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ARB

دليل المستخدم 



i

0مقدمة

0مالحظة ھامة

.تخضع محتويات ھذه الوثيقة ومواصفات ھذا المنتج للتغيير دون إخطار بذلك

 تحتفظ شركةBrother بالحق في إجراء أي تغييرات على المواصفات والمواد الواردة في ھذه الوثيقة دون سابق إنذار وتخلي 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

 للتعرف على معلومات حول األمان والتشغيل.الطابعة ، احرص على قراءة جميع الوثائق المرفقة مع طابعة الملصقاتقبل استخدام

 طابعتك المعروضة في الرسم التوضيحي مختلفة عن الطابعةقد تكون.

.قد تختلف الخيارات واللوازم المتاحة وفًقا للبلد المعني

0األدلة المتاحة

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

الدليل المطبوع في العلبة1
 على الويبBrother في موقع الدعم PDFدليل بتنسيق 2

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

 مع نصائح عن استكشاف األعطال الطابعةيقدم ھذا الدليل معلومات أساسية حول استخدام 1دليل اإلعداد السريع
وإصالحھا.

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

http://support.brother.com/
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0الرموز 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

.الملصقاتوتھدف أيضاً 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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احتياطات عامة
)DK وشريط DK (ملصق DKلفة 

 ال تستخدم سوى ملحقات ومنتجاتBrother بھا. ). ال تستخدم أي ملحقات أو منتجات غير مصّرح،  األصلية (ذات العالمات

.إذا كان الملصق مثبًتا على سطح مبلل أو متسخ أو زيتي، فقد يسھل تقشيره. قبل وضع الملصق، نّظف السطح المقرر استخدامه

 تستخدم لفاتDK أو يتم تقشيرھا عن األسطح إذا تعرضت لضوء فوق بنفسجي أو رياح أو مطر.لونھا ورقاً حرارياً أو طبقة حرارية يمكن أن يبھت 

 تجنب وضع لفاتDK في أماكن معّرضة لضوء الشمس المباشر أو درجات الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو األتربة، واحرص على تخزينھا 
 بعد فتح العبوة مباشرة.DKفي مكان بارد ومظلم. استخدم لفات 

 اللونخدش السطح المطبوع من الملصق بأظافرك أو بأجسام معدنية أو لمس السطح المطبوع بأيٍد مبللة أو رطبة قد يؤدي إلى تغّير أو بھتان.

.ال تضع الملصقات على أي أشخاص أو حيوانات أو نباتات. إضافة إلى ذلك، ال تضع الملصقات أبًدا على ممتلكات عامة أو خاصة دون إذن

 ألن طرف لفةDK مصممّ بحيث ال يلتصق ببكرة الملصقات، فقد ال يتم قطع الملصق األخير بشكل صحيح. إذا حدث ذلك، فأخرج الملصقات المتبقية 
 جديدة ثم أعد طباعة الملصق األخير.DKوأدخل لفة 

 قد يكون أكثر مما ھو موضح على العبوة.DK المضمنة في كل لفة DKمالحظة: السبب في ذلك ھو أن عدد ملصقات 

.ًعند إزالة ملصق بعد لصقه على سطح، قد يبقى جزء منه ملصقا

 قبل استخدام ملصقاتCD/DVD تأكد من اتباع التعليمات في دليل تعليمات مشغل ،CD/DVD بشأن وضع ملصقات CD/DVD.

 ال تستخدم ملصقاتCD/DVD في فتحة تحميل مشّغل CD/DVD.

 ال تقشر ملصقCD/DVD بمجرد وضعه على CD/DVD.فقد تنشأ طبقة سطحية رقيقة تؤدي إلى تلف القرص ،

 ال تضع ملصقاتCD/DVD على أقراص CDs/DVDs مصّممة لالستخدام مع الطابعات النافثة للحبر. فالملصقات ُتقّشر ھذه األقراص بسھولة 
واستخدام أقراص مع ملصقات تقشيرية قد يؤدي إلى فقدان أو تلف البيانات.

 عند وضع ملصقاتCD/DVD استخدم أداة الوضع المرفقة مع لفات ملصقات ،CD/DVD قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف مشّغل .CD/DVD.

 يتحمل المستخدمون كامل المسؤولية عن وضع ملصقاتCD/DVD ال تقبل .Brother أي مسؤولية عن أي خسارة أو تلف للبيانات ناجم عن 
.CD/DVDاالستخدام غير المناسب لملصقات 

 احرص على عدم إسقاط لفةDK.

 تستخدم لفاتDK.ورقاً حرارياً وطبقًة حراريًة. يبھت الملصق والطباعة مع ضوء الشمس والحرارة 
 ألي غرض خارجي يتطلب قوة تحّمل.DKال تستخدم لفات 

 الملصق قد يتغير أو ينتقل لونحسب المنطقة والمواد والظروف البيئية، قد يكون نزع الملصق ممكًنا أو يصبح الملصق غير قابل لإلزالة، وكذلك 
إلى أجسام أخرى. ومن َثم، فعليك التحقق من الظروف البيئية والمواد قبل وضع الملصق. جّرب الملصق بلصق قطعة صغيرة منه على منطقة غير 

بارزة من السطح المقصود.

.وإذ لم تكن نتائج الطباعة كما ھو متّوقع، استخدم خيارات الضبط في برنامج تشغيل الطابعة أو أداة إعداد الطابعة
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0مالحظة 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.

 تشيرWindows Vista  في ھذه الوثيقة إلى جميع إصدارات Windows Vista .

 تشيرWindows 7 في ھذه الوثيقة إلى جميع إصدارات Windows 7 .

 تشيرWindows 8 في ھذه الوثيقة إلى جميع إصدارات Windows 8 .

 تشيرWindows 8.1 في ھذه الوثيقة إلى جميع إصدارات Windows 8.1 .

 يمثل نظامWindows 10 في ھذا المستند Windows 10 Home  ،Windows 10 Proو Windows 10 Enterprise 
.Windows 10 Educationو

 أو Windows 10 Mobile Enterprise أو Windows 10 Mobile في ھذه الوثيقة Windows 10ال يمثل نظام 
Windows 10 IoT Core.

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

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

.ال تتوفر بعض الطرز في بعض الدول

0العالمات التجارية

.  .ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTDيحدد ھذا المنتج الخط 

 جميع الحقوق محفوظة. .Brother Industries, Ltd 2019حقوق النشر © 
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1
1منظر خلفي

منفذ محول التيار المتردد1

USBمنفذ 2

USBمضيف 3

LANمنفذ 4

ھام
حسب اإلجراء التالي:، تأكد من إزالة الطبقة الواقية الطابعةقبل الشروع في استخدام 

.الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل 1
 بإحكام لفتحه.DK من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجرة لفة الطابعةأمسك 

أزل الطبقة الواقية من فتحة إخراج الملصقات.2

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

الملصقات للحفاظ على جودة جيدة للطباعة.

QL-810WQL-820NWB

4 3

1

2

1 

2

طبقة واقية
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1
DK1تحميل لفة 

a طابعة الملصقاتتأكد من إيقاف تشغيل .
 بإحكام لفتحه.DK من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجرة لفة الطابعةأمسك 

b ضع لفةDK.في موجه بكرة اللفات 
تأكد من إدخال ذراع بكرة اللفات بإحكام في موجه بكرة اللفات.•
.الطابعة في حّز )1المثبت (تأكد من زلق •
 P-touch Editor) في Mac] (وسائط الطباعة) (لنظام التشغيل Print Media)  / [Windows ] (لنظام التشغيل نوع الورقتأكد من توافق [•

مع الوسائط المثبتة.
 l

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

1
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1
d أغلق غطاء حجيرة لفةDK.

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

ھام
. فالقيام بذلك يؤدي إلى انحشار الملصقات.الطابعةال تترك أي ملصقات مطبوعة في 
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1
1توصيل محول التيار المتردد

قم بتوصيل محول التيار المتردد  بالطابعة وسلك طاقة التيار المتردد. ثم قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس كھربائي مؤرض.

 (وحدة بطارية اختيارية).PA-BU-001ويمكن أيًضا استخدام 
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1
1 فقط)QL-820NWBتركيب البطارية الصغيرة المستديرة (الطراز 

تستخدم البطارية الصغيرة المستديرة كمصدر طاقة احتياطي للحفاظ على إعدادات الساعة الداخلية. يرجى العلم أن طاقة البطارية سوف ُتستھلك حتى في 
.الطابعةحالة عدم استخدام 

a من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجرة لفة الطابعة. أمسك الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل DK.بإحكام لفتحه 

bمانع التسرب العازل الموجود على البطارية الصغيرة المستديرة.اسحب 

ھام
باستخدام عملة معدنية أو جسم مماثل، أدر غطاء البطارية الصغيرة المستديرة ببطء في االتجاه المعاكس للسھم الموجود على غطاء البطارية حتى يثبت •

في مكانه.
ال تقم بتدوير غطاء البطارية الصغيرة المستديرة ألبعد من موضع الفتح، وإال فقد يؤدي ذلك إلى إتالفه.

استبدل البطارية الصغيرة المستديرة.•
تأكد من تركيب البطارية الجديدة مع توجيه القطب + والقطب - في االتجاه الصحيح.

باستخدام عملة أو جسم مماثل، أدر ببطء غطاء البطارية الصغيرة المستديرة في االتجاه المعاكس للسھم الموجود على غطاء البطارية حتى يثبت في 
مكانه.
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1
تنبيه

 لفترة زمنية طويلة.الطابعةأزل البطارية إذا كنت ال تنوي استخدام •

تخلص من البطارية في نقطة تجميع مناسبة، وليس ضمن النفايات المحلية العامة، تأكد من االلتزام بجميع اللوائح المحلية والفيدرالية ولوائح الواليات •
المعمول بھا.

عند تخزين البطارية أو التخلص منھا، لفھا باستخدام شريط سيلوفان لمنع حدوث دائرة قصر بھا. (انظر الرسم التوضيحي)•

شريط سيلوفان1

البطارية الصغيرة المستديرة2

نوصي باستبدال البطارية كل سنتين.•

 CR2032في حال إعادة تعيين الساعة أثناء توصيل الجھاز بالتيار، استبدل ھذه البطارية. وعند استبدال البطارية، احرص على شراء بطارية •
).Hitachi Maxell, Ltd.   ،FDK Corporation(جھات التصنيع الموصى بھا: 

1

2
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1
1تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة

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

.الطابعة) مرة أخرى إليقاف تشغيل : اضغط مع االستمرار على زر الطاقة (إيقاف التشغيل

ھام
 في وضع إيقاف التشغيل، تجنب إزالة البطارية أو فصل محول التيار المتردد حتى ينطفئ مؤشر الحالة البرتقالي.الطابعةعندما تكون 

1 فقط)QL-820NWB (الطراز LCDتعيين لغة شاشة عرض 

a اضغط على زرMenu.(القائمة) 

b] ثم اضغط على زر [اإلدارةاضغط على الزر [▲] أو الزر [▼] لتحديد قائمة [OK.(موافق) [

c] ر لتحديد لغتك، ثم اضغط على زر [اللغة حدد ] (موافق).OK]، ثم مرِّ

مالحظة
 ألول مرة، يتم عرض تھيئة اللغة تلقائًيا دون االنتقال عبر القائمة.الطابعةعند بدء تشغيل 

1 فقط)QL-820NWBتعيين الوقت والتاريخ (الطراز 

اضبط الساعة على الوقت والتاريخ الحاليين. يتم عرض الوقت والتاريخ المعينين ھنا على الشاشة الرئيسية.

a اضغط علىMenu] ثم اضغط على زر [قيم (القائمة) [▲] أو الزر [▼] لتحديد قائمة [OK.(موافق) [

b] باستخدام الزر [▲] أو الزر [▼]، ثم اضغط على الزر [ضبط الساعةحدد [OK.(موافق). وستظھر شاشة تعيين الساعة [

c] استخدم [▲] أو [▼] لتحديد آخر رقمين في السنة، ثم اضغط على زرOK.(موافق). حدد رقمين للشھر واليوم بالطريقة ذاتھا [

d] 24] أو [م] أو [صاستخدم [▲] أو [▼] لتحديد رقمين لكل من الساعات والدقائق، ثم حدد.[

e] اضغط على زرOK] قيم] (موافق). يتم عرض قائمة.[

مالحظة
] لتحديد اإلعداد.تنسيق الوقت] أو [تنسيق التاريخ]، ثم حدد [اإلدارةيمكن تغيير تنسيق الوقت والتاريخ. حدد [•

عند بدء تشغيل الطابعة ألول مرة، يتم عرض تھيئة الوقت والتاريخ تلقائًيا دون االنتقال عبر القائمة.•
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1
1 فقط)QL-820NWB (الطراز LCDشاشة عرض 

1الشاشة

 في وضع التشغيل، تظھر الشاشة الرئيسية.الطابعةعندما تكون 

أيقونة التحديث1
تشير إلى ما إذا كانت النماذج المحدثة وقواعد البيانات والبيانات األخرى متوفرة أم ال.

: توجد بيانات جديدة.

 (وميض): فشل تحديث البيانات.

 (وميض): يتعذر االتصال بالخادم.

Wireless Directأيقونة 2

WLANأيقونة 3

: الشبكة متصلة بشكل صحيح.

 بحًثا عن الشبكة.الطابعة: تجري 

Bluetoothأيقونة 4

.Bluetooth: وضع 

 (وميض): وظيفة إعادة االتصال التلقائي في وضع التشغيل، ولكنھا غير متصلة.

 (ال تظھر إال عند تركيب وحدة البطارية فقط)Eco Chargingأيقونة 5

مستوى البطارية (ال يظھر إال عند تركيب وحدة البطارية فقط)6
يشير إلى مستوى شحن البطارية المتبقي.

 :مكتملة

 :متوسطة

 :منخفضة

 :الشحن  

النموذج7

عرض التاريخ8

8
9

1 2 3 4 5 6

7
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1
عرض الوقت9

مالحظة
، ال ُترسل المطبوعات أو ُتغير اإلعدادات من جھاز الكمبيوتر أو أجھزة أخرى.الطابعةأثناء استخدام األزرار الموجودة في 

LCD1إعدادات شاشة العرض 

 على جھاز كمبيوتر متصل بالطابعة. لالطالع على مزيد أداة إعداد الطابعة أو باستخدام الطابعة إما باستخدام LCDيمكن تحديد إعدادات شاشة عرض 
.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"من المعلومات حول توصيل جھاز كمبيوتر وتحديد اإلعدادات، راجع 

1تحديد اإلعدادات من الطابعة

] (موافق). اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد OK] (القائمة) أو الزر [▲] أو الزر [▼] لتحديد خيار من القائمة، ثم اضغط على زر [Menuاضغط على [
] (موافق).OKخيار، ثم اضغط على زر [

يتم تمييز الخيار المحدد حالًيا.1

يعرض شريط التمرير موضع الخيار المميز في القائمة.2

1
2
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1
، يمكن تحديد اإلعدادات التالية:الطابعةباستخدام األزرار الموجودة في 

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة

آثافة الطباعة قيم
(لونين)

6-  (أسود)1اللون 
 -5
 -4
 -3
 -2
 -1
0

 +1
 +2
 +3
 +4
 +5
 +6

 ثنائية الطباعة األول عند استخدام اللوناضبط كثافة 
اللون.

6-  (أحمر)2اللون 
 -5
 -4
 -3
 -2
 -1
0

 +1
 +2
 +3
 +4
 +5
 +6

 ثنائية الطباعة الثاني عند استخدام اللوناضبط كثافة 
اللون.

قص أوتوماتيكيقص أوتوماتيكي
إيقاف

قص عند النهاية

عيِّن طريقة القطع عند طباعة ملصقات متعددة. 

]: للقطع بشكل تلقائي قص أوتوماتيكي[
دائًما. 

]: لعدم القطع بشكل تلقائي. إيقاف[

لقطع الملصقات التي ]: قص عند النهاية[
 عند طباعة ملصقات متعددة.انتھت طباعتھا فقط

)Y )2000-2099ضبط الساعة
M )1-12(
D )1-31(

(ساعة) 0-23
(دقيقة) 0-59

24/م/ص

حدد التاريخ والوقت.
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1 قيم
(تابع)

ايقاف تشغيل 
تلقائي

محول التيار 
الكهربائي

اطفاء
10
20
30
40
50
60

حدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
.مقبس كھربائي تلقائًيا عند توصيلھا بـ الطابعة

بطارية 
الليثيوم

اطفاء
10
20
30
40
50
60

حدد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
 تلقائًيا عند توصيلھا ببطارية ليثيوم-أيون الطابعة

القابلة إلعادة الشحن.

2- تباين الشاشة
 -1
0

 +1
 +2

. LCDعيِّن درجة تباين شاشة عرض 

كلما زادت قيمة الرقم، أصبحت درجة التباين أقوى.

تشغيلاضائة خلفية
اطفاء

ل اإلضاءة الخلفية إلى [ ].اطفاء] أو [تشغيلبدِّ

مهلة ضوء 
الخلفية

إيقاف
 ثوان5

 ثوان10
 ثانية20
 ثانية30
 ثانية60

حدد مقدار الوقت الذي تستغرقه حالة عدم النشاط قبل 
 LCDإيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة عرض 

تلقائًيا.

تخزين صديق 
للبيئة

100%
80%

ل إلى [ ]. تخزين صديق للبيئةبدِّ

٪، سيتوقف 80في حالة تعيين درجة التباين بنسبة 
٪.80الشحن تلقائًيا عند وصول نسبة الشحن إلى 

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة
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1 إعدادات 
القالب

تشغيلوضع القالب
إيقاف

حدد ما إذا كان وضع النموذج يبدأ عند تشغيل 
 أم ال.الطابعة

مالحظة
في وضع النموذج، يمكنك استبدال محتويات 

 وطباعتھا. لالطالع الطابعةالنماذج المخزنة في 
طباعة "على مزيد من المعلومات، راجع 

 "P-touch Templateالملصقات باستخدام 
.64صفحةفي

إيقافتاآيد الطباعة
تشغيل

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

وضع الترقيم 
التسلسلي

المتابعة من 
السابق

 من آخر رقم مطبوع.التسلسلحدد إلجراء 

 من الرقم االفتراضي في كل التسلسلحدد إلجراء من البداية #
مرة تقوم فيھا بالطباعة.

تصفير الترقيم 
التسلسلي

التصفير
العودة

أعد تعيين الرقم المتسلسل إلى الرقم االفتراضي. حدد 
] للعودة إلى الشاشة السابقة دون إعادة العودة[

تعيين الرقم.

آم الطباعة 
االفتراضي

001
|

999

حدد القيمة االفتراضية لكمية المطبوعات.

قالب معد 
مسبقًا

إظهار
إخفاء

عرض النماذج المعينة مسبًقا حدد ما إذا كان سيتم 
عند استخدام نماذج مختلفة عن النماذج المعينة مسبًقا 

في المصنع أم ال.

: Printerاإلعدادمعلومات
QL-820NWB

ProgVer**.* :
FontVer**.* :
Memory:

 ***/8064kbytes

.الطابعةاعرض معلومات 

البدءالكلإعداد الطباعة
العودة

 (نمط اختبار النقاط الطابعةاطبع معلومات إعداد 
المفقودة وسجل االستخدام وإعدادات الطابعة 
ومعلومات اإلعداد الالسلكي وبيانات النقل).

] للعودة إلى الشاشة السابقة دون العودةحدد [
طباعة المعلومات.

البدءسجل االستخدام
العودة

.الطابعةاطبع سجل استخدام 

] للعودة إلى الشاشة السابقة دون العودةحدد [
طباعة السجل.

إعدادات 
الطابعة

البدء
العودة

.الطابعةاطبع إعدادات 

] للعودة إلى الشاشة السابقة دون العودةحدد [
طباعة اإلعدادات.

البدءبيانات النقل
العودة

اطبع بيانات النقل.

] للعودة إلى الشاشة السابقة دون العودةحدد [
طباعة بيانات النقل.

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة
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1 P-touch Templateوضع األوامراإلدارة
ESC/P

Raster

حدد نوع وضع األمر.

1/31/2099تنسيق التاريخ
01/31/2099
31/1/2099

31/01/2099
31.1.2099

31.01.2099
31-1-2099

31-01-2099
2099/1/31

2099/01/31
2099-1-31

2099-01-31

تحديد تنسيق التاريخ للساعة.

)24(01:59تنسيق الوقت
1:59)24(

1:59AM
01:59AM

تحديد تنسيق الوقت للساعة.

繁體中文اللغة

العربية
ไทย
한글

English

.LCDتحديد لغة شاشة عرض 

inchوحدة القياس
mm

تحديد وحدات القياس لإلعدادات التي تم عرضھا.

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة



 إعداد طابعة الملصقات

17

1 اإلدارة
(تابع)

التصفير حسب إعادة تعيين
التصنيع

التصفير
العودة

 جميع يؤدي "التصفير حسب التصنيع" إلى إرجاع
إعدادات الطابعة، بما في ذلك إعدادات االتصال 

وإعدادات الجھاز، إلى إعدادات المصنع االفتراضية.

كما يتم حذف النماذج وقواعد البيانات المخزنة في 
.الطابعة

تصفير بيانات 
المستخدم

التصفير
العودة

 جميع يؤدي "تصفير بيانات المستخدم" إلى إرجاع
إعدادات الجھاز إلى إعدادات المصنع االفتراضية.

كما يتم حذف النماذج وقواعد البيانات المخزنة في 
.الطابعة

تصفير شبكة 
االتصال

التصفير
العودة

 إعدادات يؤدي "تصفير شبكة االتصال" إلى إرجاع
االتصال إلى إعدادات المصنع االفتراضية.

إيقافوضع الطيران
تشغيل

]، وستدخل الطابعة في "وضع إيقافحدد [
الطيران" وتسري الشروط التالية.

] بلوتوث] و[الشبكة الالسلكية[
.LCDسيختفيان من شاشة عرض 

اإلعداداتقفل القائمة
إعدادات القوالب

معلومات
الشبكة الالسلكية

بلوتوث
تلقيم

تحديث عن ُبعد
إنهاء

حدد خانات االختيار الخاصة بأيٍ من الخيارات التي 
 التي تخص LCDتريد منع تغيرھا من شاشة عرض 

.الطابعة

] إلتمام إنهاءبعد تحديد خانات االختيار، حدد [
اإلعدادات.

 أيقونة القفل عرضإذا تم تعيين "قفل القائمة"، فسيتم 
للمعلمات التي يتعذر تحديدھا.

تشغيلأمان القائمة
إيقاف

حدد ما إذا كان يلزم وجود كلمة مرور للدخول في 
وضع "اإلدارة".

]، فحدد كلمة المرور المكونة تشغيلإذا حددت [تعيين آلمة مرور
 أرقام.4من 

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة
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1 شبكة اتصال 
السلكية

السلكية 
(تشغيل/إيقاف)

نعم
ال

 على WLANحدد ما إذا كان يلزم إدارة وظيفة 
"نعم" أو "ال".

وضع شبكة 
االتصال

وضع البنية 
األساسية

الوضع المباشر
وضع البنية/المباشر

] نعمعيِّن الشبكة التي يتم استخدامھا عند تحديد [
].السلكية (تشغيل/إيقاف)من [

.القريبةجرِّب االتصال بنقاط الوصول الالسلكية WPSضغط زر 

رمز تعريف 
WPSشخصي لـ 

 أرقام والذي يخص 8 المكون من PINاعرض رمز 
.الطابعة

اإلعداد اليدوي 
للبنية

) الخاصة بنقاط SSIDاعرض أسماء الشبكات (
. القريبةالوصول الالسلكية 

] (موافق)، OK والضغط على زر [SSIDبعد تحديد 
ستظھر شاشة إدخال كلمة المرور. اضغط على الزر 
"إلغاء األمر" عدة مرات للعودة إلى الشاشة السابقة 

حتى يتم عرضه.

اإلعداد اليدوي 
للمباشر

 وكلمة المرور الخاصة بنقطة الوصول SSIDأدخل 
الالسلكية يدوًيا لالتصال. اضغط على الزر "إلغاء 

األمر" عدة مرات للعودة إلى الشاشة السابقة حتى يتم 
عرضه.

وضع الشبكة 
 الالسلكية

وضع البنية 
األساسية

Status:**** 
SSID:**** 

IP Addr:*.*.*.* 
NodeName:**** 

Subnet:*.*.*.* 
Gateway:*.*.*.* 

MAC Addr:**** 

.WLANاعرض حالة 

 ****:Statusالوضع المباشر
SSID:**** 

IP Addr:*.*.*.* 
Password:**** 
Channel:**** 

.WLANاعرض حالة 

بلوتوث  بلوتوث
(تشغيل/إيقاف)

تشغيل
إيقاف

 أو إيقاف تشغيلھا.Bluetoothقم بتشغيل وظيفة 

إعادة توصيل 
أوتوماتيكي

تشغيل
إيقاف

ل إلى وضع "إعادة االتصال التلقائي" (لجھاز  بدِّ
Apple :فقط iPad أو iPhone أو 

iPod touch.(

 ****:Usageوضع بلوتوث
Device Name:**** 

Visible:**** 
Address:**** 

.Bluetoothاعرض حالة وظيفة 

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة
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1

مالحظة
قد تختلف بعض اإلعدادات استناًدا إلى البرامج الثابتة (برامج الطابعة).•

 إلرجاع جميع اإلعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية. أداة إعداد الطابعة] في إعدادات الجھازإذا كنت تريد إعادة تعيين اإلعدادات، فاستخدم [•
.48صفحة في"شريط القائمة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

1تعيين أمان القائمة

عند تعيين أمان القائمة، قد يكون الوصول إلى وضع "اإلدارة" مقيًدا بتعيين كلمة مرور.

a] اضغط علىMenu] ثم اضغط على زر [اإلدارة] (القائمة)، أو الزر [▲] أو [▼] لتحديد قائمة [OK.(موافق) [

b] ثم اضغط على زر [تشغيل] أو اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد [أمان القائمةحدد ،[OK.(موافق) [

] (موافق) للمتابعة إلى الرقم التالي. حدد األرقام الثالثة المتبقية بالطريقة ذاتھا.OKحدد الرقم األول باستخدام [▲] أو [▼]، ثم اضغط على الزر [

مالحظة
 أرقام باستخدام [▲] 4]. أدخل كلمة المرور المحددة المكونة من اإلدارةبعد تعيين كلمة مرور، تظھر شاشة إدخال كلمة المرور عند تحديد قائمة [•

] (موافق).OKأو [▼]، ثم اضغط على زر [

].إيقاف] > [أمان القائمة] وأدخل كلمة المرور. ثم حدد [اإلدارةإللغاء إعدادات كلمة المرور، حدد قائمة [•

 إلرجاع جميع اإلعدادات إلى إعدادات المصنع االفتراضية، أو حدد أداة إعداد الطابعة] في إعدادات الجھازفي حال عدم تذكر كلمة المرور، استخدم [•
.48صفحة في"شريط القائمة"كلمة المرور مرة أخرى وطبقھا. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

البدء تلقيم
بالتلقيم

حدد وقت بدء تلقيم الملصقات. قد تختلف ھذه 
 المستخدمة.DKاألوضاع بناًء على لفة 

إعداد تلقيم 
Die-cut

يبدأ تلقيم الملصقات في الصفحة الحالية عند الكشف الصفحة الحالية
عن عالمة القص السوداء على الجانب العكسي. إذا 
لم يتم الكشف عن عالمة القص السوداء في الصفحة 
الحالية، فيتم التلقيم في ھذا الوضع للصفحة التالية 

ويبدأ الكشف من تلك الصفحة.

يتم التلقيم دائًما في ھذا الوضع للصفحة التالية ويبدأ الصفحة التالية
الكشف من تلك الصفحة.

التحديث عن 
 ُبعد

التحديث عن 
ُبعد

البدء
العودة

وال يتاح إال عند توصيل "طابعة الملصقات" بخادم 
) وعند الحاجة إلى FTPبروتوكول نقل الملفات (

تحديث النماذج وقواعد البيانات والملفات األخرى. 
] لبدء التحديث عن ُبعد. بعد البدءاضغط على [

اكتمال التحديث، يتم إرجاع "طابعة الملصقات" 
تلقائًيا إلى الشاشة الرئيسية.

الوصفاإلعداداتالعنوان الفرعيالعنوانالقائمة
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2
2تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر

 والتطبيقات األخرى على P-touch Editor، ثّبت برامج تشغيل الطابعة وبرنامج Mac أو  Windowsللطباعة من جھاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل 
جھاز الكمبيوتر.

  Windowsلنظام التشغيل 
BRAdmin Professional وBRAdmin Light وأداة إعداد الطابعة وP-touch Update Software وP-touch Editorبرنامج تشغيل الطابعة و

 Macلنظام التشغيل 
 (أداة إعداد الطابعة) ومعالج إعداد الجھاز Printer Setting Tool وP-touch Update Software وP-touch Editorبرنامج تشغيل الطابعة و

الالسلكي

ھام
 حتى يتوقف مؤشر P-touch Editor Lite، اضغط مع االستمرار على زر P-touch Editor: عند الطباعة باستخدام  فقطQL-810Wالطراز 

Editor Lite.األخضر 

a) يرجى زيارة موقعناinstall.brother.وتنزيل مثبت البرامج للحصول على أحدث البرامج واألدلة (

b انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملفEXE الذي تم تنزيله (لنظام التشغيل Windows  أو ملف (DMG لنظام التشغيل) Mac ثم اتبع التعليمات المعروضة ،(
على الشاشة لمتابعة التثبيت.

مالحظة
 بجھاز كمبيوتر باستخدام اتصال السلكي، يوصى باتباع ما يلي:الطابعةلتوصيل 

قم بتكوين إعدادات الشبكة الالسلكية أثناء تثبيت البرنامج. يمكن تغيير اإلعدادات الحقاً من خالل استخدام أداة إعداد الطابعة. •

.USB باستخدام كبل الطابعةثبِّت البرنامج على جھاز كمبيوتر متصل السلكًيا بالشبكة، وقم بتكوين •

 (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للشبكة الالسلكية سلًفا. في حالة عدم العثور على ھذه المعلومات، اسأل مسؤول الشبكة SSIDدّون •
أو مصّنع نقطة الوصول الالسلكية/الموّجه.

) لتكوين إعدادات الشبكة الالسلكية بشكل WPS المحمي (Wi-Fi، يمكنك استخدام إعداد WPSفي حالة دعم نقطة الوصول الالسلكية/الموّجه لـ •
سريع.

c.أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت

P-touch Editor(2الطباعة باستخدام كمبيوتر (

http://install.brother


2

 )P-touch Editorالطباعة باستخدام كمبيوتر (

21

2توصيل طابعة الملصقات بجھاز كمبيوتر

 التوجيھات الخاصة بالنوع أو طريقة التوصيل:ھذهارجع إلى 

 التوصيل من خالل كبلUSB

.21صفحة في"USBالتوصيل باستخدام "راجع 
) التوصيل من خالل شبكة االتصال المحليةLANالالسلكية (

.21صفحة في" Wi-Fiالتوصيل باستخدام "راجع 

 التوصيل عبرBluetooth الطراز) QL-820NWB(فقط 

.25صفحة في" فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothالتوصيل من خالل "راجع 

 التوصيل من خالل شبكةLAN السلكية (الطراز QL-820NWB(فقط 

.25صفحة في" فقط)QL-820NWB سلكية (الطراز LANالتوصيل باستخدام "راجع 

USB2التوصيل باستخدام 

a قبل توصيل كبلUSB الطابعة تأكد من إيقاف تشغيل.

b قم بتوصيل كبلUSB بمنفذ USB الطابعة في الجزء الخلفي من.

c وصل كبلUSB بمنفذ USB.الموجود على الكمبيوتر 

d الطابعةقم بتشغيل.

