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دليل اإلعداد السريع (العربية) QL-810W/820NWB

األدلة المتاحة
■ دليل سالمة المنتج

.الطابعةيقدم ھذا الدليل المعلومات المتعلقة بالسالمة، لذا يرجى قراءته قبل استخدام 
■ دليل اإلعداد السريع (ھذا الدليل)

 مع نصائح مفصلة عن استكشاف األعطال وإصالحھا.الطابعةيقدم ھذا الدليل معلومات أساسية حول استخدام 
■ دليل المستخدم

) الذي يتم إنشاؤه على سطح مكتب الكمبيوتر الخاص بك بعد تنزيل المثبت من Brother (دليل Brother Manualُيحفظ ھذا الدليل في المجلد 
install.brother 

 وعمليات التشغيل ونصائح حول استكشاف األعطال وإصالحھا فضالً عن تعليمات الصيانة.الطابعةيقدم ھذا الدليل معلومات إضافية عن إعدادات 
.Brotherإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل أدلة فردية من مركز حلول 

 (األدلة) في صفحة الطراز الخاص بك Manuals ثم النقر فوق support.brother.com على الموقع Brotherيرجى زيارة مركز حلول 
لتنزيل األدلة األخرى.

لمزيد من المعلومات، انظر "دليل المستخدم".

التطبيقات المتوفرة ألجھزة الكمبيوتر
المرجعاالتصالالكمبيوترالميزاتالتطبيقات

P-touch Editor برنامج إنشاء الملصقات ألجھزة الكمبيوتر. يأتي مع ھذا التطبيق أدوات رسم مدمجة تُتيح لك
طباعة مجموعة واسعة من الملصقات المخصصة في مخططات معقدة تتضمن نصوصاً 

بخطوط وأنماط وإطارات وصور مستوردة وباركودات مختلفة وغيرھا.
) install.brother وبرنامج تشغيل الطابعة. (P-touch Editorيجب تثبيت تطبيق 

. "تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج على جھاز كمبيوتر"لمزيٍد من المعلومات، راجع 
.P-touch Editorراجع "دليل المستخدم" لمطالعة اإلرشادات حول استخدام تطبيق 

Windows®  / 
Mac

Wi-Fi / USB / 
شبكة سلكية 

)QL-820NWB 
 Bluetoothفقط) / 

)QL-820NWB 
فقط)

. الطباعة 10"راجع 
باستخدام كمبيوتر 

)P-touch Editor(".

P-touch Editor Lite 
)QL-810W(فقط 

، ال تحتاج P-touch Editor Liteبرنامج إنشاء الملصقات ألجھزة الكمبيوتر. مع تطبيق 
.USBإلى تثبيت أي تطبيق أو برنامج تشغيل طابعة. يمكن الطباعة فقط بتوصيل كبل 

يتيح لك ھذا التطبيق إنشاء وطباعة ملصقات بسيطة تتضمن نصوصاً وإطارات وصوراً.

Windows® USB الطباعة 11"راجع .
باستخدام كمبيوتر 

)P-touch Editor 
Lite لطابعة 

QL-810W(فقط ".

التطبيقات المتوفرة لألجھزة المحمولة
المرجعاالتصالالجھاز المحمولالميزةالتطبيقات

Brother 
iPrint&Label

إنشاء وطباعة ملصقات باستخدام قوالب على ھاتف ذكي أو جھاز لوحي أو جھاز محمول 
.الطابعةآخر مباشرةً إلى 

Apple iPhone / 
iPad / 
 أو iPod touchجھاز 

Android™ 

Wireless Direct / 
Wi-Fi

. الطباعة 12"راجع 
باستخدام جھاز 

."محمول

Mobile Transfer 
Express

يتيح لك ھذا التطبيق استخدام جھاز محمول لتنزيل قواعد البيانات وبيانات الملصقات التي 
 وتم حفظھا في خدمة سحابة، ومن P-touch Editorقمت بإنشائھا على كمبيوتر باستخدام 

.طابعتكثم إرسالھا إلى 

!QL-810W/820NWBنشكركم على شراء طابعة 

اقرأ "دليل سالمة المنتج" أوالً، ثم اقرأ "دليل اإلعداد السريع" الحالي إلجراء اإلعداد الصحيح. بعد قراءة ھذا الدليل، احتفظ به في مكاٍن أمٍن.

