
QL-800

اقرأ "دليل سالمة المنتج" أوالً، ثم اقرأ "دليل اإلعداد السريع" الحالي إلجراء اإلعداد الصحيح. بعد قراءة 
2اإلصدار ھذا الدليل، احتفظ به كمرجع سريع في مكاٍن أمٍن.
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مقدمة

مالحظة ھامة

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

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

األخرى المتعلقة بالنشر.

.قد تختلف صور الشاشات الواردة في ھذه الوثيقة حسب نظام تشغيل جھاز الكمبيوتر وطراز المنتج وإصدار البرامج

 للتعرف على معلومات حول سبل األمان والتشغيل السليم لھا.الطابعة، احرص على قراءة كل الوثائق المرفقة مع طابعة الملصقاتقبل استخدام 

 طابعتك المعروضة في الرسم التوضيحي مختلفة عن الطابعةقد تكون.

.قد تختلف الخيارات واإلمدادات المتاحة وفًقا للبلد المعني

األدلة المتوفرة

 على الويب من خالل Brother (األدلة) الخاصة بالطراز المتوفر لديك على موقع الدعم Manualsلتنزيل الدليل، تفضل بزيارة صفحة 
support.brother.com 

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 ونصائح حول استكشاف الطابعةيقدم ھذا الدليل معلومات إضافية عن إعدادات 2دليل المستخدم
األعطال وإصالحھا فضالً عن تعليمات الصيانة.

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

تستخدم الرموز التالية في ھذا الدليل:

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

.الملصقاتكما تھدف 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



iii

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 مثبتاً 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 بأيدي مبللة أو رطبة قد يؤدي إلى تغّير أو ُبُھوت.

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

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

 قد يكون أكثر مما ھو مّوضح 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 تقّشر 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. ال تستخدم لفات DK ألي غرض خارجي 
يتطلب قوة تحّمل.

 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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مالحظة ھامة

 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 نظام التشغيلWindows 10 في ھذه الوثيقة أنظمة التشغيل Windows 10 Home وWindows 10 Pro و
Windows 10 Enterpriseو Windows 10 Education.

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

.ال تتوفر بعض الطرز في بعض الدول

 جميع الحقوق محفوظة. .Brother Industries, Ltd 2019حقوق النشر © 
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1وصف األجزاء

1األمامي

1إعداد طابعة الملصقات

زر التغذية1

زر القاطعة2

Editor Liteمؤشر 3

Editor Liteزر 4

مؤشر الحالة5

زر الطاقة6

فتحة إخراج الملصقات7

DKغطاء حجيرة لفة 8

ذراع بكرة اللفات9

موجه بكرة اللفات10

8
7

9  

10

4

5

3
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 إعداد طابعة الملصقات
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1
1الخلفي

فتحة كبل الطاقة1

USBمنفذ 2

ھام
حسب اإلجراءات التالية:، تأكد من إزالة الطبقة الواقية الطابعةقبل الشروع في استخدام 

.الطابعةتأكد من إيقاف تشغيل 1
 بإحكام لفتحه.DK من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجيرة 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.

2 1

الطبقة الواقية
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1
DK1تحميل لفة 

. طابعة الملصقاتتأكد من إيقاف تشغيل 1
 بإحكام لفتحه.DK من الجزء األمامي ثم ارفع غطاء حجيرة لفة الطابعةأمسك 

 في موجه بكرة اللفات.DKضع لفة 2
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.

.الطابعة عبر DKمرر لفة 3
 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
.DKأغلق غطاء حجيرة لفة 4

 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 كبل طاقة التيار المتردد

ل كبل طاقة التيار المتردد  .كھربائي مؤرض بمقبس. ثم وّصل الكبل بالطابعةوصِّ

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
، ال تفصل كبل طاقة التيار المتردد حتى يتوقف مؤشر الحالة البرتقالي.الطابعةعند إيقاف تشغيل 
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2

2
2تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر

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

  Windowsلنظام تشغيل 
، وأداة إعداد الطابعة.P-touch Update Software، وP-touch Editorبرنامج تشغيل الطابعة، و

 Macلنظام تشغيل 
 (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Tool، وP-touch Update Software، وP-touch Editorبرنامج تشغيل الطابعة، و

ھام
 األخضر.Editor Lite حتى يتوقف مؤشر P-touch Editor Lite، اضغط مع االستمرار على زر P-touch Editorعند الطباعة باستخدام 

) وتنزيل مثبت البرامج للحصول على أحدث البرامج واألدلة.install.brotherيرجى زيارة موقعنا (1

) ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة Mac (لنظام DMG) أو ملف  Windows الذي تم تنزيله (لنظام EXEانقر نقراً مزدوجاً فوق ملف 2
لمتابعة التثبيت.