Wi-Fi 2التوصيل باستخدام 

 التالية:Wi-Fiتتوفر أساليب توصيل 

Wireless Direct

وضع البنية األساسية

 + وضع البنية األساسيةWireless Direct

WPS)  Wi-Fi Protected Setup™ (

Wireless Direct2

؛ حيث تعمل Wi-Fi بجھاز الكمبيوتر أو جھاز محمول مباشرًة دون موجه/ نقطة وصول إلى شبكة الطابعة توصيل Wireless Directتتيح لك ميزة 
.Wi-Fiالطابعة كنقطة وصول إلى شبكة 

a تأكد من إعداداتWireless Direct الطابعة التي تخص.

 الطراز طابعتكباستخدام) QL-820NWB(فقط 

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 1
].نعم] على [السلكية (تشغيل/إيقاف)قم بتعيين [

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 2

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [وضع شبكة االتصالاضغط على زر [▼] لتحديد قائمة [3

.LCD على شاشة Wireless Direct] (موافق). تظھر أيقونة OK]، ثم اضغط على زر [الوضع المباشرحدد [4



2

 )P-touch Editorالطباعة باستخدام كمبيوتر (

22

 لنظام التشغيلWindows 

إعدادات . قم ببدء تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق [USB وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل 
] في إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] لـ [Wireless Direct] أو [Wireless Directالبنية األساسية و الـ ]. حدد [االتصال

د عالمة تبويب [عامعالمة التبويب [ ].Wireless Direct] وأكِّ
.35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 لنظام التشغيلMac

ـ [On (أداة إعداد الطابعة) على جھاز الكمبيوتر، ثم حدد [Printer Setting Toolابدأ تشغيل  ] في عالمة Wireless Direct] (تشغيل) ل
 السلكية).Wireless LAN)  [LANتبويب [

b استخدم جھاز الكمبيوتر لتحديدSSID بطابعتك الخاص") DIRECT-*****_QL-810W" أو "DIRECT-*****_QL-820NWB علًما ،"
، علًما بأن ***** ھي آخر  *****820 /  *****810 بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من الرقم التسلسلي للمنتج). إذا لزم األمر، فأدخل كلمة المرور (

خمسة أرقام من الرقم التسلسلي للمنتج).

مالحظة
.41صفحة في"اإلعدادات الالسلكية" باستخدام "أداة إعداد الطابعة". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةيمكن تغيير إعدادات شبكة •

تطبيق تغييرات ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعاتكما تتيح "أداة إعداد الطابعة" تطبيق تغييرات إعدادات الشبكة على العديد من •
.45صفحة في"طابعاتاإلعداد على عدة 

.الطابعة الخاصة بـ DKيمكن العثور على ملصق الرقم التسلسلي في حجرة لفة •

.Wireless Direct أثناء استخدام Wi-Fiال يمكنك االتصال باإلنترنت على جھاز الكمبيوتر عبر شبكة •

اإلعداد اليدوي  من القائمة المعروضة أو اضغط على الزر [▼] لتحديد [SSID. حدد LCD باستخدام شاشة عرض SSIDكما يمكن إدخال •
 وكلمة المرور يدوًيا. اضغط على الزر "إلغاء األمر" عدة مرات للعودة إلى الشاشة السابقة حتى يتم عرضه.SSID]، ثم أدخل للمباشر

2وضع البنية األساسية

ه/نقطة وصول إلى شبكة الطابعةُيتيح وضع البنية األساسية إمكانية توصيل  .Wi-Fi بجھاز كمبيوتر عن طريق موجِّ

قبل البدء

ـ Wi-Fiأوالً، تجب تھيئة إعدادات  ه/نقطة الوصول إلى شبكة طابعتك الخاصة ب ، ستتمكن أجھزة الكمبيوتر الطابعة. بعد تكوين Wi-Fi لالتصال بالموجِّ
.الطابعةالموجودة على الشبكة من الوصول إلى 

ھام
 قبل متابعة ھذا التثبيت.Wi-Fi بالشبكة، نوصي باالتصال بمسؤول النظام قبل التثبيت. يجب التأكد من إعدادات الطابعة توصيل من أجل•

.الطابعة الخاصة بـ Wi-Fi، أعد تعيين إعدادات شبكة Wi-Fi بشبكة الطابعة مرة أخرى، أو في حالة عدم معرفة حالة اتصال Wi-Fiلتكوين إعدادات •

QL-810Wبالنسبة للطراز 

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

) لمدة ثانية واحدة تقريًبا. يبدأ مؤشر الحالة في الوميض باللون األخضر.) وزر "الطاقة" (اضغط مع االستمرار على زر "القاطعة" (2

مع الضغط  باللون األزرق.Wi-Fi باللون األخضر، كما يومض مؤشر شبكة Editor Liteيضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي، ويومض مؤشر 3
) مرة واحدة ويضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي.) اضغط على زر "القاطعة" (على زر "الطاقة" (

 Wi-Fi باللون األخضر، كما يومض مؤشر شبكة Editor Lite. يضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي، ويومض مؤشر حرر زر "الطاقة" 4
 الخاصة بالطابعة.Wi-Fiباللون األزرق. تتم إعادة تعيين إعدادات شبكة 

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

] من القائمة.تصفير شبكة االتصالحدد [

.12صفحة في"LCDإعدادات شاشة العرض "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
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مالحظة
 (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للشبكة الالسلكية سلًفا.SSIDنوصي بتدوين •

 دون وجود عوائق كبيرة Wi-Fi بأقرب ما يكون من الموّجه/نقطة وصول الطابعةلتحقيق أفضل النتائج للطباعة اليومية للمستندات، ننصح باستخدام •
بينھما إن أمكن. وقد تؤثر األجسام والحوائط الضخمة الحائلة بين الجھازين، فضالً عن تأثير التداخل الناتج عن األجھزة اإللكترونية األخرى، على 

االتصال أو سرعة نقل بيانات المستندات.

 بالموّجه/نقطة وصول الطابعةتوصيل Wi-Fi

a أوالً، اكتبSSID ه/نقطة وصول .Wi-Fi (اسم الشبكة) وكلمة المرور (مفتاح الشبكة) للموجِّ

b وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل USB.

c الطابعةقم بتكوين إعدادات "وضع البنية األساسية" الخاصة بـ.

 الطراز طابعتكباستخدام) QL-820NWB(فقط 

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 1

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [وضع شبكة االتصالاضغط على زر [▼] لتحديد قائمة [2

] (موافق).OK]، ثم اضغط على زر [وضع البنية األساسيةحدد [3

مالحظة
] ثم اضغط شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menu. اضغط على زري LCD باستخدام شاشة عرض SSIDكما يمكن إدخال 

]. اضغط على الزر "إلغاء األمر" عدة مرات للعودة اإلعداد اليدوي للبنية] (موافق). اضغط على زر [▼] لتحديد [OKعلى زر [
إلى الشاشة السابقة حتى يتم عرضه.

 لنظام التشغيلWindows 

البنية ] أو [البنية األساسية أو مؤقت]. حدد [إعدادات االتصالقم ببدء تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق [1
البنية ]، ثم حدد [عام] في عالمة تبويب [إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] لواجھة [Wireless Directاألساسية و الـ 

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

 من القائمة المعروضة، ثم أدخل كلمة المرور (مفتاح الشبكة) للموّجه/نقطة SSID] وحدد بحث الذي كتبته أو انقر فوق [SSIDأدخل 2
.Wi-Fiوصول 

].تطبيقانقر فوق [3

.35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 لنظام التشغيلMac

ابدأ تشغيل معالج "معالج إعداد الجھاز الالسلكي" المضمن في "حزمة برنامج تشغيل الطابعة"، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. 
].األدوات المساعدةيمكن العثور على معالج إعداد الجھاز الالسلكي في مجلد [

d بالنسبة للطرازQL-810W
) لمدة ثانية واحدة. (Wi-Fiاضغط مع االستمرار على زر 

QL-820NWBبالنسبة للطراز 
] (موافق). قم بتعيين OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 

].نعم] على [السلكية (تشغيل/إيقاف)[

e والموّجه/نقطة وصول الطابعةعند إنشاء اتصال بين Wi-Fi يبدأ مؤشر ،Wi-Fi)  في الوميض باللون األزرق (الطراز (QL-810W أو (
). تتمكن أجھزة الكمبيوتر واألجھزة المحمولة الموجودة على QL-820NWB (الطراز LCD] على شاشة عرض تم االتصال!تظھر [

.الطابعة من الوصول إلى الطابعةالشبكة ذاتھا الموجودة عليھا 

مالحظة
.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"لتغيير أي إعدادات أخرى للشبكة، استخدم "أداة إعداد الطابعة". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
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Wireless Direct2وضع البنية األساسية + 

 في آٍن واحد.Wireless Directُيمكن استخدام وضع البنية األساسية و

a على وضع البنية األساسية/الطابعةقم بتعيين Direct.

 الطابعةاستخدام

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 1

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [وضع شبكة االتصالاضغط على زر [▼] لتحديد قائمة [2

] (موافق).OK]، ثم اضغط على زر [وضع البنية/المباشرحدد [3

بالنسبة ألجھزة الكمبيوتر

].إعدادات االتصالأبدأ تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق زر [1

].عام] في عالمة التبويب [الواجھة المحددة] لـ [Wireless Directالبنية األساسية و الـ حدد [2
.39صفحة في"عالمة التبويب عام"لالطالع على مزيد من المعلومات حول "إعدادات االتصال"، راجع 

b بالنسبة للطرازQL-820NWB اضغط على زري ،Menu] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [OK.(موافق) [
].نعم] على [السلكية (تشغيل/إيقاف)قم بتعيين [

). (Wi-Fi، اضغط مع االستمرار على زر QL-810Wبالنسبة للطراز 

c الستخدام جھاز الكمبيوتر أو الجھاز المحمول لتحديدSSID راجع الخطوة الطابعة الخاص بـ ،b في "Wireless Direct"21صفحة في.
.23صفحة في"Wi-Fi بالموّجه/نقطة وصول الطابعةتوصيل " في c، راجع الخطوة الطابعةلتكوين إعدادات "وضع البنية األساسية" الخاصة بـ 

WPS)  Wi-Fi Protected Setup™ (2

، يمكن تكوين اإلعدادات والتوصيالت سريًعا.WPS لـ Wi-Fiفي حالة دعم الموّجه/نقطة وصول 

a أوالً، تأكد من أن الموّجه/نقطة وصولWi-Fi يحتويان على رمز WPS.

b داخل نطاق الموّجه/نقطة وصول الطابعةضع Wi-Fi قد يختلف النطاق تبًعا للبيئة. راجع التعليمات المرفقة مع الموّجه/نقطة وصول .Wi-Fi.

c الطابعةعلى:

 بالنسبة للطرازQL-810W

 لمدة ثانية واحدة.WPSاضغط مع االستمرار على زر 
) باللون األزرق. ) (Wi-Fiعند إنشاء االتصال، يضيء مؤشر (

 بالنسبة للطرازQL-820NWB

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري أ )
] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [WPSضغط زر اضغط على زر [▼] لتحديد قائمة [ب )

.الطابعة الخاصة بـ LCD على شاشة عرض WLANعند إنشاء االتصال، تظھر أيقونة 

مالحظة
.الطابعة من الوصول إلى الطابعةتتمكن أجھزة الكمبيوتر واألجھزة المحمولة الموجودة على الشبكة ذاتھا الموجودة عليھا •
] (موافق) (الطراز OK) أو زر [QL-810W (الطراز WPS لمدة دقيقتين. إذا تم الضغط على زر WPS االتصال باستخدام الطابعةستحاول •

QL-820NWB في محاولة االتصال لمدة دقيقتين إضافيتين.الطابعة) أثناء ذلك الوقت، فستستمر 
.PINكما يمكنك تكوين ھذا اإلعداد باستخدام رمز •
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2 فقط)QL-820NWB سلكية (الطراز LANالتوصيل باستخدام 

مالحظة
 سلكية، ثبِّت برامج تشغيل الطابعة و"أداة إعداد الطابعة"، ثم حدد إعدادات LAN اتصال شبكة باستخدام الطابعة ثابت لتوصيل IPالستخدام عنوان 

 السلكية.LANاتصال شبكة 

.20صفحة في"تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

a ما لم تكن شبكةLAN الالسلكية متوقفة، يتعذر استخدام شبكة LAN السلكية. قم بإيقاف تشغيل شبكة LAN "الالسلكية باستخدام "أداة إعداد الطابعة 
 سلكية.LAN باتصال شبكة الطابعةقبل توصيل 

b قبل توصيل كبل الطابعةقم بإيقاف تشغيل LAN.

c قم بتوصيل كبلLAN بمنفذ LAN الطابعة في الجزء الخلفي من.

d قم بتوصيل كبلLAN بمنفذ LAN.نشط موجود على الشبكة 

e الطابعةقم بتشغيل.

مالحظة
] في "أداة إعداد الطابعة". لالطالع على مزيد من المعلومات حول "إعدادات االتصال"، إعدادات االتصال ضمن [الطابعةيمكن تغيير إعدادات اتصال 

.39صفحة في"عالمة التبويب عام"راجع 

2كبل الشبكة

.100BASE-TX Fast Ethernet أو 10BASE-T (أو أعلى) لشبكة 5استخدم كبالً مستقيًما مزدوًجا مجدوالً من الفئة 

مالحظة
 ُمعرض لفولطية زائدة.LANال تقم بتوصيل ھذا المنتج بأي اتصال 

2 فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothالتوصيل من خالل 

ھام
 بالكمبيوتر أو الطابعة أو المحول، فيجب أن تقوم أوالً بإقران Bluetooth وجھاز الكمبيوتر الخاص بك المزود بتقنية الطابعةإلجراء اتصال بين 

 من خالل جھاز الكمبيوتر أو الجھاز المحمول الخاص بك.Bluetoothالجھاز المحمول باستخدام برنامج إدارة 

a اضغط على زرMenu.(القائمة) 

b] بلوتوثاضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد قائمة.[

c] اضغط على زرOK.(موافق) [

d] ثم اضغط على زر [بلوتوث (تشغيل/إيقاف)اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد ،[OK [▼] (موافق). اضغط على زر [▲] أو [
] (موافق).OK]، ثم اضغط على زر [تشغيللتحديد [

e استخدم برنامج إدارةBluetooth أصبح التوصيل عبر الطابعة الخاص بك الكتشاف .Bluetooth.متاًحا اآلن 
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2 فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothتوصيل طابعة الملصقات بقارئ باركود باستخدام 

.Bluetooth بقارئ باركود باستخدام واجھة الطابعةيمكن توصيل 

مالحظة
، مثل قارئات الباركود، وقم بتركيب أي أجھزة وتثبيت أي برامج ضرورية.Bluetoothاتبع توصيات الجھة المصنعة لألجھزة المزودة بتقنية •

.الطابعة حتى بعد إيقاف تشغيل Bluetoothيتم حفظ إعدادات اتصال •

 بقارئ باركود باستخدام الطابعةتوصيل Bluetooth

، يجب إجراء الخطوات التالية:Bluetoothلطباعة الباركود باستخدام اتصال 

 متصلة حتى بعد إيقاف تشغيلھا، مما يحول دون اتصالھا بجھاز آخر.الطابعةفور إنشاء اتصال، تبقى 

a اضغط على زريMenu] ثم اضغط على زر [بلوتوث (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [OK.(موافق) [
].تشغيل] على [بلوتوث (تشغيل/إيقاف)قم بتعيين [

 أو اإلصدارات األحدث2.0 اإلصدار Bluetoothبالنسبة إلى 

b تحقق من رمزPIN في عالمة التبويب Bluetooth في مربع حوار "اإلعدادات" في "أداة إعداد الطابعة"، وأدخله في جھاز Bluetooth.الوجھة 

 أو اإلصدارات األحدث2.1 اإلصدار Bluetoothبالنسبة إلى 

b تنفيذ اإلقران من جھازBluetooth.الوجھة 

c) عند عدم تحديد خانة االختيار [طلب إعدادات اقتران بسيط آمنSSP أثناء االقتران]، يتم عرض مفتاح مرور (Bluetooth لجھاز 
Bluetooth (خاص بالوجھة) على شاشة عرض LCD وإنشاء اتصال Bluetooth.

. LCD على شاشة عرض Bluetooth) أثناء االقتران]، يتم عرض مفتاح مرور SSPعند تحديد خانة االختيار [طلب إعدادات اقتران بسيط آمن (
 (الخاص بالوجھة)، Bluetooth المعروض في جھاز BLuetooth. عند إدخال مفتاح مرور الطابعة] (موافق) الموجود في OKاضغط على زر [
. Bluetoothيتم إنشاء اتصال 
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2الطباعة من جھاز كمبيوتر

2التطبيقات المتاحة

 بفعالية، يوجد عدد من التطبيقات والوظائف المتاحة.الطابعةالستخدام 

يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الستخدام ھذه التطبيقات.

) وقم بتنزيل الُمثبت للحصول على التطبيقات وبرنامج تشغيل الطابعة. install.brotherتفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني (

الميزاتWindowsMacالتطبيق

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

باستخدام مختلف الخطوط واألنماط والصور والباركود للرسومات المستوردة.

P-touch Transfer Managerr

 وحفظ النسخ االحتياطية لبياناتك الطابعةيسمح لك بنقل النماذج والبيانات األخرى إلى 
على جھاز الكمبيوتر.

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Libraryr

 وطباعتھا.P-touch Editorإلدارة نماذج 

 لطباعة النماذج.P-touch Libraryحيث يمكن استخدام 

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Update Softwarerr.تحديث البرامج ألحدث إصدار

P-touch Editor Lite LANr.للطباعة عبر الشبكة الالسلكية والتوصيالت السلكية أيًضا

 Printerأداة إعداد الطابعة (
Setting Tool(

rr من جھاز كمبيوتر.الطابعةتخصيص إعدادات جھاز 

 للشبكة الالسلكية.الخاصة بكالطابعة يسمح لك بتكوين rمعالج إعداد الجھاز الالسلكي

BRAdmin Lightr على الشبكة ويتيح تكوين اإلعدادات األساسية من جھاز الكمبيوتر.الطابعةللبحث عن 

BRAdmin Professionalr
 على الشبكة ويتيح تكوين اإلعدادات والتحديثات المتقدمة من جھاز الطابعةللبحث عن 
الكمبيوتر.

الميزاتWindowsMacالوظيفة

rالطباعة الموزعة

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

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

الطباعة الموزعة (لنظام التشغيل "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
Windows (86صفحة في" فقط.

http://install.brother
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 )P-touch Editorالطباعة باستخدام كمبيوتر (
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2إنشاء ملصقات من جھاز الكمبيوتر

.الطابعةتوجد طرق عديدة للطباعة بواسطة ھذه 

.P-touch Editorيوضح ما يلي اإلجراء المتبع للطباعة من جھاز كمبيوتر باستخدام 

a قم بتشغيلP-touch Editor.ثم افتح المستند الذي ترغب في طباعته 

b.قم بإنشاء تصميم لملصق

c.تحقق من خيارات القص

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

2خيارات القص

تسمح خيارات القص بتحديد الطريقة التي سيتم بھا تغذية العنصر وقصه عند الطباعة. استخدم برنامج تشغيل الطابعة لتحديد خيار القص عند الطباعة من 
الكمبيوتر.

2لصق الملصقات

a.انزع الورقة الخلفية من الملصق

b.ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم لصقه

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

جدول خيارات قص الملصقات

صورةقص عند النھايةالقص التلقائي

نعمال

الال

نعم أو النعم

ABCABC

ABCABC

ABC
ABC



29

3
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3تثبيت التطبيقات لالستخدام مع األجھزة المحمولة

 iPad أو Apple iPhone، بما فيھا التطبيقات التي ُتساعد على الطباعة مباشرة من جھاز الطابعة تطبيقات عديدة لالستخدام مع Brotherتوفِّر شركة 
 أو الجھاز اللوحي، وكذلك التطبيقات التي ُتتيح نقل البيانات السلكًيا، مثل النماذج والرموز  ™Android اللمسي أو الھاتف الذكي الذي يعمل بنظام iPodأو 

.الطابعةوقواعد البيانات التي تم إنشاؤھا باستخدام جھاز كمبيوتر، إلى 

3التطبيقات المتاحة

. ™Google Play أو App Store اآلتية مجاًنا من Brotherُيمكن تنزيل تطبيقات 

مالحظة
 (يتم شراؤه بشكل منفصل).USB On-the-Go المحمول باستخدام كابل Androidيمكنك أيًضا توصيل الطابعة بجھاز 

3توصيل طابعة الملصقات بجھاز محمول

a قم بتأكيد إعدادات الميزةWireless Direct بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة، ثم قم بتوصيل الطابعة في USB.

 الطراز طابعتكباستخدام) QL-820NWB(فقط 

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد القائمة [Menuاضغط على زري 1
].نعم] على [السلكية (تشغيل/إيقاف)قم بتعيين [

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [شبكة اتصال السلكية (القائمة) و[▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زري 2

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [وضع شبكة االتصالاضغط على زر [▼] لتحديد قائمة [3

.LCD على شاشة Wireless Direct] (موافق). تظھر أيقونة OK]، ثم اضغط على زر [الوضع المباشرحدد [4

 لنظام التشغيلWindows 

إعدادات . قم ببدء تشغيل "أداة إعداد الطابعة" على جھاز الكمبيوتر، ثم انقر فوق [USB وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل 
] في إعدادات االتصال] في [الواجھة المحددة] لـ [Wireless Direct] أو [Wireless Directالبنية األساسية و الـ ]. حدد [االتصال

د عالمة تبويب [عامعالمة التبويب [ ].Wireless Direct] وأكِّ

 للتعرف على مزيد من المعلومات حول "إعدادات االتصال".35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "انظر 

 لنظام التشغيلMac
 (أداة إعداد الطابعة) على جھاز الكمبيوتر.Printer Setting Toolقم بتشغيل أ )

 السلكية).LAN]  (Wireless LANانقر فوق عالمة تبويب [ب )
] (تشغيل).On] على [Wireless Directتأكد من ضبط [ج )

3الطباعة باستخدام الجھاز المحمول

الميزاتالتطبيق

Brother iPrint&Label
إنشاء وطباعة ملصقات باستخدام نماذج على ھاتف ذكي أو جھاز لوحي أو جھاز محمول آخر مباشرًة إلى 

.الطابعة

Mobile Transfer Express
يتيح لك استخدام جھاز محمول لتنزيل قواعد البيانات وبيانات الملصقات التي تم إنشاؤھا على جھاز كمبيوتر 

.طابعتك وحفظھا في خدمة سحابة، ومن ثم إرسالھا إلى P-touch Editorباستخدام 
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b بالنسبة للطرازQL-810W
) بالوميض باللون األزرق (Wi-Fi. يبدأ مؤشر Wi-Fi لمدة ثانية واحدة لتشغيل وظيفة الطابعة) في  (Wi-Fiاضغط مع االستمرار على زر 

مرة كل ثالث ثواٍن.
QL-820NWBبالنسبة للطراز 

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

c حددSSID ثم أدخل كلمة المرور في شاشة إعدادات بالطابعة الخاص Wi-Fi.للجھاز المحمول 

مالحظة
 وكلمة المرور كالتالي:SSIDيكون معرف مجموعة خدمات المصنع االفتراضي •

SSID " :DIRECT-*****_QL-810W" أو "DIRECT-*****_QL-820NWB علًما بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من الرقم التسلسلي "
للمنتج.

.)الطابعة الخاصة بـ DK(يمكن العثور على ملصق الرقم التسلسلي في حجرة لفة 
 علًما بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من الرقم التسلسلي للمنتج. *****820 /  *****810 كلمة المرور: 

 بجھاز محمول في وضع البنية األساسية عبر موّجه/نقطة وصول السلكية.الطابعةيمكن توصيل •
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3الطباعة من جھاز محمول

a بالجھاز المحمول.الطابعةتأكد من توصيل 
شغل تطبيق الطباعة المحمول على الجھاز المحمول.

.29صفحة في"توصيل طابعة الملصقات بجھاز محمول"راجع 

b.حدد نموذج أو تصميم ملصقات
يمكنك أيضاً تحديد صورة أو ملصق مصمم مسبقاً وطباعته.

c] في قائمة التطبيق.طباعةانقر فوق [

3خيارات القص

.28صفحة في"خيارات القص"راجع 

3استخدام جھاز محمول لطباعة النماذج الُمنشأة على جھاز كمبيوتر 

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

a احفظ بيانات النموذج بتنسيقBLF أو PDZ باستخدام P-touch Transfer Manager.
.122صفحة في"إنشاء ملفات النقل وملفات حزمة النقل"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

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

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

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

c ل .Mobile Transfer Express بالجھاز المحمول، ثم ابدأ تشغيل الطابعةوصِّ
تظھر بيانات النموذج.

d الطابعةحدد النموذج المطلوب طباعته، ثم انقله إلى.

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

 فقط).blf.  باستخدام وضع البنية األساسية، فيمكن نقل الملفات الُمنزلة بسرعة (ملفات بالطابعةالجھاز المحمول 

e استخدم ماسح الباركود الضوئي أوLCD)  QL-820NWB.فقط) لتحديد النموذج الذي تريد طباعته من الملف المنقول واطبعه 

3لصق الملصقات

a.انزع الورقة الخلفية من الملصق

b.ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم لصقه

مالحظة
قد يصعب لصق الملصقات على األسطح المبتلة أو المتسخة أو غير المستوية. وقد تسقط الملصقات بسھولة من ھذه األسطح.
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Windows 4أداة إعداد الطابعة لنظام 

. Windows من جھاز كمبيوتر يعمل بنظام P-touch Template وإعدادات الجھاز وإعدادات الطابعةاستخدم "أداة إعداد الطابعة" لتعيين إعدادات اتصال 

مالحظة
تثبيت البرنامج "يتم تثبيت "أداة إعداد الطابعة" تلقائًيا عند استخدام المثبت األولي لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع •

.20صفحة في"وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر
" في [لوحة التحكم] وأيقونة االختصار.Printer Setting Toolتظھر "أداة إعداد الطابعة" باللغة اإلنجليزية باسم "•

ھام
 المتوافقة فقط.Brotherتتوفر "أداة إعداد الطابعة" مع طابعات 

4قبل استخدام "أداة إعداد الطابعة"

 أو تركيب بطارية مشحونة بالكامل.مقبس كھربائي وكذلك بالطابعةتأكد من توصيل محول التيار المتردد ،

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

 قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كبلUSB.

4تغيير إعدادات طابعة الملصقات
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Windows 4استخدام أداة إعداد الطابعة لنظام التشغيل 

a المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 

b.ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة

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

(أداة إعداد الطابعة). Brother <  Label & Mobile Printer <  Printer Setting Toolبدء > كافة البرامج > انقر فوق 

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

(أداة إعداد الطابعة).  Printer Setting Tool ، انقر فوقالتطبيقاتعلى شاشة 

 بالنسبة لنظام التشغيلWindows 10:

(أداة إعداد الطابعة).  Brother <  Label & Mobile Printer <  Printer Setting Toolبدء > انقر فوق 

ومن ثم ستظھر النافذة الرئيسية.

الطابعة1
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

إعدادات االتصال2
 (الطراز Bluetooth الالسلكية وLAN فقط) وشبكة QL-820NWB السلكية (الطراز LANتحدد إعدادات اتصال شبكة 

QL-820NWB.(فقط 

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

P-touch Templateإعدادات 4
.P-touch Templateتحدد إعدادات 

/P-touch Template Manual، قم بتنزيل "P-touch Templateلالطالع على مزيد من المعلومات حول 
Raster Command Reference دليل نماذج) "P-touch مرجع أوامر خطوط المسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم/

Brother عبر support.brother.com 

إنھاء5
يغلق النافذة.

1

2

3

4

5

http://support.brother.com/


 تغيير إعدادات طابعة الملصقات

34

4

c التي تريدھا من القائمة المنسدلة.الطابعة أخرى، حدد طابعة]. في حالة ظھور الطابعة التي تريد تكوينھا تظھر بجانب [الطابعةتأكد أن 

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

d.حدد اإلعدادات التي تريد تغييرھا، ثم حدد اإلعدادات أو غيرھا في مربع الحوار
إعدادات " أو 35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "لالطالع على مزيد من المعلومات حول مربعات حوار اإلعدادات، راجع 

.54صفحة في" Windows لنظام التشغيل P-touch Templateإعدادات " أو 46صفحة في" Windowsالجھاز لنظام التشغيل 

e] الطابعة] لتطبيق اإلعدادات على إنھاء...]، ثم انقر فوق [تطبيقانقر فوق.

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

ھام
 إذا حاولت تھيئتھا أثناء أدائھا الطابعةفي انتظار مھمة الطباعة التالية. فقد ال تعمل الطابعة "فقط" عندما تكون الطابعةاستخدم أداة إعداد الطابعة لتھيئة 

لوظيفة ما.
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Windows 4إعدادات االتصال لنظام التشغيل 

 USB وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة أو تغييرھا عند توصيل الطابعة] في "أداة إعداد الطابعة" لتحديد معلومات اتصال إعدادات االتصالاستخدم [
 واحدة فقط، بل يمكنك أيًضا تطبيق اإلعدادات ذاتھا طابعة فقط). ال يمكنك تغيير إعدادات اتصال QL-820NWB (الطراز Bluetoothأو عبر اتصال 

.طابعاتعلى عدة 

4مربع الحوار اإلعدادات

تعطيل ھذه اإلعدادات1
 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 عند استخدام أمر [

، أو لحفظھا 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
األوامر مصنفة ضمن كل قائمة (ملف وأدوات وتعليمات) حسب الوظيفة.

الطابعة4
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

اسم العقدة5
.37صفحة في"شريط القائمة"لعرض اسم العقدة (يمكن إعادة تسمية العقد). لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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عالمات تبويب اإلعدادات6
تحتوي على اإلعدادات التي قد تكون محددة أو تم تغييرھا.

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

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

تحديث8
تحديث اإلعدادات التي تم عرضھا بأحدث المعلومات.

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

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

تطبيق10
.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة. يمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين كبير حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
 " فقط)QL-820NWBوضع التخزين كبير السعة (للطراز ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةالسعة لتطبيق اإلعدادات على 

.81صفحةفي

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

]، فال يتم تطبيق اإلعدادات في عالمة التبويب تلك.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد خانة االختيار [
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4شريط القائمة

يوضح ما يلي عناصر القائمة في مربع الحوار اإلعدادات.

