب االسم واحفظ القالب.حفظ بنوع في ،[
).blf. ُتحفظ القوالب كملف نقل (
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. P-touchيتيح لك ھذا البرنامج استخدام جھاز الكمبيوتر إلدارة قالب 
 لطباعة القوالب.P-touch Libraryحيث يمكن استخدام 

P-touch Library12تشغيل 

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

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

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

].التطبيقات] على شاشة [P-touch Libraryانقر فوق [

 بالنسبة لنظامWindows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

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

، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Libraryعند بدء تشغيل 

12النافذة 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.

P-touch Library12كيفية استخدام 

2

3

1

4

5
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قائمة القوالب4
تعرض قائمة قوالب في المجلد المحدد.

معاينة5
تعرض معاينة القوالب المحددة في قائمة القوالب.

شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

لفتح القالب المحدد.فتح

طباعة

 فقط)P-touch Library(لـ 
.P-touchلطباعة القالب المحدد باستخدام طابعة 

.P-touch Libraryيتيح البحث عن القوالب التي تم تسجيلھا في بحث

لتغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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12فتح 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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12طباعة القوالب

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

 المتصلة بطباعة القالب.P-touchتقوم طابعة 
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12البحث 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
]، فسيبحث البرنامج عن الملفات التي تفي بأيٍ من المعايير.أوبجميع المعايير، أما إذا قمت بتحديد [

البحث عن قالب 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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 P-touch. حيث ينشئ المسؤول قالًبا أوال، ثم يتولى توزيعه مع P-touch Transfer Express باستخدام P-touchيمكنك نقل القوالب إلى طابعة 
Transfer Express بعد ذلك يمكنك استخدام .P-touch Transfer Express لنقل القالب مباشرة إلى P-touch.الخاصة بك 

. Brother  support.brother.com من موقع الدعم P-touch Transfer Expressيمكن تنزيل أحدث إصدار من 

]Select your region/country. ] - (.حّدد منطقتك/بلدك) [Downloads[اختر منتًجا] - (التنزيالت) [

ھام
) الذي لم يتم استخدامه حاليا. إذا تم 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 المفتاحبالفعل استخدام رقم [

.USBتتطلب ھذه الوظيفة اتصال •

P-touch Transfer Express13إعداد 

.P-touch لنقل القوالب إلى طابعة P-touch Transfer Expressيتعين على المستخدم إعداد 

ھام
.Transfer Expressيجب أن يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل استخدام •

•P-touch Transfer Express.متاح فقط باللغة اإلنجليزية 

a يمكن تنزيل أحدث إصدار منP-touch Transfer Express من موقع الدعم Brother  support.brother.com .
]Select your region/country. ] - (.حّدد منطقتك/بلدك) [Downloads[اختر منتًجا] - (التنزيالت) [

b تنزيلTransfer Express.إلى أي مكان على جھاز الكمبيوتر 

c) ضغط الملف الذي تم تنزيله .zip.(

P-touch Transfer Express13نقل القوالب باستخدام 

المستخدمينالمسؤول

Brother موقع الدعم
support.brother.com

P-touch
 Editor

P-touch 
Transfer Manager

Transfer Express

xxx.lbxxxx.lbxxxx.pdz

1.

P-touch 
Transfer Express

xxx.pdz

2.3.4.5.

https://support.brother.com/
https://support.brother.com/
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P-touch Transfer Manager13نقل القالب إلى 

a أنشئ التخطيط الذي تريد استخدامه كقالب باستخدامP-touch Editor] لحفظه كملف قالب (حفظ باسم] - [ملف، ثم حدد [ *.lbx.(

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

.P-touch Transfer Managerتم نقل القالب إلى 
 تلقائيا.P-touch Transfer Managerسيبدأ تشغيل 

مالحظة
Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7: 

] - 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 لبدء [P-touch Transfer Manager ومن ثم سحب ملف ، .lbx إلى نافذة 

P-touch Transfer Manager.

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2: 
] التطبيقات] على شاشة [P-touch Transfer Manager عن طريق النقر فوق [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل القالب إلى 

.P-touch Transfer Manager إلى نافذة lbx. ، ومن ثم سحب ملف P-touch Transfer Managerلبدء 

 :Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019بالنسبة لنظام •
] (كل التطبيقات) - All apps عن طريق النقر فوق الزر "بدء" - [P-touch Transfer Managerيمكن أيًضا نقل القالب إلى 

]Brother P-touch] -  [P-touch Transfer Manager لبدء [P-touch Transfer Manager ومن ثم سحب ملف ، .lbxنافذة  إلى
P-touch Transfer Manager.
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pdz(13. حفظ 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
 غير متصلة بجھاز الكمبيوتر أو غير متصلة باإلنترنت.P-touch] إال إذا كانت طابعة حفظ ملف النقلال يظھر الزر [

مالحظة
).pdz. ] أو المجلد الذي تم إنشاؤه، فسيتم حفظ كافة القوالب في المجلد كملف حزمة نقل (التكوينات] بعد اختيار [حفظ ملف النقلإذا قمت بالنقر فوق [•

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

d] حفظاكتب االسم، ثم انقر فوق.[

).pdz. يتم حفظ القالب كملف حزمة نقل (
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13 إلى المستخدمP-touch Transfer Express) وpdz. توزيع ملف حزمة النقل (

مالحظة
 Transfer على أجھزة الكمبيوتر الخاصة بھم، فال يتعين على المسؤول إرسال مجلد Transfer Expressإذا قام المستخدم بالفعل بنسخ مجلد 

Express إلى المستخدم. وفي ھذه الحالة، يمكن للمستخدم ببساطة تحريك ملف حزمة النقل التي تم توزيعھا إلى المجلد الذي تم تنزيله، ومن ثم النقر 
].PtTrExp.exeنقرا مزدوجا فوق [

a) تحريك ملف حزمة النقل .pdz.إلى مجلد التنزيالت (

b.توزيع جميع الملفات في مجلد التنزيالت للمستخدم
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13 لديكP-touch) إلى طابعة pdz. نقل ملف حزمة النقل (

 الوارد من المسؤول.P-touch Transfer Express عن طريق استخدام تطبيق P-touch) إلى pdz. يمكن للمستخدم نقل ملفات حزمة النقل (

ھام
تجنب فصل الطاقة عند نقل القوالب.

a قم بتشغيل طابعةP-touch.

b ل .USB بالكمبيوتر باستخدام كبل P-touchوصِّ

c" انقر نقًرا مزدوًجا فوقPtTrExp.exe] داخل مجلد "Transfer Express" ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق ،[PtTrExp.exe الذي تم استالمه ،"
من المسؤول.

d1.) إذا كان ھناك ملف حزمة نقل .pdz] واحد في المجلد الذي يحتوي على (PtTrExp.exe] فانقر فوق ،[Transfer.(نقل) [

نقل ملف حزمة النقل يبدأ.
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] (استعراض).Browse]، فانقر فوق [PtTrExp.exe) في المجلد الذي يحتوي على [pdz. إذا كان ھناك عدة ملفات حزمة نقل أو ال توجد ملفات (.2

].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.
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.P-touch Update Softwareيمكن ترقية البرنامج إلى أحدث إصدار متوفر باستخدام 

مالحظة
قد يختلف البرنامج الفعلي ومحتويات ھذا الدليل.•

تجنب فصل الطاقة عند نقل البيانات أو تحديث البرامج الثابتة.•

P-touch Editor14 وCable Label Toolتحديث 

ھام
.P-touch Editor وCable Label Toolيجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل تحديث 

a ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

].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 الزر "بدء"، ثم حدد [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 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 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

]، أو انقر نقًرا مزدوًجا P-touch Update Software]  - [Brother P-touch] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [
] على سطح المكتب.P-touch Update Softwareفوق [

P-touch14كيفية تحديث برامج 
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b] تحديث برامج الكمبيوترانقر فوق أيقونة.[

c] حدد مربع االختيار المجاور لـ اللغة] و[الطابعةحدد إعدادات ،[Cable Label Toolو P-touch Editor] تثبيت، ثم انقر فوق.[

d.تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت
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14تحديث البرامج الثابتة

ھام
يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل تحديث البرنامج الثابت.•

تجنب فصل الطاقة عند نقل البيانات أو تحديث البرامج الثابتة.•

عند تشغيل أي تطبيق آخر، قم بإنھاء التطبيق.•

a قم بتشغيل طابعةP-touch وتوصيل كبل USB.

b ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

].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 الزر "بدء"، ثم حدد [

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 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 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

]، أو انقر نقًرا مزدوًجا P-touch Update Software]  - [Brother P-touch] ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "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.]، وتأكد من ظھور رسالة [الطابعةحدد إعدادات.[
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e] نقل]، ثم حدد مربع االختيار المجاور للبرامج الثابتة التي تريد تحديثھا، ثم انقر فوق [اللغةحدد إعدادات.[

ھام
 أو الكبل أثناء نقل البيانات.P-touchيحظر إيقاف تشغيل طابعة 

f] لبدء التحديث. بدءافحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوق [
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

ھام
 أو فصل الكبل أثناء عملية التحديث.P-touchتجنب إيقاف تشغيل طابعة 
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15ميزات الشبكة

 باستخدام خادم طباعة الشبكة الداخلية. يدعم خادم الطباعة وظائف متعددة IEEE 802.11b/g/n عبر شبكة السلكية P-touchيمكن مشاركة طابعة 
، وذلك اعتماًدا على نظام التشغيل المستخدم.TCP/IPوأساليب التوصيل على الشبكة التي تدعم 

15مقدمة
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16
16

16 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة)IP (عنوان P-touchتغيير إعدادات شبكة طابعة 

BRAdmin Light16استخدام 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 Light16تثبيت 

 لالطالع على مزيد من 76صفحة" فيتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج" بجھاز الكمبيوتر. راجع BRAdmin Lightيتعين عليك تثبيت 
المعلومات حول التثبيت.

.Brother  support.brother.com، تفضل بزيارة موقع الدعم BRAdmin Lightلتنزيل أحدث إصدارات 

مالحظة
 المتاحة للتنزيل من موقع Brother BRAdmin Professionalمن أجل إدارة الطابعة بشكل متقدم، استخدم أحدث إصدار من األداة المساعدة •

.Brother  support.brother.comالدعم 

في حال استخدام جدار حماية أو برنامج مكافحة التجسس أو برنامج الحماية من الفيروسات، قم بتعطيلھا مؤقًتا. وعندما تتأكد من قدرتك على الطباعة •
يمكنك إعادة تمكينھم مرة أخرى.

". (يعتمد BRWxxxxxxxxxxxx ھو "الطابعة الحالية، اسم العقدة االفتراضي لخادم الطابعة في BRAdmin Lightيظھر اسم العقدة في نافذة •
"xxxxxxxxxxxx على عنوان "MAC عنوان / Ethernet بطابعتك الخاص(.

BRAdmin Light16 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة باستخدام IPإعداد عنوان 

a قم بتشغيل األداة المساعدةBRAdmin Light.

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 7:

].BRAdmin Light]  - [BRAdmin Light]  - [Brother] - [كل البرامج] - [بدءانقر فوق [

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

].التطبيقات] على شاشة [BRAdmin Lightانقر فوق أيقونة [

 بالنسبة لنظامWindows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

].Brother] أسفل [BRAdmin Light]، ثم انقر فوق [كل التطبيقاتمن الزر "بدء"، حدد [

b وسيقومBRAdmin Light.بالبحث عن أجھزة جديدة تلقائًيا 

P-touch16تغيير إعدادات شبكة طابعة 

https://support.brother.com/
https://support.brother.com/
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c.انقر نقًرا مزدوًجا فوق الجھاز غير الُمھيأ

مالحظة
] (غير مھّيأ) في شاشة األداة المساعدة Unconfigured فسيظھر 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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16أدوات المساعدة األخرى لإلدارة

. حيث ُيمكن تغيير إعدادات الشبكة باستخدام BRAdmin Light مع أدوات المساعدة لإلدارة التالية باإلضافة إلى األداة المساعدة P-touchُيمكن استخدام 
ھذه األدوات المساعدة.

16استخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)

 الطابعةتكوين إعدادات " (بروتوكول نقل النص التشعبي). (راجع HTTPُيمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لتغيير إعدادات خادم الطباعة باستخدام 
.)181صفحة" فيباستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)

BRAdmin Professional16استخدام األداة المساعدة 

 المتصلة بالشبكة. تستطيع ھذه األداة المساعدة البحث عن منتجات Brother أداة مساعدة في إدارة أكثر تقدًما ألجھزة BRAdmin Professionalُتعد 
Brother.على شبكتك وعرض حالة الجھاز من نافذة على شكل مستعرض سھلة القراءة وتغيير اللون لإلشارة إلى حالة كل جھاز 

.Brother  support.brother.comلمزيد من المعلومات والتنزيالت، يرجى زيارة موقع الدعم 

مالحظة
  Brother المتاحة للتنزيل من موقع الدعم Brother BRAdmin Professionalاستخدم أحدث إصدار من األداة المساعدة •

support.brother.com.