أغلق مربع الحوار عند اكتمال التثبيت.3

2توصيل طابعة الملصقات بجھاز كمبيوتر

.الطابعة تأكد من إيقاف تشغيل USBقبل توصيل كبل 1

.الطابعة في الجزء الخلفي من USB بمنفذ USBقم بتوصيل كبل 2

 الموجود على الكمبيوتر.USBوصل الكبل بمنفذ 3

.الطابعةقم بتشغيل 4

P-touch Editor(2الطباعة باستخدام كمبيوتر (

http://install.brother


 )P-touch Editorالطباعة باستخدام كمبيوتر (

8

2

2الطباعة من جھاز كمبيوتر

2التطبيقات المتاحة

 بفعالية، يوجد عدد من التطبيقات والوظائف المتاحة.الطابعةالستخدام 

يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الستخدام ھذه التطبيقات.

) وتنزيل الُمثبت للحصول على التطبيقات وبرنامج تشغيل الطابعة. install.brotherيرجى زيارة موقعنا (

الميزاتWindowsMacالتطبيق

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

باستخدام مختلف الخطوط واألنماط والصور والباركود للرسومات المستوردة.

P-touch Libraryr
.P-touch Editorإدارة وطباعة قوالب 

.P-touch Editorتم تثبيت ھذا التطبيق من خالل 

P-touch Update Softwarerr.تحديث البرامج ألحدث إصدار

 من جھاز كمبيوتر.الطابعةتخصيص إعدادات جھاز rrأداة إعداد الطابعة

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.

  Windowsالطباعة الموزعة (لنظام تشغيل "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.26صفحة في "فقط)

http://install.brother
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2إنشاء ملصقات من جھاز الكمبيوتر

.الطابعةتوجد طرق عديدة للطباعة بواسطة ھذه 

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

 ثم افتح المستند الذي ترغب في طباعته.P-touch Editorقم بتشغيل 1

قم بإنشاء تصميم لملصق.2

تحقق من خيارات القص.3

].طباعة] من شريط القوائم أو انقر فوق أيقونة [طباعة] ثم حدد [ملفحدد [4

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.

جدول خيارات قص الملصقات

الصورةقص عند النھايةقص تلقائي

نعمال

الال

نعم أو النعم

ABCABC

ABCABC

ABC
ABC
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2لصق الملصقات

انزع الورقة الخلفية من الملصق.1

ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم لصقه.2

مالحظة
قد يصعب لصق الملصقات على األسطح المبتلة أو المتسخة أو غير المستوية. وقد تسقط الملصقات بسھولة من ھذه األسطح.
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3تثبيت التطبيقات لالستخدام مع األجھزة المحمولة

يمكنك استخدام طابعة الملصقات إما كجھاز مستقل أو من خالل توصيلھا بجھاز محمول. إلنشاء وطباعة الملصقات مباشرة من جھازك المحمول، قم بتثبيت 
.On-the-Go1 بميزة USB، ثم وصل الطابعة بجھازك المحمول باستخدام كبل Brotherالتطبيقات الالزمة للجھاز المحمول من 

ُيباع منفصال1ً

3التطبيقات المتاحة

: ™Google Play التالية مجاناً من Brotherيمكن تنزيل تطبيقات 

مالحظة
.Android لتوصيل الطابعة وجھاز محمول بنظام USBيجب عليك شراء كبل 

3الطباعة باستخدام الجھاز المحمول

الميزاتالتطبيق

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

.الطابعة
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3الطباعة من جھاز محمول

 بالجھاز المحمول.الطابعةتأكد من توصيل 1
شغل تطبيق الطباعة المحمول على الجھاز المحمول.

حدد قالب أو تصميم ملصقات.2
يمكنك أيضاً تحديد صورة أو ملصق مصمم مسبقاً وطباعته.