مالحظة
المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.•
 ألي أو كل محتوى من محتويات ھذه الوثيقة.غير المصرح بهيُحظر النسخ أو االستنساخ •

قد تختلف الُطُرز تبًعا لبلدك.
 support.brother.comلمطالعة األسئلة الشائعة واستكشاف األعطال وإصالحھا وتنزيل البرامج واألدلة، قم بزيارة 

لتنزيل وتثبيت برامج تشغيل الطابعة والبرامج واألدلة، قم بزيارة موقعنا اإللكتروني.

install.brother 

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج على "لمزيد من المعلومات عن تثبيت برنامج التشغيل والبرمجيات، انظر 
."جھاز كمبيوتر

http://install.brother/
http://install.brother/
http://support.brother.com/
http://install.brother/
http://support.brother.com/


.الطابعةتحقق من أن العبوة تحتوي على العناصر التالية قبل استخدام 
 لديك.Brotherوفي حالة عدم وجود أي عنصر أو تلفه، اتصل بموزع 

أمامي
QL-810W

 من العبوةالطابعة. إخراج 1

. وصف األجزاء2

مالحظةالطبقة الواقية
 لفتي البادئ Brother QL-810W/820NWBتتضمن طابعة 

التاليتين:
 DKلفة بادئ واحدة من ملصقات العنوان العادية المقطعة بقالب •

 ملصق)100(
 بطول مستمر باللون األسود/DKلفة بادئ واحدة من ملصقات •

 سم)500 سم × 6.2األحمر للطباعة على شريط أبيض (
لمزيد من المعلومات حول استخدام ورقة التنظيف، راجع "دليل 

المستخدم".
طابعة ملصقات

USBكبل 

كبل طاقة التيار المتردد
(قد يختلف المأخذ حسب الدولة.)

محول التيار المتردد 

دليل اإلعداد السريع

DKموجه الشريط وملصق 

دليل سالمة المنتج

 (لفة البادئ)DKلفة 

ورقة التنظيف

DK غطاء حجيرة لفة

أزرار لوحة التحكم

فتحة إخراج الملصقات
ذراعا بكرة اللفات

موجها بكرة اللفات

Wi-Fi زر

زر الطاقة

أزرار لوحة التحكم

زر القاطعة

Editor Lite مؤشر

مؤشر البطارية

Editor Lite زر

مؤشر الحالة

زر التغذية

Wi-Fi مؤشرWPS زر

أمامي
QL-820NWB

مالحظة
).QL-820NWBاضغط مع االستمرار على زر القاطعة للتغذية (بالنسبة لطابعة 

 الخلفي
QL-810WQL-820NWB

. وصف األجزاء (تتمة)2

DK غطاء حجيرة لفة

أزرار لوحة التحكم

ذراعا بكرة اللفات

موجها بكرة اللفات

LCD شاشة عرض
فتحة إخراج الملصقات

زر OK (موافق)

زر السهم ألسفل
زر Menu (القائمة)زر السهم ألعلى

زر القاطعة
زر إلغاء

زر الطاقة

LCD شاشة عرض

مؤشر الحالة

شاشة عرض LCD وأزرار لوحة التحكم

منفذ محول التيار المتردد

USB منفذLAN منفذ USB مضيف

منفذ محول التيار المتردد

USB منفذ



 من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجيرة لفة الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل الطابعة. أمسك 1
DK.بإحكام لفتحه. أخرج الطبقة الواقية من فتحة إخراج الملصقات 

 في موجھي بكرة اللفات.DKبعد إخراج المادة الواقية، ضع لفة 2
تأكد من إدخال ذراعي بكرة اللفات بإحكام في موجھي بكرة اللفات.•
 في حّز الطابعة.1تأكد من زلق المثبت •

 عبر الطابعة.DKمرر لفة 3
 مع الحافة العمودية لفتحة إخراج الملصقات.DKقم بمحاذاة حافة لفة •
أدخل الملصق األول في الفتحة داخل الحجيرة.•
ادفع الملصقات من خالل فتحة إخراج الملصقات حتى يصل الطرف للعالمة، كما ھو •

موضح.

.DKأغلق غطاء حجيرة لفة 4
 تلقائياً. DK، تتم محاذاة طرف لفة الطابعة) لتشغيل عند الضغط على زر الطاقة (

مالحظة
).QL-820NWBاضغط على زر القاطعة لمدة ثانية واحدة لتغذية الشريط تلقائًيا (بالنسبة لطابعة 

DK. ضبط لفة 3

الطبقة الواقية

ھام 

ال ترِم الطبقة الواقية.•
 من داخل الطابعة. ثم أدخل الطبقة الواقية في فتحة إخراج الملصقات DK ثم أخرج أي لفات DKعند عدم استخدام الطابعة، ارفع غطاء حجيرة لفة •

بالطابعة للحفاظ على جودة جيدة للطباعة. 