في حال استخدام جدار حماية أو برنامج مكافحة التجسس أو برنامج الحماية من الفيروسات، قم بتعطيلھا مؤقًتا. وعندما تتأكد من قدرتك على الطباعة •
يمكنك إعادة تمكينھم مرة أخرى.

" xxxxxxxxxxxx". (يعتمد "BRWxxxxxxxxxxxx الحالية. واسم العقدة االفتراضي ھو "BRAdmin Professionalيظھر اسم العقدة في نافذة •
.)بطابعتك الخاص Ethernet / عنوان MACعلى عنوان 

https://support.brother.com/
https://support.brother.com/
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17نظرة عامة

. وعند استخدام اإلدارة القائمة على الويب يمكن إجراء العمليات HTTP على الشبكة باستخدام P-touchيمكنك استخدام مستعرض ويب قياسي إلدارة 
التالية:

 عرض معلومات حول حالةP-touch.

 تغيير إعدادات الشبكة مثل معلوماتTCP/IP.

 عرض معلومات إصدار البرنامج الخاص بطابعةP-touch.وخادم الطباعة 

تفاصيل حول تغيير تھيئة الشبكة وP-touch.

مالحظة
 أو األحدث.Firefox 25.0.1 أو اإلصدار األحدث أو Microsoft Internet Explorer 7.0نوصي بنظام التشغيل 

 وملفات تعريف االرتباط دائًما في أي مستعرض تستخدمه.JavaScriptيرجى التأكد من تمكين 

 صالح لتتمكن من استخدام اإلدارة القائمة على IP والكمبيوتر على عنوان P-touch باإلضافة إلى أنه يجب أن تحتوي TCP/IPيجب أن تستخدم الشبكة 
الويب.

17إدارة قائمة على الويب
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17 باستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)الطابعةتكوين 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.

a" اكتبhttp://printer_ip_address/ " في شريط عنوان المتصفح لديك. (حيث "printer_ip_address ھو عنوان "IP الخاص بجھازك أو اسم 
 /http://192.168.1.2 ، فاكتب:  . 192.168.1.2  الخاص بالطابعة ھو  IPخادم الطباعة.) على سبيل المثال، فإذا كان عنوان 

b اكتب كلمة المرور في حقلLogin.(تسجيل الدخول) ، إذا لزم األمر 

c انقر

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 "

بإمكانك أيًضا طباعة كلمة المرور االفتراضية بالضغط مع االستمرار على زر (التغذية والقص) حتى يبدأ مؤشر الملصق في الوميض.

مالحظة
إعداد كلمة المرور

نوصي بإعداد كلمة مرور تسجيل الدخول لمنع الوصول غير المصّرح به لإلدارة القائمة على الويب.

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.(إرسال) [

.] (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 

] (يرجى تكوين كلمة المرور) على صفحة الويب Please configure the passwordيمكن أيًضا إعداد كلمة المرور عن طريق النقر فوق [
 إذا لم تحدد كلمة مرور تسجيل الدخول.للطابعة
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 على نحو سليم.P-touch لمسح جميع ملفات الملصقات المحفوظة، أو في حالة عدم عمل طابعة P-touchيمكن إعادة ضبط الذاكرة الداخلية لطابعة 

P-touch18إعادة ضبط جميع اإلعدادات على إعدادات المصنع باستخدام أزرار طابعة 

نة (بما في ذلك إعدادات P-touchعند إعادة ضبط طابعة  ، يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق وإعدادات الخيارات وملفات الملصقات المخزَّ
اللغة ووحدات القياس).

، يرجى تنفيذ اإلجراء التالي.P-touchإلعادة ضبط طابعة 

a أوقف تشغيل طابعةP-touch.

b (الطاقة) باللون البرتقالي ويومض (التغذية والقص) لمدة ثالث ثواٍن حتى يضيء مؤشر  (الطاقة) والزر اضغط مع االستمرار على الزر
 (الملصق) باللون األخضر.مؤشر 

c (التغذية والقص) على النحو التالي:(الطاقة)، اضغط على الزر أثناء الضغط مع االستمرار على الزر

 من جھاز الكمبيوتر والبرامج المسجلة ومسح البيانات باستثناء جميع البيانات المنقولة اضغط مرتين إلعادة ضبط اإلعدادات المخصصة
 المزودة بلوحة مفاتيح.)LCDباستخدام وحدة  (تمت إعادة تعيين اإلعدادات التي يمكنك ضبطھا .والمحتويات الموجودة بذاكرة الملف

 الموجودة بذاكرة الملف.اضغط أربع مرات لمسح جميع البيانات المنقولة من جھاز الكمبيوتر والبرامج المسجلة والمحتويات

 وإعادة ضبط إعدادات طابعة لحذف جميع البياناتاضغط ست مراتP-touchباستثناء إعدادات  على إعدادات ضبط المصنع Wi-Fi.

d (الطاقة).حرر زر 

P-touch18إعادة ضبط طابعة 
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18إعادة ضبط البيانات باستخدام اإلعدادات الموجودة بالشاشة الرئيسية

] إعادة تعيينحدد [. إدخال (موافق) أو OK ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [
.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو باستخدام المفتاح 

18إعادة تعيين البيانات باستخدام أداة إعداد الطابعة

:P-touchيمكنك استخدام أداة إعداد الطابعة من جھاز كمبيوتر لتنفيذ العمليات التالية لطابعة 

إعادة ضبط عداد قاطعة األنابيب

إعادة ضبط طول الطباعة على األنابيب

حذف القوالب وقواعد البيانات

حذف سجل الطباعة

 إعادة تعيين إعداداتWi-Fi

 على إعدادات المصنع االفتراضيةالطابعةإعادة تعيين إعدادات 

.94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

التفاصيلالقيمة

لم يتم مسح البيانات المنقولة (القوالب وقواعد البيانات والرموز المنقولة) والبرامج المسجلة والمحتويات الموجودة اعادة تعيين آل االعدادات
في ذاكرة الملف.

 التي يتم ضبطھا على إعدادات Wi-Fiيتم مسح البيانات األخرى وتتم إعادة ضبط كل اإلعدادات باستثناء إعدادات 
ضبط المصنع.

تم مسح البيانات المنقولة (القوالب وقواعد البيانات والرموز المنقولة) والبرامج المسجلة والمحتويات الموجودة محو آل المحتويات
في ذاكرة الملف.

وال يتم مسح البيانات األخرى كما ال تتم إعادة تعيين اإلعدادات.

 على إعدادات المصنع الالفتراضية.Wi-Fiتمت إعادة ضبط جميع البيانات واإلعدادات المخصصة وإعدادات ضبط المصنع

 على إعدادات المصنع الالفتراضية.Wi-Fiتمت إعادة تعيين كل إعدادات تصفير إعدادات السلكية

إلعادة تعيين العداد الخاص بقاطعة األنابيب.تصفير عداد قاطعة األنبوب

إعادة تعيين الطول اإلجمالي لألنابيب المطبوع عليھا.تصفير مقياس طباعة األنبوب
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 بشكل منتظم للحفاظ على عملھا بالشكل الصحيح وعمرھا االفتراضي.P-touchنوصي بتنظيف طابعة 

مالحظة
.P-touchأِزل البطارية وافصل محول التيار المتردد دائًما قبل تنظيف 

19تنظيف الوحدة

امسح أية أتربة وشوائب من الوحدة الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً بالماء لتنظيف العالمات التي يصعب إزالتھا.

مالحظة
.P-touchتجنب استخدام مرقق الدھان أو البنزين أو الكحول أو أي محلول عضوي آخر، فقد يؤدي ذلك إلى إتالف الغالف الخارجي أو اإلضرار بطابعة 

19تنظيف رأس الطباعة

المطبوعة عموًما إلى أن رأس الطباعة متسخ. فنظفھا أو األنابيب تشير العالمات الخطية الظاھرة بلون مغاير أو األحرف رديئة الجودة على الملصقات 
).الملصقات فقط لرأس طباعة TZe-CL6باستخدام ممسحة قطنية أو باستخدام شريط تنظيف رأس الطابعة االختياري (

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.

19الصيانة
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19تنظيف بكرة الملصقات

إذا كانت جودة األحرف المطبوعة على الملصقات رديئة حتى بعد تنظيف رأس الطباعة، فنظف بكرة الملصق بالكامل بممسحة قطنية جافة عن طريق 
تحريك الممسحة ألعلى وألسفل مع تدوير البكرة.

19تنظيف وحدة قاطعة الشريط

يمكن أن يتجمع الصمغ الموجود على الشريط على أنصال القاطعة بعد االستخدام المتكرر، مما يجعلھا غير حادة ويؤدي إلى انحشار الشريط.

امسح أنصال القاطعة باستخدام ممسحة قطنية مرة واحدة في السنة تقريًبا.
 

تحذير
ال تلمس أنصال القاطعة بيديك مباشرًة بدون حائل.
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FLe19تنظيف مستشعر 

 بشكل صحيح. امسح المستشعر باستخدام ممسحة قطنية مبللة بالكحول. FLe متسًخا، فسيتعذر وضع ملصقات FLeإذا كان مستشعر 

19استبدال قاطعة األنابيب ولوحة القاطعة أو تنظيفھما

بعيًدا عن النصل. قم بتنظيف النصل باستخدام بعد االستخدام المتكرر لقاطعة األنابيب، قد تنحشر األنابيب إذا لم تلتصق المواد بنصل القاطعة وتنتزع الحافة 
قاطعة األنابيب ولوحة القاطعة.) من أجل PA-TC-001ممسحة قطنية أو ما شابه أو استبدل قاطعة األنابيب. (

a) أثناء الضغط ألسفل على الجزء " كما ھو موضح بالرسم التوضيحي. ) للخلف لمحاذاتھا بعالمة "1حرك وحدة ضبط القص النصفي لألنابيب
) باستخدام نفس اإلجراء.4أِزل قاطعة األنابيب () واسحبھا ألعلى إلزالتھا. 3 األنابيب (قاطعة)، اسحب لوحة 2األسود (

ھام
] - إعادة تعيين] - [قيم[تحديد بعد إعادة تركيب قاطعة األنابيب، أِعد ضبط العداد. يمكنك إعادة ضبط عداد قاطعة األنابيب عن طريق •

] (إعادة تعيين عداد قاطعة األنابيب) ضمن األنبوبتصفير عداد قاطعة بتحديد [] في الشاشة الرئيسية أو تصفير عداد قاطعة األنبوب[
.112صفحة" فيشريط القائمة"راجع ". لالطالع على مزيد من المعلومات، أداة إعداد الطابعة] في "إعدادات الجھازشريط قوائم [

لظروف التشغيل). قطع تقريًبا (قد يختلف ھذا الرقم وفًقا 50000استبدل قاطعة األنابيب بعد القيام بحوالي •

2

13

4
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b من قاطعة األنابيب ثم امسحه بممسحة لتنظيف نصل قاطعة األنابيب، اضغط على الجزء األسفل الموضح بالرسم التوضيحي حتى يخرج النصل
قطنية أو ما شابه.

تحذير
نظًرا ألن الجزء األسود يعمل بنابض، فاحرص على أال تنزلق يدك وتالمس النصل.