تطبيق اإلعداد على الطابعة•
.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 

حفظ اإلعدادات في ملف األمر•
bin. حفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر. حيث يكون امتداد الملف 

. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين كبير السعة لتطبيق اإلعدادات على 
.81صفحة في" فقط)QL-820NWBوضع التخزين كبير السعة (للطراز "

مالحظة
]، فال يتم حفظ اإلعدادات في عالمة التبويب تلك.تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد خانة االختيار [

ھام
لم يتم حفظ المعلومات التالية بملف األمر:•

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

 باستخدام ملف األمر ھذا، استخدم وضع الطابعة. ولتطبيق اإلعدادات على الطابعة اإلعدادات فقط على تطبيقتتيح لك إعدادات االتصال المحفوظة •
التخزين كبير السعة.

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

 مختلف.طابعةتجنب إرسال ملفات األوامر إلى طراز •

استيراد•
استيراد من اإلعدادات الالسلكية الحالية للكمبيوتر

الستيراد اإلعدادات من جھاز الكمبيوتر.

مالحظة
عند استيراد اإلعدادات الالسلكية لجھاز الكمبيوتر، ال بد من توفر امتيازات مسؤول جھاز الكمبيوتر.•
). بينما ال يمكن استيراد WPA/WPA2-PSKال يمكن استيراد سوى إعدادات مصادقة الحماية الشخصية (النظام المفتوح ومصادقة المفتاح العام و•

).AES  (WPA-PSK) وTKIP  (WPA2-PSK) وEAP-FAST وLEAPإعدادات مصادقة حماية المؤسسة (مثل 
 السلكية متعددة لجھاز الكمبيوتر الذي تستخدمه، فستراعى اإلعدادات الالسلكية األولية (اإلعدادات الشخصية فقط) التي يتم LANإذا تم تمكين شبكات •

اكتشافھا لبيانات االستيراد.
] -  السلكيةLAN وأسلوب المصادقة ووضع التشفير ومفتاح المصادقة) من عالمة التبويب [SSIDال يمكن استيراد سوى اإلعدادات (وضع االتصال و•

].اإلعدادات الالسلكيةجزء [
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حدد ملف التعريف المراد استيراده
.الطابعةالستيراد الملف المصّدر وتطبيق اإلعدادات على 

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

مالحظة
، باستثناء أسماء العقد.TCP/IPيمكن استيراد كل اإلعدادات كاإلعدادات الالسلكية أو إعدادات •
.الطابعةال يمكن استيراد سوى ملفات التعريف المتوافقة مع •
 لملف التعريف الذي يتم استيراده، إذا لزم ذلك، بحيث ال يوجد IP]، فغيِّر عنوان STATIC لملف التعريف المستورد إلى [IPإذا تم تعيين عنوان •

 موجودة ومكّونة على الشبكة.طابعة الذي يخص IPتكرار لعنوان 

تصدير•
لحفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

]، فال يتم حفظ اإلعدادات في عالمة التبويب تلك. تعطيل ھذه اإلعداداتإذا تم تحديد خانة االختيار [

ھام
ال يتم تشفير الملفات المصّدرة.

 تلقائًيا بعد االستخدامالطابعةإلعادة تشغيل •
 تلقائًيا بعد تطبيق إعدادات االتصال.الطابعةإذا تم تحديد خانة االختيار ھذه، فسيتم إعادة تشغيل 

 يدوًيا.الطابعةوإذا تم إلغاء تحديد خانة االختيار ھذه، فيجب أن تعيد تشغيل 

مالحظة
، يمكن تقليل الوقت الالزم لتغيير اإلعدادات عن طريق إلغاء تحديد خانة االختيار ھذه. وفي ھذه الحالة، نوصي بتحديد خانة طابعاتعند تكوين عدة 

 األولى بحيث يمكنك التأكد من أن كل إعداد يعمل على النحو المراد.الطابعةاالختيار ھذه عند تكوين 

 المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحاليةالطابعةللكشف تلقائًيا عن •
 في الطابعة كما يتم عرض اإلعدادات التي تخص الطابعة بجھاز الكمبيوتر، فيتم الكشف تلقائًيا عن طابعةإذا تم تحديد خانة االختيار ھذه وتم توصيل 

].الحالة الحاليةجزء [

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

 المتصلة.الطابعةلمطابقة 

Bluetoothتغيير اسم العقدة/اسم جھاز •
إلتاحة إعادة تسمية العقدة.

إعادة تعيين إلى إعدادات االتصال االفتراضية•
إعادة إعدادات االتصال إلى افتراضيات المصنع.

عرض التعليمات•
لعرض موضوعات التعليمات.
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4عالمة التبويب عام

يوضح ما يلي عالمة التبويب "عام" في مربع حوار "اإلعدادات".

4إعدادات االتصال

إعدادات الشبكة أثناء التشغيل•
 في وضع التشغيل.الطابعة عند وجود Wi-Fiلتحديد شروط االتصال عبر 

QL-810W] إبقاء الحالة الحالية] أو [إيقاف التشغيل بشكل افتراضي] أو [التشغيل بشكل افتراضي: حدد.[
QL-820NWB] حدد :LANالسلكي بشكل افتراضي ] ،[LANسلكي بشكل افتراضي ] إبقاء الحالة الحالية] أو.[

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

 فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothتشغيل •
 في وضع التشغيل.الطابعة عند وجود Bluetoothلتحديد شروط االتصال عبر 

].إبقاء الحالة الحالية] أو [إيقاف التشغيل بشكل افتراضي] أو [التشغيل بشكل افتراضيحدد [

IPv64

IPv6إعدادات •
].تعطيل] أو [تمكينلتحديد [

IPv6األولوية على عنوان •
.IPv6لتحديد منح األولوية لعنوان 

4 فقط)QL-820NWBالتحديث عن ُبعد (الطراز 

 حيث يتم حفظ ملفات التحديث.FTP باستخدام اتصال عادي بملقم الطابعة تتيح إمكانية التحديث شبه التلقائي إلعدادات الطابعةالتحديث عن ُبعد ميزة في 

FTP لملقم IPعنوان •
.FTPلكتابة عنوان ملقم 

المنفذ•
.FTPلتحديد رقم المنفذ المستخدم للوصول إلى ملقم 

PASVوضع •
 إلى "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل"PASVعيِّن وضع 

اسم المستخدم•
.FTPإلدخال اسم المستخدم المصرح له بتسجيل الدخول إلى ملقم 

كلمة المرور•
إلدخال كلمة المرور المقترنة باسم المستخدم الذي أدخلته في حقل "اسم المستخدم".

عرض المفتاح وكلمة المرور على الشاشة•
المسار•

 الذي تريد تنزيل ملف التحديث منه.FTPإلدخال المسار إلى المجلد الموجود على ملقم 
تحديد اسم الملف•

.FTPلتحديد اسم ملف التحديث على ملقم 
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4 فقط)QL-820NWBالسجل (الطراز 

تخزين السجل•
 أم ال.FTPلتحديد ما إذا كان يلزم تصدير سجل التحديث إلى ملقم 

FTPمسار تخزين السجل لملقم •
 الذي تريد تصدير بيانات السجل إليه.FTPإلدخال المسار إلى المجلد الموجود على ملقم 
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4 السلكيةLAN فقط) / QL-820NWB سلكية (الطراز LANعالمات تبويب 

 فقط) وعالمة التبويب "السلكي" في مربع الحوار "اإلعدادات".QL-820NWB السلكية" (الطراز LANيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة تبويب "

4 (سلكي/السلكي)TCP/IPعنوان 

أسلوب التمھيد•
].STATIC] أو [RARP] أو [DHCP] أو [BOOTP] أو [AUTOلتحديد [

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

] (ثابت).STATIC على [IPال يمكن إدخال ھذه اإلعدادات إال عند ضبط عنوان 
DNSطريقة خادم •

].STATIC] أو [AUTOلتحديد [
 الفرعيDNS لخادم IP الرئيسي/عنوان DNS لخادم IPعنوان •

].STATIC على [DNSال يمكنك إدخال ھذه اإلعدادات إال عند تعيين خادم 

IPv64

 الثابتIPv6عنوان •
 دائم.IPv6تحديد عنوان 

تمكين ھذا العنوان•
 الثابت المحدد.IPv6تمكين عنوان 

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

IPv6قائمة عنوان •
.IPv6يعرض قائمة عنوان 

4اإلعدادات الالسلكية

وضع االتصال•
].مؤقت] أو [البنية األساسيةلتحديد [

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

القناة•
تسرد القنوات المتاحة.

مالحظة
ھذا اإلعداد صالح فقط في الوضع المؤقت.

أسلوب المصادقة/وضع التشفير •
. 42صفحة في"أوضاع االتصال وأساليب المصادقة/أوضاع التشفير"يتم توضيح أوضاع التشفير المعتمدة ألساليب المصادقة 

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

عبارة المرور•
 كأسلوب المصادقة.WPA/WPA2-PSKال يمكنك تحديد إعداد إال عند تحديد 



 تغيير إعدادات طابعة الملصقات

42

4

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

 من الطابعة، ليس من الضروري تسجيل كلمة مرور، ولكن يجب تسجيل شھادة العميل. ولتسجيل شھادة، اتصل بجھاز EAP-TLSذلك، باستخدام 
.148صفحة في"إدارة قائمة على الويب"مستعرض ويب، ثم حدد الشھادة. لالطالع على مزيد من المعلومات حول استخدام مستعرض ويب، راجع 

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

4أوضاع االتصال وأساليب المصادقة/أوضاع التشفير

] مؤقت] على [وضع االتصالعند تعيين[

] البنية األساسية] إلى [وضع االتصالعند تعيين[

ھام
لتحديد إعدادات مستوى أمان أعلى:

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

.148صفحة في"إدارة 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 Direct4عالمة تبويب 

 في مربع حوار "اإلعدادات".Wireless Directيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة التبويب 

Wireless Direct4إعدادات الميزة 

/الشبكةSSIDإنشاء مفتاح •
] (ثابت).STATIC] (تلقائي) أو [AUTOحدد [

•SSID(مفتاح الشبكة)/(اسم الشبكة) 
.Wireless Direct حرًفا أو أقل) الذي تريد استخدامھما في وضع 63 أو أقل) ومفتاح الشبكة (ASCII حرف SSID)  25لتحديد 

مالحظة
 وكلمة المرور االفتراضية للمصنع ھي كالتالي:SSIDإعدادات 

SSID"  :DIRECT-*****_QL-810W" أو "DIRECT-*****_QL-820NWB علًما بأن "*****" ھي آخر خمسة أرقام من الرقم التسلسلي"
للمنتج. 

.)الطابعة الخاصة بـ DK(يمكن العثور على ملصق الرقم التسلسلي في حجرة لفة 

 علًما بأن ***** ھي آخر خمسة أرقام من الرقم التسلسلي للمنتج. *****820 /  *****810 كلمة المرور: 

القناة•
.Wireless Directلتحديد القناة المراد استخدامھا لوضع 
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4 فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothعالمة تبويب 

 في مربع حوار "اإلعدادات".Bluetoothيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة التبويب 

Bluetooth4إعدادات 

مرئي لألجھزة األخرى•
.Bluetooth بواسطة األجھزة األخرى التي تدعم الطابعةإلتاحة "اكتشاف" 

]ال يمكن اكتشافه]، [يمكن اكتشافهاإلعدادات المتاحة: [
PINتغيير رمز •

.PINفي حال تم تحديد مربع االختيار ھذا، يمكنك تغيير رمز 
PINرمز •

 أو اإلصدارات األحدث.Bluetooth 2.0 الذي سيتم استخدامه عند االقتران باألجھزة المتوافقة مع PINيحدد رمز 
 على الشاشةPINعرض كود •

 افتراضًيا.PINإذا تم تحديد خانة االختيار ھذه، فسيعرض جھاز الكمبيوتر الخاص بك رمز 
) أثناء االقترانSSPطلب إعدادات اقتران بسيط آمن (•

 أو اإلصدارات األحدث.Bluetooth 2.1 لألجھزة المتوافقة مع الطابعةإذا تم تحديد خانة االختيار ھذه، فيمكن إجراء عملية اإلقران باستخدام أزرار 

4إعادة االتصال التلقائي

إعادة االقتران التلقائي•
iPod أو iPhone أو iPad (جھاز Appleلتعيين ما إذا كانت ستتم إعادة االتصال تلقائًيا بجھاز  touch.المتصل مسبًقا (

]تعطيل]، [تمكيناإلعدادات المتاحة: [
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4طابعاتتطبيق تغييرات اإلعداد على عدة 

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

b الطابعة المتصلة حديًثا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد.[

مالحظة
 الطابعة، فيتم تحديد إعدادات خيار] في مربع حوار للكشف تلقائًيا عن الطابعة المتصلة، واسترداد اإلعدادات الحالية.إذا تم تحديد خانة االختيار [

.35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل " تلقائًيا. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع USBالمتصلة بكبل 

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

مالحظة
 بحيث يمكنك التأكد من إنشاء اتصال من خالل األولى] عند تكوين الطابعة  تلقائًيا بعد االستخدامالطابعةإلعادة تشغيل نوصي بتحديد خانة االختيار [

 " Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "موّجه/نقطة وصول السلكية باستخدام اإلعدادات بشكل صحيح. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.35صفحةفي

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

ھام
. قم بتغيير عنوان طابعة إلى العنوان نفسه الذي يخص أول الطابعة الذي يخص IP]، فسيتم أيًضا تغيير عنوان STATIC على [IPإذا تم تعيين عنوان 

IP.إذا لزم األمر 

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

]، ثم تحديد ملف اإلعدادات الذي تم تصديره. لالطالع على مزيد استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق اإلعدادات ذاتھا على 
.35صفحة في" Windowsإعدادات االتصال لنظام التشغيل "من المعلومات، راجع 
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Windows 4إعدادات الجھاز لنظام التشغيل 

 أو عبر USB وجھاز الكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة أو تغييرھا عند توصيل الطابعة] في "أداة إعداد الطابعة" لتحديد إعدادات إعدادات الجھازاستخدم [
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على عدة لطابعة. وال يمكنك فقط تغيير إعدادات الجھاز Bluetoothاتصال 

عند الطباعة من تطبيق على جھاز الكمبيوتر، يمكن تحديد إعدادات طباعة مختلفة من برنامج تشغيل الطابعة؛ إال أنه يمكن تحديد المزيد من اإلعدادات 
] في "أداة إعداد الطابعة".إعدادات الجھازالمتقدمة باستخدام [

 الحالية وعرضھا. وفي حال عدم القدرة على استرجاع اإلعدادات الحالية، يتم عرض اإلعدادات الطابعة]، يتم استرداد إعدادات إعدادات الجھازعند فتح [
السابقة. إذا تعذر استرداد اإلعدادات الحالية وعدم تحديد إعدادات سابقة، فسيتم عرض إعدادات المصنع الخاصة بھذا الجھاز.

4مربع الحوار اإلعدادات

شريط القائمة1
يحدد أمر وارد في كل قائمة من القوائم.

الطابعة2
 التي تريد تكوينھا.الطابعةيحدد 

.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 عند استخدام أمر [تطبيق حتى في حالة النقر على [الطابعةالتبويب على 
].تصديرأو [

1
2
3
5

4

6

7

8
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اإلعدادت الحالية4
. المتصلة حالًيا وعرضھا في مربع الحوار. كما سيتم استرجاع إعدادات المعلمات على عالمات التبويب مع الطابعةالسترداد اإلعدادات من 

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 اإلعدادات تطبيق حتى في حالة النقر فوق [الطابعة في عالمة تبويب على لن يتم تطبيق اإلعدادات التي تظھر بھا 

].تصدير] أو [حفظ في ملف األمرفي عالمة التبويب أو تصديرھا عند استخدام أمر [

المعلمات6
لعرض اإلعدادات الحالية.

خروج7
] والعودة إلى النافذة الرئيسية التي تخص "أداة إعداد الطابعة".إعدادات الجھازللخروج من [

تطبيق8
.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة.حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةيمكن استخدام ملف األمر الذي تم حفظه مع وضع التخزين كبير السعة لتطبيق اإلعدادات على 

.81صفحة في" فقط)QL-820NWBوضع التخزين كبير السعة (للطراز "
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4شريط القائمة 

يوضح ما يلي عناصر القائمة في مربع الحوار اإلعدادات.

تطبيق اإلعداد على الطابعة•

.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 
].تطبيقلتنفيذ نفس العملية كما ھو الحال عند النقر فوق [

التحقق من اإلعداد•

لعرض اإلعدادات الحالية.

حفظ اإلعدادات في ملف األمر•

حفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر.
].تطبيق] من القائمة المنسدلة [حفظ في ملف األمرلتنفيذ نفس العملية التي يتم تنفيذھا عند تحديد [

استيراد•

الستيراد الملف المصّدر.

تصدير•

لحفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

إعدادات وحدة الطباعة...•

تطبع تقريرا يتضمن إصدار البرامج الثابتة ومعلومات إعداد الجھاز.
QL-810Wبالنسبة للطراز 

.79صفحة في"تأكيد إعدادات طابعة الملصقات") لديك. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع كما يمكن طباعة ھذا التقرير باستخدام زر القاطعة (

QL-820NWBبالنسبة للطراز 
.12صفحة في"LCDإعدادات شاشة العرض ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع LCDكما يمكن طباعة ھذا التقرير باستخدام قائمة شاشة عرض 

مالحظة
. مم62 بحجم DKعند طباعة ھذا التقرير، استخدم لفة 

إعادة ضبط المصنع•

 على إعدادات المصنع.الطابعةإلعادة تعيين كل إعدادات 

إعادة ضبط إعدادات الجھاز فقط•

.الطابعةلحذف إعدادات المستخدم المخزنة في 

حذف النموذج وقاعدة البيانات•

.الطابعةلحذف النماذج وقواعد البيانات المخزنة في 

إعدادات خيار•

]، فلن يتم عرض رسالة في المرة القادمة.عدم عرض رسالة خطأ عند تعذر استرداد اإلعدادات الحالية عند بدء التشغيلفي حال تم تحديد مربع االختيار [
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4عالمة التبويب أساسي

يوضح ما يلي عالمة التبويب "أساسي" في مربع حوار اإلعدادات.

تشغيل تلقائي•

.مقبس كھربائي تعمل تلقائًيا عندما يتم توصيل كبل طاقة التيار المتردد في الطابعةلتحديد ما إذا كانت 
]تشغيل]، [إيقاف تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

إيقاف تشغيل تلقائي (تيار متقطع/دائم)•

.بمقبس كھربائي تلقائًيا عند توصيلھا الطابعةلتحديد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
] دقائق10/20/30/40/50/60]، [بالاإلعدادات المتاحة: [

إيقاف تشغيل تلقائي (ليثيوم-أيون)•

 تلقائًيا عند توصيلھا ببطارية ليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن.الطابعةلتحديد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
] دقائق10/20/30/40/50/60]، [بالاإلعدادات المتاحة: [

مالحظة
 (الطراز Bluetooth فقط) أو اتصال QL-820NWBيتم تعطيله عند االتصال بشبكة السلكية أو شبكة سلكية (الطراز إيقاف تشغيل تلقائي 

QL-820NWB.(فقط 

الشحن االقتصادي•

80 لتحديد التبديل إلى "الشحن االقتصادي". يمكن مد فترة الخدمة للبطارية من خالل تعيينھا على الشحن بقدرة تبلغ [  % .[
100 اإلعدادات المتاحة: [  % ]  ،[ 80  % [

مالحظة
80 للحصول على أطول فترة تشغيل من البطارية، حدد [ ] على الرغم من أن عدد الصفحات التي يمكن طباعتھا خالل شحنة واحدة سيكون أقل عند  % 

80 تحديد [ ]، يمكنك الحصول على فترة تشغيل أطول من البطارية. % 
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4عالمة تبويب "متقدم"

يوضح ما يلي عالمة التبويب "متقدم" في مربع حوار اإلعدادات.

كثافة الطباعة (أسود)•

يضبط كثافة اللون األسود.
]6-/5-/4-/3-/2-/1-/1/0+/2+/3+/4+/5+/6+ اإلعدادات المتاحة: [

كثافة الطباعة (أحمر)•

يضبط كثافة اللون األحمر.
]6-/5-/4-/3-/2-/1-/1/0+/2+/3+/4+/5+/6+ اإلعدادات المتاحة: [

بيانات الطباعة بعد عملية الطباعة•

يحدد ھل تم مسح بيانات الطباعة بعد الطباعة أم ال.
]مسح كل بيانات الطباعة]، [االحتفاظ ببيانات الطباعةاإلعدادات المتاحة: [

طباعة تقرير المعلومات•

لتحديد المعلومات التي تريد تضمينھا في "تقرير معلومات الطابعة".
]بيانات النقل للطابعة]، [إعدادت الطابعة]، [سجل االستخدام]، [الكلاإلعدادات المتاحة: [

القص التلقائي•

لتعيين طريقة القص عند طباعة ملصقات متعددة.
] (ال يتم قص سوى المواضع التي انتھت الطباعة عندھا وقت طباعة ملصقات القص عند النھاية]، [القص التلقائي]، [إيقاف تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

متعددة).

وضع التسلسل•

 بدًءا من الرقم التسلسل] (يتم تحديده إلجراء البداية] (يتم تحديده لتسلسل األرقام من الرقم األخير المطبوع)، [استمرار من األخيراإلعدادات المتاحة: [
االفتراضي كلما تمت عملية الطباعة).
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4 فقط)QL-820NWBعالمة تبويب "شاشة العرض" (الطراز 

يوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة التبويب "شاشة العرض" في مربع حوار "اإلعدادات".

ضبط الساعة•

لتعيين التاريخ والوقت.
] إلى المزامنة بالتاريخ والوقت على جھاز الكمبيوتر.التاريخ/الوقت الحالييؤدي النقر فوق الزر [

سطوع الشاشة•

لتعيين سطوع شاشة العرض. كلما زادت قيمة الرقم، أصبحت شاشة العرض أكثر سطوًعا.
]2-/1-/1/0+/2+ اإلعدادات المتاحة: [

اإلضاءة الخلفية•

لتبديل اإلضاءة الخلفية بين "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل".
]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

وقت انتھاء مھلة الضوء الخلفي•

.الطابعةلتعيين الفترة الزمنية قبل أن يتم إيقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية في حالة عدم استخدام 
] ثانية5/10/20/30/60] (عدم إيقاف التشغيل مطلًقا)، [إيقاف تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

وضع النموذج•

 أم ال.P-touch Template تعمل في وضع الطابعةلتحديد ما إذا كانت 
 إدخال نص وملصقات طباعة فقط باستخدام نموذج مھيأ من قبل.P-touch Templateيتيح لك وضع 

]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

اإلعداد الُمعد مسبًقا•

لتحديد ما إذا كان سيتم عرض النماذج المعينة مسبًقا عند استخدام نماذج مختلفة عن النماذج المعينة مسبًقا في المصنع أم ال.
]إخفاء]، [عرضاإلعدادات المتاحة: [

تأكيد الطباعة•

لتحديد ما إذا كان سيتم إظھار رسالة قبل الطباعة بحيث يمكن تأكيد عدد النسخ أم ال.
]إيقاف تشغيل]، [تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

الطباعة االفتراضية•

لتحديد القيمة االفتراضية لكمية المطبوعات.
]999-1 اإلعدادات المتاحة: [
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4عالمة تبويب "إعدادات اإلدارة"

يوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة تبويب "إعدادات اإلدارة" في مربع حوار "اإلعدادات".

ھام
لعرض عالمات التبويب ھذه، يلزم توفر امتيازات المسؤول عن الكمبيوتر أو الطابعة.

].األمان] - [خصائص الطابعةيمكنك تأكيد امتيازات المسؤول الخاصة بالطابعة في عالمة تبويب [

وضع األمر•

لتحديد نوع وضع األمر.
]P-touchقالب ]، [ESC/P]، [خطوط المسحاإلعدادات المتاحة: [

وضع الطائرة•

 في مكان ال يسمح بعمليات إرسال اإلشارة. وتنطبق الظروف الطابعة. ھذه الوظيفة مفيدة عند استخدام Wi-Fi أو Bluetoothيتيح تعطيل واجھات 
التالية:

QL-810W سيكون الضغط مع االستمرار على زر :Wi-Fi)  وزر (WPS.غير فعال 
QL-820NWB] من شاشة عرض بلوتوث] وكذلك [شبكة اتصال السلكية: ستختفي قائمة [LCD.

]تشغيل]، [إيقاف تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

 فقط)QL-820NWBإعدادات القفل (الطراز •

لقفل إعدادات القائمة بحيث يتعذر تغييرھا.
].تحديد العناصر...ضع عالمة على اإلعدادات لقفلھا باستخدام زر [

 فقط)QL-820NWBكلمة مرور المسؤول (الطراز •

 أرقام الستخدامھا عند تغيير إعدادات القائمة.4لتحديد "تشغيل" لتھيئة وضع المسؤول. عيِّن كلمة مرور مكونة من 
]تشغيل]، [إيقاف تشغيلاإلعدادات المتاحة: [

 فقط)QL-820NWBالوحدة (الطراز •

لتحديد الوحدة االفتراضية.
]مم]، [بوصةاإلعدادات المتاحة: [

 فقط)QL-820NWBاللغة (الطراز •

.LCDلتحديد لغة شاشة عرض 

 فقط)QL-820NWBتنسيق التاريخ (الطراز •

لتحديد تنسيق التاريخ للساعة.

 فقط)QL-820NWBتنسيق الوقت (الطراز •

لتحديد تنسيق الوقت للساعة.
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4تطبيق تغييرات اإلعداد على عدة طابعات ملصقات

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

b الطابعة المتصلة حديًثا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد.[

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

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

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

]، ثم تحديد ملف اإلعدادات الذي تم تصديره. لالطالع على مزيد استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق اإلعدادات ذاتھا على 
.46صفحة في" Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "من المعلومات، راجع 
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Windows 4 لنظام التشغيل P-touch Templateإعدادات 

) PA-BR-001 إدخال بيانات إلى كائنات نصية وباركود من نموذج تم تنزيله باستخدام ماسح باركود ضوئي اختياري (P-touch templateيتيح لك وضع 
.الطابعةأو أجھزة أخرى متصلة بجھاز 

يرجى العلم بأن الخيارات والمستلزمات المتاحة قد تختلف وفًقا للبلد المعني.

].P-touch Templateإعدادات  أو تغييرھا، انتقل إلى "أداة إعداد الطابعة"، وحدد [P-touch Templateلتحديد وظائف 

مالحظة
 مع أجھزة اإلدخال األخرى، مثل مقياس أو جھاز اختبار أو وحدة تحكم أو جھاز منطقي قابل للبرمجة.P-touch templateيتوافق أيًضا وضع •

/P-touch Template Manual، قم بتنزيل "P-touch Templateلالطالع على مزيد من المعلومات حول •
Raster Command Reference دليل نماذج) "P-touch مرجع أوامر خطوط المسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم/Brother عبر 

support.brother.com 

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

جھاز  خالل من، قد تبدو بعض الرموز المطبوعة باللون األحمر أو اللون األسود مختلفة عن طباعتھا P-touch Template من خاللعند طباعة •
" (دليل نماذج P-touch Template Manual/Raster Command Reference. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع "الكمبيوتر

P-touch مرجع أوامر خطوط المسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم/Brother عبر support.brother.com 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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P-touch Template4مربع حوار إعدادات 

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

.52صفحة في"عالمة تبويب "إعدادات اإلدارة""لتغيير الوضع، راجع 

2Default Template Number(رقم النموذج االفتراضي) 
، فال تحدد رقم نموذج.الطابعة عند تشغيلھا. إذا كنت ال تريد نقل نموذج إلى الطابعةلتحديد رقم نموذج افتراضي تعينه 

3Data Delimiter for P-touch Template محدد البيانات لـ) P-touch Template(
 حرًفا.20 و1لعرض الرمز المستخدم لإلشارة إلى الحدود بين مجموعات البيانات في ملف. ويمكن تحديد أحرف من بين 

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

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

األحرف.

5Character Code Table(جدول كود الحرف) 
لتحديد إحدى مجموعات أكواد الحروف التالية:

 Brother )، [Windows 1250] (وروبا الشرقية Windows 1252] ، [Windows 1250 Eastern Europeاإلعدادات المتاحة: [
standard كود حرف) [Brother(القياسي

1
2
3

5

15

13

4

6
7
8
9

11
12

14

10
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6International Character Set(مجموعة األحرف الدولية) 
تسرد قوائم مجموعات األحرف لدول معينة.

] Denmark] (بريطانيا)، [Britain] (ألمانيا)، [Germany] (فرنسا)، [France] (الواليات المتحدة)، [United Statesاإلعدادات المتاحة: [
] Denmark II] (النرويج)، [Norway] (اليابان)، [Japan] (إسبانيا)، [Spain] (إيطاليا)، [Italy] (السويد)، [Sweden(الدنمارك)، [

] (قانوني)Legal] (كوريا)، [Korea] (أمريكا الالتينية)، [Latin America] (إسبانيا الثانية)، [Spain II(الدنمارك الثانية)، [
 التالية تبعا للبلد المعني المختار من القائمة أعاله:12يتم التبديل بين الرموز 

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh
/P-touch" (دليل نماذج P-touch Template Manual/Raster Command Referenceفيما يخص الحروف المبدلة، قم بتنزيل "

 support.brother.com عبر Brotherمرجع أوامر خطوط المسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم 

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

8Non-Printed Character(حروف غير مطبوعة) 
 حرًفا.20 إلى 1ال تتم طباعة األحرف المحددة ھنا عند استالم البيانات. حدد 

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

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

10Replace FNC1 استبدال) FNC1(
).P-touch" (دليل نماذج P-touch Template Manualراجع "

11Number of Copies(عدد النسخ) 
.99 و1لتعيين عدد النسخ، ويمكن تحديد رقم بين 

خيار القص12
.99 و1يحدد ما إذا كان يمكن قص الملصقات تلقائيا وعدد الملصقات المراد طباعتھا قبل عملية القص، ويمكن تحديد رقم بين 

يمكنك أيضا تحديد خيارات قص أخرى.

13Set(ضبط) 
.الطابعةلتطبيق اإلعدادات على 

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

.81صفحة في" فقط)QL-820NWB(للطراز 

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

15Default(الوضع االفتراضي) 
للرجوع إلى إعدادات المصنع.

http://support.brother.com/
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Printer Setting Tool لنظام التشغيل Mac4

 وإعدادات الجھاز من جھاز كمبيوتر الطابعة (أداة إعداد الطابعة) تحديد إعدادات االتصال التي تخص Printer Setting Toolيمكنك من خالل استخدم 
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على عدة لطابعة. وال يمكنك فقط تغيير إعدادات الجھاز Macيعمل بنظام 

مالحظة
 (أداة إعداد الطابعة) تلقائًيا عند استخدام المثبت األولي لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. لالطالع على مزيد من Printer Setting Toolيتم تثبيت 

.20صفحة في"تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر"المعلومات، راجع 

ھام
 المتوافقة فقط.Brother طابعات (أداة إعداد الطابعة) مع Printer Setting Toolتتوفر 

Printer Setting Tool4قبل استخدام 

 أو تركيب بطارية مشحونة بالكامل.مقبس كھربائي وكذلك بالطابعةتأكد من توصيل محول التيار المتردد ،

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

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

Mac4 لنظام التشغيل Printer Setting Toolاستخدام 

a المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 

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

] (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolستظھر نافذة [

c التي تريد تكوينھا تظھر بجانب [الطابعةتأكد أن Printer التي تريدھا من القائمة المنبثقة.الطابعة أخرى، حدد طابعة] (الطابعة). في حالة ظھور 

مالحظة
.الطابعة واحدة فقط، فليس من الضروري أن تقوم بإجراء تحديد ألنه لن تظھر سوى ھذه طابعةإذا تم توصيل 

d.حدد عالمة تبويب إعدادات، ثم حدد اإلعدادات أو قم بتغيرھا

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

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

ھام
 الطابعةفي انتظار مھمة الطباعة التالية. فقد ال تعمل الطابعة فقط عندما تكون الطابعة (أداة إعداد الطابعة) لتھيئة Printer Setting Toolاستخدم 

إذا حاولت تھيئتھا أثناء أدائھا لوظيفة ما.
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4مربع حوار اإلعدادات

1Printer(الطابعة) 
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

2Import(استيراد) 
الستيراد اإلعدادات من ملف.