1

ھام 

ال تترك الملصقات المطبوعة في الطابعة. فالقيام بذلك يؤدي إلى انحشار الملصقات.•
. الطابعة لمنع تراكم الغبار واألتربة في DKعند عدم استخدام الطابعة، أغلق غطاء حجيرة لفة •

.بمقبس كھربائي ثم وصل الكبل بالطابعةوّصل كبل الطاقة 
 (وحدة بطارية اختيارية).PA-BU-001ويمكن أيًضا استخدام 

شحن وحدة البطارية

مالحظة
اشحن وحدة البطارية بالكامل قبل االستخدام.•
 ساعة.2.5قد يستغرق شحن وحدة البطارية بالكامل حتى •

.الطابعةتأكد من تركيب وحدة البطارية في 1
.بمقبس كھربائي الطابعةاستخدم محول التيار المتردد وكبل طاقة التيار المتردد لتوصيل 2

 في حال لم تكن تعمل فعلًيا.الطابعة) لتشغيل اضغط على زر الطاقة (
) باللون البرتقالي أثناء الشحن وينطفئ عندما يتم شحن وحدة البطارية بالكامل.، يضيء مؤشر البطارية (QL-810Wبالنسبة لطابعة 
.LCD، تظھر طاقة البطارية على شاشة عرض QL-820NWBبالنسبة لطابعة 

مالحظة
 للطباعة أو التغذية أو تنفيذ أي مھمة أخرى، فإن عملية الشحن تبدأ تلقائيا مرة أخرى بعد إتمام المھمة في الطابعةعلى الرغم من توقف الشحن عند استخدام 

حال لم يكن الشحن مكتمالً.
إيقاف شحن وحدة البطارية

إليقاف شحن وحدة البطارية، افصل محول التيار المتردد.

. توصيل مصدر الطاقة4

. استخدام وحدة البطارية (بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن المرفقة)5

مالحظات حول استخدام وحدة البطارية
اشحن وحدة البطارية بالكامل قبل االستخدام. وتجنب استخدامھا قبل أن يكتمل الشحن.•
 درجة مئوية، وإال فلن ُتشحن وحدة البطارية. وفي حال توقف الشحن بسبب االنخفاض أو االرتفاع 35 و10يجب أن يتم شحن وحدة البطارية في بيئات تتراوح درجة حرارتھا بين •

 درجة مئوية ثم أعد محاولة الشحن مرة أخرى.35 و10 في بيئة درجة حرارتھا بين الطابعةالشديد في درجة حرارة البيئة، فقم بوضع 
 للطباعة أو التغذية أو إنجاز أي مھام أخرى في الوقت الذي يتم فيه تركيب البطارية وتوصيل محول التيار المتردد، فقد يتوقف الشحن حتى لو لم يتم شحن الطباعةإذا تم استخدام •

البطارية بالكامل. عندما يتوقف تشغيل الطابعة، يستمر شحن البطارية. 
خصائص وحدة البطارية

اتبع التعليمات التالية لضمان أعلى مستوى من األداء وأطول عمر افتراضي لوحدة البطارية:
تجنب استخدام وحدة البطارية أو تخزينھا في المواقع المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية، حيث إنھا قد تؤدي إلى تفريغ شحن البطارية بسرعة أكبر. وقد •

٪ أو أكثر) في موقع معرض لدرجات حرارة مرتفعة.90يحدث ذلك عند استخدام وحدة بطارية مع نسبة شحن مرتفعة (
 لفترة طويلة.الطابعةاحرص على إزالة وحدة البطارية عند تخزين •
٪ في مكان جاف وبارد بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة.50احرص على تخزين وحدة البطارية التي تحتوي على نسبة شحن أقل من •
يوصى بإعادة شحن وحدة البطارية كل ستة أشھر في حال تخزينھا لفترة طويلة.•
 ساخنة الطابعة بأمان؛ ولكن إذا أصبحت الطابعة دافًئا. يعد ھذا طبيعًيا، ويمكن استخدام الطابعة أثناء شحن وحدة البطارية، فقد يبدو ھذا الجزء من الطابعةفي حالة لمس جزء من •

للغاية، فتوقف عن استخدامھا فوًرا.



تستخدم البطارية الصغيرة المستديرة كمصدر طاقة احتياطي للحفاظ على إعدادات الساعة الداخلية. يرجى العلم أن تفريغ البطارية يستمر حتى في 
حالة عدم استخدام الطابعة.

 بإحكام.DK ثم ارفع غطاء حجيرة لفة الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل الطابعة. أمسك الجزء األمامي من 1
اسحب مانع التسرب العازل من على البطارية الصغيرة.2

) لتشغيل الطابعة. يضيء مؤشر الحالة باللون األخضر. اضغط على زر الطاقة (تشغيل:
) مرة أخرى إليقاف تشغيل الطابعة. وقد يضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي حتي يتم  اضغط مع االستمرار على زر الطاقة (إيقاف التشغيل:

إيقاف تشغيل الطاقة.

 فقط)QL-820NWB. تركيب البطارية الصغيرة المستديرة (6

ھام 

باستخدام عملة أو جسم مماثل، أدر ببطء غطاء البطارية الصغيرة المستديرة في اتجاه السھم على غطاء البطارية حتى يتوقف، ثم أِزل غطاءھا.•
ال تقم بتدوير غطاء البطارية الصغيرة المستديرة ألبعد من موضع الفتح، وإال فقد يؤدي ذلك إلى إتالفه. 