ال تلمس نصل القاطعة مباشرًة ويداك عاريتان.

c.ثبِّت قاطعة األنابيب ولوحة قاطعة األنابيب في أماكنھا األصلية

19استبدال وحدة تنظيف األنابيب

وحدة تنظيف األنابيب كما ھو موضح بالرسم بعد االستخدام المتكرر، قد تبلى االسفنجة وتتسخ، األمر الذي يقلل من جودة األحرف المطبوعة. اسحب 
)PA-CL-001التوضيحي، اسحبھا ألعلى إلزالتھا ثم استبدلھا. (
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19استبدال بكرات األنابيب

األحرف المطبوعة. عندھا أِزل البكرات واستبدلھا. بعد االستخدام المتكرر، قد تتسخ البكرات ويبلى المطاط، األمر الذي ينتج عنه تدني جودة 
)PA-RL-001للبكرات البالتين و PA-RL-002 النقل أ، و لبكرةPA-RL-003 بخدمة  لبكرة النقل ب، الستبدال بكرات النقل ذات القرص، اتصل

.)Brotherعمالء 

بكرة بالتين1

بكرة النقل أ2

بكرة النقل ب3

بكرات النقل ذات القرص4

19استبدال البكرة البالتينية وبكرات النقل

a.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي

b.اسحب ذراع تحرير األنبوب ألعلى

c) 1فك البرغيين، ثم أِزل غطاء البكرة.(

d تعشيق التروس بشكل صحيح.أِزل البكرة التي تريد استبدالھا عن طريق سحبھا للخارج، ثم ثبِّت البكرة الجديدة، مع التأكد من

e البرغيين.ثبت غطاء البكرة حتى تدخل مساقط البكرات في فتحات الغطاء، ثم أحكم ربط

1 23

4 4

1
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19استبدال البطارية الصغيرة المستديرة

 المزودة بلوحة مفاتيح. ستستھلك البطارية LCDلوحدة تستخدم البطارية الصغيرة المستديرة كمصدر طاقة احتياطي للحفاظ على إعدادات الساعة الداخلية 
 لفترة طويلة.P-touchحتى في حالة عدم استخدام طابعة 

ھام
.P-touch تلف طابعة. إذ يمكن أن تتسبب البطاريات األخرى في P-touch في طابعةال تستخدم إال البطاريات الموصى بھا •

تأكد من االلتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية تخلص من البطاريات في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. فضالً عن ذلك، •
والدولية والفيدرالية.

قصر في الدائرة.عند تخزين البطارية أو التخلص منھا، لفھا (عن طريق تغطيتھا باستخدام شريط سيلوفان على سبيل المثال)، لمنع حدوث •

(مثال عزل البطارية)

شريط سيلوفان1

البطارية الصغيرة المستديرة2

نوصي باستبدال البطارية كل سنتين.•

احرص على شراء بطارية ، استبدل ھذه البطارية. وعند استبدال البطارية، P-touchفي حال إعادة ضبط الساعة أثناء توصيل الطاقة إلى طابعة •
CR2032 :جھات التصنيع الموصى بھا) Hitachi Maxell, Ltd.   ،FDK Corporation.(

a إليقاف تشغيل طابعة الطاقة (اضغط مع االستمرار على الزر (P-touch افصل طابعة، ثم P-touch مقبس التيار الكھربي. وفي حال  من
) القابلة إلعادة الشحن، أزل البطارية القابلة إلعادة الشحن.Li-ionتركيب بطارية ليثيوم-أيون (

b.اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي

c غطاء البطارية حتى يتوقف، ثم أِزل غطاءھا.باستخدام عملة أو جسم مماثل، أدر ببطء غطاء البطارية الصغيرة المستديرة في اتجاه السھم على

ھام
قد يتلف غطاء البطارية الصغيرة المستديرة في حال تدويره قسًرا ألبعد من موضع اإليقاف.

1

2
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d.أزل البطارية
كما ھو مبين أدناه، اضغط على الجزء أ من البطارية حتى يمكن إزالتھا.

e.قم بتركيب بطارية جديدة

ھام
تأكد من توصيل البطارية الجديدة بالقضيب "+" والقضيب "-" في االتجاه الصحيح.

f أو ما شابه لتدوير أعد غطاء البطارية الصغيرة المستديرة إلى موضعه األصلي. ولتثبيت غطاء البطارية الصغيرة المستديرة، استخدم عملة معدنية
غطاء البطارية حتى يتوقف.غطاء البطارية ببطء في االتجاه المعاكس لألسھم الموجودة على 

ھام
قد يتلف غطاء البطارية الصغيرة المستديرة في حال تدويره قسًرا ألبعد من موضع اإليقاف.

g.أغلق الغطاء العلوي

مالحظة
.30صفحة" فيإعداد الساعة"] في الشاشة الرئيسية. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع قيميمكنك تكوين الوقت والتاريخ باستخدام [
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20وقت إيقاف التشغيل التلقائي

 بخاصية توفير الطاقة التي تجعلھا تتوقف عن التشغيل ذاتًيا وبشكل تلقائي، في حال عدم الضغط على أي مفتاح في غضون وقت P-touchتتمتع طابعة 
معين وفي ظل ظروف تشغيل معينة.

)، فيمكنك تغيير إعداد وقت إيقاف التشغيل التلقائي.Li-ionإذا كنت تستخدم محول التيار المتردد أو بطارية الليثيوم أيون (

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح ايقاف تشغيل تلقائيحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] أو  واضبط قيمة استخدام المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح الليثيومبطارية ] أو [محول التيار الكهربائيحدد .

d اضغط على المفتاحOK.(موافق) 

" P-touchتغيير إعدادات طابعة " لتغيير اإلعدادات. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع Printer Setting Toolاستخدام أيًضا يمكنك 
.94صفحةفي

ھام
 بعد تعيين "ايقاف تشغيل تلقائي"، فسيستخدم الجھاز إعداد "محول التيار الكھربائي".P-touchإذا وصلت محول التيار المتردد بطابعة •

 دقيقة" لبطارية الليثيوم أيون.30يعد اإلعداد االفتراضي للمصنع لمحول التيارالمتردد "اطفاء" و"•

20إعدادات مفيدة

القيمةاإلعدادالقيمةاإلعداد

اطفاءبطارية الليثيوماطفاءمحول التيار الكھربائي

 دقائق10 دقائق10

 دقيقة20 دقيقة20

 دقيقة30 دقيقة30

 دقيقة40 دقيقة40

 دقيقة50 دقيقة50

 ساعة1 ساعة1

 ساعة2

 ساعة4

 ساعة8

 ساعة12
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LCD20ضبط إعدادات 

LCD20تباين شاشة عرض 

أكثر سھولة. اإلعداد ) لجعل قراءة الشاشة 2-  و1-  و0 و1+  و2+  إلى واحدة من المستويات الخمسة التالية (LCDيمكنك تغيير إعداد التباين لشاشة عرض 
".0االفتراضي للمصنع ھو "

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b]ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح تباين الشاشةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c ثم اضغط على المفتاح  أو قم بتعيين القيمة باستخدام المفتاح ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح •

".0 على شاشة إعداد التباين يضبط التباين على اإلعداد االفتراضي للمصنع "مسافةالضغط على مفتاح •

20اإلضاءة الخلفية

يمكنك تغيير إعداد اإلضاءة الخلفية إما على وضع "تشغيل" أو "اطفاء".

وتسھل رؤية شاشة العرض عند تشغيل اإلضاءة الخلفية. اإلعداد االفتراضي للمصنع ھو "تشغيل".

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اضائة خلفيةحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اطفاء] أو [تشغيلحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
يمكن توفير الطاقة عند إيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية.•

تتوقف اإلضاءة الخلفية تلقائًيا. اضغط على أي مفتاح لتشغيل اإلضاءة الخلفية مرة أخرى.•

أثناء الطباعة، يتوقف تشغيل اإلضاءة الخلفية. يتم تشغيل اإلضاءة الخلفية أثناء عمليات نقل البيانات.
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20تعيين اللغة والوحدة

20اللغة

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح اللغة حدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c حدد اللغة من أوامر القائمة والرسائل المعروضة على شاشةLCD أو  باستخدام المفتاح .
].، []English[تتوفر اللغات التالية: 

d اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 

20إعداد الوحدة

a] ثم اضغط على المفتاح  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

b] ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح وحدة القياسحدد ،OK إدخال (موافق) أو.

c حدد وحدة لألبعاد الموضحة على شاشة عرضLCD أو  باستخدام المفتاح .
].mm] أو [inch[يمكن تحديد إما 

d اضغط على المفتاحOK إدخال (موافق) أو.

مالحظة
].mmاإلعداد االفتراضي للمصنع ھو [

 (إلغاء).Escللرجوع إلى الخطوة السابقة، اضغط على المفتاح 
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). استخدم مصدر PA-BT-4000LI ھذه بالطاقة عبر محول تيار متردد (مرفق) أو بطارية ليثيوم-أيون قابلة إلعادة الشحن (P-touchيمكن تزويد طابعة 
الطاقة المالئم لالستخدام المراد من الطابعة.

 أثناء تركيب بطارية الليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن في األماكن التي ال يوجد بھا مصدر طاقة تيار متردد.P-touchيمكن استخدام طابعة 

.P-touchويتم شحن البطارية بمحول تيار متردد بعد تركيب البطارية والقاعدة الخاصة بھا بطابعة 

21تركيب بطارية الليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن

a (الطاقة) إليقاف تشغيل طابعة اضغط مع االستمرار على زرP-touch.

b افتح غطاء البطارية الموجود على الجزء السفلي من طابعةP-touch.

c.أدخل البطارية في المكان المخصص لھا

d.أغلق غطاء البطارية

مالحظة
جدير بالذكر أن الجھد الكھربائي الوارد من بطارية الليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن متذبذبة. وتتذبذب سرعة الطباعة حسب جھد الطابعة. وتتذبذب 

سرعة الطباعة حسب جھد الجھد الكھربائي الوارد إلى الطابعة.

استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن 
)PA-BT-4000LI(21
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21إزالة بطارية الليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن

.P-touch(الطاقة) إليقاف تشغيل طابعة اضغط مع االستمرار على زر 

أزل غطاء البطارية والبطارية، ثم أعد تركيب الغطاء.

تنبيه
 مع إزالة غطاء البطارية خروج البطارية. P-touchإذا تعذرت إزالة البطارية القابلة إلعادة الشحن، فقد يتيح قلب طابعة 

كن حذرا عن تنفيذ ھذا اإلجراء لعدم التعرض لإلصابات.

21شحن بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

مالحظة
قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام.•

قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ثالث ساعات.•

a تأكد من تركيب البطارية فيP-touch.

b استخدم محول التيار المتردد وكبل مصدر الطاقة لتوصيل طابعةP-touch.بمقبس كھربائي 
 في حال لم تكن تعمل بالفعل.P-touch (الطاقة) لتشغيل طابعة اضغط على زر 

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

محول التيار المتردد1

كبل مصدر الطاقة2

مالحظة
 عن التشغيل أثناء الشحن يستمر شحن البطارية حتى يتم شحنھا بالكامل.P-touchحتى عند توقف طابعة •

، P-touch ببطارية ليثيوم-أيون ومحول تيار متردد موصل بمقبس كھربائي. إال أنه عند تشغيل طابعة P-touchيعاد شحن البطارية في حالة تشغيل طابعة •
 في المرة القادمة. P-touchحتى بعد شحن البطارية القابلة إلعادة الشحن بالكامل، يستخدم شحن البطارية مما يقل من مستوى الشحن فيھا عند استخدام طابعة 

 أثناء شحن البطارية.P-touchنوصي بإيقاف تشغيل طابعة 

 للطباعة أو التغذية أو تنفيذ أي مھمة أخرى، فإن عملية الشحن تبدأ تلقائيا مرة أخرى بعد P-touchعلى الرغم من توقف الشحن عند استخدام طابعة •
إتمام المھمة في حال لم يتم استكمال الشحن.

1

2
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21إيقاف شحن بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

إليقاف شحن البطارية، افصل محول التيار المتردد.

21مالحظات حول استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

.قم بشحن البطارية بالكامل قبل االستخدام. وتجنب استخدامھا قبل أن يكتمل الشحن

 (البطارية)  درجة مئوية وإال فلن يتم الشحن وبالتالي سيستمر مؤشر 40 و0يجب أن تتم عملية شحن البطارية في بيئات تتراوح درجة حرارتھا ما بين
 في درجة حرارة تتراوح ما بين P-touchفي اإلضاءة. وفي حال توقف الشحن بسبب االنخفاض أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة البيئة، فقم بوضع 

 درجة مئوية ثم أعد محاولة الشحن مرة أخرى.40 و0

 إذا تم استخدامP-touch للطباعة أو التغذية أو إنجاز أي مھام أخرى في الوقت الذي يتم فيه تركيب البطارية وتوصيل محول التيار المتردد، فقد ينطفئ 
 (البطارية) ويتوقف الشحن، حتى لو لم يتم شحن البطارية بالكامل.مؤشر 

21خصائص بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

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 موقع معرض لدرجات 90بسرعة أكبر، وقد يحدث ذلك عند استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن مع نسبة شحن مرتفعة (٪

حرارة مرتفعة.