3Export(تصدير) 
لحفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

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

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

6Factory Reset(إعادة ضبط المصنع) 
 على إعدادات المصنع.الطابعةإلعادة ضبط إعدادات 

7...Reset only Device Settings(...إعادة ضبط إعدادات الجھاز فقط) 
إلعادة ضبط إعدادات الجھاز على إعدادات المصنع.

8Print Unit Settings(إعدادات وحدة الطباعة) 
تطبع تقريرا يتضمن إصدار البرامج الثابتة ومعلومات إعداد الجھاز.

QL-810Wبالنسبة للطراز 
 "تأكيد إعدادات طابعة الملصقات") لديك. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع كما يمكن طباعة ھذا التقرير باستخدام زر القاطعة (

.79صفحةفي
QL-820NWBبالنسبة للطراز 

 "LCDإعدادات شاشة العرض ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع LCDكما يمكن طباعة ھذا التقرير باستخدام قائمة شاشة عرض 
.12صفحةفي

مالحظة
. مم62 بحجم DKعند طباعة ھذا التقرير، استخدم لفة 

1

2

3

4

6

5

7

8 9 10
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9Current Settings(اإلعدادت الحالية) 
 المتصلة حالًيا وعرضھا في مربع الحوار.الطابعةالسترداد اإلعدادات من 

10Exit(إنھاء) 
 (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolخروج من 

4 (أساسي)Basicعالمة التبويب 

 (أساسي) في مربع حوار اإلعدادات.Basicيوضح ما يلي عالمة التبويب

•Auto Power On(تشغيل تلقائي) 

.مقبس كھربائي تعمل تلقائًيا عندما يتم توصيل كبل طاقة التيار المتردد في الطابعةلتحديد ما إذا كانت 
] (تشغيل)On] (إيقاف تشغيل)، [Offاإلعدادات المتاحة: [

•Auto Power Off (AC/DC) ((تيار متقطع/دائم) إيقاف تشغيل تلقائي) 

.بمقبس كھربائي تلقائًيا عند توصيلھا الطابعةلتحديد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
 دقيقة)Minutes)  [10/20/30/40/50/60 10/20/30/40/50/60 ] (بال)، [Noneاإلعدادات المتاحة: [

•Auto Power Off (Li-ion) ((ليثيوم-أيون) إيقاف تشغيل تلقائي) 

 تلقائًيا عند توصيلھا ببطارية ليثيوم-أيون القابلة إلعادة الشحن.الطابعةلتحديد الفترة الزمنية التي تمر قبل إيقاف تشغيل 
 دقيقة)Minutes)  [10/20/30/40/50/60 10/20/30/40/50/60 ] (بال)، [Noneاإلعدادات المتاحة: [

مالحظة
Auto Power Off (إيقاف تشغيل تلقائي) يتم تعطيله عند االتصال بشبكة السلكية أو شبكة سلكية (الطراز QL-820NWB فقط) أو اتصال 

Bluetooth الطراز) QL-820NWB.(فقط 

•Eco Charging(الشحن االقتصادي) 

].%80 لتحديد التبديل إلى "الشحن االقتصادي". يمكن مد فترة الخدمة للبطارية من خالل تعيينھا على الشحن بقدرة تبلغ [
]%80]،  [%100 اإلعدادات المتاحة: [

مالحظة
] على الرغم من أن عدد الصفحات التي يمكن طباعتھا خالل شحنة واحدة سيكون أقل عند %80 للحصول على أطول فترة تشغيل من البطارية، حدد [

]، يمكنك الحصول على فترة تشغيل أطول من البطارية.%80 تحديد [
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4 (متقدم)Advancedعالمة تبويب 

 (متقدم) في مربع حوار اإلعدادات.Advancedيوضح ما يلي عالمة التبويب 

•Print Density (Black) ((أسود) كثافة الطباعة) 

يضبط كثافة اللون األسود.
]6-/5-/4-/3-/2-/1-/1/0+/2+/3+/4+/5+/6+ اإلعدادات المتاحة: [

•Print Density (Red) ((أحمر) كثافة الطباعة) 

يضبط كثافة اللون األحمر.
]6-/5-/4-/3-/2-/1-/1/0+/2+/3+/4+/5+/6+ اإلعدادات المتاحة: [

•Printer Information Report(تقرير معلومات الطابعة) 

لتحديد المعلومات التي تريد تضمينھا في "تقرير معلومات الطابعة".
 Printer Transfer] (إعدادت الطابعة)، [Printer Settings] (سجل االستخدام)، [Usage Log] (الكل)، [Allاإلعدادات المتاحة: [

Data(بيانات النقل للطابعة) [

•Print Data after Printing(بيانات الطباعة بعد عملية الطباعة) 

يحدد ھل تم مسح بيانات الطباعة بعد الطباعة أم ال.
] (مسح كل بيانات الطباعة)Erase All Print Data] (االحتفاظ ببيانات الطباعة)، [Keep Print Dataاإلعدادات المتاحة: [

4 (إعدادات اإلدارة)Managementعالمة تبويب 

 (اإلعدادات).Managementيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة تبويب "إعدادات اإلدارة" في مربع حوار 

•Command Mode(وضع األمر) 

لتحديد نوع وضع األمر.
)P-touch] (قالب P-touch Template]،  [ESC/P] (خطوط المسح)، [Rasterاإلعدادات المتاحة: [

•Airplane Mode(وضع الطائرة) 

 (وضع الطائرة). وتنطبق الظروف التالية:Airplane Mode إلى الطابعة (تشغيل) لتعيين Onلتحديد 
QL-810W سيكون الضغط مع االستمرار على زر :Wi-Fi)  وزر (WPS.غير فعال 

QL-820NWB] من شاشة عرض بلوتوث] وكذلك قائمة [شبكة اتصال السلكية: ستختفي قائمة [LCD.
] (تشغيل)On] (إيقاف تشغيل)، [Offاإلعدادات المتاحة: [
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4 فقط)QL-820NWB) (الطراز Bluetooth (إعدادات Bluetooth Settingsعالمة تبويب 

 (اإلعدادات).Settings) في مربع حوار Bluetooth (إعدادات Bluetooth Settingsيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة التبويب 

•Bluetooth Device Name اسم جھاز) Bluetooth(

.Bluetoothلعرض اسم جھاز 

•Bluetooth Address عنوان) Bluetooth(

 الحالي.Bluetoothيعرض عنوان 

•Visible to Other Devices(مرئي لألجھزة األخرى) 

.Bluetooth بواسطة األجھزة األخرى التي تدعم الطابعةإلتاحة "اكتشاف" 
] (ال يمكن اكتشافه)Not Discoverable] (يمكن اكتشافه)، [Discoverableاإلعدادات المتاحة: [

•Auto re-pairing(إعادة االقتران التلقائي) 

iPod أو iPhone أو iPad (جھاز Appleلتعيين ما إذا كانت ستتم إعادة االتصال تلقائًيا بجھاز  touch.المتصل مسبًقا (
] (تعطيل)Disable] (تمكين)، [Enableاإلعدادات المتاحة: [

•Change PIN code تغيير رمز) PIN(

 أو األحدث.Bluetooth 2.1 المتوافق مع PIN] (تشغيل)، فيمكنك تغيير رمز Onإذا تم تحديد [

•Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing) طلب إعدادات اقتران بسيط آمن) SSP(أثناء االقتران (

 أو اإلصدارات األحدث.Bluetooth 2.1 لألجھزة المتوافقة مع الطابعةإذا تم تحديد خانة االختيار ھذه، فيمكن إجراء عملية اإلقران باستخدام أزرار 

4 السلكية)Wireless LAN)  LANعالمة تبويب 

 الالسلكية) في مربع حوار "اإلعدادات".Wireless LAN)  LANيوضح ما يلي التفاصيل المتعلقة بعالمة التبويب 

•WirelessDirect

 أو إيقاف تشغيلھا.Wireless Directلتشغيل وظيفة 

•SSID/Network Key Generation إنشاء مفتاح) SSID(الشبكة/

] (ثابت).STATIC] (تلقائي) أو [AUTOلتحديد [

•SSID)  Network Name)  (SSID /((اسم الشبكة) Network Key(مفتاح الشبكة) 

.Wireless Direct) ومفتاح الشبكة ليتم استخدامھما في وضع ASCII حرًفا 25 إلى 3 (من SSIDيحدد 
/الشبكة).SSID] (إنشاء مفتاح SSID/Network Key Generation] (ثابت) ليكون [STATICال يمكن تخصيص إعداد إال عند تحديد [

•Display current settings(عرض اإلعدادات الحالية) 

] (اإلعدادات الحالية) لتحديث اإلعدادات التي تم عرضھا Current Settings. انقر [Wireless Directيعرض اإلعدادات الحالية لتطبيق 
بأحدث المعلومات.
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4تطبيق تغييرات اإلعداد على عدة طابعات ملصقات

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

b المتصلة حديًثا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد Printer.(الطابعة) [

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

d كرر الخطواتa-c المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 

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

] (استيراد)، ثم تحديد ملف اإلعدادات المصّدرة، لالطالع على مزيد Import أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 
.58صفحة في"مربع حوار اإلعدادات"من المعلومات، راجع 
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4تغيير 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
 بجھاز الكمبيوتر واستخدام "أداة إعداد الطابعة". لالطالع على الطابعةقبل توصيل جھاز محمول، يمكنك تحديد اإلعدادات المفصلة من خالل توصيل 

.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"مزيد من المعلومات، راجع 



64

5

5

P-touch5عمليات تشغيل نموذج 

) PA-BR-001 إدخال بيانات إلى كائنات نصية وباركود من نموذج تم تنزيله باستخدام ماسح باركود ضوئي اختياري (P-touch templateيتيح لك وضع 
.الطابعةأو أجھزة أخرى متصلة بجھاز 

5عمليات التشغيل األساسية

"68صفحة  (راجع "طباعة النموذج القياسي(

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

"70صفحة  (راجع "الطباعة المتقدمة للنماذج(

قم بتنزيل أحد النماذج وامسح الباركود ضوئًيا لطباعة نسخة أو إدخال البيانات الممسوحة ضوئًيا في نموذج مختلف.

"73صفحة  (راجع "طباعة قاعدة بيانات البحث(

قم بتنزيل قاعدة بيانات مرتبطة بأحد النماذج وامسح الباركود ضوئًيا إليجاد سجل إلدخاله في النموذج وطباعته.

5الخصائص المتقدمة

") 76صفحة  (راجع " تسلسلية)بأرقامترقيم الطباعة(

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

مالحظة
 مع أجھزة اإلدخال األخرى، مثل مقياس أو جھاز اختبار أو وحدة تحكم أو جھاز منطقي قابل للبرمجة.P-touch templateيتوافق أيًضا وضع •

/P-touch" (دليل نماذج P-touch Template Manual/Raster Command Reference"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع •
 support.brother.com عبر: Brother. يمكن تنزيل أحدث اإلصدارات، من الموقع اإللكتروني موقع الدعم مرجع أوامر خطوط المسح)

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

 من خالل، قد تبدو بعض الرموز المطبوعة باللون األحمر واللون األسود مختلفة عن طباعتھا P-touch Template من خاللعند الطباعة •
" (مرجع أوامر خطوط المسح).Raster Command Referenceالكمبيوتر. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع "

 بشدة إلى توجيه واحد أو أكثر.المواد الكيميائية وملصقاتھا) الخاص بتصنيف GHSيخضع استخدام رموز النظام المنسق عالمًيا (•

 الواردة ھي عبارة عن عينات. يرجى التأكد من توافق أيٍ من الملصقات التي تعمد إلى إنشائھا باستخدام ھذه الرموز مع التوجيھات GHSونماذج نظام •
ذات الصلة.

P-touch Template5طباعة الملصقات باستخدام 

http://support.brother.com/
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5اإلعداد

ـ   (في "أداة إعداد الطابعة").P-touch Template، حّدد إعدادات ماسح الباركود الضوئي باستخدام إعدادات الطابعةقبل توصيل ماسح الباركود الضوئي ب

P-touch Template5تحديد اإلعدادات في أداة إعدادات 

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

b.ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة

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

] (أداة إعداد Brother[] - Label & Mobile Printer[] - Printer Setting Tool- []كافة البرامجمن الزر "بدء"، انقر فوق [
الطابعة).

 بالنسبة ألنظمة التشغيلWindows 8 /  Windows 8.1 /  Windows Server 2012 /  Windows Server 2012 R2: 
].التطبيقات] (أداة إعداد الطابعة) على شاشة [Printer Setting Toolانقر فوق أيقونة [

 بالنسبة لنظام التشغيلWindows 10: 
] (أداة إعداد الطابعة).Brother[] - Label & Mobile Printer[] - Printer Setting Toolمن الزر "بدء"، انقر فوق [

c] إعدادات انقر فوقP-touch Template.[

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

A

B
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مالحظة
" ضوئًيا من الباركود باستخدام ماسح الباركود الضوئي. (يمكن تغيير ھذا اإلعداد  ^FFحسب الوضع االفتراضي، تبدأ الطباعة عند مسح الكود "•

 في الصورة السابقة.) Aباإلعدادات المميزة بحرف 
Receivedفي حال تحديد [ Data Size (حجم البيانات المستلمة) من خالل إعداد عدد وحدات البايت، سوف تتم طباعة النموذج تلقائًيا بعد مسح [

عدد وحدات البايت المحدد ضوئًيا.

ألن إعداد وضع الطباعة سيعود إلى وضع خطوط المسح كلما تمت الطباعة من الكمبيوتر، يجب تغيير اإلعداد إلى وضع النموذج مرة أخرى.•

 في وضع النموذج.الطابعة وإعادة تشغيلھا مرة أخرى، يبدأ تشغيل الطابعةإيقاف تشغيل في حال •
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5 فقط)QL-820NWBتوصيل ماسح الباركود الضوئي (الطراز 

نوصي باستخدام ماسح باركود عالي الجودة يمكن االعتماد عليه والتحقق من مواصفات ماسح الباركود قبل تحديد أحد الطرازات.

:طرق توصيل ماسح الباركود الضوئي

. Bluetooth أو واجھة Wi-Fi، أو واجھة شبكة USBاستخدم واجھة مضيف 

:معايير تحديد ماسح الباركود الضوئي الموصى به

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

Bluetooth: إصدار Bluetoothعند استخدام واجھة • 2.1 +  EDR الطرز التي تدعم ملفات تعريف 1 (الفئة (SPP أو OPP

مالحظة
. P-touch Transfer Manager باستخدام بالطابعة، يجب تنزيل النماذج أوالً من جھاز كمبيوتر متصل P-touch Templateفيما يخص وضع •

P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع  Library نظام تشغيل) Windows (فقط" 
.112صفحةفي

ينبغي برمجة ماسح الباركود الضوئي الستخدام لوحة المفاتيح باللغة االنجليزية. يجب برمجة ماسح الباركود الضوئي للمبتدئين لمسح البيانات ضوئًيا •
فيما يخص المستخدمين ذوي المستوى المتقدم، يمكن مسح الحروف البادئة والالحقة واستخدامھا كأوامر مقترنة بالطابعة بدون حروف بادئة أو الحقة. 

إلنشاء نماذج مخصصة.

اتصل بالجھة المصنعة لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام طراز ماسح الباركود الضوئي وبرمجته.•
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5طباعة النموذج القياسي

مالحظة
قائمة الباركود الخاصة بوظيفة "لالطالع على مزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •

P-touch Template"181صفحة في.

سيتم تحويل الكائنات المجمعة وإرسالھا في ھيئة صورة،•

a باستخدامP-touch Transfer Manager انقل (من ،P-touch Editor لالطالع على مزيد من الطابعة) أحد النماذج (تخطيط الملصق) إلى .
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "المعلومات، راجع  Library نظام تشغيل) Windows (112صفحة في"فقط.

مالحظة
يمكن تحويل الكائن النصي في تخطيط الملصق إلى صورة. بعد أن يتم التحويل إلى صورة، ال يمكن تغيير النص، وھذا مفيد لحماية النماذج المستخدمة 

بصورة متكررة من تحريرھا بشكل عرضي.

]، ثم حدد موسع]. انقر فوق عالمة تبويب [خصائص، انقر بزر الماوس األيمن فوق الكائن النصي، ثم انقر فوق [P-touch Editorفي نافذة تخطيط 
].ال يمكن تحرير النصخانة اختيار [

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

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

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

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

.الطابعة باستخدام أزرار 255 و1] بين القيمة تعيين المفتاحيمكنك تحديد رقم [•

) فيما QL-820NWB (للطراز 255 و1) والقيمة QL-810W (للطراز 99 و1] بين القيمة تعيين المفتاحللتشغيل المتقدم، يمكنك تحديد رقم [•
 لتحديده وطباعته. لالطالع على مزيد من f ولكن سيلزمك إجراء مسح باركود مختلف ضوئًيا في الخطوة الطابعةيخص النماذج التي تم تنزيلھا على 

/مرجع أوامر خطوط P-touch" (دليل نماذج P-touch Template Manual/Raster Command Referenceالمعلومات، قم بتنزيل "
 support.brother.com عبر Brotherالمسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم 

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

]، وسحب نموذج منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من النماذج.التكويناتيمكن إضافة مجلد مخصص أسفل [•

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

d امسح باركود "أمرP-touch template) إعدادات تحديد البدء)" ضوئًيا.بدء + 
.181صفحة في"P-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظيفة "راجع 

e الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئًيا إلرسال أمر أو تعيينه إلى.

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

مثال:

http://support.brother.com/
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مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، ستتم طباعة نموذج باستخدام إعدادات •
] (تشغيل).On] (القص التلقائي) في وضع [Auto Cut االفتراضية مع تعيين خاصية [P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

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

support.brother.com 
] (األدلة) - [اختر منتًجا]Manuals- [[حّدد منطقتك/بلدك.]

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

مثال:

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

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

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

g.تمت طباعة الملصق المحدد

http://support.brother.com/
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5الطباعة المتقدمة للنماذج

قم بتنزيل أحد النماذج وامسح الباركود ضوئًيا لطباعة نسخة أو إدخال البيانات الممسوحة ضوئًيا في نموذج مختلف.

مالحظة
قائمة الباركود الخاصة بوظيفة "لالطالع على مزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •

P-touch Template"181صفحة في.

، فقد ال تتمكن من إنشاء الباركود أو طباعته.الطابعةإذا كان للباركود بروتوكول مختلف عن نموذج الباركود المسجل بالفعل مع •

.الطابعة الباركود وبروتوكوالته مدعومة باستخدام ھذه معاييرحسب طرز ماسح الباركود الضوئي، قد ال تكون بعض •

a باستخدامP-touch Transfer Manager انقل (من ،P-touch Editor لالطالع على مزيد من الطابعة) أحد النماذج (تخطيط الملصق) إلى .
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "المعلومات، راجع  Library نظام تشغيل) Windows (112صفحة في"فقط.

ھام
من المھم تصميم النماذج لتلبية متطلبات معيار الباركود أو بروتوكوله. يجب أن يكون حجم الملصق وموضع الباركود صحيحين ليتناسبا مع عدد ونوع 

 ال يمكن إنشاء باركود في النموذج أو مسحه ضوئًيا إذا لم يتناسب الباركود ذو البيانات المدخلة تماًما الحروف المرسلة من ماسح الباركود الضوئي.
 القابلة لطباعة الملصق.منطقة الصورةداخل 

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

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

.الطابعة ألي من النماذج التي تم تنزيلھا على 10 و1] بين القيمة تعيين المفتاحيمكن تحديد رقم [•

]، وسحب نموذج منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من النماذج.التكويناتيمكن إضافة مجلد مخصص أسفل [•

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

d امسح باركود "أمرP-touch template) إعدادات تحديد البدء)" ضوئًيا.بدء + 
.181صفحة في"P-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظيفة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

)CODE128 أرقام)9/مكون من 
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e الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئًيا إلرسال أمر أو تعيينه إلى.

مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، ستتم طباعة نموذج باستخدام إعدادات •
] (تشغيل).On] (القص التلقائي) في وضع [Auto Cut االفتراضية مع تعيين خاصية [P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

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

support.brother.com 
] (األدلة) - [اختر منتًجا]Manuals- [[حّدد منطقتك/بلدك.]

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

مثال:

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

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

f] تعيين المفتاحامسح باركود "تحديد النموذج" ضوئًيا، ثم امسح الباركود أسفل "إلدخال األرقام" بالرقم نفسه المستخدم "المكون من ثالثة أعداد" كرقم [
ُيستخدم للنموذج الذي تم تنزيله للطباعة.

يتم تحديد النموذج الذي تم تنزيله بعد مسح األعداد المكونة من ثالثة أرقام تلقائًيا.
مثال:

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

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

مثال:

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

مثال:

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

i سيحتوي الباركود في النموذج المطبوع على البيانات من الباركود الممسوح ضوئًيا في الخطوةg.

مثال:

)CODE128/9-(أرقام
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5طباعة قاعدة بيانات البحث

يمكنك تنزيل قاعدة بيانات مرتبطة بأحد النماذج وامسح الباركود ضوئًيا ككلمة رئيسية للبحث عن سجل يحتوي على تلك الكلمة الرئيسية، ثم أدخل ذلك 
السجل في النموذج واطبعه.

مالحظة
") لقاعدة بيانات مرتبطة تم تنزيلھا لھذه العملية، لذا يجب أن توجد الكلمة الرئيسية التي A بالعمود الموجود في أقصى اليسار (الحقل "الطابعةاحتفظت •

تم مسحھا ضوئًيا من الباركود في عمود قاعدة البيانات ھذا.

") تماًما مع الكلمات الرئيسية A على الكلمات الرئيسية بنجاح، يجب أن تتوافق البيانات الموجودة في العمود أقصى اليسار (الحقل "الطابعةلتعثر •
الممسوحة ضوئًيا من الباركود.

 قراءة سطر واحد فقط من البيانات في كل حقل لقاعدة البيانات المرتبطة، لذا نوصي بعدم استخدام الطابعة وكذلك P-touch Editorيمكن لكل من •
").Aقواعد بيانات تتكون من سطرين أو أكثر من البيانات في العمود أقصى اليسار (الحقل "

قائمة الباركود الخاصة بوظيفة "لالطالع على مزيد من المعلومات حول أنواع الباركود التي يمكن مسحھا ضوئًيا باستخدام إعدادات مختلفة، راجع •
P-touch Template"181صفحة في.

a استخدمP-touch Editor.إلنشاء نموذج وتوصيل ملف قاعدة بيانات. يمكن ربط العديد من األعمدة بكائنات نصية أو باركود في النموذج إذا لزم األمر 

مالحظة
")، ولكن احرص على عدم ربط أي كائن نصي أو باركود في النموذج الذي Aتأكد من تضمين الكلمات الرئيسية في العمود أقصى اليسار (الحقل "

" إذا لم تكن بحاجة إلى تلك البيانات على الملصق المطبوع.Aيحتوي على الحقل "

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

b باستخدامP-touch Transfer Manager انقل (من ،P-touch Editor لالطالع على مزيد من الطابعة) أحد النماذج (تخطيط الملصق) إلى .
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "المعلومات، راجع  Library نظام تشغيل) Windows (112صفحة في"فقط.

سيتم أيًضا نقل ملف قاعدة البيانات المرتبط.

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

مالحظة
]، وسحب نموذج منقول ثم إسقاطه في ذلك المجلد المخصص إلدارة مجموعات مختلفة من النماذج.التكويناتيمكن إضافة مجلد مخصص أسفل [

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

e امسح باركود "أمرP-touch template."
.181صفحة في"P-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظيفة "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

A
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f الطابعةمن قائمة الباركود أسفل "إعدادات أساسية"، امسح كل باركود ضوئًيا إلرسال أمر أو تعيينه إلى.

مالحظة
يمكن إجراء اإلعدادات من خالل أوامر مختلفة.•

. يجب طباعة نسخة P-touch Templateفي حال عدم إجراء أي إعدادات من خالل مسح أوامر الباركود، ستتم طباعة نموذج باستخدام إعدادات •
] (تشغيل).On] (القص التلقائي) في وضع [Auto Cut االفتراضية مع تعيين خاصية [P-touch Templateواحدة عبر إعدادات 

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

support.brother.com 
] (األدلة) - [اختر منتًجا]Manuals- [[حّدد منطقتك/بلدك.]

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

مثال:

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

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

g] تعيين المفتاحامسح باركود "تحديد النموذج" ضوئًيا، ثم امسح الباركود أسفل "إلدخال األرقام" بالرقم نفسه المستخدم "المكون من ثالثة أعداد" كرقم [
ُيستخدم للنموذج الذي تم تنزيله للطباعة.

يتم تحديد النموذج الذي تم تنزيله بعد مسح األعداد المكونة من ثالثة أرقام تلقائًيا.

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

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

مثال:

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

i.د" ضوئًيا إلرسال األمر لبدء البحث عن قاعدة البيانات التي تم تنزيلھا للكلمة الرئيسية الممسوحة ضوئًيا امسح باركود "الُمحدِّ

http://support.brother.com/
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j.امسح باركود "بدء الطباعة" ضوئًيا إلرسال أمر بدء الطباعة

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

مثال:

k في طباعة النموذج من خالل البيانات المدخلة من سجل قاعدة البيانات الموجود مع الكلمة الرئيسية التي تم مسحھا ضوئًيا.الطابعةسوف تبدأ 
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5 تسلسلية)بأرقامترقيم الطباعة (

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

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

 نسخة.999يمكن زيادة عدد النسخ تلقائًيا حتى •

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

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

5)التسلسلترقيم النص (

اإلجراء

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

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

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

c] الترقيمعندما يكون المؤشر فوق حقل الترقيم المميز، انقر بالزر األيمن للفأرة وحّدد.[
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5)التسلسليترقيم الباركود (

اإلجراء

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

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

c.(حقل الترقيم) انقر فوق عالمة تبويب "إدخال" وميِّز بالمؤشر أو قم بسحبه فوق مجموعة األرقام والحروف داخل كائن الباركود المطلوب زيادته
مثال:

مالحظة
ًنا بعد تمييز مجموعة من األرقام والحروف باللون الرمادي.الترقيمُيصبح زر [ ] ممكَّ

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

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

a باستخدامP-touch Transfer Manager انقل (من ،P-touch Editor لالطالع على مزيد من الطابعة) أحد النماذج (تخطيط الملصق) إلى .
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام "المعلومات، راجع  Library نظام تشغيل) Windows (112صفحة في"فقط .

سيتم أيًضا نقل ملف قاعدة بيانات مرتبط.

b) قائمة الباركود الخاصة بوظيفة ". راجع الطابعة) إلعداد التشغيل المتقدم لجھاز التسلسليالترقيمP-touch Template"181صفحة في.

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

مثال:

] ضوئًيا5][0][0لخمس نسخ، حّدد العدد المكون من ثالثة أرقام من خالل مسح الباركود [

مالحظة
 "طباعة النموذج القياسي" لبدء الطباعة. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع P-touch Templateاتبع إجراءات التشغيل األساسية لوضع •

.73صفحة في"طباعة قاعدة بيانات البحث" إلى 68صفحةفي

.الطابعةسيزيد حقل "الترقيم" بعدد أو حرف واحد مع كل ملصق تتم طباعته، ويتم حفظ العدد دائًما في •

" ضوئًيا.البدءإلعادة تعيين كائن نصي أو باركود إلى القيمة األصلية، امسح باركود بيانات نموذج "•
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6تأكيد إعدادات طابعة الملصقات

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

مالحظة
 على المعلومات التالية: إصدار البرنامج الثابت ومعلومات إعداد الجھاز ورقم المسلسل ومعلومات إعداد الشبكة وما إلى ذلك. الطابعةيحتوي تقرير

(تختلف المعلومات المطبوعة اعتماًدا على الطراز.) 

aبتشغيل الطابعةقم .

b بالنسبة للطرازQL-810W

) ألكثر من ثانية لطباعة التقرير.اضغط مع االستمرار على زر القاطعة (

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

] (موافق).OK]، ثم اضغط على زر [معلومات (القائمة) أو [▲] أو [▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زر 1

] (موافق). OK] باستخدام [▲] أو [▼] ثم اضغط على زر [إعداد الطباعةحدد [2

] باستخدام زر [▲] أو [▼] ثم اضغط بيانات النقل] أو [إعدادات الطابعة] أو [سجل االستخدام] أو [الكلحدد [3
] (موافق) لطباعة التقرير.OKعلى الزر [

مالحظة
 مم.62 بحجم DKعند طباعة ھذا التقرير، استخدم لفة •

.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"ويمكن أيًضا إجراء ھذه العملية باستخدام أداة إعداد الطابعة. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع •

6الوظائف األخرى
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6تھيئة الطباعة ثنائية اللون مع تطبيقات أخرى

.P-touch Editorاتبع العملية أدناه عند إجراء الطباعة ثنائية اللون من أي تطبيق غير 

 Windowsلنظام تشغيل 

a] وحدد []األجھزة والطابعاتافتح نافذة ،QL-810W]/[QL-820NWB.وانقر بزر الماوس األيمن فوقه [

].خصائص الطابعةانقر فوق [

b] التفضيالت...]، ثم انقر فوق زر [عامحدد عالمة تبويب.[

c] نوع الورق] من قسم [أسود/أحمرحدد الطباعة.[

Macلنظام تشغيل 

a] طباعة]، ثم حدد [ملفانقر فوق.[
تظھر شاشة الطباعة.

b] إظھار التفاصيلانقر فوق زر.[

ثم تظھر شاشة الطباعة األخرى.

].متقدم] المنسدل لتحديد [مالحظاتانقر فوق زر [
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c] 2حدد -Color (Black/Red) ] (الطباعة ثنائية اللون األسود/األحمر) من قسم [Color.(اللون) [

ھام
 مم.62 باللون األسود/األحمر مقاس DKتأكد من استخدام ھذه اإلعدادات عند الطباعة أحادية اللون باستخدام لفة 

6 فقط)QL-820NWBوضع التخزين كبير السعة (للطراز 

6الوصف

، بدون تثبيت برنامج تشغيل طابعة.USB باستخدام واجھة الطابعةتتيح لك ميزة التخزين كبير السعة إرسال ملف إلى 

ھذه الميزة مفيدة ألغراض:

 تطبيق إعدادات الطابعة المحفوظة في ملف األوامر (تنسيق ملف .bin وإضافة النماذج (تنسيق ملف ( .blf .إلى الطابعة دون استخدام أدوات البرنامج (
يجب توزيع كال نوعي الملفات بواسطة مسؤول.