] في قائمة التطبيق.طباعةانقر فوق [3

3خيارات القص

.9صفحة في "خيارات القص"راجع 

3لصق الملصقات

انزع الورقة الخلفية من الملصق.1

ضع الملصق ثم اضغط عليه بإحكام من أعلى ألسفل بإصبعك حتى يتم لصقه.2

مالحظة
قد يصعب لصق الملصقات على األسطح المبتلة أو المتسخة أو غير المستوية. وقد تسقط الملصقات بسھولة من ھذه األسطح.
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4

 Windowsأداة إعداد الطابعة لنظام 
4

.  Windows من جھاز كمبيوتر بنظام الطابعةاستخدام أداة إعداد الطابعة لتحديد إعدادات 

ھام
 المتوافقة.Brother طابعاتتتوفر أداة إعداد الطابعة فقط مع •

" في [لوحة التحكم] وأيقونة االختصار.Printer Setting Toolتظھر "أداة إعداد الطابعة" باللغة اإلنجليزية "•

4قبل استخدام أداة إعداد الطابعة

 وبمقبس كھربائي بالطابعةتأكد من توصيل كبل طاقة التيار المتردد.

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

 بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل USB.

4تغيير إعدادات طابعة الملصقات
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 Windowsاستخدام أداة إعداد الطابعة لنظام 
4

 المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 1

ابدأ تشغيل أداة إعداد الطابعة.2

 لنظامWindows Vista / Windows 7

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

 لنظامWindows 8 / Windows 8.1

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

 لنظامWindows 10

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

ومن ثم ستظھر النافذة الرئيسية.

الطابعة1
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

إعدادات الجھاز2
.الطابعة، مثل إعدادات الطاقة وإعدادات الطابعةتحدد إعدادات جھاز 

إنھاء3
يغلق النافذة.

 التي تريدھا من القائمة المنسدلة.الطابعة أخرى، حدد طابعة]. في حالة ظھور الطابعة التي تريد تھيئتھا تظھر بجانب [الطابعةتأكد أن 3

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

.الحوارحدد اإلعدادات الذي تريد تغييرھا، ثم حدد اإلعدادات أو غيرھا في مربع 4
.16صفحة في " Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل " اإلعدادات، راجع حوارلمزيد من المعلومات حول مربعات 

1

2

3
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.الطابعة] لتطبيق اإلعدادات على إنھاء...]، ثم انقر فوق [تطبيقانقر فوق [5

.إنھاءانقر فوق 6

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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 Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل 
4

. وال يمكنك فقط USB والكمبيوتر باستخدام كبل الطابعة عند توصيل الطابعة] في أداة إعداد الطابعة لتحديد أو تغيير إعدادات إعدادات الجھازاستخدم [
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على عدة لطابعةتغيير إعدادات الجھاز 

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

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

4 اإلعداداتحوارمربع 

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

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

شريط القائمة1
يحدد أمر وارد في كل قائمة من القوائم.

الطابعة2
 التي تريد تھيئتھا.الطابعةيحدد 

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

1
2
3
5

4

6

7

8
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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 [

اإلعدادت الحالية4

.. كما سيتم استرجاع إعدادات المعلمات على عالمات التبويب مع الحوار المتصلة حالًيا وعرضھا في مربع 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 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 [

المعلمات6
لعرض اإلعدادات الحالية.

خروج7
]، ويعود على نافذة أداة إعداد الطابعة الرئيسية.إعدادات الجھازيخرج من [

تطبيق8
.الطابعةتطبيق اإلعدادات على 

] من القائمة المنسدلة.حفظ في ملف األمرلحفظ اإلعدادات المحددة في ملف أمر، حدد [
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4شريط القائمة

يوضح ما يلي عناصر القائمة في مربع الحوار اإلعدادات.

تطبيق اإلعداد على الطابعة•
.الطابعةتطبيق 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•
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف. 

إعادة ضبط المصنع•
 على إعدادات المصنع.الطابعةإلعادة تعيين كل إعدادات 

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 [

4عالمة التبويب أساسي

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

تشغيل تلقائي•
.مقبس كھربائي تعمل تلقائيا عندما يتم توصيل كبل طاقة التيار المتردد في الطابعةتحديد ما إذا كانت 

]إيقاف تشغيل]، [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: [
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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: [

4طابعات ملصقاتتطبيق تغييرات اإلعداد على عدة 

 الثانية بالكمبيوتر.الطابعة من الكمبيوتر، ثم ِصل الطابعة األولى، افصل الطابعةبعد تطبيق اإلعدادات على 1

].الطابعة المتصلة مؤخًرا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد 2

 الثانية.الطابعة األولى على الطابعة]. يتم تطبيق نفس اإلعدادات المطبقّة على تطبيقانقر فوق [3

 المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 3-1كرر الخطوات 4

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

]، ثم تحديد ملف اإلعدادات المصّدر. لمزيد من المعلومات، راجع استيراد] - [ملف أخرى من خالل النقر فوق [طابعةيمكن تطبيق نفس اإلعدادات على 

.16صفحة في " Windowsإعدادات الجھاز لنظام التشغيل "
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Printer Setting Tool لنظام التشغيل Mac4

. وال يمكنك فقط تغيير إعدادات Mac من جھاز بنظام الطابعة (أداة إعداد الطابعة) تحديد إعدادات Printer Setting Toolيمكنك من خالل استخدم 
.طابعات واحدة، ولكن يمكنك أيًضا تطبيق نفس اإلعدادات على عدة لطابعةالجھاز 

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

.7صفحة في "تثبيت البرنامج وبرامج تشغيل الطابعة على جھاز كمبيوتر"المعلومات، راجع 

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

Printer Setting Tool4قبل استخدام 

 وبمقبس كھربائي بالطابعةتأكد من توصيل كبل طاقة التيار المتردد.

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

 بالكمبيوتر باستخدام كبل الطابعةقم بتوصيل USB.

Mac4 لنظام التشغيل Printer Setting Toolاستخدام 

 المراد تھيئتھا على الكمبيوتر.الطابعةقم بتوصيل 1

] (أداة إعداد الطابعة) - Printer Setting Tool] -  [Brother] - [التطبيقات] - [Macintosh HDانقر فوق [2
]Printer Setting Tool.app،[

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

 التي تريدھا من القائمة المنبثقة. الطابعة أخرى، حدد طابعة] (الطابعة). في حالة ظھور Printer التي تريد تھيئتھا تظھر بجانب [الطابعةتأكد أن 3

حدد عالمة تبويب إعدادات، ثم حدد اإلعدادات أو قم بتغيرھا.4

.الطابعة] (تطبيق اإلعدادات على الطابعة) في عالمة تبويب اإلعدادات لتطبيق اإلعدادات على Apply Settings to the Printerانقر فوق [5

] (خروج) إلنھاء تحديد اإلعدادات.Exitانقر فوق [6

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.



 تغيير إعدادات طابعة الملصقات

21

4

4مربع حوار اإلعدادات

1Printer(الطابعة) 
 المتصلة.الطابعاتتسرد 

2Import(استيراد) 
الستيراد اإلعدادات من ملف.

3Export(تصدير) 
حفظ اإلعدادات الحالية في ملف.

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

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

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

7Current Settings(اإلعدادات الحالية) 
 المتصلة حالًيا وعرضھا في مربع الحوار.الطابعةالسترداد اإلعدادات من 

8Exit(إنھاء) 
 (أداة إعداد الطابعة).Printer Setting Toolخروج من 

1

2

3
4

5

6 7 8
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4 (أساسي)Basicعالمة التبويب 

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

•Auto Power On(تشغيل تلقائي) 
.مقبس كھربائي تعمل تلقائيا عندما يتم توصيل كبل طاقة التيار المتردد في الطابعةتحديد ما إذا كانت 

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

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: [

•Print Data after Printing(بيانات الطباعة بعد 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: [
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4تطبيق تغييرات اإلعداد على عدة طابعات ملصقات

 الثانية بالكمبيوتر.الطابعة من الكمبيوتر، ثم ِصل الطابعة األولى، افصل الطابعةبعد تطبيق اإلعدادات على 1

] (الطابعة).Printer المتصلة مؤخًرا من القائمة المنسدلة [الطابعةحدد 2

] (تطبيق اإلعدادات على الطابعة).Apply Settings to the Printerانقر [3
 الثانية.الطابعة األولى على الطابعةيتم تطبيق نفس اإلعدادات المطبقّة على 

 المراد تغيير إعداداتھا.الطابعات لجميع 3-1كرر الخطوات 4

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 
.21صفحة في "مربع حوار اإلعدادات"من المعلومات، راجع 
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5

5تأكيد إعدادات طابعة الملصقات

يمكنك طباعة تقرير اإلعدادات الذي يحتوي على المعلومات التالية: إصدار البرنامج الثابت وإعدادات الجھاز والرقم المسلسل. 

. بتشغيل الطابعةقم1

) لطباعة التقرير.اضغط مع االستمرار على زر القاطعة (2

مالحظة
 DK مم. ال يمكن استخدام لفات 64 مم أو ملصقات أعرض وطول طباعة 29 بملصقات عرضھا DKعند طباعة ھذا التقرير، نوصي باستخدام لفة 

للطباعة ثنائية اللون.