 احرص على إزالة البطارية عند تخزينP-touch.لفترة طويلة 

٪ 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

 في حالة لمس جزء منP-touch أثناء شحن البطارية، فقد يكون ملمس ھذا الجزء من P-touch دافًئا. ويعد ھذا طبيعًيا، ويمكن استخدام P-touch 
 ساخًنة للغاية، فتوقف عن استخدامھا.P-touchبأمان. بالرغم من ذلك، إذا أصبحت طابعة 
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21مواصفات المنتج

21بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

 (ارتفاع) مم تقريًبا32 × (عمق) 86 × (عرض) 74الحجم: 

 كجم تقريًبا 0.240الوزن: 

 فولت14.4جھد كھربائي: 

 مللي أمبير/ساعة1800السعة: 

 مرة تقريبا 300دورة الشحن والتفريغ: 

 ساعات تقريًبا 3مدة الشحن: 
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22نظرة عامة

، فتأكد P-touch. فإذا كنت تواجه مشاكل مع طابعة P-touchيشرح ھذا الفصل كيفية حل مشاكل الشبكة المعتادة التي قد تواجھھا عند استخدام طابعة 
أوالً من أداء المھام التالية بشكل صحيح:

 توصيل طابعةP-touch تركيب بطارية الليثيوم-أيون " أو 5صفحة" فيتوصيل مصدر الطاقة" بمقبس التيار الكھربائي أو تركيب البطارية (راجع
).195صفحة" فيالقابلة إلعادة الشحن

 إزالة جميع مواد التغليف الواقية من طابعةP-touch.

 76صفحة" فيتثبيت برنامج تشغيل الطابعة وغيره من البرامج"تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح وتحديده (راجع.(

 توصيلP-touch توصيل الطابعة "(راجع أو جھاز محمول  بجھاز كمبيوترP-touch76صفحة" في بجھاز كمبيوتر.(

.إغالق الغطاء العلوي تماًما

 إدخال "، و7صفحة" فيإدخال شريط كاسيت"، و6صفحة" فيإدخال أنبوب"شريط كاسيت بالشكل الصحيح (راجع أنبوب وشريط حبر وإدخال
).8صفحة" فيكاسيت الشريط

إذا استمرت المشاكل، فاحرص على قراءة نصائح استكشاف األعطال وإصالحھا في ھذا الفصل للحصول على المساعدة. وفي حالة عدم حل المشكلة بعد 
.support.brother.com على الويب من خالل Brotherقراءة ھذا الفصل، تفضل بزيارة موقع الدعم 

22استكشاف األعطال وإصالحھا

https://support.brother.com/
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LCD22مشكالت شاشة 

22مشاكل الطباعة

الحلالمشكلة

 ال تستجيب بشكل P-touchالشاشة مقفلة أو طابعة 
طبيعي.

 وأِعد تعيين الذاكرة الداخلية على إعدادات ضبط المصنع. 183صفحة" فيP-touchإعادة ضبط طابعة "راجع 
 دقائق.10، فافصل محول التيار المتردد وأِزل البطارية لمدة تزيد عن P-touchإذا لم ُتحل المشكلة بإعادة ضبط 

تظل شاشة العرض فارغة بعد تشغيل الجھاز.

مؤشر الطاقة ال يضيء.

 أي طاقة.P-touchال تستقبل 

ل محول التيار المتردد بشكل صحيح بطابعة   ومقبس P-touchفي حال استخدام طاقة التيار المتردد، فوصِّ
كھربائي.

 P-touchفي حالة استخدام بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن، تأكد من تركيبھا بشكل جيد داخل طابعة 
وشحنھا بالكامل.

 لتحديد اللغة التي تريدھا.194صفحة" فياللغة"راجع  بلغة أجنبية.LCDتظھر رسائل شاشة 

الحلالمشكلة

مثبت بشكل صحيح مع وجود قدر متبٍق كاٍف من أو األنبوب تحقق من إدخال النص وأن كاسيت الشريط .أو األنبوبال توجد طباعة على الملصق 
.أو األنبوبالشريط 

.ال تستخدم أنبوًبا متسًخا أو مثنًيا أو منبسًطا أو ذا سطح حاد أو متباين السمك أو معيًبا بأي شكل آخر

 من فتحة الخروج.أو األنبوب، فقص ھذا الجزء المثني وافرد الشريط أو األنبوب إذا انثنى الشريط 

 متصل بشكل أو الجھاز المحمول ، تأكد من أن الكمبيوتر أو جھاز محمولأثناء الطباعة من جھاز كمبيوتر
.P-touchصحيح بطابعة 
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بشكل صحيح أو أو األنبوب لم تتم طباعة الملصق 
كانت نتيجة الطباعة على األنبوب غير مرضية 

(باھتة اللون أو بھا بقع حبر).

 وأِعد تثبيته مع الضغط جيًدا حتى يثبت في مكانه.شريط الكاسيت أِزل

 تنظيف رأس الطباعة"متسخًة، فنظفھا باستخدام ممسحة قطنية جافة (راجع الملصق إذا كانت رأس طباعة "
 الخاص برأس طباعة الملصق TZe-CL6) أو شريط تنظيف رأس الطباعة االختياري (185صفحةفي
).فقط

إذا كانت جودة األحرف المطبوعة رديئة حتى بعد مسح رأس طباعة الملصق، فامسح بكرة الملصق بممسحة 
.186صفحة" فيتنظيف بكرة الملصقات"قطنية جافة. راجع 

 تنظيف رأس الطباعة"إذا كانت رأس طباعة األنابيب متسخة، فنظفھا بممسحة قطنية جافة. راجع "
.185صفحةفي

 من إذا كانت األنبوب أو وحدة تنظيف األنبوب متسخة، فاستبدل وحدة تنظيف األنبوب. لالطالع على مزيد
.188صفحة" فياستبدال وحدة تنظيف األنابيب"المعلومات حول استبدال وحدة تنظيف األنابيب، راجع 

 .إذا كانت بكرات األنابيب متسخة، فأِزل غطاء البكرات، واسحب البكرات للخارج ونظفھا بقطعة قماش
يحظر استخدام الكحول أو المذيبات العضوية. لالطالع على مزيد من المعلومات حول إزالة غطاء البكرات، 

.189صفحة" فياستبدال بكرات األنابيب"راجع 

 قد تكون البكرات بالية ويتعين استبدالھا. لالطالع على مزيد من المعلومات حول استبدال البكرات، راجع
.189صفحة" فياستبدال بكرات األنابيب"

] ضمن إعدادات الجھاز] ضمن [إعدادات األنبوبحاول تغيير أحد اإلعدادات التالية باستخدام عالمة التبويب [
] في ضبط األنبوب] - [قيملتحديد [ P-touch أو باستخدام لوحة مفاتيح طابعة "أداة إعداد الطابعة"

.الشاشة الرئيسية

تغيير سرعة الطباعة.•

 درجة مئوية أو أقل، فإننا نوصي بضبط 20 في بيئة درجة حرارتھا P-touchإذا كنت تستخدم طابعة 
].جودة أفضل] على [سرعة الطباعةاإلعداد [

تغيير ضغط التغذية.•

] على إعداد أقوى.ضغط التلقيمإذا كانت األحرف باھتة، فغير [

تغيير كثافة الطباعة.•

] إلى إعداد أعلى.كثافة الطباعةإذا كانت األحرف باھتة، فغير [

ضبط " أو 116صفحة" فيعالمة تبويب إعدادات األنبوب"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.48صفحة" فيإعدادات طباعة األنبوب

.حاول تغيير أحد اإلعدادات التالية عند ظھور األحرف الصغيرة المطبوعة على األنبوب باھتة

غيِّر نمط الخط إلى عريض.•

غيِّر حجم الخط إلى حجم أكبر.•

استبدل وحدة تنظيف األنابيب. لالطالع على مزيد من المعلومات حول استبدال وحدة تنظيف األنابيب، راجع أنبوب التغذية متسخ.
.188صفحة" فياستبدال وحدة تنظيف األنابيب"

الحلالمشكلة
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اسحب تغذية األنبوب للخلف..أو األنبوبيوجد انحشار بالشريط 

": أداة إعداد الطابعةعند استخدام "•
].للخلف] - [تلقيم األنبوب] - [الصيانة["، انقر فوق أداة إعداد الطابعة] "إعدادات الجھازضمن شريط قوائم [

: P-touchباستخدام لوحة مفاتيح طابعة •
على الشاشة الرئيسية، ] للخلف] - [تلقيم األنبوب] - [ضبط األنبوب] - [قيمحدد [

.إدخال (موافق) أو OKثم اضغط على المفتاح 

 إذا كنت غير قادر على إزالة االنحشار باألنبوب عن طريق إرجاع األنبوب للخلف، فأزل غطاء البكرة وأِزل
استبدال البكرة البالتينية "األنبوب. لالطالع على مزيد من المعلومات حول إزالة غطاء البكرات، راجع 

.189صفحة" فيوبكرات النقل

 وقصه. أو األنبوب ، ثم أخِرج الشريط المحشور  أو األنبوب، فأِزل كاسيت الشريطأو أنبوبإذا انحشر شريط
 أن طرف الشريط يمر عبر موجه الشريط قبل إعادة تثبيت األشرطة.بالنسبة إلى كاسيت الشريط، تأكد من

 عند انحشار األنبوب، سيتلف الشريط الموجود بشريط الكاسيت. نظًرا ألنه من المحتمل انقطاع الشريط إذا
 سم من الشريط خارج كاسيت الشريط، ولف الجزء التالف 10اسُتخِدم في تلك الظروف، فاسحب حوالي 

تماًما حول البكرة. يمكنك استخدام الشريط للطباعة ابتداًءا من الجزء غير التالف.

أدِخل شريط كاسيت جديد.انقطع شريط الحبر.

 درجة مئوية أو أقل، فإننا نوصي بضبط اإلعداد 20 في بيئة درجة حرارتھا P-touchإذا كنت تستخدم طابعة 
" عالمة تبويب إعدادات األنبوب"]. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع جودة أفضل] على [سرعة الطباعة[
.48صفحة" فيضبط إعدادات طباعة األنبوب" أو 116صفحةفي

بالرغم من تبقي جزء من شريط الحبر وعدم حدوث 
انحشار باألنبوب، تظھر رسالة توضح عدم وجود 

شريط حبر متبقي، ووجود عطل بتغذية األنبوب، أو 
وجود خطأ حدوث انحشار باألنبوب.

 تغذية األنبوب بشكل صحيح نظًرا اللتواء األنبوب أو اشتباكه في شيء خارج P-touchإذا تعذر على طابعة 
الطابعة، فقد يحدث خطأ.

.P-touchتحقق من عدم التواء األنبوب وإمكانية تغذيته بسالسة خارج طابعة 

. وإذا لم يكن كذلك، فاترك الشريط بدون  أو شريط الكاسيتفي حالة تعطل شريط الحبر، فاستبدل كاسيت الشريطشريط الحبر مفصول عن بكرة الحبر.
من الطابعة، ثم لف شريط الحبر المفكوك حول البكرة كما ھو أو شريط الكاسيتقص وأخرج كاسيت الشريط 

موضح بالشكل.

البكرة1

أو  أثناء طباعة أي ملصق P-touchتتوقف طابعة 
.أنبوب

.استبدل الشريط في حالة ظھور الجزء المخطط من الشريط، فھذا يشير إلى أنك قد وصلت إلى نھاية الشريط

 قم بتوصيل محول التيار المتردد مباشرة إلى طابعةP-touch أو اشحن بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة ،
الشحن.

خيارات قص " لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع  إعداد خيار القص.بالنسبة للملصقات، تحقق من تلقائًيا.أو األنبوبتعذر قص الملصق 
.83صفحة" فيخيارات القص" أو 53صفحة" فيالشريط

(التغذية والقص) لتغذية الشريط وقصه.لقطع الملصقات يدوًيا، اضغط على الزر 

حتى يتغير  ثواٍن 10 إلى 2) لمدة من التغذية والقص(لقطع األنابيب يدوًيا، اضغط مع االستمرار على الزر 

إلى الوميض باللون األخضر ثم حرره. سيتم قص األنبوب عند ) من اإلضاءة باللون األخضر الطاقة(مؤشر 
الزر.تحرير 

 بالرغم أو األنبوبتتعذر إزالة خطأ انحشار الشريط 
من خطوات استكشاف األعطال وإصالحھا التالية.

.Brotherيرجى االتصال بخدمة عمالء 

الحلالمشكلة

11
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استبدل وحدة قطع األنابيب. لم يتم قطع األنبوب أو يتعذر قطعه.
 قطع تقريًبا (قد يختلف ھذا الرقم وفًقا لظروف التشغيل). يمكن 50000استبدل قاطعة األنابيب بعد القيام بحوالي 

] - الذاآرة المستخدمة] - [قيمتأكيد عدد عمليات القطع الحالي باستخدام اإلجراء التالي. حدد [
] في الشاشة الرئيسية ثم اضغط على المفتاح عداد قاطعة األنبوب] - [استخدام القطع[

OK إدخال(موافق) أو.