.تنفيذ األوامر دون تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

 استخدام جھاز يعمل بنظام تشغيل (بما في ذلك أنظمة التشغيل المغايرة ألنظمة تشغيلWindows  يحتوي على ميزة مضيف (USB لطباعة البيانات 
ونقلھا.
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6استخدام وضع التخزين كبير السعة

a الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل.

b] اضغط مع االستمرار على زرOK) "في نفس الوقت لعدة ثواٍن.] (موافق) وزر "الطاقة (
] على وضع التخزين آبير السعة في وضع التخزين كبير السعة، ويضيء مؤشر الحالة باللون األخضر ويظھر [الطابعةيبدأ تشغيل 

.LCDشاشة 

c ل الكمبيوتر أو الجھاز .USB عبر بالطابعةوصِّ
 في شكل مجلد على شاشة الكمبيوتر أو الجھاز.بالطابعةتظھر منطقة التخزين كبير السعة الخاصة 

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

حول الوصول لمنطقة التخزين كبير السعة.

d.اسحب الملف المطلوب نسخه ثم أسقطه في منطقة التخزين كبير السعة

e] اضغط على زرOK.(موافق) [
تم تنفيذ األوامر في ملف األوامر، ويضيء مؤشر الحالة مرة واحدة باللون البرتقالي.

يضيء مؤشر الحالة باللون األخضر عند االنتھاء.

f،الطابعة أوقف تشغيل إليقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.

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

 في حين ال يتم دعم تنسيقات الملفات األخرى.blf.  وbin. تدعم ھذه الميزة الملفات بتنسيق •

تجنب إنشاء مجلدات في منطقة التخزين كبير السعة. 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 كبير السعة •

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

 في وضع التخزين كبير السعة.الطابعة بينما تكون Wi-Fi فقط) وQL-820NWB (للطراز Bluetooth سلكية وLANال تتوفر وظائف •

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

مالحظة
.122صفحة في"إنشاء ملفات النقل وملفات حزمة النقل" راجع blf. لالطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء ملف بتنسيق 
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JPEG6طباعة 

) دون استخدام برنامج تشغيل الطابعة.JPEGيمكن طباعة بيانات الصور (

مالحظة
 باستخدام ميزة التخزين كبير السعة.JPEGويمكن طباعة صور •

.Bluetooth) للطباعة عبر اتصال OPPيتم استخدام ملف تعريف دفع الكائن (•

 ملونة إلى صورة "باألسود واألبيض" باستخدام عملية ثبات األلوان.JPEG صورة الطابعةستحول •

 تتميز "باألسود واألبيض" بالفعل، فقد تتسبب عملية ثبات ألوان ھذه الصورة في غموض الصورة المطبوعة.JPEGعند إرسال صورة •

.JPEGولتحسين جودة الصورة، حاول إيقاف تشغيل أية معالجة مسبقة لصورة •

 يمكن طباعة صورJPEG فقط. (مقيد بالملفات ذات االمتداد  .jpg(

 ميجا بايت.5الحد األقصى لحجم الملف ھو 
 ميجا بايت عند استخدام ميزة التخزين كبير السعة.)2(

:الحد األقصى للدقة كما يلي
 نقطة720 × 8000 العرض = ×االرتفاع 

إذا تم تجاوز ھذه الحدود، فسيتم تجاھل البيانات التي تستلمھا الطابعة ولن ُتطبع.

 نقطة.1 بيكسل = 1الطباعة بمعدل 

 معالجة ثنائية (ثنائية بسيطة) لطباعة الصورة.الطابعةتنفذ 

.تتم طباعة الصورة بنسبة العرض إلى االرتفاع الخاصة بالبيانات المسَتلمة
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6 فقط)QL-820NWB (للطراز LCDطباعة النماذج من طابعة الملصقات باستخدام قائمة 

 دون التوصيل بجھاز كمبيوتر أو جھاز محمول.LCD باستخدام قائمة الطابعةال يمكن طباعة النماذج المنقولة أو المضبوطة مسبًقا إال بواسطة 

عند طباعة نموذج غير مرتبط بقاعدة بيانات

a تأكد من أنLCD.في وضع النموذج كما ھو موضح أدناه 

وإذا لم تكن كذلك، فاضبطھا على وضع النموذج.

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [إعدادات القالب (القائمة) و[▼] لتحديد القائمة [Menuاضغط على زري 1

].تشغيل] على [وضع القالبقم بتعيين [2

b] اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد نموذج واضغط على زرOK.(موافق) [

] إعدادات القالب] في القائمة [تاآيد الطباعة] في [تشغيلعند تحديد[

تتم طباعة عدد ملصقات مضبوط مسبًقا مع النموذج المحدد.

] إعدادات القالب] في القائمة [تاآيد الطباعة] في [إيقافعند تحديد[

يتم عرض رقم شاشة إعداد الطباعة. اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد عدد الملصقات للطباعة.1

] (موافق). تتم طباعة عدد الملصقات المعيَّن مع النموذج المحدد.OKاضغط على الزر [2
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عند طباعة نموذج مرتبط بقاعدة بيانات

a تأكد من أنLCD.في وضع النموذج كما ھو موضح أدناه 

وإذا لم تكن كذلك، فاضبطھا على وضع النموذج.

] (موافق).OK] ثم اضغط على زر [إعدادات القالب (القائمة) و[▼] لتحديد القائمة [Menuاضغط على زري 1

].تشغيل] على [وضع القالبقم بتعيين [2

b] اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد نموذج واضغط على زرOK.(موافق) [

c] يتم عرض شاشة تحديد قاعدة البيانات. اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد قاعدة البيانات ثم اضغط على زرOK.(موافق) [

d تعودLCD.مرة أخرى إلى شاشة وضع النموذج 

] إعدادات القالب] في القائمة [تاآيد الطباعة] في [تشغيلعند تحديد[

تتم طباعة عدد ملصقات مضبوط مسبًقا مع النموذج المحدد.

] إعدادات القالب] في القائمة [تاآيد الطباعة] في [إيقافعند تحديد[

يتم عرض رقم شاشة إعداد الطباعة. اضغط على زر [▲] أو [▼] لتحديد عدد الملصقات للطباعة.1

] (موافق). تتم طباعة عدد الملصقات المعيَّن مع النموذج المحدد.OKاضغط على الزر [2

مالحظة
] (موافق)، يمكنك التحقق من الكائن الموجود OK (القائمة) مرة على رقم شاشة إعداد الطباعة ثم الضغط على الزر [Menuعند الضغط على زر •

] (موافق).OKفي النموذج. للعودة إلى رقم شاشة إعداد الطباعة، اضغط على زر "إلغاء" أو الزر [

] (موافق)، يتم عرض معاينة الطباعة. يمكنك OK (القائمة) مرتين على رقم شاشة إعداد الطباعة ثم الضغط على الزر [Menuعند الضغط على زر •
] (موافق).OKالتمرير عبر الشاشة باستخدام الزر [▲] أو [▼]. للعودة إلى رقم شاشة إعداد الطباعة، اضغط على زر "إلغاء" أو الزر [
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6التحديث عن ُبعد

 تسھل التحديث شبه التلقائي إلعدادات الطابعة باستخدام اتصال بسيط إلى مجلد شبكة يوجد به ملفات التحديث. لالطالع بالطابعةالتحديث عن ُبعد ھو ميزة 
.19صفحة في"التحديث عن ُبعد"على مزيد من المعلومات حول التحديث عن ُبعد، راجع 

6 فقط) Windowsالطباعة الموزعة (لنظام التشغيل 

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

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

، يتم تقسيمھا الطابعات المحددة. في حال عدم التمكن من تقسيم عدد الصفحات المخصصة بالتساوي بين الطابعاتيتم تقسيم عدد الصفحات تلقائًيا بين •
.d المدرجة في مربع الحوار عند تحديد إعدادات الطباعة في الخطوةالطابعاتبترتيب 

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

b] خصائصانقر فوق.[

67 67 66

200
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c] اإلعدادات]، ثم انقر فوق [الطباعة الموزعة]، حّدد مربع االختيار [متقدمانقر فوق عالمة تبويب.[
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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 [الورق الحاليتظھر معلومات الطابعة الحالية التي تم اكتشافھا أسفل [2

] المطلوبة.اسم الطابعةحدد مربع االختيار بجوار [3

مالحظة

 بعرض الملصق المحدد الطابعة. قم بتحميل ]، تظھر األيقونة الورق الحاليإذا كان عرض الملصق المحدد مختلفاً عن ذلك المعروض في عمود [•
].ضبط العرضفي [

 في xxxxxxxxxxxx المطلوبة باستخدام اسم المنفذ الخاص بھا. تشير الطابعة متعددة، يمكنك العثور على طابعاتفي حال توصيل •
BRNxxxxxxxxxxxx باسم المنفذ إلى عنوان MAC عنوان/Ethernet ويمكن التحقق من عنوان للطابعة .MAC عنوان/Ethernetبطباعة  

.79صفحة في"تأكيد إعدادات طابعة الملصقات". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةمعلومات إعداد 

e.حدد حجم الملصق

 واحدة.طابعةأ. في حال تحديد 

 المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھا، أو انقر بزر الطابعة، حدد d من الخطوةإعدادات الطباعة الموزعةفي مربع الحوار 
]، حدد حجم الملصق.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 الحوار 

 متعددة.طابعاتب. في حال تحديد 

 المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر بزر الماوس األيمن فوقھا، ثم انقر الطابعات، حدد d من الخطوة إعدادات الطباعة الموزعةفي مربع الحوار 
 المحددة.الطابعات]، حدد حجم الملصق. ينطبق نفس إعداد حجم الملصق على جميع ضبط العرض]. من القائمة المنسدلة [اإلعداداتفوق [

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

f] إلغالق نافذة إعداد حجم الملصق.موافقانقر فوق [

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

32

1
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h] لبدء الطباعة الموزعة.موافقانقر فوق [

مالحظة
 أو خادم الطباعة. قبل الطباعة، أدخل اإلعدادات يدوًيا، وتحقق من USB متصلة باستخدام محور لطابعةقد ال يكون من الممكن كشف المعلومات •

 في عملية الطباعة.الطابعةإمكانية استخدام 

اعتمادا على ما إذا كان سيتم استخدام موّجه وميزات أمان مثل جدار الحماية، قد يكون استخدام ھذه الوظيفة غير ممكن.•

نحن نوصي بإجراء اختبار توصيل لبيئة التشغيل، يرجى االتصال بمدير تكنولوجيا المعلومات أو المسؤول عنھا للحصول على المساعدة.•



IIالقسم 

IIالتطبيق

P-touch Editor91كيفية استخدام 
 P-touch Editor Liteكيفية استخدام برنامج 

103 فقط) Windows(في نظام تشغيل 
P-touch وP-touch Transfer Managerكيفية استخدام  Library 
112فقط) Windows(نظام تشغيل 

 P-touch Transfer Expressنقل النماذج باستخدام 
128 فقط) Windows(نظام التشغيل 

P-touch136كيفية تحديث برامج 
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 وبرنامج تشغيل الطابعة.P-touch Editor مع جھاز الكمبيوتر، ثبِّت تطبيق الطابعةالستخدام 

 support.brother.com في Brotherلتنزيل أحدث البرامج وبرامج التشغيل، يرجى زيارة موقع الدعم 

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

Windows 7لنظام التشغيل 

P-touch Editor7تشغيل 

a ابدأP-touch Editor.

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

]، أو انقر نقًرا مزدوجا فوق أيقونة اختصار P-touch Editor 5.x]  - [Brother P-touch] - [كافة البرامجمن زر "بدء"، انقر فوق [
]P-touch Editor 5.x.على سطح المكتب [

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

] على سطح المكتب.P-touch Editor 5.x] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Editor 5.xانقر فوق [

 بالنسبة لنظامWindows 10:

] P-touch Editor 5.x]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [Brother P-touch] أسفل [P-touch Editor 5.xمن زر "بدء"، انقر فوق [
على سطح المكتب.

b عند بدء تشغيلP-touch Editor.حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود ،

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 Editor7كيفية استخدام 

http://support.brother.com/
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c:حدد واحًدا من الخيارات المعروضة

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

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

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

].فتحلفتح تخطيط موجود، انقر فوق [4

2

1

3
4
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P-touch Editor7الطباعة باستخدام 

 وضعExpress

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

]. قبل الطباعة، قم بتھيئة إعدادات الطباعة في شاشة "طباعة". طباعة] من شريط القوائم أو انقر فوق أيقونة [طباعة] ثم [ملفللطباعة، انقر فوق [

 وضعProfessional

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

). قبل الطباعة، قم بتھيئة إعدادات الطباعة في شاشة "طباعة".A] (طباعة] من شريط القوائم أو انقر فوق أيقونة [طباعة] ثم [ملفللطباعة، انقر فوق [

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

B

A
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 وضعSnap

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

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

b] موافقانقر فوق.[
.Snapتظھر لوحة الوضع 

7طابعة الملصقاتنقل البيانات إلى 

 P-touch Transfer". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع P-touch Transfer Manager، يجب استخدام الطابعةلنقل البيانات إلى 
Manager"112صفحة في.
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7 مم62 باللون األسود/األحمر مقاس DKالطباعة باستخدام لفة 

 المتتابع والمتوفر DK-22251 مم) المضّمنة في طابعة الملصقات أو الشريط الورقي 62استخدم اإلعدادات التالية عند استخدام اللفة التجريبية (مقاس 
تجارياً (باللون األسود/األحمر).

P-touch Editor التھيئة باستخدام

Express7وضع 

a لونين] ثم يظھر وضع الورق [حدد.

b] وضع اللونين:] ل [أسود/أحمرحدد.[

c] النص] لتحرير لون النصحدد.

d] اإلطار] لتحرير لون إطارحدد.
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Professional7وضع 

] تعيين لون النص للنص المحدد [استخدم •
 النص.لتحرير لون

 اللون] لتحرير لون التعبئةتغيير  [استخدام •
لملء مساحة محددة به.

 الخط.] لتحرير لونتغيير لون الخط [استخدم •

 ] لتحرير لونتغيير لون الخلفية للكائن [استخدم •
 الكائن.خلفية

a يظھر انقر فوق الرسم التوضيحي ،

العنصر التفصيلي.

b] الورق] من عالمة التبويب [أسود/أحمرحدد.[
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مالحظة
يمكن تعديل كثافة الطباعة باللون األسود/األحمر من خالل "أداة إعداد الطابعة".•

.ثنائية اللونال يمكنك تحديد وضع الدقة العالية عند استخدام طباعة •

c] لوحة الخصائص] ثم حدد [عرضانقر فوق [
.اللونلوحة تحرير ]. تظھر اللونوانقر فوق [

] تعيين لون النص للنص المحدد [استخدم •
 النص.لتحرير لون

 اللون] لتحرير تغيير لون التعبئة [استخدام •
لملء مساحة محددة به.

 الخط.] لتحرير لونتغيير لون الخط [استخدم •

 ] لتحرير لونتغيير لون الخلفية للكائن [استخدم •
 الكائن.خلفية
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7ضبط نطاق اللون األحمر ودرجة السطوع والتباين

a افتح مربع الحوارP-touch Editor] طباعة.[

b] الخصائصانقر فوق.[

c] أساسياختر عالمة التبويب.[

d] أسود/أحمر] على [نوع الورقاضبط.[



 P-touch Editorكيفية استخدام 

99

7

e] متقدمحدد عالمة التبويب.[

f] 20 و+20]. (بين -التباين] و[السطوعاضبط(

g] نطاق اإلعداد مستوى اللون األحمراضبط) .[
)20 إلى +20الممكن: من -
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Mac7لنظام تشغيل 

P-touch Editor7تشغيل 

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

مالحظة
.الطابعة إلى P-touch Editor، يتعذر عليك نقل بيانات الملصق الُمنشأة باستخدام Macعند استخدام 

7أوضاع التشغيل

 وضعStandard

يتيح لك ھذا الوضع إنشاء الملصقات التي تتضمن النصوص والصور.

تتكون نافذة التخطيط من األقسام التالية:

شريط األوامر1

شريط أدوات الرسم/التحرير2

مستكشف3

نافذة التخطيط4

1

2

3

4
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7طابعة الملصقاتنقل البيانات إلى 

 P-touch Transfer". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع  Windows، يجب استخدام جھاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل الطابعةلنقل البيانات إلى 
Manager"112صفحة في.

7ثنائية اللونتھيئة الطباعة 

.ثنائية اللون قادرة على الطباعة الطابعة

P-touch Editor التھيئة باستخدام

Standard7وضع 

مالحظة
 (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolيمكن تعديل كثافة الطباعة باللون األسود/األحمر من خالل 

a] 62 حدد mm Black/Red مم).62] (أسود/أحمر مقاس 

b.حدد ألوان النصوص واألشياء
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7ضبط اللون األحمر

a افتح مربع الحوارP-touch Editor]  Print [
(طباعة).

b] انقر فوق الزرDetailed Settings  [
(اإلعدادات المفصلة).

c] اضبطRed Level .(مستوى اللون األحمر) [
)20 و+20(بين -
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8

 فقط) QL-810W (للطراز P-touch Editor Liteكيفية استخدام برنامج 
8فقط) Windows(في نظام تشغيل 

، يمكنك إنشاء العديد من تخطيطات الملصقات البسيطة بدون تثبيت أي برامج تشغيل أو برامج أخرى.P-touch Editor Liteمع برنامج 

.USB باستخدام كبل الطابعة ھو البرنامج الوحيد المدعوم عند توصيل P-touch Editor Liteبرنامج 

، يظھر مربع حوار على شاشة الكمبيوتر.USBبعد توصيل كبل 

).P-touch Editor Lite (، انقر فوق Windows Vistaألنظمة تشغيل •

، انقر فوق "فتح المجلد لعرض الملفات" ثم انقر نقًرا مزدوًجا Windows 7 /  Windows 8 /  Windows 8.1 /  Windows 10ألنظمة تشغيل •

).PTLITE10 (فوق 

.P-touch Editor Liteيبدأ تشغيل برنامج 
.Editor Lite حتى يضيء Editor Lite. اضغط مع االستمرار على زر P-touch Editor Lite على وضع الطابعةيجب ضبط *

نافذة التخطيط

شريط أدوات األوامر1

 P-touch Editor Liteكيفية استخدام برنامج 
8 فقط) Windows(في نظام تشغيل 

الوظيفةاأليقونة

لعرض شاشة إنشاء ملصق جديد.

.P-touch Editor Liteلفتح ملف محفوظ بواسطة برنامج 

.الطابعةلحفظ البيانات على جھاز الكمبيوتر، وليس على 

إلدخال مربع نص جديد (يكون مقيًدا عند إنشاء ملصقات تحتوي على سطر نصي واحد أو أسطر متعددة).

إلدراج صورة في الملصق.
: إلدراج صورة مخزنة على جھاز الكمبيوتر.من ملف

: إلدراج المنطقة المحددة لشاشة الكمبيوتر كصورة.لقطة الشاشة
: إلدراج رمز من الرموز المضّمنة في الكمبيوتر.الرمز

إلدراج إطار.

.P-touch Editor وبدء تشغيل P-touch Editor Liteللخروج من برنامج 

لعرض القائمة.
.P-touch Editor Liteتشمل القائمة جميع وظائف 

2

1
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شريط أدوات الخصائص2

.P-touch Editor Lite لتصغير

.P-touch Editor Liteللخروج من 

الوظيفةاأليقونة

 لتغيير الخط.انقر فوق 

 لتحديد حجم الخط.انقر فوق 

. أو يمكنك ضبط حجم الخط بمقدار مستوى واحد ألعلى أو ألسفل بالنقر فوق 

لتحديد نمط الخط:/

 مائل / عريض /

 تسطير/

لتحديد محاذاة النص في مربع نص.

 للكشف التلقائي عن عرض الملصق المدرج.لتعيين عرض الملصق. انقر فوق 

 لضبط طول الملصق تلقائًيا الستيعاب النص المدَخل.لتعيين طول الملصق. انقر فوق 

لتعيين/إللغاء تعيين اتجاه الملصق إلى عمودي.

 لتعيين عامل التكبير/التصغير لعرض الملصق.انقر فوق 

. أو يمكنك أيًضا تغيير عامل التكبير/التصغير بالنقر فوق 

 للطباعة مع استخدام الخيارات.  للطباعة العادية أو فوق انقر فوق 
: يتم قص كل ملصق تلقائًيا بعد الطباعة.قص تلقائي

: لقص الملصقات بعد طباعة آخر ملصق.قص عند النھاية
: لطباعة نسخ متعددة من ملصق.نسخ

الوظيفةاأليقونة
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عرض الملصق3

الوظيفةشاشة العرض

تظھر طريقة عرض الملصق ھذه عند بدء البرنامج. ويظھر عرض الملصق المعيَّن حالًيا على يسار صورة الملصق. عندما 
تظھر "تلقائي" على اليمين، ُيضَبط طول الملصق تلقائًيا تبًعا لطول النص.

لتغيير طول وعرض الملصق يدوًيا، حرك المؤشر إلى حد منطقة الملصق، ثم اسحبه عندما يظھر الخط األزرق.

، حرك المؤشر فوق حافة النافذة ثم اسحبھا عندما يتغير المؤشر إلى سھم.P-touch Editor Liteلضبط حجم نافذة 

تظھر إرشادات أحياًنا عند تحريك كائنات. وتظھر عندما تتم محاذاة الكائن على يسار المنطقة القابلة للطباعة أو على يمينھا أو 
 المنتصف. في الرسم التوضيحي الموجود على اليسار، تشير اإلرشادات إلى أن الكائن في المنتصفأعالھا أو أسفلھا أو في 

على الحافة العلوية للملصق.

ُتعامل مربعات النص المدرجة والصور واإلطارات على أنھا كائنات. وتكون الكائنات محاطة بمقابض (موضحة بثماني نقاط 
زرقاء). 

توضح أن كائًنا ما محدد.

يتغير المؤشر إلى سھم عند تحريكه فوق مقبض. اسحب المقابض لتغيير حجم الكائن.

لتحريك الكائنات، اسحبھا عند تغيير المؤشر إلى العالمة (+). بالنسبة للكائنات النصية، ال يتغير المؤشر إلى العالمة (+) إال 
فوق حد الكائن فقط.

3
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انقر بزر الماوس األيمن في منطقة عرض التخطيط لتحديد وتنفيذ عناصر القائمة التالية.

الوظائف األخرى (انقر بزر الماوس األيمن للعرض)

قم بھذا اإلجراءالقائمة

تراجع
إعادة

 للتراجع عن آخر عملية.تراجعانقر 
 إلعادة آخر عملية.إعادةانقر 

قص
نسخ
لصق

.لصق. انقر في منطقة الوجھة وحدد نسخ أو قصحدد منطقة النص (أو الكائن) الذي تريد قصه أو نسخه ثم حدد 

.طابعةھذه الوظيفة غير متاحة في ھوامش

.إدراجانقر فوق إدراج
 إلدراج نص في الملصق.مربع نصحدد 
 إلدراج صورة مخزنة على جھاز الكمبيوتر.من ملفحدد 
 إلدراج المنطقة المحددة من شاشة الكمبيوتر.التقاط الشاشةحدد 
 إلدراج رمز من الرموز المضّمنة في الكمبيوتر.الرمزحدد 
 المضّمنة.P-touch Editor Lite إلدراج أحد أطر اإلطارحدد 

 لتغيير اتجاه النص.نص عمودي أو نص أفقيحدد الكائن النصي ثم انقر إما فوق االتجاه

 على يمين  إلدراج رقم أو حرف إضافي على كل ملصق. انقر فوق الترقيمحدد الرقم أو الحرف ضمن النص ثم انقر فوق الترقيم
. انقر فوق عدد ثم أدخل عدد الملصقات المراد طباعتھا في حقل الترقيم. حدد مربع خيارات الطباعة ثم انقر فوق طباعةزر 

.طباعةالزر 

 الستبدال الصورة الحالية بصورة مختلفة.تغيير الصورةحدد الصورة ثم انقر فوق تغيير الصورة

.°270  أو °180 ، أو °90 ، أو °0 لتدوير الكائنات إلى تدوير

إرسال ، أو إحضار إلى األمام أو إرسال إلى المؤخرة، أو إحضار إلى المقدمة، ثم حدد ترتيبحدد أحد الكائنات ثم انقر فوق ترتيب
 لتعيين ترتيب كل كائن في الطبقة.إلى الخلف

P-touch Editor...  انقر فوقP-touch Editor الستخدام P-touch Editor مؤقًتا. لالستخدام المستمر لتطبيق P-touch Editor اضغط ،
.Editor Lite حتى يتوقف مؤشر Editor Liteمع االستمرار على زر 

.خياراتانقر فوق خيارات
 لضبط إعداد وحدة القياس. )inches)  in أو mmحدد إما 
" المحددة الجديدة.اللغة. أعد تشغيل التطبيق لتطبيق "P-touch Editor Liteحدد لغة 
 لتعيين خيار الترقيم.إعادة ضبط على القيمة األصلية بعد الطباعة أو عرض قيمة جديدة بعد الطباعةحدد إما 

Brother Solutions Center انقر فوقBrother Solutions Center.لالنتقال إلى الموقع اإللكتروني للحصول على المساعدة والمعلومات 

.P-touch Editor Lite لمعرفة المزيد عن إصدار حولانقر فوق حول...

.P-touch Editor Lite للخروج من خروجانقر فوق خروج
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8 فقط) Windows (في نظام تشغيل P-touch Editor Lite LANكيفية استخدام 

، يمكنك إنشاء تخطيطات ملصقات مختلفة بسرعة. P-touch Editor Lite LANباستخدام 

 إال عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة.P-touch Editor Lite LANال يتوفر الدعم لـ

 على سطح المكتب. افتح حزمة البرنامج P-touch Editor Lite LAN وتثبيته، يتم إنشاء حزمة برنامج install.brotherعن طريق تنزيل المثبت من 
 بواسطة مستخدمي الشبكة اآلخرين إلنشاء الملصقات والطباعة P-touch Editor Lite LANوانسخھا إلى مجلد مشترك على الخادم. يمكن الوصول إلى 

 متصلة بالشبكة.QL-810W/820NWBمن طابعة طراز 

P-touch Editor Lite LANكيفية مشاركة 

 من المجلد المشترك على الشبكة إلى الكمبيوتر الخاص بك.P-touch Editor Lite LANانسخ المجلد الذي يحتوي على محرر •

 من المجلد المشترك المحمل على الشبكة.P-touch Editor Lite LANقم بتشغيل •

.PteLiteLAN في مجلد انقر نقراً مزدوجاً فوق 

.P-touch Editor Lite LANيبدأ تشغيل 

http://install.brother


  فقط) Windows (في نظام تشغيل P-touch Editor Liteكيفية استخدام برنامج 

108

8

نافذة التخطيط

شريط أدوات األوامر1

شريط أدوات الخصائص2

الوظيفةاأليقونة

لعرض شاشة إنشاء ملصق جديد.

.P-touch Editor Lite LANلفتح ملف محفوظ بواسطة 

.الطابعةلحفظ البيانات على جھاز الكمبيوتر، وليس على 

إلدخال مربع نص جديد (يكون سھالً عند إنشاء ملصقات تحتوي على سطر نصي واحد أو أسطر متعددة).

إلدراج صورة في الملصق.
: إلدراج صورة مخزنة على جھاز الكمبيوتر.من ملف

: إلدراج المنطقة المحددة لشاشة الكمبيوتر كصورة.لقطة الشاشة
: إلدراج رمز من الرموز المضّمنة في الكمبيوتر.الرمز

إلدراج إطار.

لعرض القائمة.
.P-touch Editor Lite LANتشمل القائمة جميع وظائف 

.P-touch Editor Lite LAN لتصغير

.P-touch Editor Lite LANللخروج من 

الوظيفةاأليقونة

 لتغيير الخط.انقر فوق 

 لتحديد حجم الخط.انقر فوق 

. أو يمكنك ضبط حجم الخط بمقدار مستوى واحد ألعلى أو ألسفل بالنقر فوق 

لتحديد نمط الخط:/

 مائل / عريض /

 تسطير/

لتحديد محاذاة النص في مربع نص.

 للكشف التلقائي عن عرض الملصق المدرج.لتعيين عرض الملصق. انقر فوق 

1

2
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مالحظة

 ثم  المتصلة بالشبكة بالنقر فوق بالطابعات المطلوب استخدامھا. يمكن عرض قائمة الطابعة متعددة متصلة بالشبكة، فحدد طابعاتإذا كانت ھناك •
 الخاص بھا.IP المطلوبة في القائمة من عنوان الطابعة]. يمكن العثور على إعداد الطابعة...النقر فوق [

) عند تشغيل الطابعة لطباعة معلومات . اضغط باستمرار على زر القاطعة (الطابعة بطباعة معلومات إعداد للطابعات IPويمكن التحقق من عنوان •
.الطابعةإعداد 

 في القائمة.الطابعة ألنه يتيح لك عرض BRAdmin باستخدام الطابعةونوصي بضبط موقع •

 لضبط طول الملصق تلقائًيا الستيعاب النص المدَخل.لتعيين طول الملصق. انقر فوق 

لتغيير اتجاه الملصق إلى عمودي.

 لتعيين عامل التكبير/التصغير لعرض الملصق.انقر فوق 

. أو يمكنك أيًضا تغيير عامل التكبير/التصغير بالنقر فوق 

 للطباعة مع استخدام الخيارات.  للطباعة العادية أو فوق انقر فوق 
 قص تلقائي، قص عند النھاية، نسخخيارات الطباعة…

قص تلقائي: يتم قص كل ملصق تلقائًيا بعد الطباعة.
قص عند النھاية: لقص الملصقات بعد طباعة آخر ملصق.

نسخ: لطباعة نسخ متعددة من ملصق.
 المتصلة.بالطابعات: لعرض قائمة إعداد الطابعة...

الوظيفةاأليقونة
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عرض الملصق3

الوظيفةشاشة العرض

تظھر طريقة عرض الملصق ھذه عند بدء البرنامج. ويظھر عرض الملصق المعيَّن حالًيا على يسار صورة الملصق. عندما 
تظھر "تلقائي" على اليمين، ُيضَبط طول الملصق تلقائًيا تبًعا لطول النص.

لتغيير طول وعرض الملصق يدوًيا، حرك المؤشر إلى حد منطقة الملصق، ثم اسحبه عندما يظھر الخط األزرق.

، حرك المؤشر فوق حافة النافذة ثم اسحبھا عندما يتغير المؤشر إلى سھم.P-touch Editor Lite LANلضبط حجم نافذة 

تظھر إرشادات أحياًنا عند تحريك كائنات. وتظھر عندما تتم محاذاة الكائن على يسار المنطقة القابلة للطباعة أو على يمينھا أو 
 المنتصف. في الرسم التوضيحي الموجود على اليسار، تشير اإلرشادات إلى أن الكائن يقع في المنتصفأعالھا أو أسفلھا أو في 

على الحافة العلوية للملصق.

ُتعامل مربعات النص المدرجة والصور واإلطارات على أنھا كائنات. وتكون الكائنات محاطة بمقابض (موضحة بثماني نقاط 
زرقاء). 