أعد تركيب غطاء البطارية الصغيرة المستديرة، باستخدام عملة معدنية أو ما شابه لتدوير غطاء البطارية الصغيرة ببطء في االتجاه المعاكس للسھم •
الموجود على غطاء البطارية حتى يثبت في مكانه.

تأكد من توصيل القطب "+" والقطب "-" بالبطارية الجديدة في االتجاه الصحيح.

تنبيه 

 لفترة زمنية طويلة.الطابعةقم بإزالة البطارية إذا كنت ال تنوي استخدام •
تخلص من البطاريات في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة. تأكد من االلتزام بجميع الضوابط القانونية المحلية والدولية •

والفيدرالية.
عند تخزين البطارية أو التخلص منھا، لفھا باستخدام شريط سيلوفان لمنع حدوث دائرة قصر.•

(انظر الرسم التوضيحي)
. شريط سيلوفان1
. البطارية الصغيرة المستديرة2
نوصي باستبدال البطارية كل سنتين.•

. تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة7

ھام 

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

1

2

شريط سيلوفان1
البطارية الصغيرة المستديرة2

 (القائمة).Menuاضغط على زر 1
 (موافق).OK ثم اضغط على زر اإلدارة]اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد [2
 (موافق).OK، ثم قم بالتمرير لتحديد لغتك ثم اضغط على زر  اللغة]حدد [3

.الطابعةُيبين مؤشر طابعة الملصقات حالة 
QL-810W

مؤشر الحالة

 ثانية.0.3 "بسرعة" تعني على فترات *

Wi-Fiمؤشر 

مؤشر البطارية

QL-820NWB
مؤشر الحالة

 ثانية.0.3 "بسرعة" تعني على فترات *

 فقط)QL-820NWB (طابعة LCD. إعداد لغة شاشة عرض 8

LED. مؤشرات 9

الوضعمؤشر الحالة
إيقاف التشغيل.غير مضيء

التشغيل.ضوء أخضر ثابت
وضع التغذية / وضع الطباعة / وضع القطع / وضع التنظيف.

 ثانية، فقد حدث أحد األمور 0.5إذا كان الضوء األخضر يومض على فترات ضوء أخضر وامض
التالية:

وضع اإلعداد للطباعة•
استقبال بيانات من الكمبيوتر•
جاٍر نقل البيانات•
البحث عن طابعات•

 بشكل صحيح.DK مفتوح. أغلق غطاء حجيرة لفة DKغطاء حجيرة لفة ضوء برتقالي ثابت
وضع إعادة تعيين الملصق يعمل أو تم الضغط على زر القاطعة أثناء إعادة الضبط.

، انظر "دليل المستخدم".الطابعةلمزيٍد من المعلومات حول إعادة تعيين 
 ثانية:0.5إذا كان الضوء البرتقالي يومض على فترات ضوء برتقالي وامض

طابعة الملصقات في وضع التبريد•
 في وضع التمھيد.طابعة الملصقاتضوء أحمر ثابت

 ثانية، فقد حدث أحد األخطاء التالية:1إذا كان الضوء األحمر يومض على فترات ضوء أحمر وامض
DKانتھاء لفة •
خطأ في التغذية•
طابعة الملصقات كان مفتوحاً أثناء استخدام DKغطاء حجيرة لفة •
خطأ في النقل•
خطأ في بحث قاعدة البيانات•
خطأ بحث نقطة الوصول•
خطأ اتصال نقطة الوصول•
خطأ أمان•
لم يتم تحديد قالب•

إذا كان الضوء األحمر يومض بسرعة*، فھناك خطأ في النظام.
إذا كان الضوء األحمر يومض على فترة ثانية واحدة "توقف"، ثم "تشغيل" 

بسرعة*، ثم "توقف" بسرعة*، ثم "تشغيل" بسرعة*، فقد حدث أحد األخطاء التالية:
خطأ في التخزين كبير السعة•

الوضعWi-Fiمؤشر 
إيقاف شبكة االتصال الالسلكية.غير مضيء

إذا كان الضوء األزرق يومض لمدة ثانية واحدة ثم "يتوقف" لمدة ثانيتين، فشبكة ضوء أزرق وامض
االتصال الالسلكية في وضع التشغيل ولكنھا غير متصلة.

شبكة االتصال الالسلكية متصلة وفي وضع التشغيل.ضوء أزرق ثابت

الوضعمؤشر البطارية
إذا كان الضوء البرتقالي يومض مرة واحدة كل ثانية، فالبطارية بحاجة إلى إعادة •ضوء برتقالي وامض

الشحن.
إذا كان الضوء البرتقالي يومض مرتين كل أربع ثواٍن، فطاقة البطارية منخفضة.•
إذا كان الضوء البرتقالي يومض مرة واحدة كل أربع ثواٍن، فطاقة البطارية •

متوسطة.
جاٍر شحن البطارية.ضوء برتقالي ثابت

تم شحن البطارية بالكامل.غير مضيء

الوضعمؤشر الحالة
إيقاف التشغيل.غير مضيء

التشغيل.ضوء أخضر ثابت
وضع التغذية / وضع الطباعة / وضع القطع / وضع التنظيف.