5تھيئة الطباعة ثنائية اللون مع تطبيقات أخرى

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

 Windowsلنظام تشغيل 

] وانقر بزر الماوس األيمن فوقه.QL-800، وحدد [األجھزة والطابعاتافتح نافذة 1

].خصائص الطابعةانقر فوق [

].التفضيالت...]، ثم انقر فوق زر [عامحدد عالمة تبويب [2

].نوع الورق] من قسم [أسود/أحمرحدد الطباعة [3

5الوظائف األخرى
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5

Macلنظام تشغيل 

].طباعة]، ثم حدد [ملفانقر فوق [1
تظھر شاشة الطباعة.

].إظھار التفاصيلانقر فوق زر [2

ثم تظھر شاشة الطباعة األخرى.

].متقدم] المنسدل لتحديد [مالحظاتانقر فوق زر [

] (اللون).Color] (الطباعة ثنائية اللون األسود/األحمر) من قسم [ Color (Black/Red)- 2حدد [3

ھام
 مم.62 باللون األسود/األحمر مقاس DKتأكد من استخدام ھذه اإلعدادات عند الطباعة أحادية اللون باستخدام لفة 
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5 فقط) Windowsالطباعة الموزعة (لنظام تشغيل 

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

مالحظة
.USB متصلة من خالل وصلة طابعاتُيمكن توزيع الطباعة على •

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

].طباعة، انقر فوق [P-touch Editor] في ملفمن قائمة [1

].خصائصانقر فوق [2

67 67 66

200
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].اإلعدادات]، ثم انقر فوق [الطباعة الموزعة]، حّدد مربع االختيار [متقدمانقر فوق عالمة تبويب [3

 التي تريد استخدامھا للطباعة الموزعة.الطابعات ، حددإعدادات الطباعة الموزعةفي مربع الحوار 4

).1] (معلومات الورق الحالية… كشفانقر فوق [أ)

).2] (نوع الورق] و [الورق الحالي التي تم اكتشافھا أسفل [معلومات الطابعة الحاليةتظھر ب)

).3] المطلوبة (اسم الطابعةحدد مربع االختيار بجوار [ج)

مالحظة

ضبط  بعرض الملصق المحدد في [الطابعة. قم بتحميل ]، تظھر أيقونة الورق الحاليإذا كان عرض الملصق المحدد مختلفاً عن ذلك المعروض في [
].العرض

32

1



 الوظائف األخرى

28

5

حدد حجم الملصق.5

 واحدة.طابعةأ. في حال تحديد 

 المطلوب تخصيص إعداداتھا، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھا، أو انقر بزر الطابعة، حدد 4 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 [4] 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 4 من الخطوةإعدادات 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 [

] إلغالق نافذة إعداد حجم الملصق.موافقانقر فوق [6

].إعدادات الطباعة الموزعة] إلغالق نافذة [موافقانقر فوق [7
اكتمل اإلعداد.

] لبدء الطباعة الموزعة.موافقانقر فوق [8

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 

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



IIالقسم 

IIالتطبيق

P-touch Editor30كيفية استخدام 

42 فقط) Windows (في نظام تشغيل P-touch Libraryكيفية استخدام 

  Windows (في نظام تشغيل P-touch Editor Liteكيفية استخدام برنامج 
46فقط)

P-touch50كيفية تحديث برامج 
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6

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

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

]اختر منتًجا] - [التنزيالت] - [حّدد منطقتك/بلدك.[

  Windowsلنظام تشغيل 
6

P-touch Editor6تشغيل 

.P-touch Editorابدأ 1

 لنظامWindows Vista / Windows 7

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

 لنظامWindows 8 / Windows 8.1

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

 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.

، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء تخطيط جديد أو فتح تخطيط موجود.P-touch Editorعند بدء تشغيل 2

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

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

P-touch Editor6كيفية استخدام 

http://support.brother.com/
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حدد واحًدا من الخيارات المعروضة:3

] 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 Editor6الطباعة 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.

].Snapانقر فوق زر اختيار الوضع [1
].Snapوصف الوضع يظھر مربع حوار [

].موافقانقر فوق [2
.Snapتظھر لوحة الوضع 
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6 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

Express6وضع 

.لونين] ثم يظھر وضع الورق [حدد 1

].وضع اللونين:] ل [أسود/أحمرحدد [2

.النص] لتحرير لون النصحدد [3

.اإلطار] لتحرير لون إطارحدد [4
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Professional6وضع 

] 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

، يظھر انقر فوق الرسم التوضيحي 1

العنصر التفصيلي.