توضح أن كائًنا ما محدد.

يتغير المؤشر إلى سھم عند تحريكه فوق مقبض. اسحب المقابض لتغيير حجم الكائن.

لتحريك الكائنات، اسحبھا عند تغيير المؤشر إلى العالمة (+). بالنسبة للكائنات النصية، ال يتغير المؤشر إلى العالمة (+) إال 
فوق حد الكائن فقط.

3
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انقر بزر الماوس األيمن في منطقة عرض التخطيط لتحديد وتنفيذ عناصر القائمة التالية.

الوظائف األخرى (انقر بزر الماوس األيمن للعرض)

قم بھذا اإلجراءالقائمة

تراجع
إعادة

 للتراجع عن آخر عملية.تراجعانقر 
 إلعادة آخر عملية.إعادةانقر 

قص
نسخ
لصق

.لصق. انقر في منطقة الوجھة وحدد نسخ أو قصحدد منطقة النص (أو الكائن) الذي تريد قصه أو نسخه ثم حدد 

.طابعةھذه الوظيفة غير متاحة في ھوامش

.إدراجانقر فوق إدراج
 إلدراج نص في الملصق.مربع نصحدد 
 إلدراج صورة مخزنة على جھاز الكمبيوتر.من ملفحدد 
 إلدراج المنطقة المحددة من شاشة الكمبيوتر.التقاط الشاشةحدد 
 إلدراج رمز من الرموز المضّمنة في الكمبيوتر.الرمزحدد 
 المضّمنة.P-touch Editor Lite LAN إلدراج أحد أطر اإلطارحدد 

 لتغيير اتجاه النص.نص عمودي أو نص أفقيحدد الكائن النصي ثم انقر إما فوق االتجاه

 على يمين  إلدراج رقم أو حرف إضافي على كل ملصق. انقر فوق الترقيمحدد الرقم أو الحرف ضمن النص ثم انقر فوق الترقيم
 ثم أدخل عدد الملصقات المراد طباعتھا في حقل الترقيم. ضع عالمة اختيار بالمربع خيارات الطباعة ثم انقر فوق طباعةزر 
.طباعة. انقر فوق الزر عدد

 الستبدال الصورة الحالية بصورة مختلفة.تغيير الصورةحدد الصورة ثم انقر فوق تغيير الصورة

.°270  أو °180 ، أو °90 ، أو °0 لتدوير الكائنات إلى تدوير

إرسال ، أو إحضار إلى األمام أو إرسال إلى المؤخرة، أو إحضار إلى المقدمة، ثم حدد ترتيبحدد أحد الكائنات ثم انقر فوق ترتيب
 لتعيين ترتيب كل كائن في الطبقة.إلى الخلف

.خياراتانقر فوق خيارات
 لضبط إعداد وحدة القياس. )inches)  in أو mmحدد إما 
" المحددة الجديدة.اللغة. أعد تشغيل التطبيق لتطبيق "P-touch Editor Lite LANحدد لغة 
 لتعيين خيار الترقيم.إعادة ضبط على القيمة األصلية بعد الطباعة أو عرض قيمة جديدة بعد الطباعةحدد إما 

Brother Solutions Center انقر فوقBrother Solutions Center.لالنتقال إلى الموقع اإللكتروني للحصول على المساعدة والمعلومات 

.P-touch Editor Lite LAN لمعرفة المزيد عن إصدار حولانقر فوق حول

.P-touch Editor Lite LAN للخروج من خروجانقر فوق خروج
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P-touch Transfer Manager9

 وحفظ نسخ احتياطية من بياناتك على جھاز الكمبيوتر.الطابعةيتيح لك ھذا البرنامج نقل النماذج والبيانات األخرى إلى 

 البيانات النصية التي سيتم إدراجھا في النموذج P-touch Template، ثم يرسل الطابعة أوالً البيانات إلى P-touch Transfer Managerينقل 
/P-touch Template Manual، قم بتنزيل "P-touch Templateوطباعتھا. لالطالع على مزيد من المعلومات حول 

Raster Command Reference دليل نماذج) "P-touch مرجع أوامر خطوط المسح) (باإلنجليزية فقط) من موقع الدعم/Brother عبر 
support.brother.com 

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

.P-touch Templateھناك حاجة إلى وظيفة النقل الستخدام 

يمكن أيضا نقل النموذج عبر الشبكة.

P-touch Transfer Manager9نقل النموذج إلى 

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

a فيP-touch Editor الذي تريده، افتح النموذج.

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

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

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

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

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

: Windows 10بالنسبة لنظام التشغيل •
].Brother P-touch] أسفل [P-touch Transfer Manager 2.2من الزر "بدء"، انقر فوق [

 P-touch Transfer Managerكيفية استخدام 
P-touchو Library نظام تشغيل) Windows (9فقط

http://support.brother.com/
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9النافذة 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
 المحددة في قائمة البيانات.الطابعة، ستظھر فقط البيانات التي يمكن إرسالھا إلى طابعة التي سيتم نقل البيانات إليھا. عند تحديد الطابعةيسمح لك بتحديد 

قائمة المجلدات4
. عندما تقوم بتحديد مجلد ما، تظھر النماذج الموجودة في المجلد المحدد في قائمة النماذج.الطابعاتتعرض قائمة بالمجلدات وكذلك 

.الطابعة، فستظھر النماذج الحالية والبيانات األخرى المخزنة في طابعةإذا قمت بتحديد 

قائمة النماذج5
تعرض قائمة النماذج الموجودة في المجلد المحدد.

معاينة6
تعرض معاينة للنماذج الموجودة في قائمة النماذج.

2

4

1

3

5

6
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شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

.الطابعةلنقل النماذج والبيانات األخرى من جھاز الكمبيوتر إلى نقل

حفظ ملف النقل

)طابعة(عند عدم التوصيل بـ 

لتغيير نوع ملف البيانات لنقله إلى تطبيقات أخرى.

)، USB" المتداد اسم الملف عند طباعة الملصق باستخدام وضع التخزين كبير السعة (BLFحدد "
) أو Wi-Fi أو LAN (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.

 وحفظھا على جھاز الكمبيوتر.الطابعةالسترداد النماذج والبيانات األخرى المحفوظة في نسخ احتياطي

لفتح النموذج المحدد.فتح

.P-touch Libraryيسمح بالبحث عن النماذج أو البيانات األخرى المسجلة في بحث

لتغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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9طابعة الملصقاتنقل نماذج أو بيانات أخرى من جھاز الكمبيوتر إلى 

.الطابعة استخدم اإلجراء التالي لنقل النماذج وقواعد البيانات والصور من جھاز الكمبيوتر إلى

aعبر الطابعةقم بتوصيل جھاز الكمبيوتر و USB الطابعةشغل  ثم.
 بجوار أيقونة الطابعة في طريقة عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

.الطابعة في طريقة عرض المجلد، فستظھر النماذج الحالية والبيانات األخرى المخزنة في الطابعةإذا قمت بتحديد 

مالحظة
 أوإذا كانت غير متصلة، فال تظھر في طريقة عرض المجلد.الطابعةفي حالة فصل •

 في وضع الطابعة أو اتصال السلكي، وأن USB متصالن بشكل صحيح باستخدام كبل الطابعةقبل نقل البيانات، تأكد من أن جھاز الكمبيوتر وكذلك •
التشغيل.

b التي تريد نقل النموذج أو البيانات األخرى إليھا.الطابعةحدد 

مالحظة
 في وضع الطابعة أو اتصال السلكي، وأن USB متصالن بشكل صحيح باستخدام كبل الطابعةقبل نقل البيانات، تأكد من أن جھاز الكمبيوتر وكذلك 

التشغيل.
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c] ثم قم بإنشاء مجلد جديد.جديد]، وحدد [التكويناتانقر بزر الماوس األيمن فوق مجلد ،[

d.اسحب النموذج أو غيره من البيانات التي تريد نقلھا وضعھا في المجلد الجديد

مواصفات وظيفة النقل

تفاصيل القيودالحد األقصى لعدد العناصر القابلة للنقلنوع البيانات

النموذج
QL-810W: 99

QL-820NWB: 255
 كائًنا كحد أقصى.50يمكن أن يحتوي كل نموذج على 

قاعدة البيانات
QL-810W: 99

QL-820NWB: 99

 يمكن نقل ملفات *.csv.فقط 

 يمكن أن يحتوي كل ملف *.csv سجل كحد أقصى.65،000 على 

صورة 
(الرموز المنقولة)

QL-810W: 99

QL-820NWB: 255

 يمكن نقل ملفات *.bmp.فقط 

 يوصى بملفات *.bmp.أحادية اللون 

 بكسل.720×720يبلغ حد الحجم

.يمكن اقتصاص الصور العريضة
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مالحظة
تأكيد إعدادات "يمكن تأكيد المساحة المتوفرة في ذاكرة ملف النقل عن طريق طباعة "تقرير إعدادات الطابعة". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

. 79صفحة في"طابعة الملصقات
1] في التقرير الخاص بالمساحة المتاحة.ROM FREEراجع [

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

يمكن عرض النماذج وغيرھا من البيانات عن طريق اختيار:

] التكويناتالمجلد الموجود في مجلد.[

]كافة المحتويات.[

] التخطيطات]، مثل [تصفيةواحدة من الفئات تحت.[

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

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

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

، فسيحل النموذج الطابعة تحمل نفس رقم المفتاح الذي يحمله نموذج آخر محفوظ بالفعل في الطابعةإذا كان النموذج أو أية بيانات أخرى منقولة إلى •
 عن طريق النسخ االحتياطي للنماذج أو البيانات األخرى. الطابعةالجديد محل النموذج القديم. ويمكن التأكد من تعيينات رقم مفتاح النماذج المحفوظة في 

.120صفحة في"طابعة الملصقاتالنسخ االحتياطي للنماذج أو البيانات األخرى المحفوظة في "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

النسخ االحتياطي للنماذج ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعة ممتلئة، فأزل واحًدا أو أكثر من النماذج من ذاكرة الطابعةإذا كانت ذاكرة •
.120صفحة في"طابعة الملصقاتأو البيانات األخرى المحفوظة في 

f لتغيير أسماء النماذج أو البيانات األخرى التي تريد نقلھا، انقر فوق العنصر المطلوب، ثم أدخل االسم الجديد. قد يكون عدد الحروف المستخدمة
.الطابعةألسماء النماذج محدوًدا تبًعا لطراز 

مالحظة
 حروف من اسم ملف النموذج.9 فقط) أول QL-820NWB (الطراز LCDتعرض شاشة عرض 
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g] ستظھر رسالة تأكيد.نقلحدد المجلد الذي يحتوي على النماذج أو البيانات األخرى التي تريد نقلھا، ثم انقر فوق ،[

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

يمكن تحديد عدة عناصر ومجلدات ونقلھا في عملية واحدة.•

h] موافقانقر فوق.[

.الطابعةيتم نقل العناصر المحددة إلى 
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9طابعة الملصقاتالنسخ االحتياطي للنماذج أو البيانات األخرى المحفوظة في 

 واحفظھا على جھاز الكمبيوتر.الطابعةاستخدم اإلجراء التالي السترداد النماذج أو البيانات األخرى المحفوظة في 

ھام
يتعّذر تحرير النماذج أو البيانات األخرى التي تم نسخھا احتياطًيا على جھاز الكمبيوتر.•

، قد ال يمكن نقل النماذج أو البيانات التي تم نسخھا احتياطًيا بين الطرز المختلفة.الطابعةبناًء على طراز •

aالطابعةشغل  ثم الطابعةقم بتوصيل جھاز الكمبيوتر و.
 بجوار أيقونة الطابعة في طريقة عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

.الطابعة في طريقة عرض المجلد، فستظھر النماذج الحالية والبيانات األخرى المخزنة في الطابعةإذا قمت بتحديد 

b نسخ احتياطي إلجراء النسخ االحتياطي منھا، ثم انقر فوق [الطابعةحدد.[
ستظھر رسالة تأكيد.

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

 إلى المجلد الجديد وحفظھا على جھاز الكمبيوتر.الطابعةاألخرى التي تخص 
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9طابعة الملصقاتحذف بيانات 

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

aالطابعةشغل  ثم الطابعةقم بتوصيل جھاز الكمبيوتر و.
 بجوار أيقونة الطابعة في طريقة عرض المجلد.الطابعةسيظھر اسم طراز 

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

ستظھر رسالة تأكيد.

c] موافقانقر فوق.[
.الطابعةيتم حذف جميع النماذج والبيانات األخرى المحفوظة في 
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9إنشاء ملفات النقل وملفات حزمة النقل

. كما PDZ أو BLF، بتنسيق P-touch Editor لحفظ بيانات النموذج الذي تم إنشاؤه باستخدام P-touch Transfer Managerيمكن استخدام 
 من BLF عبر إحدى الشبكات، من جھاز كمبيوتر أو جھاز محمول. ويمكن أيضا طباعة الملفات بتنسيق طابعةيمكنك نقل ھذه الملفات بھذا التنسيق إلى 

وضع التخزين كبير السعة.

a إنشاء النموذج باستخدامP-touch Editor ومن ثم نقله إلى ،P-touch Transfer Manager.
.112صفحة في"P-touch Transfer Managerنقل النموذج إلى "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

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

مالحظة
يمكن تحديد نماذج متعددة في الوقت ذاته.

c] حفظ ملف النقل] - [ملفانقر فوق.[

ھام
 عن الكمبيوتر أو عدم اتصالھا.الطابعة] فقط في حالة فصل حفظ ملف النقليظھر زر [

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

).pdz. ) واحد أو ملف حزمة نقل (blf. يمكن الجمع بين نماذج متعددة في ملف نقل (•

d] حدد تنسيق النموذج الذي تريده، ثم اكتب االسم واحفظ النموذج.حفظ كنوعفي ،[
، Wi-Fi أو Wireless Direct باستخدام الطابعة عند الطباعة باستخدام وضع التخزين كبير السعة أو بتوصيل الھاتف المحمول إلى BLFحدد تنسيق 

.Bluetooth عند االتصال باستخدام PDZوحدد تنسيق 
).pdz. ) أو ملف حزمة نقل (blf. يتم حفظ النماذج كملف نقل (
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P-touch Library9

 وطباعتھا.P-touch Editorُيتيح لك ھذا البرنامج إدارة نماذج 

P-touch Library9بدء تشغيل 

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

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

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

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

 بالنسبة لنظام التشغيلWindows 10:

].Brother P-touch] تحت [P-touch Library 2.2من الزر "بدء"، انقر فوق [

، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Libraryعند بدء تشغيل 

9النافذة 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، عندما تقوم بتحديد مجلد ما، تظھر النماذج الموجودة في المجلد المحدد في قائمة النماذج.

قائمة النماذج4
تعرض قائمة نماذج في المجلد المحدد.

2

3

1

4

5
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معاينة5
تعرض معاينة النماذج المحددة في قائمة النماذج.

شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

لفتح النموذج المحدد.فتح

.الطابعةطباعة النموذج المحدد باستخدام طباعة

.P-touch Libraryيتيح البحث عن النماذج التي تم تسجيلھا في بحث

لتغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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9فتح النماذج وتحريرھا

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

سيتم بدء تشغيل البرنامج المقترن بالنموذج ويمكن تحرير النموذج.
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9طباعة النماذج

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

 المتصلة بطباعة النموذج.الطابعةتقوم 
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9البحث عن نماذج

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

a] بحثانقر فوق.[
.بحثيظھر مربع الحوار 

b.حدد معايير البحث
تتوفر معايير البحث التالية:

c] بدء البحثانقر فوق.[
يبدأ البحث.

يتم عرض نتيجة البحث على الشاشة.

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 نماذج في 

P-touch Editor لتسجيل النماذج 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 النماذج التي تم إنشاؤھا باستخدام 3

التفاصيلاإلعدادات

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

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

البحث عن نموذج عن طريق تحديد اسم الملف.االسم

البحث عن النموذج عن طريق تحديد نوع الملف.النوع

البحث عن النموذج عن طريق تحديد حجم الملف.الحجم

البحث عن النموذج عن طريق تحديد تاريخ الملف.التاريخ
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 P-touch. حيث ينشئ المسؤول نموذًجا أوالً، ثم يتولى توزيعه مع P-touch Transfer Express باستخدام الطابعةيمكنك نقل النماذج إلى 
Transfer Express بعد ذلك يمكنك استخدام .P-touch Transfer Express الخاصة بك.الطابعة لنقل النموذج مباشرة إلى 

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

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

ھام
) غير المستخدم حالًيا. إذا تم بالفعل استخدام P-touch Transfer Manager] (في تعيين المفتاحإذا أردت نقل نموذج جديد، فتأكد من تحديد رقم [•

] المحدد، فسيتم استبدال النموذج الموجود بالنموذج الجديد.تعيين المفتاحرقم [

.USBتتطلب ھذه الوظيفة اتصال •

P-touch Transfer Express10إعداد 

.طابعة لنقل النماذج إلى P-touch Transfer Expressيتعين على المستخدم إعداد 

ھام
.Transfer Expressيجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل استخدام •

•P-touch Transfer Express.متاح فقط باللغة اإلنجليزية 

a يمكن تنزيل أحدث نسخة منP-touch Transfer Express من موقع الدعم Brother عبر support.brother.com 
] (التنزيالت) - [اختر منتًجا]Downloads- [[حّدد منطقتك/بلدك.]

b تنزيلTransfer Express.إلى أي مكان على جھاز الكمبيوتر 

c) ضغط الملف الذي تم تنزيله .zip.(

 P-touch Transfer Expressنقل النماذج باستخدام 
10 فقط) Windows(نظام التشغيل 

المستخدمينالمسؤول

Brother موقع الدعم
support.brother.com

P-touch
 Editor

P-touch 
Transfer Manager

Transfer Express

xxx.lbxxxx.lbxxxx.pdz

1.

2.3.4.5.

P-touch 
Transfer Express

xxx.pdz

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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P-touch Transfer Manager10نقل النموذج إلى 

a فيP-touch Editor الذي تريده، افتح النموذج.

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

.P-touch Transfer Managerتم نقل النموذج إلى 
 تلقائيا.P-touch Transfer Managerسيبدأ تشغيل 

مالحظة
Windows Vista  /  Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 7 /  Windows Server 2008 /  Windows Server 2008 R2: 

] - Brother P-touch] - [كافة البرامج عن طريق النقر فوق الزر "بدء" - [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل النموذج إلى 
]P-touch Tools] -  [P-touch Transfer Manager 2.2 لبدء [P-touch Transfer Manager ومن ثم سحب ملف ، .lbx إلى نافذة 

P-touch Transfer Manager.

Windowsبالنسبة ألنظمة التشغيل • 8 /  Windows 8.1 /  Windows Server 2012 /  Windows Server 2012 R2: 
] على شاشة P-touch Transfer Manager 2.2 عن طريق النقر فوق [P-touch Transfer Managerيمكن أيضا نقل النموذج إلى 

.P-touch Transfer Manager إلى نافذة lbx. ، ومن ثم سحب ملف P-touch Transfer Manager] لبدء التطبيقات[

 :Windows 10بالنسبة لنظام •
- ]Brother P-touch عن طريق النقر فوق الزر "بدء"، ثم النقر فوق [P-touch Transfer Managerيمكن أيًضا نقل النموذج إلى 

]P-touch Transfer Manager 2.2 لبدء تشغيل [P-touch Transfer Manager ثم اسحب ملف ، .lbx إلى نافذة P-touch 
Transfer Manager.
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pdz(10. حفظ النموذج كملف حزمة نقل (

).pdz. ، احفظ النموذج كملف حزمة نقل (P-touch Transfer Expressإلنشاء ملف بتنسيق يمكن استخدامه بواسطة 

a] التكويناتفي عرض المجلد، حدد.[

b.حدد النماذج التي ترغب في توزيعھا
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c] حفظ ملف النقل] - [ملفانقر فوق.[

ھام
 عن الكمبيوتر أو عدم اتصالھا.الطابعة] فقط في حالة فصل حفظ ملف النقليظھر زر [

مالحظة
).pdz. ] أو المجلد الذي تم إنشاؤه، فسيتم حفظ كافة النماذج الموجودة في المجلد كملف حزمة نقل (التكوينات] بعد اختيار [حفظ ملف النقلإذا قمت بالنقر فوق [•

).pdz. يمكن الجمع بين نماذج متعددة في ملف حزمة نقل واحد (•

d] حفظاكتب االسم، ثم انقر فوق.[

).pdz. يتم حفظ النموذج كملف حزمة نقل (
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10 إلى المستخدمP-touch Transfer Express) وpdz. توزيع ملف حزمة النقل (

مالحظة
 إلى المستخدم. وفي Transfer Express، فال يتعين على المسؤول إرسال مجلد P-touch Transfer Expressإذا قام المستخدم بالفعل بتنزيل 

].PtTrExp.exeھذه الحالة، يمكن للمستخدم ببساطة نقل ملف حزمة النقل الموزع إلى المجلد الذي تم تنزيله، ومن ثم النقر نقًرا مزدوًجا فوق [

a) تحريك ملف حزمة النقل .pdz.إلى مجلد التنزيالت (

b.توزيع جميع الملفات في مجلد التنزيالت للمستخدم
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10طابعة الملصقات ) إلىpdz. نقل ملف حزمة النقل (

 المستلم من المسؤول.P-touch Transfer Express عن طريق استخدام تطبيق الطابعة) إلى pdz. يمكن للمستخدم نقل ملف حزمة النقل (

ھام
 عند نقل النماذج.فصل الطاقةتجنب 

a الطابعةقم بتشغيل.

b قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كبلUSB.

c] انقر نقًرا مزدوًجا فوقPtTrExp.exe.المستلم من المسؤول ،[

d1) عندما يكون ھناك ملف حزمة نقل .pdz المجلد الذي يحتوي على [في) واحد PtTrExp.exe] فانقر فوق ،[Transfer.(نقل) [

يبدأ نقل ملف حزمة النقل.

] Browse]، فانقر فوق [PtTrExp.exe المجلد الذي يحتوي على [في) pdz. عندما يكون ھناك عدة ملفات حزمة نقل أو ال توجد ملفات (2
(استعراض).
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].فتححدد ملف حزمة النقل الذي تريد نقله، ثم انقر فوق [

] (نقل).Transferانقر فوق [

] (نعم).Yesانقر فوق [

يبدأ نقل ملف حزمة النقل.
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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.•

 عند نقل البيانات أو تحديث البرنامج الثابت.فصل الطاقةتجنب •

P-touch Editor11تحديث 

ھام
، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. P-touch Editor فقط) قبل تحديث  Windows(لنظام التشغيل 

Windows 11لنظام التشغيل 

a ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

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

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software]  - [Brother P-touch] - [كافة البرامجانقر فوق الزر "بدء"، ثم حدد [

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

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 بالنسبة لنظامWindows 10:

 P-touch]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق Brother P-touch] -  [P-touch Update Software]من زر "بدء"، انقر فوق [
Update Software.على سطح المكتب [

P-touch11كيفية تحديث برامج 
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b] تحديث برامج الكمبيوترانقر فوق أيقونة.[

c] وحّدد مربعات االختيار بجوار اللغة] و [الطابعةحّدد ،[P-touch Editor] تثبيت، ثم انقر فوق.[

d.تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت
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Mac11لنظام التشغيل 

a] انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونةP-touch Update Software.على سطح المكتب [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

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

b] انقر فوق أيقونةComputer software update.(تحديث برامج الكمبيوتر) [

c] حّددPrinter](الطابعة) و [Language (اللغة)، حّدد مربع االختيار بجوار [P-touch Editor] ثم انقر فوق ،Install.(تثبيت) [

d.تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت
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11 فقط) والبرامج الثابتة Windows (نظام التشغيل P-touch Editor Liteتحديث 

ھام
قبل تحديث البرامج الثابتة، يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.•

 عند نقل البيانات أو تحديث البرنامج الثابت.فصل الطاقةتجنب •

عند تشغيل أي تطبيق آخر، قم بإنھاء التطبيق.•

Windows 11لنظام التشغيل 

a وتوصيل كبل الطابعةقم بتشغيل USB.

b ابدأ تشغيلP-touch Update Software.

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

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
: P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software]  - [Brother P-touch] - [كافة البرامجانقر فوق الزر "بدء"، ثم حدد [

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

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 بالنسبة لنظامWindows 10:

 P-touch]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق Brother P-touch] -  [P-touch Update Software]من زر "بدء"، انقر فوق [
Update Software.على سطح المكتب [
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c] تحديث الماكينةانقر فوق أيقونة.[

d] موافق] ثم انقر فوق [الماكينة متصلة بطريقة صحيحة.]، وتأكد من ظھور رسالة [الطابعةحدد.[
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e] نقل]، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [اللغةحّدد.[

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

f] لبدء التحديث. بدءافحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوق [
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

ھام
 أو فصل الكبل أثناء عملية التحديث.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

Mac11لنظام التشغيل 

a وتوصيل كبل الطابعةقم بتشغيل USB.

b] انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونةP-touch Update Software.على سطح المكتب [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

]، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة تطبيق P-touch Update Software] - [التطبيقات] - [Macintosh HDانقر نقًرا مزدوًجا فوق [
]P-touch Update Software.[
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c] انقر فوق أيقونةMachine update.(تحديث الماكينة) [

d] حددPrinter] (الطابعة)، وتأكد من ظھور رسالة [The machine is connected correctly.  (.الماكينة متصلة بطريقة صحيحة) [
] (موافق).OKثم انقر فوق [

e] حّددLanguage] (اللغة)، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [Transfer.(نقل) [

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

f] افحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوقStart .(بدء) لبدء التحديث [
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

مالحظة
 أو أثناء عملية التحديث.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 
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12ميزات الشبكة

 10BASE-T/100BASE-TX خاص بشبكة سلكية للتفاوض التلقائي Ethernet أو IEEE 802.11b/g/n على شبكة السلكية الطابعةيمكن مشاركة 
)QL-820NWB فقط) باستخدام خادم طباعة الشبكة الداخلية. يدعم خادم الطباعة وظائف وأساليب توصيل متعددة على الشبكة التي تدعم TCP/IP وذلك ،

اعتماًدا على نظام التشغيل المستخدم.

12مقدمة
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13 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة)IP (عنوان طابعة الملصقاتتغيير إعدادات شبكة 

13 فقط) Windows (لنظام التشغيل BRAdmin Lightاستخدام األداة المساعدة 

 في Brother المتصلة بالشبكة. حيث ُيمكنھا أيًضا البحث عن منتجات Brother لإلعداد المبدئي ألجھزة BRAdmin Lightتم تصميم األداة المساعدة 
.IP وعرض حالة وتھيئة إعدادات الشبكة األساسية، مثل عنوان TCP/IPبيئة 

BRAdmin Light13تثبيت 

a يرجى زيارة موقع الدعمBrother عبر support.brother.com.وتنزيل المثبت للبرنامج والوثائق 

b انقر نقًرا مزدوًجا فوق الملف الذي تم تنزيله ثم اتبع التعليمات الظاھرة على الشاشة لمتابعة التثبيت. في مربع الحوار الخاص بتحديد العناصر المطلوب
.BRAdmin Lightتثبيتھا حّدد 

مالحظة
 المتاحة كتنزيل من موقع الدعم Brother BRAdmin Professional بشكل أكثر تقدًما، استخدم أحدث إصدار من األداة المساعدة الطابعةإلدارة •

Brother عبر الموقع 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 تمكينھا مرة أخرى.

" أو BRWxxxxxxxxxxxx ھو"الطابعة الحالية، اسم العقدة االفتراضي لخادم الطباعة في BRAdmin Lightيظھر اسم العقدة في نافذة •
"BRNxxxxxxxxxxxx" ويعتمد) ."xxxxxxxxxxxx على عنوان "MAC عنوان/Ethernet الطابعة.) الخاص بـ

BRAdmin Light13 وقناع الشبكة الفرعية والبوابة باستخدام IPإعداد عنوان 

a قم بتشغيل األداة المساعدةBRAdmin Light.

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

].BRAdmin Light]  - [BRAdmin Light]  - [Brother] - [كافة البرامج] - [بدءانقر فوق [

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

].التطبيقات] على شاشة [BRAdmin Lightانقر فوق أيقونة [

 نظام التشغيلWindows 10:

].Brother P-touch] تحت [BRAdmin Lightمن الزر "بدء"، انقر فوق [

b وسيقومBRAdmin Light.بالبحث عن األجھزة الجديدة تلقائًيا 

13طابعة الملصقاتتغيير إعدادات شبكة 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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c.انقر نقًرا مزدوًجا فوق الجھاز غير الُمھيأ

مالحظة
] (غير مھّيأ) في شاشة األداة المساعدة Unconfigured 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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13أدوات المساعدة األخرى لإلدارة

. حيث ُيمكن تغيير إعدادات الشبكة باستخدام BRAdmin Light مع أدوات اإلدارة المساعدة التالية باإلضافة إلى األداة المساعدة الطابعةُيمكن استخدام 
ھذه األدوات المساعدة.

13استخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)

 (بروتوكول نقل النص التشعبي). لالطالع على مزيد من المعلومات، HTTPُيمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لتغيير إعدادات خادم الطباعة باستخدام 
.149صفحة في" باستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)الطابعةتكوين إعدادات "راجع 

13 فقط) Windows (لنظام التشغيل BRAdmin Professionalاستخدام األداة المساعدة 

 المتصلة بالشبكة. تستطيع ھذه األداة المساعدة البحث عن منتجات Brother أداة مساعدة في إدارة أكثر تقدًما ألجھزة BRAdmin Professionalُتعد 
Brother لإلشارة إلى حالة كل جھاز. ُيمكن تھيئة إعدادات الشبكة اللون على شبكتك وعرض حالة الجھاز من نافذة بسيطة على شكل مستعرض تغير 

 المحلية لديك. كما يمكن لألداة LAN على شبكة  Windowsوالجھاز مع القدرة على تحديث البرنامج الثابت من جھاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام تشغيل 
 على الشبكة لديك مع تصدير بيانات السجل.Brother أيًضا تسجيل نشاط أجھزة BRAdmin Professionalالمساعدة 

 support.brother.com على عنوان Brotherللحصول على آخر المعلومات والتنزيالت يرجى زيارة موقع موقع الدعم 

مالحظة
 على موقع Brother كتنزيل 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 تمكينھا مرة أخرى.

". BRNxxxxxxxxxxxx" أو "BRWxxxxxxxxxxxx الحالية. اسم العقدة االفتراضي ھو "BRAdmin Professionalيظھر اسم العقدة في نافذة •
الطابعة.) الخاص بـ Ethernet/عنوان MAC" على عنوان xxxxxxxxxxxx(ويعتمد "

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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. عند استخدام اإلدارة القائمة على الويب، يمكن إجراء العمليات التالية:HTTP ما على الشبكة باستخدام طابعةيمكنك استخدام مستعرض ويب قياسي إلدارة 

 الطابعةعرض معلومات حول حالة.

 تغيير إعدادات الشبكة مثل معلوماتTCP/IP.

 وخادم الطباعة.للطابعةعرض معلومات إصدار البرنامج 

الطابعةتغيير تفاصيل تھيئة الشبكة و.