] - تعليماتعالوة على ذلك، يمكنك تأكيد عدد عمليات القطع الحالي من خالل جھاز الكمبيوتر عن طريق إجراء [
.P-touch Editor] ضمن فحص معلومات المشروع[

).PA-TC-001إذا وصلت قاطعة األنابيب إلى عدد عمليات القطع الموصى به، فاستبدلھا بأخرى جديدة (رقم الطراز 

بعد إعادة تركيب قاطعة األنابيب، أِعد ضبط العداد. يمكنك إعادة ضبط عداد قاطعة األنابيب عن طريق تحديد 
] في الشاشة الرئيسية أو بتحديد تصفير عداد قاطعة األنبوب] - [إعادة تعيين] - [قيم[
". لالطالع على مزيد أداة إعداد الطابعة] في "إعدادات الجھاز] ضمن شريط قوائم [تصفير عداد قاطعة األنبوب[

.112صفحة" فيشريط القائمة"من المعلومات، راجع 

يمكن ضبط القص النصفي على أحد األعماق الثالثة. اضغط على زر فتح الغطاء لفتح الغطاء العلوي، ثم حرك أريد ضبط عمق القص النصفي لألنابيب.
وحدة ضبط القص النصفي لألنبوب لضبط عمق القطع.

] إعدادات الجھاز] [إعدادات األنبوب] على عالمة التبويب [عمق القصلتحديد إعداد أكثر تقدًما، قم بتغيير إعداد [
ثم ] في الشاشة الرئيسية، عمق القص] - [ضبط األنبوب] - [قيمحدد [ أو، ".أداة إعداد الطابعةفي "

.إدخال (موافق) أو OK، ثم اضغط على المفتاح  أو اضبط القيمة باستخدام المفتاح 

لم تتم تغذية األنابيب بشكل صحيح.

طول األنابيب المطبوعة أقصر من طول األنبوب 
المعين.

استبدال "قد تكون البكرات بالية ويتعين استبدالھا. لالطالع على مزيد من المعلومات حول استبدال البكرات، راجع 
.189صفحة" فيبكرات األنابيب

.189صفحة" فياستبدال بكرات األنابيب"الستبدال البكرات، راجع بليت بكرات األنابيب.

اسحب تغذية األنبوب لألمام.لم يتم إخراج األنبوب بشكل صحيح بعد الطباعة.

" أداة إعداد الطابعةعند استخدام :"
].لألمام] - [تلقيم األنبوب] - [الصيانة["، انقر فوق أداة إعداد الطابعة] في "إعدادات الجھازمن شريط قوائم [

 باستخدام لوحة مفاتيح طابعةP-touch :
على الشاشة الرئيسية، ثم ] لألمام] - [تلقيم األنبوب] - [ضبط األنبوب] - [قيمحدد [

.إدخال (موافق) أو OKاضغط على المفتاح 

تغيير "". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع أداة إعداد الطابعةيمكن تعديل الطول والھوامش ضمن "أريد إدخال تعديالت جيدة على نتيجة الطباعة.
.94صفحة" فيP-touchإعدادات طابعة 

ويكون محول التيار إذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، يمكن استخدام خيار الطباعة عالية السرعة أريد نقل الطباعة.
 بالحبر األسود مثبًتا. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع السرعة TZeالمتردد متصالً والشريط الُمغلف 

العالية عند طباعة الملصقات.

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

 ،ومحول التيار المتردد متصالًإذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية أريد الطباعة بدقة عالية.
 بالحبر األسود مثبًتا. ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الدقة العالية TZeوالشريط الُمغلف 

أثناء طباعة الملصقات.

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

 ،ومحول التيار المتردد متصالًإذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، يمكن استخدام خيار الطباعة بدقة عالية نتيجة الطباعة رديئة.
 بالحبر األسود مثبًتا. ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الدقة العالية TZeوالشريط الُمغلف 

أثناء طباعة الملصقات.

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

إذا كنت تستخدم إعداد طباعة عالية السرعة، فقم بالطباعة باستخدام اإلعداد القياسي.

الحلالمشكلة
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 TZeيمكن استخدام خيار الطباعة بجودة عالية إذا كنت تجري الطباعة من جھاز كمبيوتر، والشريط المغلّف األحرف الصغيرة المطبوعة على الملصق باھتة.
بالحبر األسود مثبًتا. ويمكن استخدام برنامج تشغيل الطابعة لتحديد وضع الجودة العالية أثناء طباعة الملصقات.

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

تم تعيين وضع الدقة العالية أو الطباعة بسرعة عالية، 
ولكن حدث خطأ تقريًبا وال يمكن اكتمال الطباعة.

وفقا ألوضاع الدقة العالية أو السرعة العالية أو الجودة العالية، ينبغي أن تطبع من خالل جھاز كمبيوتر وأن يكون 
 بالحبر األسود مثبًتا.TZeمحول التيار المتردد متصالً والشريط الُمغلف 

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

لمسح رسالة الخطأ، قم بإلغاء عملية الطباعة ثم صل محول التيار المتردد أو قم بإلغاء الطباعة بدقة أو السرعة 
العالية.

قم بطباعة الملصقات التي تتم فيھا محاذاة الباركودات مع رأس الطباعة كما ھو موضح أدناه:تعذر قراءة الباركودات المطبوعة.

رأس الطباعة1

الباركود2

اتجاه الطباعة3

.جرب ماسًحا ضوئًيا آخر

.[الجودة] نوصي بطباعة الباركودات مع تحديد خيار [قياسي] الُمحدد من خيارات

•Windows 7:

]، انقر األجھزة والطابعات بالنقر فوق الزر "بدء"- [الطابعة]، افتح خصائص الجودةلعرض خيارات [
]. تفضيالت الطباعة التي تريدھا ثم انقر فوق [الطابعةبزر الماوس األيمن فوق 

•Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2:

] - التطبيقات] ضمن شاشة [لوحة التحكم بالنقر فوق [الطابعة]، افتح خصائصالجودةلعرض خيارات [
 التي تريد إعدادھا، الطابعة]، ثم انقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات] - [األجھزة والصوت[

].تفضيالت الطباعةثم انقر فوق [

•Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019:

] - األجھزة] - [إعدادات بالنقر فوق الزر "بدء"- [الطابعة]، افتح خصائص الجودةلعرض خيارات [
 التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق الطابعة]، مع النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات[
].تفضيالت الطباعة[

 بشكل FLeال يمكن وضع ملصقات من النوع 
صحيح.

 باستخدام FLe بشكل صحيح. امسح مستشعر FLe متسًخا، فسيتعذر وضع ملصقات FLeإذا كان مستشعر 
.187صفحة" فيFLeتنظيف مستشعر "ممسحة قطنية مبللة بالكحول لتنظيفه. راجع 

ينحشر الشريط عند استعمال شرائط الكاسيت 
TZe-R*** .

، وأِزل الشريط المنحشر.الطابعة من  ***TZe-Rأزل كاسيت الشريط 

  ***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 كاسيت الشريط 
وباإلضافة إلى ذلك، تأكد وباإلضافة إلى ذلك، تأكد أال يعلق الشريط الُمفّرغ أسفَل الطابعة. حيث إن الشريط قد 

ينحشر في حال مالمسته لفتحة خروج الشريط.

احرص على عدم لمس الشريط أثناء الطباعة إضافة إلى ھذه االحتياطات.

الحلالمشكلة

1

2

3
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22معلومات اإلصدار

الحلالمشكلة

ال أعرف رقم إصدار البرنامج الثابت لطابعة 
P-touch.الخاصة بي 

يمكن تأكيد رقم اإلصدار ومعلومات أخرى للبرامج الثابتة باستخدام اإلجراء التالي.

اضغط على المفتاح  ثم  أو  أو  أو ] في الشاشة الرئيسية باستخدام المفتاح قيمحدد [1
OK إدخال(موافق) أو.

.إدخال (موافق) أوOK ثم اضغط على المفتاح  أو ] باستخدام المفتاح معلومات االصدارحدد [2

عالوًة على ذلك، يمكن استخدام اإلجراء التالي. 

.P-touchقم بتشغيل طابعة 1

 ثوان لطباعة التقرير. لالطالع على 10 (التغذية والقص) لمدة تزيد عن اضغط مع االستمرار على زر 2
. 120صفحة" فيP-touchتأكيد إعدادات طابعة "مزيد من المعلومات، راجع 

مم.)36مم 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 

 لالطالع على مزيد من المعلومات حول 170صفحة" فيP-touchكيفية تحديث برامج "ارجع إلى 
P-touch Update Software.
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22مشاكل إعداد الشبكة

الحلالمشكلة

قم بتأكيد اإلعدادات في مربع حوار التثبيت.تستخدم برنامج أمان

 الطابعةاسمح 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

 بعيًدا جًدا عن الجھاز المحمول P-touchتم وضع 
لديك

ك  .Wi-Fi م عن الجھاز المحمول عند تھيئة إعدادات شبكة 1 حوالي P-touchحرِّ

توجد عوائق (على سبيل المثال حوائط أو أثاث) بين 
 والجھاز المحمولP-touchطابعة 

 إلى منطقة خالية من العوائق.P-touchقم بتحريك 

يوجد كمبيوتر السلكي أو جھاز مدعوم بجھاز 
Bluetooth أو فرن ميكروويف أو ھاتف السلكي 

 أو عبر موجه/نقطة P-touchرقمي بالقرب من 
الوصول الالسلكية

.P-touchانقل األجھزة األخرى بعيًدا عن 

.P-touch عن طريق طباعة تقرير إعدادات MACيمكن التأكد من عنوان MACتستخدم تصفية عنوان 

.120صفحة" فيP-touchتأكيد إعدادات طابعة "لالطالع على مزيد من المعلومات، 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 
.Wi-Fiشبكة

.LCDتحقق من مؤشر االتصال الالسلكي على شاشة  بشكل صحيح بالشبكةP-touchلم يتم توصيل 

.Wi-Fiمتصل في وضع :

، لذا يتعين إعادة تكوين اإلعدادات الالسلكية.Wi-Fiتم الفصل في وضع :

.Wireless Directمتصل أو غير متصل في الوضع :

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 P-touchأوقف تشغيل طابعة 
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 الطباعة عبر الشبكة P-touchال يمكن لطابعة 
22 على الشبكة حتى بعد نجاح عملية التثبيتP-touchيتعذر العثور على طابعة 

22مشاكل برنامج األمان

الحلالمشكلة

.207صفحة" فيمشاكل برنامج األمان"راجع تستخدم برنامج أمان

 P-touch متاح لطابعة IPلم يتم تعيين عنوان 
الخاصة بك

 قم بتأكيد عنوانIP.وقناع الشبكة الفرعية 

 صحيحة وموجودة على نفس P-touch وأقنعة الشبكة الفرعية للكمبيوتر وطابعة IPتحقق من أن عناوين 
الشبكة.

 وقناع الشبكة الفرعية، اسأل مسؤول الشبكة.IPلالطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من عنوان 

 قم بتأكيد عنوانIP."وقناع الشبكة الفرعية وإعدادات الشبكة األخرى باستخدام "أداة إعداد الطابعة 

.94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "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 الطابعات والفاكسات لديك من [الطابعة]، ثم حدد األجھزة والطابعاتالزر "بدء"، [
].الطابعة] من قائمة [إلغاء كافة المستندات ثم اختر [الطابعةأيقونة 

تحققت من جميع ما سبق وجربتھا كلھا وعلى الرغم 
 بالطباعةP-touchمن 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 Lightأو 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

لالطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية فتح المنفذ، راجع تعليمات برامج األمان أو اسأل المصّنع.
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22التحقق من تشغيل أجھزة الشبكة

الحلالمشكلة

 والموجه/نقطة P-touchلم يتم تشغيل كٍل من طابعة 
الوصول الالسلكية

.199صفحةتأكد من تنفيذك كافة المھام الموجودة في 

 الخاص بي، مثل P-touchال أعرف إعدادات شبكة 
IPعنوان 

).94صفحة" فيP-touchتغيير إعدادات طابعة "تحقق من "أداة إعداد الطابعة" (راجع 

 من خالل P-touchھل يمكنك اختبار اتصال طابعة 
الكمبيوتر لديك؟

 أو اسم العقدة.IP من جھاز الكمبيوتر باستخدام عنوان P-touchاختبر اتصال طابعة 

 تم بنجاح: طابعةP-touch.تعمل بشكل صحيح وھي متصلة بنفس الشبكة المتصل بھا جھاز الكمبيوتر 

 لم تنجح! طابعةP-touch.غير متصلة بنفس الشبكة المتصل بھا جھاز الكمبيوتر 

اتصل بمسؤول الشبكة.