].الورق] من عالمة التبويب [أسود/أحمرحدد [2
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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 •

] لوحة الخصائص] ثم حدد [عرضانقر فوق [3
.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



 P-touch Editorكيفية استخدام 

37

6

6ضبط نطاق اللون األحمر ودرجة السطوع والتباين

].طباعة [P-touch Editorافتح مربع الحوار 1

].الخصائصانقر فوق [2

].أساسياختر عالمة التبويب [3

].أسود/أحمر] على [نوع الورقاضبط [4
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].متقدمحدد عالمة التبويب [5

)20 و+20]. (بين -التباين] و[السطوعاضبط [6

]. (نطاق اإلعداد مستوى اللون األحمراضبط [7
)20 إلى +20الممكن: من -
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Mac6لنظام تشغيل 

P-touch Editor6تشغيل 

].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 

6أوضاع 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



 P-touch Editorكيفية استخدام 

40

6

6ثنائية اللونتھيئة الطباعة 

.ثنائية اللون قادرة على الطباعة الطابعة

P-touch Editor التھيئة باستخدام

Standard6وضع 

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

 مم).62] (أسود/أحمر مقاس 62mm Black/Red حدد [1

حدد ألوان النصوص واألشياء.2
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6ضبط اللون األحمر

] P-touch Editor]  Printافتح مربع الحوار 1
(طباعة).

]  Detailed Settingsانقر فوق الزر [2
(اإلعدادات المفصلة).

] (مستوى اللون األحمر). Red Levelاضبط [3
)20 و+20(بين -
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P-touch Library7

.P-touch Editorُيتيح لك ھذا البرنامج إدارة وطباعة قوالب 

P-touch Library7تشغيل 

 لنظامWindows Vista / Windows 7

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

 لنظامWindows 8 / Windows 8.1

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

 لنظامWindows 10

].Brother P-touch] تحت [P-touch Library 2.2من الزر "بدء"، انقر فوق [

، تظھر النافذة الرئيسية.P-touch Libraryعند بدء تشغيل 

7النافذة 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 القوالب الموجودة في المجلد المحدد في قائمة القوالب.

 (في نظام تشغيل P-touch Libraryكيفية استخدام 
Windows (7 فقط

2

3

1

4

5
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قائمة القوالب4
تعرض قائمة قوالب في المجلد المحدد.

معاينة5
تعرض معاينة القوالب المحددة في قائمة القوالب.

7فتح القوالب وتحريرھا

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

سيتم بدء تشغيل البرنامج المقترن بالقالب ويمكن تحرير القالب.

شرح أيقونات شريط األدوات

الوظيفةاسم الزراأليقونة

لفتح القالب المحدد.فتح

.الطابعةطباعة القالب المحدد باستخدام طباعة

.P-touch Libraryيتيح البحث عن القوالب التي تم تسجيلھا في بحث

لتغيير نمط عرض الملف.نمط العرض
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7طباعة القوالب

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

 المتصلة بطباعة القالب.الطابعةتقوم 
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7البحث عن قوالب

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

].بحثانقر فوق [1
.بحثيظھر مربع حوار 

حدد معايير البحث.2
تتوفر معايير البحث التالية:

].بدء البحثانقر فوق [3
يبدأ البحث.

يتم عرض نتيجة البحث على الشاشة. 

.بحثأغلق مربع الحوار 4
] في عرض المجلد.نتائج البحثلتأكيد نتائج البحث، انقر فوق [

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

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

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

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

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

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 قالب عن طريق تحديد اسم الملف.االسم

البحث عن القالب عن طريق تحديد نوع الملف.النوع

البحث عن القالب عن طريق تحديد حجم الملف.الحجم

البحث عن القالب عن طريق تحديد تاريخ الملف.التاريخ
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، 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 تعيين *

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 مفيد 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 

.P-touch Editor Lite لتصغير

.P-touch Editor Liteللخروج من 

2

1
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شريط أدوات الخصائص2

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:/

 تسطير/ مائل / أسود عريض /

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
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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 محدٌد.