مالحظة
 ونوصي باستخدام  Windows لنظام التشغيل 11/ 10/ 9 اإلصدارات  Microsoft Internet Explorerنحن نوصي باستخدام مستعرض 

.Mac واإلصدارات األحدث لنظام التشغيل 8 اإلصدار  Safariمستعرض 

 وملفات تعريف االرتباط دائًما في المستعرض الذي تستخدمه.JavaScriptيرجى التأكد من تمكين 

 صالح الستخدام اإلدارة القائمة على الويب.IP وجھاز الكمبيوتر على عنوان الطابعة باإلضافة إلى أنه يجب أن تحتوي TCP/IPيجب أن تستخدم الشبكة 

14إدارة قائمة على الويب
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14 باستخدام اإلدارة القائمة على الويب (مستعرض الويب)الطابعةتكوين إعدادات 

 (بروتوكول نقل النص التشعبي).HTTPُيمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لتغيير إعدادات خادم الطباعة باستخدام 

a في شريط عنوان المتصفح، اكتب عنوانIP (أو اسم خادم الطباعة). الطابعة الخاص بـ 
http://192.168.1.2على سبيل المثال: 

مالحظة
 لخادم الطباعة، وطالما يدعم خادم DNSإذا قمت بتحرير ملف على جھاز الكمبيوتر أو كنت تستخدم نظام اسم المجال، عندئٍذ يمكن أيًضا كتابة اسم 

. واسم الطابعة على صفحة إعدادات NetBIOS لخادم الطباعة، ُيعرض اسم NetBIOS، يمكن أيًضا كتابة اسم NetBIOS وTCP/IPالطباعة 
NetBIOS حرًفا من اسم العقدة ويظھر بشكل افتراضي على شكل "15 المعّين ھو أول BRNxxxxxxxxxxxx" حيث تمثل ،"xxxxxxxxxxxx "

.Ethernetعنوان 

b.يمكن اآلن تغيير إعدادات خادم الطباعة

مالحظة
إعداد كلمة المرور

 لإلدارة القائمة على الويب.غير المصّرح بهنوصي بإعداد كلمة مرور تسجيل الدخول لمنع الوصول 

a] انقر فوقAdministrator.(المسؤول) [

b حرًفا).32أدخل كلمة المرور التي ترغب في استخدامھا (تصل حتى 

c] أعد إدخال كلمة المرور في حقلConfirm new password.(تأكيد كلمة المرور الجديدة) [

d] انقر فوقSubmit.(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  .Please configure the passwordيمكن أيًضا إعداد كلمة المرور عن طريق النقر فوق [
 إذا لم تعين كلمة مرور تسجيل الدخول.للطابعةالويب 
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P-touch Template181قائمة الباركود الخاصة بوظيفة 

PA-BU-001(185استخدام وحدة البطارية (اختيارية:
) PA-BR-001 (اختياري: Brotherاستخدام ماسح الباركود الضوئي من 

188 فقط)QL-820NWB(الطراز 
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 على نحو سليم.الطابعة عندما ترغب في مسح جميع ملفات الملصقات المحفوظة، أو في حالة عدم عمل للطابعةأعد تعيين الذاكرة الداخلية 

طابعة إعادة تعيين جميع اإلعدادات على إعدادات المصنع االفتراضية باستخدام أزرار 
15 فقط)QL-810W (الطراز الملصقات

، يرجى تنفيذ اإلجراء التالي.الطابعةإلعادة تعيين 

a الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل.

b (القاطعة) ألكثر من ثالث ثواٍن. يضيء مؤشر الحالة باللون األخضر. (الطاقة) و اضغط مع االستمرار على زري 

c) (الطاقة) ثم سيضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي، وبينما يومض مؤشر تابع الضغط على زر (Editor Lite باللون األخضر بفواصل زمنية 
 ثانية.0.5) باللون األزرق بفواصل زمنية قدرھا  (Wi-Fi ثانية، سيومض مؤشر 0.5قدرھا 

) مرة واحدة إلعادة ضبط إعدادات الشبكة، وسيضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي.اضغط على زر (القاطعة) (•

) باللون األزرق. (Wi-Fi) مرتين إلعادة ضبط بيانات المستخدم، وسيضيء مؤشر اضغط على زر (القاطعة) (•

 Editor) ثالث مرات إلعادة ضبط جميع اإلعدادات وإعدادات الجھاز على إعدادات المصنع، وسيضيء مؤشر اضغط على زر (القاطعة) (•
Lite.باللون األخضر 

d "يومض مؤشر الحالة باللون البرتقالي ويومض مؤشر حرر زر "الطاقة .Wi-Fi)  باللون األزرق أربع مرات ويضيء باللون األزرق، بينما (
 باللون األخضر ويضيء باللون األخضر.Editor Liteيومض مؤشر 

15 فقط)QL-820NWB (الطراز LCDإعادة تعيين البيانات باستخدام قائمة 

:LCDيمكنك إعادة تعيين اإلعدادات التالية باستخدام قائمة 

إعدادات الطابعة

إعداد المستخدم

إعدادات الشبكة

.12صفحة في"LCDإعدادات شاشة العرض "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

15طابعة الملصقاتإعادة تعيين 
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15إعادة تعيين البيانات باستخدام أداة إعداد الطابعة

:للطابعةيمكنك استخدام أداة إعداد الطابعة من جھاز كمبيوتر لتنفيذ العمليات التالية 

حذف النماذج وقواعد البيانات

إعادة تعيين إعدادات االتصال

 على إعدادات المصنع االفتراضيةالطابعةإعادة تعيين إعدادات 

.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
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 الخاصة بك على أساس منتظم للحفاظ على األداء الصحيح.الطابعةنوصي بتنظيف 

مالحظة
.الطابعةاحرص على فصل كبل محول التيار المتردد دائًما قبل تنظيف 

16تنظيف السطح الخارجي للوحدة

امسح أية أتربة وشوائب من الوحدة الرئيسية باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً بالماء لتنظيف العالمات التي يصعب إزالتھا.

مالحظة
تجنب استخدام مرقق الدھان أو البنزين أو الكحول أو أي مذيب عضوي آخر.

.للطابعةقد يؤدي ذلك إلى تشويه أو تلف الغالف الخارجي 

16تنظيف رأس الطباعة

 على رأس الطباعة أثناء DK (نوع ورق التسجيل الحراري) المستخدمة مع الجھاز على أن تنظف رأس الطباعة تلقائًيا. عندما تمر لفة DKُصممت لفة 
الطباعة وتغذية الملصق، يتم تنظيف رأس الطباعة. 

16تنظيف البكرة

نّظف البكرة باستخدام ورقة التنظيف (موفرة على حدة).

 على ورقة تنظيف واحدة.الطابعةتحتوي 

مالحظة
.الطابعةعند تنظيف البكرة، تأكد من استخدام ورقة التنظيف المزودة على وجه الحصر لھذه 

إذا تم استخدام أوراق تنظيف أخرى، فقد يتضرر سطح البكرة وقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.

a الطابعةافصل الطاقة عن.

b أمسك الطابعة من الجزء األمامي، ثم ارفع غطاء حجيرة لفةDK.بإحكام لفتحه 

16الصيانة



 الصيانة
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c أزل لفةDK.

مالحظة
.DK قبل تنظيف البكرة. لن تعمل وظيفة تنظيف البكرة بشكٍل صحيح إذا لم تتم إزالة لفة DKتأكد من إزالة لفة 

d) أزل الجزءB.من ورقة التنظيف (
) من ورقة التنظيف في وحدة الطباعة.Aأدخل الحافة (

مالحظة
ينبغي أن يكون الجزء المطبوع من ورقة التنظيف مواجًھا لألعلى.

e أغلق غطاء حجيرة لفةDK الطابعة ثم شّغل.

f) بالطراز اضغط على زر التغذية) (QL-810W) (بالطراز ) أو زر القاطعة (QL-820NWB.ألكثر من ثانية واحدة (
ستخرج ورقة التنظيف.

يقوم الوجه الالصق لورقة التنظيف بإزالة أي بقع أو أتربة على البكرة.

مالحظة

) QL-820NWB) (الطراز ) أو زر القاطعة (QL-810W) (الطراز إذا لم تخرج ورقة التنظيف، فاضغط مع االستمرار على زر التغذية (•
حتى تخرج ورقة التنظيف.

تخلص من ورقة التنظيف بعد االستخدام.•

16تنظيف فتحة إخراج الملصقات

إذا تسبب ملصق في انحشار الجھاز نتيجة تراكم بقايا الصمغ في فتحة إخراج الملصقات، فنظف فتحة إخراج الملصقات بقطعة قماش.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً لتنظيف الصمغ الذي يصعب إزالته، إن لزم األمر.
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، تأكد أوالً من أداء المھام الطابعة. ففي حال كان لديك أي مشاكل مع الطابعةيشرح ھذا الفصل كيفية حل المشاكل المعتادة التي قد تواجھھا عند استخدام 
التالية بشكٍل صحيح:

 7صفحة في"توصيل محول التيار المتردد" أو قم بتركيب البطارية. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع كھربائي بمقبس الطابعةقم بتوصيل.

 الطابعةأزل جميع مواد التعبئة والتغليف الواقية من.

 تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر"قم بتثبيت وتحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع" 
.20صفحةفي

 21صفحة في"توصيل طابعة الملصقات بجھاز كمبيوتر" بجھاز كمبيوتر أو ھاتف محمول. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةوّصل.

 أغلق غطاء حجيرة لفةDK.تماًما 

 أدخل لفةDK تحميل لفة " بشكٍل صحيح. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجعDK"5صفحة في.

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 

17استكشاف األعطال وإصالحھا

http://support.brother.com/
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17مشاكل الطباعة

الحلالمشكلة

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، ففك 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 أعد تشغيلھا مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة قائمة، فاتصل بموزع الطابعةأوقف تشغيل 

، فحاول توصيلھا مباشرة بجھاز الكمبيوتر. إذا لم تكن كذلك، USB موّصلة عبر موزع الطابعةإذا كانت •
 آخر.USBفحاول توصيلھا بمنفذ 

] (وسائط الطباعة) (لنظام Print Media)  / [Windows ] (لنظام التشغيل نوع الورقتأكد من توافق [•
 مع الوسائط المثبتة.P-touch Editor) في Macالتشغيل 

ھل تم إدخال كبل محول التيار المتردد بشكٍل صحيح؟•مؤشر الحالة ال يضيء.
 آخر.بمقبس كھربائيتحقق من إدخال كبل محول التيار المتردد. إذا تم إدخاله بشكٍل صحيح، فحاول توصيله 

الملصق المطبوع يحتوي على عالمات خطية ظاھرة 
بلون مغاير أو أحرف رديئة الجودة أو ال يتم تغذية 

الملصق بشكٍل صحيح.

ھل رأس الطباعة أو البكرة متسخة؟•
مع أن رأس الطباعة يظل نظيًفا عادة مع االستخدام العادي، إال أنه قد تعلق نسالة أو بعض األوساخ من البكرة 

في رأس الطباعة.
إذا حدث ذلك، فنظف البكرة.

.153صفحة في"تنظيف البكرة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 في وضع التبريد (مؤشر الحالة يومض باللون البرتقالي)؟الطابعةھل •يظھر خطأ نقل البيانات على جھاز الكمبيوتر.
انتظر حتى يتوقف مؤشر الحالة عن الوميض، ثم حاول الطباعة مرة أخرى.

.Brotherبخدمة عمالء اتصل •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 •

).تأكد من أن طابعة الملصقات في وضع التشغيل ثم اضغط على زر الطاقة (•أريد إلغاء مھمة الطباعة الحالية.

ھل توجد أوساخ أو نسالة على البكرة تمنعھا من اللف بحرية.•جودة الطباعة رديئة.
نّظف البكرة باستخدام ورقة التنظيف المتوفرة على حدة.

.153صفحة في"تنظيف البكرة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

بعد استبدال اللفة أثناء تفعيل الوظيفة اإلضافية، لم يتم 
تحديث نمط التخطيط.

 للخروج من الوظيفة اإلضافية ثم أعد تفعيل الوظيفة اإلضافية.P-touch Editorأغلق •

 غير ظاھرة P-touchأيقونة الوظيفة اإلضافية في 
.Microsoft Wordفي 

؟ Microsoft Outlook من Microsoft Wordھل تم تشغيل •

؟ Microsoft Outlook محرًرا افتراضًيا لبرنامج Microsoft Wordھل تم اختيار •
 مع اإلعدادات السابقة، نظًرا لقيود البرنامج. اخرج Microsoft Wordال تعمل الوظيفة اإلضافية لبرنامج 

.Microsoft Word ثم أعد تشغيل  Microsoft Outlookمن 

). ترجع القاطعة  مغلقاً ثم اضغط على زر الطاقة (DKإذا حدث خطأ في القاطعة، فأبِق غطاء حجيرة لفة خطأ في القاطعة.
 تلقائياً.الطابعةإلى الوضع الطبيعي ويتوقف تشغيل 

بخدمة عمالء ، تحقق من فتحة إخراج الملصقات وأخرج أي ملصقات محشورة. اتصل الطابعةبعد إيقاف تشغيل 
Brother.
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 باستخدام أداة إعداد الطابعة من جھاز كمبيوتر.الطابعةيمكنك إعادة ضبط .الطابعةأريد إعادة تعيين 

.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

QL-810Wبالنسبة للطراز 

 باستخدام أزرار الطابعة.الطابعةيمكن إعادة ضبط 

إعادة تعيين جميع اإلعدادات على إعدادات المصنع االفتراضية "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.151صفحة في" فقط)QL-810W (الطراز طابعة الملصقاتباستخدام أزرار 

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

.LCD باستخدام قائمة الطابعةيمكن إعادة ضبط 

.11صفحة في" فقط)QL-820NWB (الطراز LCDشاشة عرض "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 مؤقًتا الطابعة، تتوقف USBعند الطباعة عبر كبل 
بشكل متكرر ثم تواصل الطباعة.

 إلجراء الطباعة التسلسلية؟الطابعةھل تم ضبط •
إذا كانت مضبوطة، فاضبط وضع الطباعة المخزنة مؤقًتا.

:Windows Vista  /  Windows Server 2008بالنسبة لنظامي التشغيل 

 المطلوبة الطابعة]، ثم انقر فوق الطابعات- []األجھزة والصوت- []لوحة التحكمافتح خصائص الطابعة من [
].تحديد تفضيالت الطباعةوحدد [

].بعد استالم صفحة واحدة من البيانات] وحدد الخيار [أخرىانقر فوق عالمة التبويب [

  / Windows 7 /  Windows 8 /  Windows 8.1بالنسبة ألنظمة التشغيل 
Windows Server 2008 R2 /  Windows Server 2012 /  
Windows Server 2012 R2:

 المطلوبة وحدد الطابعة] وانقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعاتافتح خصائص الطابعة من [
].بعد استالم صفحة واحدة من البيانات] وحدد الخيار [أخرى]. انقر فوق عالمة التبويب [تفضيالت الطباعة[

:Windows 10بالنسبة لنظام التشغيل 

]، ثم انقر بزر األجھزة والطابعات- []األجھزة والصوت- []لوحة التحكمافتح خصائص الطابعة من [
].تفضيالت الطباعة المطلوبة وحدد [الطابعةالماوس األيمن فوق 

].بعد استالم صفحة واحدة من البيانات] وحدد الخيار [أخرىانقر فوق عالمة التبويب [

 فقط)QL-820NWB. (الطراز USB حتى تكتمل الطباعة عبر LANيتوفر خيار بديل في فصل كبل •

 Windowsلنظام التشغيل 

الحلالمشكلة
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قم بطباعة الملصقات التي تتم فيھا محاذاة الباركودات مع رأس الطباعة كما ھو موضح أدناه:تتعذر قراءة الباركودات المطبوعة.

رأس الطباعة1

الباركود2

اتجاه الطباعة3

.جرب ماسًحا ضوئًيا آخر

] باستثناء أعط األولوية لجودة الطباعةنوصي بطباعة الباركود مع تعيين خيارات جودة الطباعة على) [
الطباعة بلونين). 

 Windows Vistaبالنسبة لنظام التشغيل 

األجھزة ] - [لوحة التحكم - [بدء]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق زر الجودةلعرض خيارات [
تفضيالت  التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق [الطابعة]، ومن ثم النقر بزر الماوس األيمن فوق الطابعات] - [والصوت
].الطباعة

Windows 7بالنسبة لنظام التشغيل 

]، ومن ثم النقر بزر األجھزة والطابعات - [بدء]، افتح خصائص الطابعة بالنقر فوق زر الجودةلعرض خيارات [
].تفضيالت الطباعة التي تريدھا ثم انقر فوق [الطابعةالماوس األيمن فوق 

Windows 8 /  Windows 8.1بالنسبة لنظامي التشغيل 

] التطبيقات] - في شاشة [لوحة التحكم]، افتح خصائص الطابعة عن طريق النقر فوق [الجودةلعرض خيارات [
 التي تريد إعدادھا الطابعة]، ومن ثم النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات] - [األجھزة والصوت- [

].تفضيالت الطباعةثم النقر فوق [

Windows 10بالنسبة لنظام التشغيل 

الطابعات & ] - [األجھزة] - [اإلعدادات - [بدء]، افتح خصائص الطابعة بالنقر فوق زر الجودةلعرض خيارات [
 التي تريد إعدادھا ثم الطابعة]، مع النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات] - [الماسحات الضوئية

].تفضيالت الطباعةالنقر فوق [

Macلنظام التشغيل 

] من القائمة المنبثقة لخيارات الطباعة. أساسي ثم اختر [طباعةلتغيير خيارات جودة الطباعة، افتح مربع حوار 

ظھور خطوط في المناطق التي تحتوي على مستوى 
كثافة مرتفع للون األحمر.

.الطابعة من DKأزل لفة 1

 تماًما.DKأغلق غطاء حجيرة لفة 2

) أو زر "إلغاء األمر" (الطراز QL-810W (الطراز Editor Liteاضغط مع االستمرار على زر 3
QL-820NWB.ألكثر من خمس ثواٍن. انتظر حتى تدور البكرة البالتينية (

.DKعندما تتوقف البكرة البالتينية عن الدوران، قم بتحميل لفة 4

 ثانية.40ستدور البكرة لنحو 

QL-810Wبالنسبة للطراز أريد تغذية الملصق.

) لثانية واحدة.اضغط على زر التغذية (

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

البدء  (القائمة) لتحديد [Menu) لمدة ثانية واحدة أو اضغط على زر اضغط على زر القاطعة (
].تلقيم] من القائمة [بالتلقيم

] طول الملصق الذي تتم تغذيته عند استخدام تلقيم] من القائمة [Die-cutإعداد تلقيم يضبط [
عالمة قص الملصق.

الحلالمشكلة

1

2

3



 استكشاف األعطال وإصالحھا

159

17

17مشاكل إعداد الشبكة

الحلالمشكلة

قم بتأكيد اإلعدادات في مربع حوار التثبيت.أنت تستخدم برنامج أمان.

 الطابعةاسمح بالوصول عند ظھور رسالة تنبيه برنامج األمان أثناء تثبيت.

أعد التحقق وحدد إعدادات األمان الصحيحة./مفتاح الشبكة) غير صحيحة.SSIDإعدادات األمان (

.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 مصّنع نقطة الوصول الالسلكية/الموّجه أو مزود خدمة اإلنترنت أو مسؤول الشبكة

 بالجھاز المضيف باستخدام الطابعةيتعذر توصيل 
Wi-Fi أو Bluetooth.

 ك .Wi-Fiتقريًبا من الجھاز المحمول عند تكوين إعدادات شبكة  متر 1 في نطاق الطابعةحرِّ

 ك  إلى منطقة خالية من العوائق.الطابعةحرِّ

 إذا كان ھناك جھاز كمبيوتر يدعم االتصال الالسلكي أو جھاز مزود بتقنيةBluetooth أو فرن ميكروويف 
ه، فحرك الجھاز الطابعةأو ھاتف السلكي رقمي أو جھاز آخر بالقرب من   أو نقطة الوصول الالسلكية/الموجِّ

ه.الطابعةبعيًدا عن   أو نقطة الوصول الالسلكية/الموجِّ

 أو Wi-Fi الطباعة باستخدام الطابعةيتعذر على 
Bluetooth.

توجد عوائق (على سبيل المثال حوائط أو أثاث) بين 
 والجھاز المحمول.الطابعة

ك  إلى منطقة خالية من العوائق.الطابعة حرِّ

يوجد كمبيوتر السلكي أو جھاز مدعوم بجھاز 
Bluetooth أو فرن ميكروويف أو ھاتف السلكي 

 أو نقطة الوصول الطابعةرقمي بالقرب من 
ه. الالسلكية/الموجِّ

ك األجھزة األخرى بعيًدا عن  .الطابعةحرِّ

 عن طريق طباعة تقرير إعدادات الطابعة.MACيمكن تأكيد عنوان .MACأنت تستخدم تصفية عناوين 

.79صفحة في"تأكيد إعدادات طابعة الملصقات"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 QL-820NWB (الطراز LCD] على شاشة وضع البنية األساسية بتأكيد [MACيمكن تأكيد عنوان 
 .18صفحة في"وضع الشبكة الالسلكية" لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع فقط).

نقطة الوصول الالسلكية/الموّجه في وضع التخفّي 
).SSID(عدم بث 

 يجب إدخال اسمSSID."الصحيح أثناء التثبيت أو عند استخدام "أداة إعداد الطابعة 

 تحقق من اسمSSID في التعليمات المرفقة مع الموجه/نقطة الوصول الالسلكية ثم أعد تھيئة إعدادات شبكة Wi-Fi.
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 في الوضع الذي تريد االتصال خالله.الطابعةتأكد أن  بالشبكة بشكل صحيح.الطابعةلم يتم توصيل 

 ال تزال غير متصلة، فُيرجى محاولة التالي.الطابعةإذا كانت 

Wi-Fiبالنسبة التصال •

QL-810Wبالنسبة للطراز 

(تومض مرة واحدة كل ثالث ثوان): الشبكة غير متصلة بشكل صحيح، ويجب إعادة تكوين إعدادات 
Wi-Fi.

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

 بحًثا عن الشبكة.الطابعة: تجري 

Wireless Directبالنسبة لـ •

QL-810Wبالنسبة للطراز 

.Wi-Fi من جھاز الطابعةابحث عن 

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

 من الجھاز الذي تريد الطابعة، فابحث عن LCD معروضة على شاشة Wireless Directإذا كانت أيقونة 
االتصال به.

 فقط)QL-820NWB السلكية (الطراز LANبالنسبة لشبكة •

 موصل بشكٍل صحيح.LANتأكد أن كبل 

 فقط)QL-820NWB (الطراز Bluetoothبالنسبة لـ •

 من الجھاز الذي تريد االتصال به.الطابعة، فابحث عن LCD معروضة على شاشة Bluetoothإذا كانت أيقونة 

لقد حاولت وتحققت من كل ما سبق ولكني ما زلت غير 
.Wi-Fi/Bluetoothقادر على إكمال إعدادات 

 مرة أخرى.Bluetooth وWi-Fi ثم شغلھا مرة أخرى. ثم قم بمحاولة تكوين إعدادات الطابعةأوقف تشغيل 

 ال تكون متصلة في حالة فقد اتصال الطابعة
Bluetooth بأحد أجھزة Apple مثل) iPad أو 

iPhone أو iPod touch الطراز) (
QL-820NWB.(فقط 

قم بتشغيل وظيفة إعادة االتصال التلقائي.

 (القائمة). لالطالع على مزيد من المعلومات، Menuيمكنك ضبط ھذه الوظيفة من "أداة إعداد الطابعة" أو زر 
.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات" أو 18صفحة في"بلوتوث"راجع 

الحلالمشكلة



 استكشاف األعطال وإصالحھا

161

17

 الطباعة عبر الشبكة طابعة الملصقاتيتعذر على 
17 غير موجودة على الشبكة حتى بعد نجاح عملية التثبيتطابعة الملصقات

17مشاكل برنامج األمان

الحلالمشكلة

.161صفحة في"مشاكل برنامج األمان"راجع تستخدم برنامج أمان

 وقناع الشبكة الفرعية.IPقم بتأكيد عنوان  الخاصة بكللطابعة متاح IPلم يتم تعيين عنوان 

 صحيحة وموجودة على الشبكة ذاتھا.والطابعة  وأقنعة الشبكة الفرعية للكمبيوترIPتحقق من أن عناوين 

 وقناع الشبكة الفرعية، اسأل مسؤول IPلالطالع على مزيد من المعلومات حول كيفية التحقق من عنوان 
الشبكة.

 قم بتأكيد عنوانIP."وقناع الشبكة الفرعية وإعدادات الشبكة األخرى باستخدام "أداة إعداد الطابعة 

.32صفحة في"تغيير إعدادات طابعة الملصقات"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

إذا كانت عملية الطباعة التي فشلت ال تزال في قائمة انتظار الطباعة على الكمبيوتر لديك، فقم بحذفھا،فشلت عملية الطباعة السابقة

:Windows 7على سبيل المثال عند استخدام 

]. انقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة الطابعات والفاكسات من [الطابعة] ثم حدد األجھزة والطابعات، [
].الطابعة] من قائمة [إلغاء كافة المستندات الخاصة بك، ثم اختر [الطابعة

تحققت من جميع ما سبق وجربتھا كلھا وعلى الرغم 
 بالطباعةالطابعةمن ذلك لم تقم 

قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرنامج، ثم أعد تثبيتھما.

الحلالمشكلة

لم تحدد السماح بالوصول عندما يظھر مربع حوار 
 خالل إما التثبيت القياسي أو تثبيت تنبيه األمان

BRAdmin Lightأو عند الطباعة 

، فإن وظيفة جدار الحماية لبرامج تنبيه األمانإذا لم تكن قد حددت السماح بالوصول عند ظھور مربع حوار 
. تنبيه األماناألمان لديك قد تحظر الوصول. وقد تحظر بعض برامج األمان الوصول دون عرض مربع حوار 

للسماح بالوصول، ارجع إلى تعليمات برنامج األمان أو استفسر من 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، ارجع إلى تعليمات برنامج األمان أو استفسر من 
المصّنع.
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17التحقق من تشغيل أجھزة الشبكة

17معلومات اإلصدار

الحلالمشكلة

 ونقطة الوصول الطابعةلم يتم تشغيل كٍل من 
الالسلكية/الموّجه

.155صفحة تأكد من تنفيذ كافة المھام الموجودة في 

 الخاصة بي، مثل الطابعةال أعرف إعدادات شبكة 
IPعنوان 

 "تغيير إعدادات طابعة الملصقات"تحقق من "أداة إعداد الطابعة". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.32صفحةفي

الحلالمشكلة

يمكن استخدام اإلجراء التالي..للطابعةال أعرف رقم إصدار البرنامج الثابت 

QL-810Wبالنسبة للطراز 

.الطابعة قم بتشغيل1

) لعدة ثواٍن لطباعة التقرير.اضغط مع االستمرار على زر القاطعة (2

 مم)62 مقاس DK(استخدم لفة 

QL-820NWBبالنسبة للطراز 

.الطابعةقم بتشغيل 1

] OK]، ثم اضغط على زر [معلومات (القائمة) أو [▲] أو [▼] لتحديد قائمة [Menuاضغط على زر 2
(موافق).

] (موافق). OK] باستخدام [▲] أو [▼] ثم اضغط على زر [إعداد الطباعةحدد [3

] بيانات النقل] أو [إعدادات الطابعة] أو [سجل االستخدام] أو [الكلحدد [4
] (موافق) لطباعة التقرير. OKباستخدام زر [▲] أو [▼] ثم اضغط على الزر [

أريد التأكد مما إذا كنت أستخدم أحدث إصدار من 
البرنامج أم ال.

 للتأكد مما إذا كان لديك أحدث إصدار.P-touch Update Softwareاستخدم 

كيفية تحديث برامج "، راجع P-touch Update Softwareلالطالع على مزيد من المعلومات حول 
P-touch"136صفحة في.
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LED17مؤشرات 

،الطابعةُتضيء المؤشرات وتومض لبيان حالة 

QL-810W17

 المعروضباللونيضيء  أو  أو  المؤشر أو 

 المعروضباللونيومض  أو  أو  المؤشر أو 

لونيمكن أن ينطفئ المؤشر أو يضيء أو يومض بأي 

المؤشر ال يضيء

مؤشر الحالة
 Editorمؤشر 

Lite
الوضعمؤشر البطاريةWi-Fiمؤشر 

إيقاف التشغيل

التشغيل

وضع التغذية

وضع الطباعة

وضع التدوير األمامي/العكسي للبكرة

وضع القطع

وضع التنظيف

 في وضع التشغيل ومتصلةWLANشبكة 

(مرة واحدة لمدة 
ثانية واحدة)

WPSوضع إعداد 

(مرة واحدة لمدة 
 ثواِن)3

 في وضع التشغيل، لكنھا غير متصلةWLANشبكة 

 في وضع إيقاف التشغيلWLANشبكة 

P-touch Editor Liteوضع 

وضع اإلعداد للطباعة

إلغاء المھمة

استقبال بيانات من الكمبيوتر

جاٍر نقل البيانات
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 بشكل صحيحDK مفتوح. أغلق غطاء حجيرة لفة DKغطاء حجرة لفة 

(مرة واحدة لمدة 
ثانية واحدة)

وضع إعادة التعيين

وضع إيقاف تشغيل النظام

) مرة واحدة في وضع إعادة التعيينُيضغط على زر القاطعة (

باستمرار: تكون الطابعة في وضع التبريد.•

ثالث مرات: يتم اكتشاف الطابعة من قِبل جھاز آخر.•

وضع استبدال البيانات

) ثالث مرات في وضع إعادة التعيينُيضغط على زر القاطعة (

) مرتين في وضع إعادة التعيينُيضغط على زر القاطعة (

وضع التمھيد

(مرة واحدة لمدة 
 ثواِن)2

DKانتھاء لفة 

خطأ في التغذية

خطأ في النقل

خطأ في بحث قاعدة البيانات

خطأ بحث نقطة الوصول

خطأ اتصال نقطة الوصول

خطأ أمان

لم يتم تحديد نموذج

الطابعة مفتوح أثناء استخدام DKغطاء حجرة لفة 

خطأ عدم وجود وسائط

خطأ وسائط غير صحيحة

خطأ أمر االتصال

خطأ في الطباعة بدقة عالية لوسائط بلونين

جاٍر شحن البطارية

إذا كان المصباح البرتقالي يومض مرة واحدة كل ثانية، فالبطارية بحاجة إلى إعادة •
الشحن.

 ثواٍن، فھذا يعني أن طاقة البطارية 4إذا كان الضوء البرتقالي يومض مرتين كل •
منخفضة.

 ثواٍن، فھذا يعني أن طاقة البطارية 4إذا كان الضوء البرتقالي يومض مرة واحدة كل •
تبلغ النصف.