 ثانية، فقد حدث أحد األمور 0.5إذا كان الضوء األخضر يومض على فترات ضوء أخضر وامض
التالية:

وضع اإلعداد للطباعة•
استقبال بيانات من الكمبيوتر•
جاٍر نقل البيانات•
البحث عن طابعات•

 بشكل صحيح.DK مفتوح. أغلق غطاء حجيرة لفة DKغطاء حجيرة لفة ضوء برتقالي ثابت
 ثانية:0.5إذا كان الضوء البرتقالي يومض على فترات ضوء برتقالي وامض

طابعة الملصقات في وضع التبريد•
 في وضع التمھيد.طابعة الملصقاتضوء أحمر ثابت

 ثانية، فقد حدث أحد األخطاء التالية:1إذا كان الضوء األحمر يومض على فترات ضوء أحمر وامض
DKانتھاء لفة •
خطأ في التغذية•
طابعة الملصقات كان مفتوحاً أثناء استخدام DKغطاء حجيرة لفة •
خطأ في النقل•
خطأ في بحث قاعدة البيانات•
خطأ بحث نقطة الوصول•
خطأ اتصال نقطة الوصول•
خطأ أمان•
لم يتم تحديد قالب•

إذا كان الضوء األحمر يومض بسرعة*، فھناك خطأ في النظام.
إذا كان الضوء األحمر يومض على فترة ثانية واحدة "توقف"، ثم "تشغيل" 

بسرعة*، ثم "توقف" بسرعة*، ثم "تشغيل" بسرعة*، فقد حدث أحد األخطاء التالية:
خطأ في القاطعة•
خطأ في التخزين كبير السعة•



 وتطبيقات أخرى على P-touch Editor، ثّبت برنامج تشغيل الطابعة وتطبيق Mac أو  ®Windowsللطباعة من كمبيوتر يعمل بنظام 
الكمبيوتر.

:  ®Windowsلنظام تشغيل 
 BRAdmin Light، أداة إعداد الطابعة، P-touch Editor  ،P-touch Update Softwareبرنامج تشغيل الطابعة، 

BRAdmin Professional
: Macلنظام التشغيل 

 (أداة إعداد الطابعة)، معالج إعداد P-touch Editor  ،P-touch Update Software  ،Printer Setting Toolبرنامج تشغيل الطابعة، 
جھاز السلكي

) وتنزيل المثبت وأحدث البرامج واألدلة.install.brotherيرجى زيارة موقعنا (1

 الذي تم تنزيله ثم اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة لمتابعة التثبيت.exe. انقر نقراً مزدوجاً فوق ملف 2

مالحظة
 بجھاز كمبيوتر يستخدم اتصاالً السلكياً، يوصى باتباع التالي:الطابعةلتوصيل 

قم بتكوين إعدادات الشبكة الالسلكية أثناء تثبيت البرنامج. يمكن تغيير اإلعدادات الحقاً من خالل استخدام أداة إعداد الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر •
"دليل المستخدم".

.USB باستخدام كبل الطابعةثبِّت البرنامج على كمبيوتر متصل السلكًيا بالشبكة، وقم بتھيئة •
 (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للشبكة الالسلكية.SSIDاحرص على أن يكون لديك •
 المحمي) لتھيئة إعدادات الشبكة الالسلكية Wi-Fi بضغطة واحدة (إعداد WPS، يمكنك استخدام WPSإذا كان موجه/نقطة الوصول الالسلكي يدعم •

بشكل سريع.

أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت.3

 السلكية أو سلكية. لمزيد من LAN أو شبكة USB باستخدام كبل Mac أو  ®Windows بجھاز كمبيوتر يعمل بنظام الطابعةيمكنك توصيل 
المعلومات، انظر "دليل المستخدم".

 التوصيل باستخدامUSB

.الطابعة في الجزء الخلفي من USB بمنفذ بالطابعة الخاص USBقم بتوصيل طرف كبل 1

 الموجود على الكمبيوتر.USBوصل الطرف األخر للكبل بمنفذ 2

قم بتشغيل الطابعة.3

 التوصيل باستخدامWi-Fi

QL-810Wطابعة 

قم بتشغيل الطابعة.1

) الوميض باللون األزرق (Wi-Fi. يبدأ مؤشر Wi-Fiلتشغيل وظيفة  لمدة ثانية الطابعة) في  (Wi-Fiاضغط مع االستمرار على زر 2
مرة كل ثالث ثواٍن.

)P-touch Editor. الطباعة باستخدام كمبيوتر (10

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج على جھاز كمبيوتر

ھام 

QL-810W :عند الطباعة باستخدام  فقطP-touch Editor اضغط مع االستمرار على زر ،Editor Lite حتى يتوقف مؤشر Editor Lite 
األخضر.