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 

.QLھذه الوظيفة غير متاحة في طابعات 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 إطارات اإلطارحدد 

 لتغيير اتجاه النص.نص عمودي أو نص أفقيحدد الكائن النصي ثم انقر إما فوق االتجاه

 على يمين زر  إلدراج رقم أو حرف إضافي على كل ملصق. انقر فوق الترقيمحدد الرقم أو الحرف ضمن النص ثم انقر فوق الترقيم
.طباعة. انقر فوق زر عدد ثم أدخل عدد الملصقات المراد طباعتھا في حقل الترقيم. حدد مربع خيارات الطباعة ثم انقر فوق طباعة

 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 تلقائًيا. لالستخدام المستمر لتطبيق P-touch Editor اضغط مع ،
.Editor Lite حتى يتوقف مؤشر Editor Liteاالستمرار على زر 

.خياراتانقر فوق خيارات
 لتعيين إعداد وحدة القياس. البوصة 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 

 لالنتقال إلى الموقع اإللكتروني للحصول على المساعدة والمعلومات.Brother موقع الدعم انقر فوقBrotherموقع الدعم 

.P-touch Editor Lite لمعرفة المزيد عن إصدار حولانقر فوق حول...

.P-touch Editor Lite للخروج من خروجانقر فوق خروج
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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 Editor9تحديث 

ھام

، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة. P-touch Editor فقط) قبل تحديث  Windows(لنظام 

 Windowsلنظام تشغيل 
9

.P-touch Update Softwareابدأ تشغيل 1

 لنظامWindows Vista / Windows 7

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
:P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] - [كافة البرامجانقر فوق زر "بدء"، ثم حدد [

 لنظامWindows 8 / Windows 8.1

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 لنظامWindows 10

 P-touch Update]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق Brother P-touch]  - [P-touch Update Software]من زر "بدء"، انقر فوق [
Software.على سطح المكتب [

P-touch9كيفية تحديث برامج 
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].تحديث برامج الكمبيوترانقر فوق أيقونة [2

].تثبيت، ثم انقر فوق [P-touch Editor وCable Label Tool]، وحّدد مربعي االختيار بجوار اللغة] و[الطابعةحّدد [3

تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت.4
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Mac9لنظام تشغيل 

] على سطح المكتب.P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [1

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.[

] (تحديث برامج الكمبيوتر).Computer software updateانقر فوق أيقونة [2

] (تثبيت).Install، ثم انقر فوق [P-touch Editor] (اللغة)، حّدد مربع االختيار بجوار Language] (الطابعة) و[Printerحّدد [3

تظھر رسالة ُتشير إلى انتھاء عملية التثبيت.4
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9 فقط) والبرامج الثابتة Windows (لنظام 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.•

 Windowsلنظام تشغيل 
9

.USB وتوصيل كبل الطابعةقم بتشغيل 1

.P-touch Update Softwareابدأ تشغيل 2

 لنظامWindows Vista / Windows 7

].P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [

مالحظة
: P-touch Update Softwareيمكن أيًضا استخدام الطريقة التالية لبدء تشغيل 

].P-touch Update Software] -  [Brother P-touch] - [كافة البرامجانقر فوق زر "بدء"، ثم حدد [

 لنظامWindows 8 / Windows 8.1

] P-touch Update Software] أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق [التطبيقات] على شاشة [P-touch Update Softwareانقر فوق [
على سطح المكتب.

 لنظامWindows 10

 P-touch Update]، أو انقر نقًرا مزدوًجا فوق Brother P-touch]  - [P-touch Update Software]من زر "بدء"، انقر فوق [
Software.على سطح المكتب [
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].تحديث الماكينةانقر فوق أيقونة [3

].موافق، ثم انقر فوق []الماكينة متصلة بطريقة صحيحة[]، تأكد من ظھور رسالة الطابعةحّدد [4
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].نقل]، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [اللغةحّدد [5

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

] لبدء التحديث. بدءافحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوق [6
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

ھام
 أو فصل الكبل أثناء عملية التحديث.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

Mac9لنظام تشغيل 

.USB وتوصيل كبل الطابعةقم بتشغيل 1

] على سطح المكتب.P-touch Update Softwareانقر نقًرا مزدوًجا فوق أيقونة [2

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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] (تحديث الماكينة).Machine updateانقر فوق أيقونة [3

] (الماكينة متصلة بطريقة صحيحة.)، ثم انقر  .The machine is connected correctly] (الطابعة) ، تأكد من ظھور [Printerحّدد [4
] (موافق).OKفوق [

] (نقل).Transfer] (اللغة)، ثم حّدد مربع االختيار بجوار البرنامج الثابت المطلوب تحديثه، ثم انقر فوق [Languageحّدد [5

ھام
 أو فصل الكبل أثناء نقل البيانات.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 

] (بدء) لبدء التحديث. Startافحص المحتوى الالزم تحديثه، ثم انقر فوق [6
ويبدأ تحديث البرنامج الثابت.