.P-touch أو عن طريق اسم العقدة بطباعة تقرير إعدادات طابعة IPيمكن التأكد من عنوان 

.120صفحة" فيP-touchتأكيد إعدادات طابعة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
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22رسائل الخطأ

عند ظھور رسالة خطأ على شاشة العرض، يرجى اتباع التوجيھات الواردة أدناه.

الحلالرسالة

ال ُتِزل شريط الكاسيت أثناء الطباعة.الشريط مزال!

حدد حجم خط أصغر.نص آبير!

 حجم الرموز المنقولة تجاوز عرض الملصق عندما تقوم طابعةP-touch بطباعة الملصقات باستخدام 
االتجاه الرأسي. قم بإنشاء بيانات الرمز المنقول باستخدام الحجم المالئم للملصق الذي تستخدمه.

Unable to use 01! الخطأMRAM قم بإيقاف تشغيل طابعة .P-touch.ثم شغلھا مرة أخرى 

 ثم شغلھا مرة أخرى.P-touchإعداد رأس الطباعة غير صحيح. قم بإيقاف تشغيل طابعة !02ال يمكن استخدام 

الطباعة بدقة/سرعة عالية غير 
متوفر!

 عند استخدام الطباعة عالية الدقة أو عالية السرعة، يتعين عليك توصيل محول التيار المتردد واستخدام شريط
 فقط، والطباعة من جھاز الكمبيوتر. أو بدالً من ذلك، اطبع باستخدام TZeمغلف بالحبر األسود من النوع 

اإلعداد القياسي.

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 

 ثم شغلھا مرة أخرى. تحقق P-touchيوجد عطل بعملية تغذية الملصقات بالطابعة. قم بإيقاف تشغيل طابعة عطل في الحامل! (الملصق)
.Brotherمن تثبيت شريط الكاسيت بشكل صحيح. في حال استمرار الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 

 ثم شغلھا مرة أخرى. تحقق P-touchيوجد عطل بعملية تغذية األنابيب بالطابعة. قم بإيقاف تشغيل طابعة عطل في الحامل! (األنبوب)
.Brotherمن تثبيت األنبوب بشكل صحيح. في حال استمرار الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 

تم توصيل أو نزع المحول 
الكهربائي!

 تظھر ھذه الرسالة إذا وصلت محول التيار المتردد أو فصلته أثناء الطباعة. إلزالة العطل وطباعة مھمة

 (الطاقة). إللغاء مھمة الطباعة، الطباعة مرة أخرى، اضغط مع االستمرار على أي زر بخالف زر 

 (الطاقة).اضغط مع االستمرار على زر 

اسم الطراز الُمعين للملف المرسل غير صحيح. قم بإنشاء الملف باستخدام اسم الطراز الصحيح.فشل في نقل الملف!

عند اإليقاف المؤقت للطباعة، قد تكون بعض الوظائف غير متوفرة. يمكنك استخدام ھذه الوظيفة بعد إكمال هذه الوظيفة غير متوفرة!
 مھمة الطباعة التي تم إيقافھا مؤقًتا.P-touchطابعة 
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LED22مؤشرات 

. كما توضح الرموز المستخدمة في ھذا القسم ما تعنية ألوان وأنماط المؤشرات المختلفة:P-touchُتضيء المؤشرات وتومض لبيان حالة 

يضيء المؤشر باللون الموضح أو  أو 

يومض المؤشر باللون الموضح أو  أو 

يمكن أن ينطفئ المؤشر أو يضيء أو يومض بأي لون

المؤشر ال يضيء

مؤشر الطاقة والملصق واألنبوب

الوضع (الطاقة) (ملصق) (أنبوب)

جاٍر إيقاف تشغيل الطاقة

الغطاء العلوي مفتوح

وضع الخمول

وضع التثبيت

وضع تلقيم وقطع الشريط

(مرة واحدة كل ثانية)
جاٍر نقل البيانات

تبريد اآلن

1خطأ في النظام 

2خطأ في النظام 

3خطأ في النظام 

(مرة واحدة كل ثانية)

USBخطأ في جھد مصدر الطاقة الزائد لمضيف 

 كبير السعةفي التخزينخطأ 

(مرة واحدة كل ثانيتين)
عطل بحامل الملصق

عطل بحامل األنبوب

 ثانية)1.8(مرتان كل 
خطأ في المحول

وضع جاٍر التمھيد

وضع إعادة الضبط 

وضع إعادة الضبط (عند بدء تشغيل الوضع)
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وضع إعادة الضبط 

 مرات)2/4/6(وضع إعادة الضبط عند الضغط على الزر 

(ثالث مرات)(ثالث مرات)

وضع إعادة الضبط

وضع إعادة الضبط (عند تأكيد إعادة الضبط)

وضع التخزين كبير السعة

(مرة واحدة)
وضع معالجة التخزين كبير السعة

وضع الطباعة (األنبوب)

(مرة واحدة كل ثانية)
استالم البيانات (األنبوب)

(مرة واحدة كل ثانيتين)
في وضع اإليقاف المؤقت (األنبوب)

 ثانية)1.8(مرتان كل 
في وضع القص (األنبوب)

 ثانية)1.8(مرتان كل  ثانية)1.8(مرتان كل 
خطأ الذاكرة ممتلئة (األنبوب)

خطأ بالقاطعة (األنبوب)

 ثانية)1.8(مرتان كل 

خطأ عدم وجود أنبوب (األنبوب)

خطأ انتھاء الوسط (األنبوب)

(مرة واحدة كل ثانية)
خطأ فتح الغطاء العلوي أثناء الطباعة (األنبوب)

خطأ عدم وجود شريط كاسيت (األنبوب)

(مرة واحدة كل ثانية)

خطأ وجود انحشار بشريط الحبر (األنبوب)

خطأ عدم وجود شريط حبر متبقي (األنبوب)

خطأ وجود انحشار باألنبوب (األنبوب)

مشكلة بتغذية الشريط (األنبوب)

 ثانية)1.8(مرتان كل  ثانية)1.8(مرتان كل 
خطأ في الطباعة عالية الدقة/الطباعة عالية السرة (األنبوب)

مؤشر الطاقة والملصق واألنبوب

الوضع (الطاقة) (ملصق) (أنبوب)



 استكشاف األعطال وإصالحھا

212

22

وضع الطباعة (الملصق)

(مرة واحدة كل ثانية)
استالم البيانات (الملصق)

(مرة واحدة كل ثانيتين)
في وضع اإليقاف المؤقت (الملصق)

 ثانية)1.8(مرتان كل  ثانية)1.8(مرتان كل 

خطأ الذاكرة ممتلئة (الملصق)

خطأ باالتصال (األنبوب/الملصق)

عند الوميض بالتناوب: خطأ بالقاطعة (الملصق)

عند الوميض في نفس الوقت: 

خطأ ارتفاع درجة الحرارة (الملصق)

 ثانية)1.8(مرتان كل 
خطأ شريط غير متوافق (الملصق)

(مرة واحدة كل ثانية)
خطأ وسائط خاطئة (الملصق)

 ثانية)1.8(مرتان كل 

خطأ عدم وجود شريط كاسيت (الملصق)

خطأ انتھاء الوسط (الملصق)

خطأ فتح الغطاء العلوي أثناء الطباعة (الملصق)

 ثانية)1.8(مرتان كل  ثانية)1.8(مرتان كل 
خطأ في الطباعة عالية الدقة/الطباعة عالية السرة (الملصق)

خطأ عدم اكتشاف العالمة السوداء (الملصق)

مؤشر الطاقة والملصق واألنبوب

الوضع (الطاقة) (ملصق) (أنبوب)
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مؤشر البطارية

الوضع (الطاقة) (البطارية)

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: مكتملة

جاٍر الشحن

 ثواٍن)4(مرة واحدة كل 
طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: متوسطة

 ثواٍن)4(مرتان كل 
طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: منخفضة

خطأ البطارية القابلة إلعادة الشحن

طاقة البطارية القابلة إلعادة الشحن: فارغة

خطأ في توصيل/فصل المحول

Wi-Fiمؤشر 

) Wi-Fi((الطاقة) الوضع

 متاحةWPSتعذر العثور على نقطة وصول 

WPSخطأ اتصال نقطة وصول 

التحقق من البروتوكول

 ثواٍن)1.8(مرتان كل 
إعدادات األمان غير صحيحة

 ثواٍن)1.8(مرتان كل 
WPSخطأ بحث نقطة وصول 

 قيد التشغيل، غير متصلةWi-Fiشبكة 

Wi-Fiقيد التشغيل، متصلة 

Wi-Fiإيقاف تشغيل 
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22تحذيرات المؤشر

الحلالمشكلة

 البيانات بالكامل، P-touchيتم حفظ البيانات المطبوعة في المخزن المؤقت، وإذا لم تتلق طابعة البيانات الواردة في المخزن
فلن تبدأ الطباعة.

، ومن ثم شغلھا مرة أخرى.P-touchأوقف تشغيل طابعة 

الرأس الحراري ساخن جدا.الرأس تبرد

 وتستأنف الطباعة فقط بعد أن تبرد الرأس الحراري. وقد تصبح الرأس P-touchتتوقف طابعة 
ساخنة جدا في حال طباعة عدد كبير من الملصقات.

عندما تصبح الرأس الحرارية ساخنة جدا، فقد تطبع الملصقات في مناطق ال ترغب في طباعتھا. 
 وعدم وجودھا P-touchولتجنب السخونة الزائدة أو تأخيرھا، تأكد من التھوية الكافية لطابعة 

في مكان مغلق.

 نظًرا للسخونة الزائدة بسبب نوع الكاسيت P-touchإذا كان من الضروري تبريد طابعة 
المستخدم أو محتويات الملصق، فقد تستغرق الطباعة وقًتا أطول من المعتاد.

مالحظة
 في األماكن العالية P-touchقد تحدث ھذه الحالة في كثير من األحيان عندما يتم استخدام 

.P-touch م) نظًرا النخفاض كثافة الھواء المتاح لتبريد 3048(أكثر من 

P-touchلحل ھذه المشكلة، اتصل بموزع  في وضع التمھيدBrother أو خدمة عمالء Brother.للحصول على المساعدة 

تحقق مما يلي:األخطاء المتعلقة بشرائط الكاسيت أو األنابيب

.أنت تستخدم شريط الكاسيت أو األنبوب الصحيح

.يوجد شريط أو أنبوب كافي متبقي

.تم تثبيت شريط الكاسيت أو األنبوب بشكل صحيح

أريد إعادة تعيين خطأأريد إعادة تعيين خطأ

افتح الغطاء العلوي، ثم أغلقه.1

 (التغذية والقص).إذا لم يتم إعادة ضبط الخطأ، فاضغط على الزر 2

، فقم بإعادة تشغيلھا P-touchإذا كانت إعادة ضبط الخطأ لم تتم بعد، فأوقف تشغيل طابعة 3
مرة أخرى.

.Brotherفي حال لم يتم إعادة تعيين الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 4
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P-touch23مواصفات طابعة 

النتائج.قد ال تتمكن من الحصول على نتائج طباعة عالية الجودة وفًقا لنوع األنبوب الذي تستخدمه. قبل استخدام أي أنبوب، اطبع نسخة اختبار للتحقق من 1
 بالحبر األسود مثبًتا.TZeيمكن استخدام وضع الدقة العالية أو السرعة العالية، إذا كنت تطبع من جھاز كمبيوتر، ومحول التيار المتردد متصالً، والشريط الُمغلف 2

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لشريط 
 بالحبر األسود مثبًتا.TZeيمكن استخدام وضع الجودة العالية، إذا كنت تطبع من جھاز كمبيوتر، والشريط الُمغلف 3

.TZe-FX**1ال يمكنك استخدام ھذه الوظيفة مع شريط 
قد يكون الحجم الفعلي للحرف أصغر من أقصى ارتفاع للطباعة.4

23مواصفات المنتج

E850TKWاسم الطراز

الحجم

 المزودة بلوحة مفاتيح)LCD مم (ارتفاع) تقريًبا (بما في ذلك وحدة 173 مم (عمق) × 188 مم (عرض) × 338حوالي األبعاد

 المزودة بلوحة مفاتيح، وباستثناء بطارية الليثيوم أيون)LCD كجم (بما في ذلك وحدة 4.6حوالي الوزن

الطباعة

نقل الحرارةاألسلوب

 مم6.5-2.5القطر الداخلي: 1األنابيب المتوافقة

 مم0.5السمك: 

PVCالمادة: 

 نقطة لكل بوصة (للملصقات)360 نقطة / 454رأس الطباعة

 نقطة لكل بوصة (لألنابيب)360 نقطة / 86

2 نقطة لكل بوصة720 نقطة لكل بوصة × 360وضع الدقة العالية: 

2 نقطة لكل بوصة 180 نقطة لكل بوصة × 360الوضع عالي السرعة: 

3 نقطة لكل بوصة360 نقطة لكل بوصة × 360وضع الجودة العالية: 

4 مم)36 مم كحد أقصى (عند استخدام شريط 32الملصق: ارتفاع الطباعة

4 مم)6.5 مم كحد أقصى (عند استخدام أنبوب 6األنبوب: 

الملصق:سرعة الطباعة

 مم/ثانية كحد أقصى. 60محول التيار المتردد: 

2 مم/ثانية كحد أقصى)30(وضع الدقة العالية: 

2 مم لكل ثانية كحد أقصى)80(وضع السرعة العالية: 

3 مم/ثانية)20(وضع الجودة العالية: 

 مم/ثانية.60-20البطاريات: 

3 مم/ثانية)20(وضع الجودة العالية: 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.