 بجھاز كمبيوترالطابعةتوصيل 

QL-820NWBطابعة 

 (القائمة).Menuاضغط على زر 1

اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد قائمة [شبكة اتصال السلكية].2

 (موافق).OKاضغط على زر 3

 متاًحا اآلن.Wi-Fiاضغط على زر ▲ أو ▼ لتعيين [السلكية (تشغيل/إيقاف)] على [نعم]. أصبح االتصال بشبكة 4
لمزيد من المعلومات، انظر "دليل المستخدم".

 االتصال عبرBluetooth)  QL-820NWB(فقط 

 (القائمة).Menuاضغط على زر 1

اضغط على زر ▲ أو ▼ لتحديد قائمة [بلوتوث].2

 (موافق).OKاضغط على زر 3

اضغط على زر ▲ أو ▼ لتعيين [بلوتوث (تشغيل/إيقاف)] على [تشغيل]. 4

 متاًحا اآلن.Bluetooth. أصبح االتصال عبر الطابعة الخاص بك الكتشاف Bluetoothاستخدم برنامج إدارة 5

) التوصيل باستخدام شبكة اتصال محلية سلكيةQL-820NWB(فقط 

مالحظة
 السلكية.LAN سلكية، ثبت برنامج تشغيل الطابعة وأداة إعداد الطابعة ثم حدد إعدادات اتصال شبكة LAN بشبكة الطابعة ثابت لتوصيل IPالستخدام عنوان 

."تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج على جھاز كمبيوتر"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

، تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.LANقبل توصيل كبل 1

 نشط على الشبكة.LAN، ثم صل الطرف اآلخر من الكبل بمنفذ الطابعة بالمنفذ الخاص به في الجزء الخلفي من LANصل كبل 2

.قم بتشغيل الطابعة3

مالحظة
] في أداة إعداد الطابعة.إعدادات االتصاليمكن تغيير إعدادات اتصال الطابعة من خالل [
لمزيد من المعلومات، انظر "دليل المستخدم".

مالحظة
، راجع "دليل المستخدم".P-touch Editor Liteلمزيد من المعلومات والتعليمات حول كيفية استخدام •
P-touchلمزيد من المعلومات والتعليمات حول كيفية استخدام لفة طباعة مزدوجة اللون من خالل تطبيق • Editor."راجع "دليل المستخدم ،

) (تتمة)P-touch Editor. الطباعة باستخدام كمبيوتر (10

ھام 

 ونقطة الوصول إلى الشبكة أو الموجه الخاص بك، يجب أن تثبت أوالً برنامج تشغيل الطابعة وأداة إعداد الطابعة. الطابعةإلجراء اتصال بين 

ھام 

 مع الكمبيوتر أو الطابعة أو المحول، يجب أن تقوم أوالً بإقران Bluetooth وجھاز الكمبيوتر الخاص بك المزود بتقنية الطابعةإلجراء اتصال بين 
.Bluetoothالجھاز المحمول باستخدام برنامج إدارة 

http://install.brother/


 األخضر.Editor Lite حتى يضيء مؤشر Editor Liteقم بتشغيل الطابعة، ثم اضغط مع االستمرار على زر 1

مالحظة
QL-810W يتم تعيين :Editor Lite.كوضع افتراضي 

 بجھاز الكمبيوتر.USBقم بتوصيل كبل 2

مالحظة
 وتأكد من تشغيل الطابعة.USB، فقد يتعذر اكتشافھا بطريقة صحيحة. افصل كبل USB عبر موزع الطابعةإذا كنت توصل 

، يظھر مربع حوار على شاشة الكمبيوتر.USBبعد توصيل كبل 3
(قد تختلف الشاشات التالية تبعاً لنظام التشغيل الخاص بك، لكن إجراءات التشغيل تظل مماثلة.)

 فقط)QL-810W لطابعة P-touch Editor Lite. الطباعة باستخدام كمبيوتر (11

Editor Lite زر

Editor Lite مؤشر

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

.PTLITE10انقر نقراً مزدوجاً فوق .فتح المجلد لعرض الملفاتانقر فوق 

Windows Vista®

.P-touch Editor Liteانقر فوق 

مالحظة
 جميع النوافذ إلظھار مربع الحوار.بتصغيرإذا كنت ال ترى مربع الحوار، فربما يكون مختبًئا خلف أحد نوافذ البرامج المفتوحة. قم •
 بجھاز الكمبيوتر الخاص بك ألول مرة. إذ لم يتم تشغيل الطابعة وقتاً أطول من المعتاد عند توصيل P-touch Editor Liteيستغرق تشغيل برنامج •

 بالنقر المزدوج فوق P-touch Editor Lite]. قم بتشغيل برنامج جھاز الكمبيوتر، فيمكن تشغيله من [الطابعةالبرنامج تلقائياً عند توصيل 
PTLITE10.EXE.