تم شحن البطارية بالكامل

مؤشر الحالة
 Editorمؤشر 

Lite
الوضعمؤشر البطاريةWi-Fiمؤشر 
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QL-820NWB17

(مرتين لمدة 
ثانيتين)

خطأ في القاطعة

خطأ في النظام

الوضعمؤشر الحالة

إيقاف التشغيل

التشغيل

وضع التغذية

وضع الطباعة

وضع التخزين كبير السعة

وضع التدوير األمامي/العكسي للبكرة

وضع القطع

وضع التنظيف

وضع التھيئة

وضع اإلعداد للطباعة

إلغاء المھمة

استقبال بيانات من الكمبيوتر

جاٍر نقل البيانات

وضع استبدال البيانات

 بشكل صحيح.DK مفتوح. أغلق غطاء حجيرة لفة DKغطاء حجرة لفة •

وضع إيقاف تشغيل النظام.•

وضع التبريد

IPوضع تثبيت عنوان  ←  ← 

وضع التمھيد

مؤشر الحالة
 Editorمؤشر 

Lite
الوضعمؤشر البطاريةWi-Fiمؤشر 
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 ثواِن)2(مرة واحدة لمدة 

DKانتھاء لفة 

خطأ في التغذية

خطأ في النقل

خطأ في بحث قاعدة البيانات

خطأ بحث نقطة الوصول

خطأ اتصال نقطة الوصول

خطأ أمان

لم يتم تحديد نموذج

الطابعة مفتوح أثناء استخدام DKغطاء حجرة لفة 

خطأ عدم وجود وسائط

خطأ وسائط غير صحيحة

خطأ أمر االتصال

خطأ في الطباعة بدقة عالية لوسائط بلونين

(مرتين لمدة ثانيتين)

خطأ في القاطعة

خطأ في التخزين كبير السعة

خطأ في النظام

الوضعمؤشر الحالة
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17استكشاف األعطال وإصالحھا

الحلالمشكلة

 البيانات الكاملة، فلن يتم الطابعةيتم حفظ البيانات المطبوعة في المخزن المؤقت، وإذا لم تتلق البيانات الواردة في المخزن المؤقت
تشغيل الطباعة.

 ثم شغلھا مرة أخرى.الطابعةأوقف تشغيل 

الرأس الحراري ساخن جدا.الرأس يبرد

 وتستأنف الطباعة بعد أن يبرد الرأس الحراري فقط، وقد يصبح الرأس ساخًنا الطابعة تتوقف
جداً في حال طباعة عدد كبير من الملصقات.

عندما يصبح الرأس الحراري ساخًنا جًدا، قد يتم إنتاج الصور خارج منطقة الطباعة. ولتجنب 
 وعدم وجودھا في مكان مغلق.للطابعة السخونة الزائدة أو تأخيرھا، تأكد من التھوية الكافية

 المستخدم أو DK نظراً للسخونة الزائدة بسبب نوع لفة الطابعةإذا كان من الضروري تبريد 
محتويات الملصق، فقد تستغرق الطباعة وقتاً أطول من المعتاد.

مالحظة
 في األماكن العالية (أكثر من الطابعةقد تحدث ھذه الحالة في كثير من األحيان عند استخدام 

.الطابعة م) نظًرا النخفاض كثافة الھواء المتاحة لتبريد 3048

 للحصول على المساعدة.Brother أو خدمة عمالء Brotherلحل ھذه المشكلة، اتصل بموزع  في وضع التمھيدالطابعة

تحقق مما يلي:DKأخطاء لفة 

 الصحيحة.DKأنك تستخدم لفة •

وجود ملصقات كافية متبقية.•

 بشكل صحيح.DKتثبيت لفة •

إلعادة تعيين خطأ:أريد إعادة تعيين خطأ

، ثم أغلقه.DKافتح غطاء حجيرة لفة 1

).إذا لم يتم إعادة تعيين الخطأ، فاضغط على زر القاطعة (2

، ثم أعد تشغيلھا مرة أخرى.الطابعةفأوقف تشغيل إذا لم يتم إعادة تعيين الخطأ بعد، 3

.Brotherفي حال لم يتم إعادة تعيين الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 4
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18طابعة الملصقاتمواصفات 

18مواصفات المنتج

QL-810WQL-820NWBاسم الطراز

الحجم

تقريًبا األبعاد
 (ارتفاع) مم145 ×  (عمق)234 ×  (عرض)125.3

تقريًبا 
 (ارتفاع) مم145 ×  (عمق)234 ×  (عرض)125.3

)DK (بدون لفات  كجم1.16تقريًبا )DK (بدون لفات  كجم1.12تقريًبا الوزن

LEDمؤشرات 

مؤشر الحالةWi-Fi، مؤشر البطارية، مؤشر الحالة، مؤشر Editor Liteمؤشر 

األزرار

 (القائمة)، زر اإللغاء، زر Menuزر الطاقة، زر القاطعة، زر Editor Lite، زر Wi-F، زر WPSزر الطاقة، زر التغذية، زر القاطعة، زر 
 (موافق)OKالسھم ألعلى، زر السھم ألسفل، زر 

الطباعة

طباعة حرارية مباشرة عن طريق الرأس الحراريطباعة حرارية مباشرة عن طريق الرأس الحرارياألسلوب

 نقطة720 نقطة لكل بوصة × 300 نقطة720 نقطة لكل بوصة × 300رأس الطباعة

 نقطة لكل بوصة300 × 300قياسية: دقة الطباعة

 نقطة لكل بوصة600 × 300الوضع عالي الدقة: 

 نقطة لكل بوصة300 × 300قياسية: 

 نقطة لكل بوصة600 × 300الوضع عالي الدقة: 

 مم/ثانية / للطباعة ثنائية 176بحد أقصى محول التيار المتردد: سرعة الطباعة
 مم/ثانية24اللون، بحد أقصى 

 مم/ثانية / للطباعة ثنائية اللون، بحد 176بحد أقصى البطارية: 
 مم/ثانية15أقصى 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.

 مم/ثانية / للطباعة ثنائية 176بحد أقصى محول التيار المتردد: 
 مم/ثانية24اللون، بحد أقصى 

 مم/ثانية / للطباعة ثنائية اللون، بحد 176بحد أقصى البطارية: 
 مم/ثانية15أقصى 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.

 مم58 مم58الحد األقصى لعرض الطباعة
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الواجھة

 أقصي سرعة (جھاز طرفي)2.0اإلصدار  أقصي سرعة (جھاز طرفي)2.0اإلصدار  USBمنفذ 

Wi-Fi•Wireless Direct  : IEEE 802.11g/n

IEEE 802.11b/g/nوضع البنية األساسية: •

•WPS 2.0

•Wireless Direct  :IEEE 802.11g/n

IEEE 802.11b/g/nوضع البنية األساسية: •

•WPS 2.0

HIDفئة - USBمضيف 

LAN-10BASE-T/100BASE-TXمنفذ 

Bluetooth- 2.1اإلصدار + EDR

SPP، OPP، BIP، HCRPملفات التعريف المدعومة: 

iAPالبروتوكول المدعوم: 

مصدر الطاقة

): PA-AD-001Aمحول التيار المتردد (المھايئ

 ھرتز60/ 50 فولت، 240-100التيار المتردد لإلدخال 

 أمبير3.6 فولت 25التيار المباشر لإلخراج 

): PA-AD-001Aمحول التيار المتردد (

 ھرتز60/ 50 فولت، 240-100التيار المتردد لإلدخال 

 أمبير3.6 فولت 25التيار المباشر لإلخراج 

وحدة البطارية (اختيارية)البطارية (اختياري)

 فولتPA-BU-001  :(14.4وحدة بطارية ليثيوم أيون (

وحدة البطارية (اختيارية)

 فولتPA-BU-001  :(14.4وحدة بطارية ليثيوم أيون (

): إيقاف PA-BU-001وحدة بطارية ليثيوم أيون (إيقاف التشغيل التلقائي
 دقيقة60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10التشغيل/

): إيقاف PA-AD-001Aمحول التيار المتردد (
 دقيقة60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10/التشغيل

تغيير إعدادات "(لتغيير إعداد "إيقاف التشغيل التلقائي"، راجع 
.)32صفحة في"طابعة الملصقات

): إيقاف PA-BU-001وحدة بطارية ليثيوم أيون (
 دقيقة60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10التشغيل/

): إيقاف PA-AD-001Aمحول التيار المتردد (
 دقيقة60/ 50/ 40/ 30/ 20/ 10/التشغيل

تغيير إعدادات "(لتغيير إعداد "إيقاف التشغيل التلقائي"، راجع 
.)32صفحة في"طابعة الملصقات

أخرى

قاطع تلقائي متينقاطع تلقائي متينالقاطعة

درجة حرارة البيئة
التشغيل/الرطوبة

 /  درجة مئوية35 و10بين أثناء التشغيل: 
80٪  و20٪ بين 

الحد األقصى لدرجة حرارة البصيلة 
 درجة مئوية27الرطبة: 

درجة حرارة 
التشغيل/الرطوبة

 /  درجة مئوية35 و10بين أثناء التشغيل: 
80٪  و20٪ بين 

الحد األقصى لدرجة حرارة البصيلة 
 درجة مئوية27الرطبة: 

أنظمة التشغيل المتوافقة

 للحصول على قائمة كاملة ومحّدثة للبرنامج.support.brother.comانظر 

QL-810WQL-820NWBاسم الطراز

http://support.brother.com/
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 إلنشاء النماذج.P-touch Editor، تجب مراعاة النقاط التالية عند استخدام الطابعة  غير متاحة معP-touch Editorنظًرا ألن بعض وظائف 

نقل النموذج إلى ". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع الطابعةويمكنك التحقق من معاينة النموذج المطبوع قبل نقل النموذج الذي تم إنشاؤه إلى 
P-touch Transfer Manager"112صفحة في.

19مالحظات حول إنشاء النماذج

 ونتيجة لذلك، طابعة باستخدام الخطوط وأحجام األحرف المماثلة التي يتم تحميلھا في الطابعةستتم طباعة جزء من النص في النموذج الذي يتم نقله إلى .
.P-touch Editorقد يختلف الملصق المطبوع عن صورة النموذج الذي تم إنشاؤه في 

.وفًقا إلعداد الكائن النصي، قد يقل حجم الحرف تلقائًيا أو قد ال يتم طباعة بعض النصوص، وفي حالة حدوث ذلك، قم بتغيير إعداد الكائن النصي

 على الرغم من إمكانية تطبيق أنماط األحرف على األحرف الفردية باستخدامP-touch Editor ال يمكن تطبيق األنماط إال على الكتلة النصية ،
.الطابعة. باإلضافة إلى ذلك، ال تتوفر بعض أنماط األحرف على الطابعة باستخدام

 ال تتوافق الخلفيات المحددة بواسطةP-touch Editor الطابعة مع.

 ال يمكن نقل تخطيطP-touch Editor.(تكبير الملصق وطباعته على ملصقين أو أكثر) الذي يستخدم وظيفة الطباعة المنقسمة 

.تتم فقط طباعة جزء محدد من الملصق داخل المنطقة القابلة للطباعة

.قد ال تتم طباعة الحقول التي تتجاوز منطقة الطباعة بالكامل

19مالحظات حول نقل النماذج

 قد يختلف الملصق المطبوع عن الصورة التي تظھر في منطقة معاينةP-touch Transfer Manager.

 فسيتم تحويل الباركود إلى صورة إذا كان ثنائي األبعاد. وال يمكن تحرير الصورة الطابعة إلى الطابعةإذا تم نقل الباركود الذي لم يتم تحميله على ،
الخاصة بالباركود الذي تم تحويله.

 إلى صور.الطابعةيتم تحويل كل الكائنات المنقولة التي لم يمكن تحريرھا بواسطة 

.سيتم تحويل الكائنات المجمعة إلى صورة نقطية واحدة

 P-touch Transferمالحظات حول استخدام 
Manager19



 P-touch Transfer Managerمالحظات حول استخدام 
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19مالحظات حول نقل البيانات بخالف النماذج

 إذا تم تغيير عدد أو ترتيب الحقول في قاعدة بيانات ونقل قاعدة البيانات (ملف .csv فقط لتحديثھا، فقد ال ترتبط قاعدة البيانات مع النموذج بطريقة (
 على أنھا "أسماء حقول".الطابعة على السطر األول للبيانات في الملف المنقول بواسطة التعرفصحيحة. باإلضافة إلى ذلك، يجب 

 تلقائًيا مثل الخط الموجود أو أي رمز موجود في المكتبة.الطابعةسيتم تحديد حجم الشعارات والرموز والرسومات التي تم تنزيلھا في 
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20البروتوكوالت المدعومة وميزات األمان

20مصطلحات ومعلومات الشبكة

 (وضع البنية األساسية)IEEE 802.11b/g/nالسلكيةالواجھة

IEEE 802.11g/n وضع) Wireless Direct(

Ethernet

 فقط)QL-820NWB(الطراز 

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TXتفاوض تلقائي 

الشبكة 
(عام)

، IPv4(ARP  ،RARP  ،BOOTP  ،DHCP  ،APIPA (Auto IP)   ،mDNS  ،WINSبروتوكول (
، Port9100، منفذ أولي مخصص/NetBIOS  ،DNS Resolver  ،LPR/LPDتحليل األسماء 

LLMNR،  SNMPv1/v2c، مجيب SNTP  ،ICMP، عميل TFTP، عميل وخادم FTPملقم 

، Port9100، منفذ أولي مخصص/DNS  ،LPR/LPD  ،mDNS، محلل IPv6(NDP  ،RAبروتوكول (
LLMNR  ،SNMPv1/v2c، مجيب TFTP  ،ICMP، عميل وخادم FTPملقم 

الشبكة 
(األمان)

، WEP 64/128 bit  ،WPA/WPA2-PSK  ،LEAP  ،EAP-FAST  ،PEAPالسلكية
 EAP-TTLS  ،EAP-TLS
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20أنواع اتصاالت وبروتوكوالت الشبكة

، جنًبا إلى جنب مصطلحات الشبكات العامة والمصطلحات الشائعة.للطابعةستجد معلومات أساسية حول ميزات الشبكة المتقدمة 

تختلف البروتوكوالت المعتمدة وميزات الشبكة وفًقا للطراز الذي تستخدمه.

20أنواع اتصاالت الشبكة

TCP/IP20طباعة النظير للنظير باستخدام 

في بيئة النظير للنظير، يرسل كل جھاز كمبيوتر ويتلقى مباشرة البيانات لكل جھاز. وال يوجد 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
.174صفحة في"الطباعة المشتركة بالشبكة"الطباعة المشتركة للشبكة. راجع 

 يجب أن يستخدم كل كمبيوتر بروتوكولTCP/IP.

 إلى تكوين عنوان الطابعةتحتاج IP.مناسب 

الطابعةفي حالة استخدام موجه، يجب عليك تكوين عنوان البوابة على أجھزة الكمبيوتر و.

TCP/IPTCP/IP
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20الطباعة 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 أكبر، نوصي باستخدام بيئة الطباعة المشتركة عبر الشبكة

 يجب استخدام "الخادم" أو "خادم الطباعة" لبروتوكول طباعةTCP/IP.

 إلى تكوين عنوان الطابعةتحتاج IP عبر واجھة الطابعة مناسب، باستثناء عندما يتم توصيل USB.بالخادم 

أجھزة كمبيوتر العميل1

تعرف أيضا باسم "الخادم" أو "خادم الطباعة"2

3TCP/IP أو USB

 الشبكة طابعة
 الخاصة بك)طابعة الملصقات(
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20 لشبكةطابعة الملصقاتتكوين 

20 وأقنعة الشبكة الفرعية والبواباتIPعناوين 

 الذي تعينه لخادم الطباعة IP المتصلة بالشبكة. ويجب أن يكون عنوان TCP/IP في بيئة الطابعة وقناع الشبكة الفرعية الستخدام IPيجب تكوين عنوان 
موجوًدا على نفس الشبكة المنطقية مثل أجھزة الكمبيوتر المضيفة. وإذا لم يكن موجوًدا، فيجب عليك تھيئة قناع الشبكة الفرعية وعنوان البوابة بشكل صحيح.

IP20عنوان 

.254 إلى 0 من أربعة أرقام منفصلة بنقاط. ويتراوح كل رقم من IP عبارة عن سلسلة من األرقام التي تعّرف كل جھاز متصل بالشبكة. ويتكون عنوان IPعنوان 

: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

20 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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20قناع الشبكة الفرعية

تقيد أقنعة الشبكة الفرعية اتصاالت الشبكة.

 2 االتصال بجھاز الكمبيوتر 1على سبيل المثال، يمكن لجھاز الكمبيوتر

1جھاز الكمبيوتر •

IP  :192.168.1.2عنوان 

255.255.255.0قناع الشبكة الفرعية: 

2جھاز الكمبيوتر •

IP  :192.168.1.3عنوان 

255.255.255.0قناع الشبكة الفرعية: 

 في قناع الشبكة الفرعية إلى أنه ال يوجد حدود لالتصال عند ھذا الجزء من العنوان. يوّضح المثال السابق أنه ال يمكن االتصال بأي جھاز له عنوان 0يشير 
IP 192.168.1 يبدأ بـ .x حيث تشير العالمة) x 254 و0 إلى رقم بين.(

20البوابة (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، فاتصل بمسؤول الشبكة.IP للبوابة، وإذا كنت ال تعلم عنوان IPمتصلة بشبكات أخرى، فقد تحتاج إلى تھيئة عنوان 
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20مصطلحات ومفاھيم الشبكة الالسلكية

20مصطلحات األمان

20المصادقة 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 الطابعةوإذا لم تقم بتحديد ھذه الخيارات بشكل صحيح عند تكوين (كيفية تشفير البيانات عند إرسالھا على الشبكة)، 

 تأكد من تكوين ھذه الخيارات بعناية.من توصيلھا بالشبكة الالسلكية.

20أساليب المصادقة والتشفير لشبكة السلكية خاصة

.IEEE 802.1x في شبكة السلكية داخل المنزل بدون دعم الطابعةُتعد الشبكة الالسلكية الخاصة عبارة عن شبكة صغيرة، فعلى سبيل المثال تستخدم 

.178صفحة في"أساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة"، راجع IEEE 802.1x في شبكة السلكية تدعم الطابعةالستخدام 

20أساليب 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-PSKلتمكين المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ 
TKIP لـ WPA-PSK.

WPA2-PSK

 الالسلكية من االرتباط بنقاط الوصول باستخدام Brother طابعة) والذي يمّكن Wi-Fi)  WPA2-PSKلتمكين المفتاح المحمي المشترك مسبًقا لـ 
AES لـ WPA2-PSK)  WPA.(الشخصي 

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 

20طرق التشفير

بال

ال يتم استخدام طريقة تشفير.

WEP

)، فإنه يتم نقل البيانات واستالمھا بمفتاح أمان.WEP)  Wired Equivalent Privacyعند استخدام 

TKIP

) مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح.TKIP)  Temporal Key Integrity Protocolيوفر بروتوكول 

AES

) حماية أكثر قوة للبيانات عن طريق استخدام تشفير المفتاح المتماثل.AESيوفّر مقياس التشفير المتقدم (
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20مفتاح 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•

" (حساس لحالة األحرف)WSLANيستخدم خمسة أحرف نصية. مثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:40 (64•

"71f2234aba أرقام من البيانات السداسية العشرية. على سبيل المثال، "10يستخدم 

:ASCII) بت بتنسيق 104 (128•

" (لحالة األحرف)Wirelesscommsيستخدم ثالثة عشر حرًفا. مثال، "

) بت بتنسيق سداسي عشري:104 (128•

"71f2234ab56cd709e5412aa2ba أرقام من البيانات السداسية العشرية. على سبيل المثال، "26يستخدم 

WPA/WPA2-PSKو TKIP مع AES

 حرًفا كحد أقصى.63) بطول ثمانية أحرف أو أكثر، وحتى PSKيستخدم المفتاح المحدد سابًقا (

20أساليب المصادقة والتشفير للشبكة الالسلكية للمؤسسة

ـ الطابعة، إذا قمت بتكوين IEEE 802.1xتعتبر الشبكة الالسلكية للمؤسسات شبكة كبيرة مع دعم  ، فيمكنك IEEE 802.1x في شبكة السلكية مدعومة ب
استخدام أساليب المصادقة والتشفير التالية:

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/WPA2-PSKTKIP+AES/AES
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20أساليب المصادقة

LEAP(للشبكات الالسلكية) 

، والتي  .Cisco Systems, Inc) عن طريق Cisco LEAP)  Light Extensible Authentication Protocolتم تطوير بروتوكول 
تستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة.

EAP-FAST

) EAP-FAST)  Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnelتم تطوير بروتوكول 
، ويستخدم معّرف مستخدم وكلمة المرور للمصادقة، وكذلك لوغاريتمات المفتاح المتماثل إلجراء عملية  .Cisco Systems, Incبواسطة شركة 

المصادقة عبر القنوات.

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•EAP-FAST/NONE

•EAP-FAST/MS-CHAPv2

•EAP-FAST/GTC

PEAP

 (المصادقة الموسعة المحمية). حيث يساھم PEAP بروتوكول RSA Security وCisco Systems وMicrosoftطورت شركات شركة 
PEAP في إنشاء قناة SSL/(طبقة مآخذ توصيل آمنة) مشفرة TLS (أمان طبقة النقل) بين عميل وخادم مصادقة إلرسال معّرف مستخدم وكلمة 

 مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.PEAPالمرور، ويوفِّر بروتوكول 

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•PEAP/MS-CHAPv2

•PEAP/GTC

EAP-TTLS

رت شركتا   (بروتوكول المصادقة الموسع - أمان طبقة النقل عبر القنوات)، يقوم EAP-TTLS بروتوكول Certicom وFunk Softwareطوَّ
EAP-TTLS) بإنشاء قناة تشفير مشابھة SSL ـ  EAP-TTLS بين عميل وخادم مصادقة إلرسال معّرف المستخدم وكلمة المرور. يّوفر PEAP) ل

مصادقة متبادلة بين الخادم والعميل.

 أساليب المصادقة الداخلية التالية:الطابعةتدعم 

•EAP-TTLS/CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAP

•EAP-TTLS/MS-CHAPv2

•EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

 (بروتوكول المصادقة الموسع - أمان طبقة النقل) مصادقة شھادة رقمية لعميل وخادم مصادقة.EAP-TLSيتطلب بروتوكول 
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20طرق التشفير

TKIP

 (بروتوكول تكامل المفتاح المؤقت) مجموعة مفاتيح لكل حزمة وفحص لتكامل الرسائل وآلية إلعادة إعداد المفاتيح.TKIPيوفر 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 

20معرف 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/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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P-touch Template21الباركودات العامة لوظائف 

.P-touch Templateفيما يلي سرد لإلجراءات العامة الستخدام وظيفة 

.64صفحة في"P-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام "لمزيد من المعلومات حول تحديد اإلعدادات المختلفة، راجع 

 P-touch، تأكد من أن إعدادات ماسح الباركود الضوئي تطابق اإلعدادات الواردة في أداة "إعدادات الطابعةقبل توصيل ماسح الباركود الضوئي بھذه 
Template 65صفحة في"اإلعداد"" الذي تم تحديده أثناء اإلعداد. لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع.

a استخدمP-touch Editor الطابعة إلنشاء نموذج ومن ثم انقله إلى.

b الطابعةقم بتوصيل ماسح الباركود الضوئي بـ.

c امسح باركود "أمرP-touch template.ضوئًيا لتحديد اإلعدادات الجديدة أو مسح اإلعدادات السابقة "

d.امسح باركود "اإلعدادات األساسية" لتحديد عدد الُنَسخ

e) تحديد اإلعدادات المناسبةA أو B أو C.(

21أ. طباعة النموذج القياسي

امسح باركود "رقم النموذج المعد مسبًقا" ضوئًيا.1

21ب. طباعة النموذج المتقدمة

امسح باركود "حدد النموذج" ثم امسح الباركود تحت عنوان "إلدخال األرقام" ضوئًيا.1

امسح الباركود الذي تريد استخدامه أو نسخ بياناته ضوئًيا.2

امسح باركود "بدء الطباعة" ضوئًيا.3

21د. طباعة البحث في قاعدة البيانات

امسح باركود "حدد النموذج" ثم امسح الباركود تحت عنوان "إلدخال األرقام" ضوئًيا.1

امسح الباركود الرئيسي لبيانات قاعدة البيانات ضوئًيا.2

امسح باركود "المحدد" ضوئًيا.3

امسح باركود "بدء الطباعة" ضوئًيا.4

f.تمت طباعة الملصق المحدد

P-touch Template21قائمة الباركود الخاصة بوظيفة 
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21قائمة الباركود لتحديد اإلعدادات

 "P-touch Templateطباعة الملصقات باستخدام "، راجع الطابعةلالطالع على مزيد من المعلومات حول استخدام رموز الباركود ھذه لتحديد إعدادات 
.64صفحةفي

مالحظة
" و"أحرف بادئة األوامر" على إعدادات المصنع في P-touch templateعند استخدام الباركود في ھذه القائمة، قم بتعيين "المشغل الخاص بطباعة •

".P-touch templateأداة "إعدادات 

تأكد من طباعة الباركود بدقة عالية بحيث يستطيع ماسح الباركود الضوئي قراءته بشكل صحيح لطباعة الملصقات المطلوبة.•

 أمرP-touch template) بدء تحديد اإلعدادات)التھيئة + 

اإلعدادات األساسية

القص التلقائي في وضع التشغيل (قص كل ملصق لوحده) 
21+ القص عند النھاية في وضع التشغيل

القص التلقائي في وضع التشغيل (قص كل ملصقين اثنين) 
21 + القص عند النھاية في وضع التشغيل

القص التلقائي في وضع إيقاف التشغيل 
21 + القص عند النھاية في وضع التشغيل

القص التلقائي في وضع إيقاف التشغيل 
21 + القص عند النھاية في وضع إيقاف التشغيل

21 إعطاء األولوية لجودة الطباعة21 إعطاء األولوية لسرعة الطباعة

21 عدد النسخ

21



 P-touch Templateقائمة الباركود الخاصة بوظيفة 

183

21

1إلدخال أرقام

تستخدم ھذه عند تحديد عدد النسخ المطبوعة وعند تحديد رقم النموذج.1
]. يتم تطبيق اإلعداد تلقائيا عند تحديد ثالثة أرقام.5] [1] [0] أو [7] [0] [0مسح الباركود لتحديد عدد يتكون من ثالثة أرقام، مثل [

لتغيير اإلعدادات، امسح باركود "عدد النسخ" مرة أخرى عند تغيير عدد النسخ أو امسح باركود "تحديد النموذج" مرة أخرى عند تغيير رقم النموذج، ثم امسح الباركود للعدد الجديد المكون من ثالثة أرقام.

1 212 21

3 214 21

5 216 21

7 218 21

9 210 21

00 21
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رقم النموذج المعد مسبًقا

21 2النموذج المعد مسبقا 21 1النموذج المعد مسبقا 

21 4النموذج المعد مسبقا 21 3النموذج المعد مسبقا 

21 6النموذج المعد مسبقا 21 5النموذج المعد مسبقا 

21 8النموذج المعد مسبقا 21 7النموذج المعد مسبقا 

21 10النموذج المعد مسبقا 21 9النموذج المعد مسبقا 

تحديد نموذج المتسلسلةالنسخ عدد

المحددبيانات النموذجتھيئة 

بدء الطباعة

^NN

^ID
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22استخدام وحدة البطارية (بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن)

شحن وحدة البطارية

مالحظة
قبل االستخدام، يجب شحن وحدة البطارية.•

 ساعة تقريًبا.2.5لشحن وحدة البطارية بالكامل، عليك شحنھا لمدة •

a الطابعةتأكد من تركيب وحدة البطارية في.

b بمقبس كھربائي الطابعةاستخدم محول التيار المتردد وسلك طاقة التيار المتردد لتوصيل.
) باللون البرتقالي أثناء الشحن وينطفئ عندما يتم شحن وحدة البطارية بالكامل.، يضيء مؤشر البطارية (QL-810Wبالنسبة للطراز 
.LCD، تظھر طاقة البطارية على شاشة QL-820NWBبالنسبة للطراز 

مالحظة
 في الطباعة أو التغذية أو تنفيذ عملية أخرى، فستتوقف وحدة البطارية عن الشحن مؤقًتا، الطابعةإذا لم يتم شحن وحدة البطارية بالكامل، واستخدمت 

وتتابع العمل تلقائًيا بعد اكتمال العملية.

PA-BU-001(22استخدام وحدة البطارية (اختيارية:
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إيقاف شحن وحدة البطارية

إليقاف شحن وحدة البطارية، افصل محول التيار المتردد.

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 35 و10اشحن وحدة البطارية في بيئات تتراوح درجة حرارتھا بين •
 درجة مئوية ثم أعد محاولة الشحن 35 و10 بدرجة حرارة بين البيئة في الطابعةاالنخفاض أو االرتفاع الشديد في درجة حرارة البيئة، فقم بوضع 

مرة أخرى.

 للطباعة أو التغذية أو إجراء أي عملية أخرى في الوقت الذي يتم فيه تركيب البطارية وتوصيل محول التيار المتردد، فقد الطابعةإذا تم استخدام •
يتوقف الشحن حتى لو لم يتم شحن البطارية بالكامل. عندما يتوقف تشغيل الطابعة، يستمر شحن البطارية. 

.LCD، يمكن التحقق من حالة وحدة البطارية من شاشة QL-820NWBللطراز •

خصائص وحدة البطارية

لضمان تحقيق أفضل أداء 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 •
٪ أو أكثر) في موقع معرض لدرجات حرارة مرتفعة.90البطارية بسرعة أكبر. وقد يحدث ذلك عند استخدام وحدة بطارية مع نسبة شحن مرتفعة (

 لفترة طويلة.الطابعةقم بإزالة وحدة البطارية عند تخزين •

٪ في مكان جاف وبارد بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة.50قم بتخزين وحدة البطارية بنسبة شحن أقل من •

يوصى بإعادة شحن وحدة البطارية كل ستة أشھر في حال تخزينھا لفترة طويلة.•

 بأمان؛ ولكن الطابعة دافًئا. يعد ھذا طبيعًيا، ويمكن استخدام الطابعة أثناء شحن وحدة البطارية، فقد يبدو ھذا الجزء من الطابعةفي حالة لمس جزء من •
 ساخنة للغاية، فتوقف عن استخدامھا واتركھا لتبرد.الطابعةإذا أصبحت 
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22مواصفات المنتج

22بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن

 (ارتفاع) مم69 ×  (عمق)197 ×  (عرض)125الحجم: تقريًبا 

 كجم0.59الوزن: تقريًبا 

 فولت14.4الجھد الكھربائي: 

 مللي أمبير/ساعة1750السعة: 

 مرة تقريبا300دورة الشحن والتفريغ: 

 ساعات تقريًبا2.5مدة الشحن: 
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 عمليات التشغيل إلدخال البيانات إلى الكائنات النصية وكائنات الباركود في النموذج الذي تم تنزيله من ماسح الباركود P-touch templateُيتيح وضع 
 المتصلة.الطابعةالضوئي إلى 

] في "أداة إعداد الطابعة"، P-touch Template) وفًقا لـ [إعدادات PA-BR-001 (اختياري: Brotherونظًرا لضبط ماسح الباركود الضوئي من 
يمكنك استخدام ماسح الباركود الضوئي ھذا بسرعة دون تغيير اإلعدادات الخاصة به.

، انظر دليل التعليمات المرفق مع ماسح الباركود الضوئي.Brotherلالطالع على مزيد من المعلومات حول استخدام ماسح الباركود الضوئي من 

 (اختياري: Brotherاستخدام ماسح الباركود الضوئي من 
PA-BR-001 الطراز) (QL-820NWB(23 فقط
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