األنبوب:

 مم/ثانية.40الحد األقصى: 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.

 مم)36 مم، 24 مم، 18 مم، 12 مم، 9 مم، 6 مم، 3.5 (بعرض Brother من TZeكاسيت الشريط من النوع الكاسيت

 مم)23.6 مم، 17.7 مم، 11.7 مم، 8.8 مم، 5.8 (بعرض Brother HSeشريط أنبوب االنكماش الحراري 

 مم)45 مم × Brother)  21 من FLeشريط الملصقات من النوع 

 مم عرض)Brother)  12 من TRشريط الكاسيت من النوع 
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 (الوضع المخصص).Ad-hocقد ال تدعم جميع أجھزة الكمبيوتر واألجھزة المحمولة وأنظمة التشغيل وضع 5

E850TKWاسم الطراز

Brother من TZeشريط الكاسيت من النوع عدد األسطر

مم: 12 سطور، شريط مقاس 9 مم: 18 سطًرا، شريط مقاس 12 مم: 24 سطًرا، شريط مقاس 17 مم: 36شريط 
 مم: سطر واحد3.5 مم: سطران، شريط مقاس 6 سطور، شريط مقاس 4 مم: 9 سطور، شريط مقاس 6

 شريط األنبوب من النوعHSe من Brother:

 سطور، شريط 5 مم: 11.7 سطور، شريط مقاس 8 مم: 17.7 سطًرا، شريط مقاس 10 مم: 23.6شريط مقاس 
 مم: سطران5.8 سطور، شريط مقاس 3:  مم8.8مقاس 

 أنبوبPVC

مم: 3.5: سطران، أنبوب  مم4.0 مم: سطران، أنبوب 5.0 مم: سطران، أنبوب 6.0 مم: سطران، أنبوب 6.5أنبوب 
 مم: سطر واحد2.5، أنبوب سطران مم: 3.0 أنبوب ،سطران

الذاكرة (الملفات المحلية)

 ملًفا99الحد األقصى تخزين الملفات

مصدر الطاقة

 ھرتز50/60 فولت 240-100 فولت، التيار المتردد AD9100ESA  :(24مھايئ التيار المتردد (المھايئ

 فولتPA-BT-4000LI  :(14.4بطارية ليثيوم أيون (البطارية

 دقيقةPA-BT-4000LI  :(30بطارية ليثيوم أيون (إيقاف التشغيل التلقائي

): إيقاف تشغيلAD9100ESAمھايئ التيار المتردد (

.)192صفحة" فيوقت إيقاف التشغيل التلقائي"التلقائي، راجع -(لتغيير إعداد إيقاف التشغيل 

الواجھة

USB بالسرعة القصوى2.0إصدار 

Wi-FiWireless Direct  :IEEE 802.11n

 وضعAd-Hoc5  :IEEE 802.11b

 :وضع البنية األساسيةIEEE 802.11b/g/n

WPS 2.0

أخرى

درجة حرارة

التشغيل/الرطوبة

 محركTZe

80 و ٪20 درجة مئوية / بين ٪35 و10عند التشغيل: بين 

 درجة مئوية27الحد األقصى لدرجة حرارة المصباح الُمبتل: 

محرك األنبوب

80 و ٪20 درجة مئوية / بين ٪35 و15عند التشغيل: بين 

 درجة مئوية27الحد األقصى لدرجة حرارة المصباح الُمبتل: 
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23بيئة 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 المشكالت وإصالحھا، نصائح مفيدة حول استخدام •

المعلومات حول المواد المستھلكة•

أحدث معلومات التوافق مع نظام التشغيل•

محتويات ھذا الموقع اإللكتروني عرضة للتغيير دون إشعار.

المواصفاتالعنصر

  /Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2012نظام التشغيل
Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016الذاكرة
Windows Server 2019   :512ميجابايت أو أكثر 

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10  :1) بت)64 جيجابايت أو أكثر (2 بت) أو 32 جيجابايت أو أكثر 

مشغل القرص المضغوطأخرى

https://support.brother.com/
https://support.brother.com/
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 إلنشاء القوالب.P-touch Editor، تجب مراعاة النقاط التالية عند استخدام P-touch غير متاحة مع طابعة P-touch Editorنظًرا ألن بعض وظائف 

نقل القالب إلى ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع P-touchويمكنك التحقق من معاينة القالب المطبوع قبل نقل القالب الذي تم إنشاؤه إلى طابعة 
P-touch Transfer Manager145صفحة" في.

24مالحظات حول إنشاء القوالب

 يتم تحميلP-touch خطوط. ستتم طباعة جزء من النص في القالب الذي يتم نقله إلى طابعة 7 بعدد P-touch باستخدام الخطوط وأحجام األحرف 
.P-touch Editor. ونتيجة لذلك، قد يختلف الملصق المطبوع عن صورة القالب الذي تم إنشاؤه في P-touchالمماثلة التي 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 ،
.P-touch. باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر بعض أنماط األحرف على طابعة P-touchباستخدام 

 ال يمكن نقل حقل الترقيم المحدد معP-touch Editor.

 ال تتوافق الخلفيات المحددة بواسطةP-touch Editor مع P-touch.

 ال يمكن نقل تخطيطP-touch Editor.(تكبير الملصق وطباعته على ملصقين أو أكثر) الذي يستخدم وظيفة الطباعة المنقسمة 

 سطًرا من النص المكتوب فقط في حقل قاعدة البيانات بواسطة طابعة 17تتم قراءة أول P-touch.

.قد ال تتم طباعة الحقول التي تتجاوز منطقة الطباعة بالكامل

24مالحظات حول نقل القوالب

 قد يختلف الملصق المطبوع عن الصورة التي تظھر في منطقة معاينةP-touch Transfer Manager.

 إذا تم نقل الباركود الذي لم يتم تحميله على طابعةP-touch إلى طابعة P-touch فسيتم تحويل الباركود إلى صورة إذا كان ثنائي األبعاد. وال يمكن ،
تحرير الصورة الخاصة بالباركود الذي تم تحويله، وإذا احتوى القالب على باركود ذا ُبعد واحد ويتم تدويره، فسيحدث خطأ وال يمكن نقل القالب.

 يتم تحويل كل الكائنات المنقولة التي لم يمكن تحريرھا بواسطة طابعةP-touch.إلى صور 

 سيتم تحويل الكائنات المجمعة إلى صورة نقطية واحدة، حيث ال يمكن تحرير البيانات باستخدام لوحة مفاتيح طابعةP-touch.

24مالحظات حول نقل البيانات بخالف 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".P-touchإلى ذلك، يجب التعرف على السطر األول للبيانات في الملف المنقول بواسطة 

 سيتم تحديد حجم الشعارات والرموز والرسومات التي تم تنزيلھا في طابعةP-touch.تلقائًيا مثل الخط الموجود أو أي رمز موجود في المكتبة 

P-touch Transfer Manager24مالحظات حول استخدام 
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25البروتوكوالت المدعومة وميزات األمان

25مصطلحات ومعلومات الشبكة

 (وضع البنية األساسية)IEEE 802.11b/g/nالسلكيةالواجھة

IEEE 802.11b وضع) Ad-Hoc(

IEEE 802.11n وضع) Wireless Direct(

  ، IPv4(ARP ، RARP ، BOOTP ، DHCP ، APIPA (Auto IP)  ، mDNS ، WINSبروتوكول (الشبكة (عام)
 ، Port9100 ، منفذ أولي مخصص/NetBIOS ، DNS Resolver ، LPR/LPDتحليل األسماء 

LLMNR ، SNMPv1/v2c ، مجيب SNTP ، ICMP ، عميل TFTP ، عميل وخادم FTPخادم 

 ، Port9100 ، منفذ أولي مخصص/DNS ، LPR/LPD ، mDNS ، محلل IPv6(NDP ، RAبروتوكول (
LLMNR ، SNMPv1/v2c ، مجيب TFTP ، ICMP ، عميل وخادم FTP ، SNMPv1خادم

 ، WPA/WPA2-PSK ، LEAP ، EAP-FAST بت، WEP 64/128 حرًفا) ، SSID)  32السلكيةالشبكة (األمان)
PEAP ، EAP-TTLS ، EAP-TLS
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25أنواع اتصاالت وبروتوكوالت الشبكة

، جنًبا إلى جنب مع الشبكات العامة والمصطلحات الشائعة.Brother من P-touchستجد معلومات أساسية حول ميزات الشبكة المتقدمة لطابعة 

تختلف البروتوكوالت المعتمدة وميزات الشبكة وفًقا الختالف الطراز الذي تستخدمه.

25أنواع اتصاالت الشبكة

TCP/IP25طباعة النظير للنظير باستخدام 

في بيئة النظير للنظير، يرسل كل كمبيوتر ويتلقى مباشرة البيانات لكل جھاز. وال يوجد ھناك خادم مركزي للتحكم في الوصول إلى الملفات أو مشاركة 
.الطابعة

الموجه1

 في شبكة أصغر مكونة من جھازي كمبيوتر أو ثالثة أجھزة، نوصي باستخدام أسلوب طباعة النظير للنظير حيث يعد ھو األسھل للتھيئة من أسلوب
.221صفحة" فيالطباعة المشتركة بالشبكة"الطباعة المشتركة للشبكة. راجع 

 يجب أن يستخدم كل كمبيوتر بروتوكولTCP/IP.

 تحتاج طابعةP-touch الخاصة بك إلى تھيئة عنوان IP.مناسب 

 في حالة استخدام موجه، يجب عليك تھيئة عنوان البوابة على أجھزة الكمبيوتر وطابعةP-touch.

TCP/IPTCP/IP
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25الطباعة 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 بيئة الطباعة المشتركة عبر الشبكة

 يجب استخدام "الخادم" أو "خادم الطباعة" لبروتوكول طباعةTCP/IP.

 تحتاج طابعةP-touch إلى تھيئة عنوان IP مناسب، باستثناء عندما يتم توصيل طابعة P-touch عبر واجھة USB.إلى الخادم 

أجھزة كمبيوتر العميل1

تعرف أيضا باسم "الخادم" أو "خادم الطباعة"2

3TCP/IP أو USB

 الشبكة طابعة
 الخاصة بك)P-touch(طابعة 
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25 لشبكةP-touchتھيئة 

25 وأقنعة الشبكة الفرعية والبواباتIPعناوين 

 الذي تريد تعيينه لخادم IP المتصلة بالشبكة. ويجب أن يكون عنوان TCP/IP في بيئة P-touch 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.

IP25عنوان 

 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

25 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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25قناع 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: 

 IP في قناع الشبكة الفرعية إلى أنه ال يوجد حدود لالتصال عند ھذا الجزء من العنوان. يوّضح المثال السابق أننا يمكننا االتصال بأي جھاز بعنوان 0يشير 
.)254 و0 إلى رقم بين x. (حيث تشير العالمة x. 192.168.1يبدأ بـ 

25البوابة (والموجه)

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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25مصطلحات ومفاھيم الشبكة الالسلكية

25مصطلحات األمان

25المصادقة والتشفير

تستخدم معظم الشبكات الالسلكية بعض األنواع من إعدادات األمان، وتحدد إعدادات األمان المصادقة (كيفية تعريف الجھاز نفسه على الشبكة) والتشفير 
، فلن تتمكن Brother الالسلكية من الطابعة وإذا لم تقم بتحديد ھذه الخيارات بشكل صحيح عند تھيئة(كيفية تشفير البيانات عند إرسالھا على الشبكة)، 

 تأكد من تھيئة ھذه الخيارات بعناية.من توصيلھا بالشبكة الالسلكية.