 عند استخدامWindows Vista® 

 في مربع الحوار الذي يظھر عند اكتمال الفحص. ]إجراء ذلك دوًما للبرامج واأللعابعند توصيل الجھاز ألول مرة، قم بإجراء فحص ثم حدد مربع االختيار [
 في المرة التالية.QL-810W تلقائياً عند توصيل طابعة P-touch Editor Liteيتم تشغيل برنامج 

.P-touch Editor Liteيبدأ تشغيل برنامج 4

 عند استخدام جھازMacintosh
 Editor في وضع Mac بجھاز الطابعة] عند توصيل QL-810W تظھر أيقونة [.Macintosh غير متوفر لجھاز P-touch Editor Liteبرنامج 

Lite] افتح .QL-810W] من سطح المكتب، ثم قم بإجراء [Start Here Mac إذ لم يكن برنامج .[P-touch Editor 5.1 ،وبرنامج التشغيل مثبتين 
.P-touch Editor 5.1تظھر رسالة توصي بالتثبيت. قم بتثبيتھما واستخدم 

 فقط) (تتمة)QL-810W لطابعة P-touch Editor Lite. الطباعة باستخدام كمبيوتر (11

ھام 

.P-touch Editor Lite أثناء استخدام الطابعةال تقم بإيقاف تشغيل الطاقة أو فصل 



 أو توصيلھا بجھاز محمول. إلنشاء الملصقات وطباعتھا من الجھاز المحمول مباشرة، ثبت تطبيقات مستقلة كطابعة إما الطابعةيمكنك استخدام 
Brother بالجھاز. ُيمكن تنزيل تطبيقات الطابعة الخاصة بالجھاز المحمول، ثم ِصل Brother اآلتية بدون رسوم من App Store أو 

Google Play™ .
•Brother iPrint&Label
•Mobile Transfer Express

.USB بجھاز كمبيوتر باستخدام كبل الطابعة، ثم توصيل الطابعة في Wireless Directقم بتأكيد إعدادات الميزة 1
 ®Windowsلنظام تشغيل •

ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة على جھاز الكمبيوتر.أ )
.[إعدادات االتصال]انقر فوق زر ب )
.[عام]انقر فوق عالمة تبويب ج )
].الواجھة المحددة] لـ [Wireless Direct] أو [Wireless Directالبنية األساسية والـ تأكد من أنه تم تحديد [د )

Macلنظام تشغيل •
 (أداة إعداد الطابعة) على جھاز الكمبيوتر.Printer Setting Toolابدأ تشغيل أ )

.[إعدادات االتصال]انقر فوق زر ب )
 السلكية).LAN  (]Wireless LAN[انقر فوق عالمة تبويب ج )
 (تشغيل).]On[ على ]Wireless Direct[تأكد من تعيين د )

QL-810Wطابعة 2
. Wi-Fiوظيفة  لمدة ثانية لتشغيل الطابعة) في  (Wi-Fiاضغط مع االستمرار على زر 

) الوميض باللون األزرق مرة كل ثالث ثواٍن.(Wi-Fiيبدأ مؤشر 
QL-820NWBطابعة 

 (موافق).OK (القائمة) و [▼] لتحديد قائمة [شبكة اتصال السلكية] ثم اضغط على زر Menuاضغط على زري 
.Wi-Fiعّين [السلكية (تشغيل/إيقاف)] على [نعم] لتشغيل وظيفة 

.LCD) على شاشة عرض  (Wi-Fiستظھر أيقونة 

 للجھاز المحمول.Wi-Fi ثم أدخل كلمة المرور في شاشة إعدادات بالطابعة الخاصSSIDحدد معرف 3

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضيين كالتالي:SSIDيكون معرف •

SSID"  :DIRECT-*****_QL-810W/QL-820NWB.علًما بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من رقم المسلسل للمنتج "
.)الطابعة(يمكن العثور على ملصق رقم المسلسل في حجيرة شريط 

" علًما بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من رقم المسلسل للمنتج. *****820/***** 810كلمة المرور (مفتاح الشبكة): "
 بجھاز محمول في وضع البنية األساسية عبر موجه/نقطة وصول السلكية.الطابعةيمكن توصيل •

. الطباعة باستخدام جھاز محمول12

تثبيت التطبيقات الستخدامھا مع أجھزة المحمول

 بجھاز محمولالطابعةتوصيل 

) على الجھاز المحمول.Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Expressابدأ تشغيل التطبيق (1

مالحظة
تأكد من توصيل الطابعة بالجھاز المحمول.