25أساليب المصادقة والتشفير لشبكة السلكية خاصة

.IEEE 802.1x في شبكة السلكية داخل المنزل بدون دعم P-touchُتعد الشبكة الالسلكية الخاصة عبارة عن شبكة صغيرة، فعلى سبيل المثال تستخدم طابعة 

.225صفحة" فيأساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة"، راجع IEEE 802.1x في شبكة السلكية تدعم P-touchالستخدام 

25أساليب 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 Brother طابعةتستخدم 

WPA-PSK

 الالسلكية من االرتباط بنقاط الوصول باستخدام Brother طابعة والذي يمّكن  Wi-Fi (WPA-PSK)لتمكين المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ 
TKIP لـ WPA-PSK.

WPA2-PSK

ـ   AES الالسلكية من االرتباط بنقاط الوصول باستخدام Brother طابعة والذي يمّكن  Wi-Fi (WPA2-PSK)لتمكين المفتاح المحمي المشترك مسبًقا ل
 الشخصي).WPA2-PSK) ، WPAلـ 

WPA/WPA2-PSK

 الالسلكية من االرتباط بنقاط Brother طابعة) والذي يمّكن WPA-PSK/WPA2-PSKلتمكين المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لشبكة السلكية (
 الشخصي).WPA2-PSK) ، WPA وWPA-PSK لـ AES أو WPA-PSK لـ TKIPالوصول باستخدام 

25طرق التشفير

ال يوجد

ال يتم استخدام أسلوب تشفير.

WEP

، فإنه يتم نقل البيانات واستالمھا بمفتاح أمان. WEP (Wired Equivalent Privacy)عند استخدام 

TKIP

 مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)يوفر بروتوكول 

AES

) حماية أكثر قوة للبيانات عن طريق استخدام تشفير المفتاح المتماثل.AESيوفّر مقياس التشفير المتقدم (
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25مفتاح 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•

" (حساسة لحالة األحرف)WSLANيستخدم خمسة أحرف نصية. على سبيل المثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:40 (64•

"71f2234aba أرقام من البيانات السداسية العشرية. على سبيل المثال، "10يستخدم 

:ASCII) بت بتنسيق 104 (128•

" (حساسة لحالة األحرف)Wirelesscommsيستخدم ثالثة عشر حرًفا. على سبيل المثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:104 (128•

"71f2234ab56cd709e5412aa2ba رقًما من البيانات السداسية العشرية. على سبيل المثال، "26يستخدم 

WPA-PSK/WPA2-PSKو TKIP أو AES، WPA2 مع AES

 حرًفا كحد أقصى.63 أحرف أو أكثر وحتى 8) بطول من PSKيستخدم المفتاح المحدد سابًقا (

25أساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة

IEEEتعتبر الشبكة الالسلكية للمؤسسات شبكة كبيرة مع دعم  802.1x إذا قمت بتھيئة طابعة .P-touch لديك في شبكة السلكية تدعم IEEE 802.1x ،
فيمكنك استخدام طرق المصادقة والتشفير التالية:

25أساليب المصادقة

LEAP(للشبكات الالسلكية) 

، والتي  .Cisco Systems, Inc عن طريق  Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol)تم تطوير برتوكول 
تستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة.

عند ضبط [وضع االتصال] على [مؤقت]

وضع التشفيرأسلوب المصادقة

بالفتح النظام

WEP

عند ضبط [وضع االتصال] على [البنية األساسية]

وضع التشفيرأسلوب المصادقة

بالفتح 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 Tunnel)تم تطوير بروتوكول 
، ويستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة، وكذلك لوغاريتمات المفتاح المتماثل لنجاح عملية  .Cisco Systems, Incبواسطة شركة 

المصادقة عبر القنوات.

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•EAP-FAST/NONE

•EAP-FAST/MS-CHAPv2

•EAP-FAST/GTC

PEAP

 Cisco Systems وMicrosoft عن طريق شركة  PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)تم تطوير بروتوكول 
 (أمان طبقة النقل) بين عميل وخادم مصادقة TLS مشفرة (طبقة مآخذ توصيل آمنة)/SSL في إنشاء قناة PEAP، حيث يساھم RSA Securityو

 مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.PEAPإلرسال معّرف مستخدم وكلمة المرور، ويوفِّر بروتوكول 

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•PEAP/MS-CHAPv2

•PEAP/GTC

EAP-TTLS

 عن طريق شركة  EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunnelled Transport Layer Security)تم تطوير 
ـ SSL بإنشاء قناة تشفير مشابھة (EAP-TTLS، تقوم Certicomفانك سوفت وير و  بين عميل وخادم مصادقة إلرسال معّرف المستخدم PEAP) ل

 مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.EAP-TTLSوكلمة المرور. تّوفر 

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•EAP-TTLS/CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAPv2

•EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

 مصادقة شھادة رقمية لعميل وخادم مصادقة. EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security)يتطلب 

25طرق التشفير

TKIP

 مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)يوفر بروتوكول 

AES

) حماية أكثر قوة للبيانات عن طريق استخدام تشفير المفتاح المتماثل.AESيوفّر مقياس التشفير المتقدم (

CKIP

. .Cisco Systems, Inc من قِبل LEAPتخصيص بروتوكول التكامل األصلي لـ 
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25معرف 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) 

عند ضبط [وضع االتصال] على [البنية األساسية]

وضع التشفيرأسلوب المصادقة

LEAPCKIP

EAP-FAST/NONETKIP

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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26الرموز

26الرموز/األحرف/األنماط

الرموزالفئة

تشكيل

اتصاالت

سمعية\مرئية

آهربائية

أسهم

سالمة

ممنوعات

أقواس

رياضية

عالمية

متميز



 الرموز/األحرف/األنماط

229

26

مالحظة
 وعند طباعتھا.P-touch الخاصة بطابعة LCDقد تبدو الرموز الموضحة في الجدول أعاله مختلفة قليالً على شاشة 

نقاط

عمالت

متنوعة

الرموزالفئة
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26األحرف المشددة

األحرف المشددةالحرفاألحرف المشددةالحرف

an

AN

co

CO

dr

DR

es

ES

gt

GT

iu

IU

ky

KY

lz

LZ
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26سمات األحرف

الخط االفتراضي للملصقات.1
الخط االفتراضي للملصقات الخاص بملصقات الكبالت.2

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة

الخط
(للملصق)

Helsinki1Atlanta

BrusselsSofia

Florida
Letter 
Gothic 2

Calgary
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النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة

عندما يتم اختيار "آلي"، يتم ضبط النص تلقائًيا حتى يتم آليالحجم
شريط.أو أنبوبطباعته بأكبر حجم متوفر لكل عرض 

5- 90   pt 
(للملصق)

5- 16   pt
(لألنبوب)

تم تثبيت الحرف على الحجم المحدد.

العرض

x 2x 2/3

x 3/2x 1/2

x 1

 النمط
(للملصق)

مائل + عادي
غامق

غامق
مائل + 
مخطط

مخطط
مائل + 
مظلل

مظلل
مائل + 

حاد

عموديحاد

مائل
عمودي+ 
غامق

 النمط
(لألنبوب)

عموديعادي

عمودي+ غامق
غامق
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المحاذاة االفتراضية للملصقات في وضع إدخال الحروف اإلنجليزية.1
المحاذاة االفتراضية لألنابيب وملصق الكبل.2
المحاذاة االفتراضية للملصقات في وضع إدخال الحروف العربية.3

مالحظة
إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.•

يعتمد حجم الخط الفعلي المطبوع على عرض الشريط وعدد األحرف وعدد األسطر المدخلة. بمجرد وصول الحروف إلى أقل حجم، سيتم تغيير الخط •
. مما يتيح طباعة الملصقات باستخدام أصغر نص ممكن على الملصقات الضيقة أو Helsinkiالمحدد إلى خط مخصص افتراضي، يعتمد على نمط 

الملصقات ذات األسطر المتعددة.

ال يمكنك تحديد خط للطباعة على األنابيب.•

المحدد. (الملصقات فقط.)الخط  بغض النظر عن Brussels تتم الطباعة بخط  نقاط لحجم الخط،5إذا تم تحديد •

 6/9لهجة 
(لألنبوب)

نقطبدون

تسطير

 السطر
(للملصق)

تسطيربدون

مخطط

المحاذاة

3يمين1شمال

محاذاة2وسط

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالسمة
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26 (الملصقات فقط)اإلطارات

النتيجةالقيمةالنتيجةالقيمةالنتيجةالقيمة

123

456

7
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26 (للملصقات فقط)التنسيق التلقائي

26القالب

مخطط الملصقالحجمالقيمةالفئة

إدارة األصول

 مم70 مم × 136ملصق األصول 

 مم70 مم × 224ملصق األصول 

 مم70 مم × 318ملصق األصول 

 مم76 مم × 136حاوية 

 مم76 مم × 224حاوية 

 مم76 مم × 318حاوية 

 مم58 مم × 136ملصق معدات 

 مم58 مم × 224ملصق معدات 

 مم58 مم × 318ملصق معدات 
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خزانة

 مم126 مم × 136ملصق خزانة 

 مم126 مم × 224ملصق خزانة 

 مم111 مم × 318ملصق خزانة 

 مم111 مم × 418ملصق خزانة 

 مم160 مم × 536ملصق خزانة 

 مم160 مم × 624ملصق خزانة 

الفتة

 مم126 مم × 136الفتة 

 مم126 مم × 224الفتة 

 مم66 مم × 336الفتة 

 مم66 مم × 424الفتة 

ملف

 مم219 مم × 136حافة المجلد 

 مم219 مم × 224حافة المجلد 

 مم219 مم × 318حافة المجلد 

 مم82 مم × 12عالمة تبويب المجلد

 مم42 مم × 12عالمة تبويب التقسيم

مخطط الملصقالحجمالقيمةالفئة
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عنوان/هوية

 مم70 مم × 136ملصق عنوان 

 مم70 مم × 224ملصق عنوان 

 مم70 مم × 318ملصق عنوان 

 مم72 مم × 136ملصق اسم 

 مم72 مم × 224ملصق اسم 

 مم72 مم × 318ملصق اسم 

 مم72 مم × 418ملصق اسم 

وسائط

 مم25 مم × SD12ملصق ذاآرة 

 مم25 مم × 9اصبع ذاآرة

 مم113 مم × 16حافة حافظةاألقراص 

 مم113 مم × 23.5حافة حافظةاألقراص 

مخطط الملصقالحجمالقيمةالفئة
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26مخطط الكتل

التفاصيلالقيمةالتفاصيلالقيمةالسمة

36mm

 سطر ب1+2سطران ا

 سطر1+3سطران ب

 سطر1+4ثالثة أسطر

 سطر1+5 سطر ا2+1

24mm

 سطر ب1+2سطران ا

 سطر1+3سطران ب

 سطر1+4ثالثة أسطر

 سطر1+5 سطر ا2+1

18mm

 سطر ب1+2سطران ا

 سطر1+3سطران ب

 سطر1+4ثالثة أسطر

 سطر1+5 سطر ا2+1

12mm

ثالثة أسطرسطران ا

 سطر1+2سطران ب
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9mm

 سطر1+2سطران ا

سطران ب

6mm2+1سطر 

التفاصيلالقيمةالتفاصيلالقيمةالسمة
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26 (الملصقات فقط)أشرطة الرموز

26جدول إعدادات أشرطة الرموز

مالحظة
إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.

26قائمة األحرف الخاصة

القيمةالسمة

النظام
CODE39  ،CODE128  ،EAN-8  ،EAN-13  ،GS1-128 (UCC/EAN-128)   ،

UPC-A  ،UPC-E  ،I-2/5 (ITF)   ،CODABAR

العرض
صغير
آبير

 الرقم
(األحرف المطبوعة أسفل الباركود)

إظهار
بدون

 خانة الفحص
(تحقق من الرقم)

بدون
 إظهار

 فقط)CODABAR وI-2/5 وCODE39(غير متوفر إال لبروتوكوالت 

CODE39

حرف خاص

)SPACE(

CODABAR

حرف خاص



 الرموز/األحرف/األنماط

241

26

CODE128 ، GS1-128 (UCC / EAN-128) 

حرف خاص

)SPACE(DC3

DC4

NAK

SYN

NULETB

CAN

SOHEM

STXSUB

ETXESC

EOT

ENQFS

ACK

BELGS

BS

HTRS

LF

VTUS

FFDEL

CRFNC3

SOFNC2

SIFNC4

DLEFNC1

DC1

DC2
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26الوقت والتاريخ

26جدول خيارات تنسيق الوقت والتاريخ

مالحظة
إعدادات ضبط المصنع تظھر بالخط العريض.

القيمةالسمة

31-12- 12/31/20992099التاريخ

12.31.209931/12/2099
12 -31-209931.12.2099

December 31, 209931 -12-2099

Dec. 31, 209931 . December 2099

2099/12/3131 . Dec. 2099

PM23:59  11:59الوقت
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