." بجھاز محمولالطابعةتوصيل "راجع 

حدد قالب أو تصميم ملصقات.2

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

] (طباعة) في قائمة التطبيق.Printانقر فوق [3

. الطباعة باستخدام جھاز محمول (تتمة)12

الطباعة من جھاز محمول



مواصفات المنتج

بيئة التشغيل

المواصفات الرئيسية

المواصفاتالعناصر

طباعة حرارية مباشرة عن طريق الرأس الحراريطريقة الطباعة

فقط)QL-820NWB  (Bluetooth فقط) / QL-820NWB سلكية QL-810W/820NWB /  (LAN) السلكية (USB /  LANالواجھة

مم تقريًبا234مم × 145مم × 125.3الحجم (عرض × ارتفاع × عمق)

)DK كجم تقريًبا (بدون لفات QL-810W  :1.12الوزن
QL-820NWB  :1.16 كجم تقريًبا (بدون لفات DK(

المواصفاتالعنصر

 درجة مئوية35 إلى 10درجة حرارة التشغيل

 درجة مئوية)27٪ (الحد األقصى لدرجة حرارة البصيلة الرطبة 80 إلى 20٪رطوبة التشغيل

 (األسئلة الشائعة واستكشاف FAQs & Troubleshootingيمكنك تصحيح معظم المشكالت بنفسك. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة 
 support.brother.com على الموقع Brotherاألعطال وإصالحھا) في مركز حلول 

أنواع المشكالت المحتملة

).brother.com/product/dev  (Brother Developer Center) متوفرة. ُيرجى زيارة SDKمجموعة تطوير البرامج (
 التي يمكن SDK). (مجموعات iPad وiPhone وAndroid ألجھزة المحمول (SDK ومجموعات b-PAC SDKيمكن تنزيل مجموعة 

تنزيلھا عرضة للتغيير دون إشعار.)

استكشاف األعطال وإصالحھا

الحلالمشكلة
ھل تم إدخال كبل طاقة التيار المتردد بشكٍل صحيٍح؟ •مؤشر الحالة ال يضيء.

 آخر.بمقبس كھربائيتحقق من إدخال كبل طاقة التيار المتردد. إذا تم إدخاله بشكٍل صحيٍح، حاول توصيله 
ھل الكبل مفكوك؟• ال تطبع أو يتم تلقي رسالة خطأ في الطباعة.الطابعة

تحقق من توصيل الكبل بشكٍل آمٍن.
 بشكٍل صحيٍح؟ DKھل تم تركيب لفة •

 ثم أعد تركيبھا.DKإذا لم يتم ذلك، فك لفة 
ھل يوجد لفات كافية متبقية؟ •

تحقق من وجود لفات كافية متبقية.
 مفتوح؟ DKھل غطاء حجيرة لفة •

.DKتحقق من غلق غطاء حجيرة لفة 
ھل حدث خطأ في الطباعة أو خطأ في النقل؟ •

 لديك.Brother ثم شغلھا مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة قائمة، اتصل بموزع أوقف تشغيل الطابعة
، فحاول توصيلھا مباشرة بجھاز الكمبيوتر. إذا لم تكن كذلك، حاول USB مّوصلة عبر موزع الطابعةإذا كانت •

 آخر.USBتوصيلھا بمنفذ 
ھل تم اختيار المنفذ الصحيح؟ •يظھر خطأ نقل البيانات على الكمبيوتر.

].خصائص الطابعة] في مربع الحوار [طباعة من المنفذ التاليتحقق من اختيار المنفذ الصحيح من القائمة [
 في وضع التبريد (مؤشر الحالة يومض باللون البرتقالي)؟ الطابعةھل •

انتظر حتى يتوقف مؤشر الحالة عن الوميض، ثم حاول الطباعة مرة أخرى.
.Brotherخدمة عمالء اتصل ب•انحشار الملصقات في القاطعة.

تحقق من عدم انسداد فتحة إخراج الملصقات.•ال يتم إخراج الملصق بشكل صحيح بعد الطباعة.
 وإعادة تركيبھا.DK بشكل صحيح عن طريق فك لفة DKتحقق من وضع لفة •
 بشكل صحيح.DKتحقق من غلق غطاء حجيرة لفة •

). ترجع القاطعة إلى  مغلقاً ثم اضغط على زر الطاقة (DKإذا حدث خطأ في القاطعة، أبِق غطاء حجيرة لفة •خطأ في القاطعة.
، تحقق من فتحة إخراج الملصقات وأخرج الطابعة تلقائياً. بعد إيقاف تشغيل يتوقف تشغيل الطابعةالوضع الطبيعي و
الورق المحشور. 

، كيف يمكنني إعادة P-touch Editor Liteبعد إنھاء برنامج 
؟الطابعةتشغيل البرنامج أثناء تشغيل 

يوجد ثالث طرق إلعادة التشغيل. قم بأي إجراء مما يلي:
 ثم شغلھا مرة أخرى.الطابعةأوقف تشغيل •
.الطابعة ثم أعد توصيله أثناء تشغيل USBافصل كبل •
 من "جھاز الكمبيوتر".P-touch Editor Liteشغل برنامج •

مجموعة تطوير البرامج

http://support.brother.com
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