مالحظة
 أو أثناء عملية التحديث.الطابعةإيقاف تشغيل تجنب 
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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 

10طابعة الملصقاتإعادة تعيين جميع اإلعدادات على إعدادات المصنع باستخدام أزرار 

، يرجى تنفيذ اإلجراء التالي.الطابعةإلعادة تعيين 

.الطابعةأوقف تشغيل 1

).) ثم اضغط على زر القاطعة (اضغط مع االستمرار على زر الطاقة (2
 باللون األخضر.Editor Liteسُيضيء مشر الحالة باللون البرتقالي ويومض مؤشر 

) ثالث مرات إلعادة تعيين جميع اإلعدادات (بما فيھا إعدادات الجھاز) على إعدادات المصنع.اضغط على زر القاطعة (3
 باللون األخضر.Editor Liteسُيضيء مشر الحالة باللون البرتقالي ويضيء مؤشر 

10إعادة تعيين البيانات باستخدام أداة إعداد الطابعة

 على إعدادات المصنع.الطابعةيمكنك كذلك استخدام أداة إعداد الطابعة من جھاز الكمبيوتر الخاص بك إلعادة تعيين جميع إعدادات 

.18صفحة في "إعادة ضبط المصنع"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

10طابعة الملصقاتإعادة تعيين 
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 الخاصة بك على أساس منتظم للحفاظ على األداء الصحيح.الطابعةنوصي بتنظيف 

مالحظة
.الطابعةاحرص على فصل كبل طاقة التيار المتردد دائماً قبل تنظيف 

11تنظيف 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 

11تنظيف 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. 

11تنظيف 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 ورقة تنظيف أخرى، قد يتضرر سطح البكرة وقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل.

.الطابعةافصل الطاقة عن 1

 بإحكام لفتحه.DKأمسك الطابعة من الجزء األمامي، ثم ارفع غطاء حجيرة لفة 2

11الصيانة
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.DKأزل لفة 3

مالحظة
.DK قبل تنظيف البكرة. لن تعمل وظيفة تنظيف البكرة بشكٍل صحيح إذا لم تتم إزالة لفة DKتأكد من إزالة لفة 

) من ورقة التنظيف في وحدات الطباعة.A) من ورقة التنظيف. أدخل الحافة (Bأزل الجزء (4

مالحظة
ينبغي أن يكون الجزء المطبوع من ورقة التنظيف مواجھاً لألعلى.

.الطابعة ثم شّغل DKأغلق غطاء حجيرة لفة 5

) ألكثر من ثانية.اضغط على زر تغذية (6
ستخرج ورقة التنظيف.

يقوم الوجه الالصق لورقة التنظيف بإزالة أي بقع أو أتربة على البكرة.

مالحظة

) حتى تخرج ورقة التنظيف.إذا لم تخرج ورقة التنظيف، اضغط مع االستمرار على زر تغذية (•

تخلص من ورقة التنظيف بعد االستخدام.•
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11تنظيف فتحة إخراج الملصقات

إذا تسبب ملصق في انحشار الجھاز نتيجة تراكم بقايا الصمغ في فتحة إخراج الملصقات، نظف فتحة إخراج الملصقات بقطعة قماش.

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً لتنظيف الصمغ الذي يصعب إزالته، إن لزم األمر.
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12نظرة عامة

، 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:

 ل .6صفحة في "توصيل كبل طاقة التيار المتردد". لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع التيار المترددبمقبس  الطابعةوصِّ

 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" 
.7صفحةفي 

 7صفحة 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" 4صفحة 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 

12استكشاف األعطال وإصالحھا

http://support.brother.com/
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12مشاكل الطباعة

الحلالمشكلة

ھل الكبل مفكوك؟• ال تطبع أو يتم تلقي رسالة خطأ في الطباعة.الطابعة
تحقق من توصيل الكبل بإحكام.

 بشكٍل صحيٍح؟DKھل تم تركيب لفة •
 ثم أعد تركيبھا.DKإذا لم يتم ذلك، فك لفة 

ھل يوجد لفات كافية متبقية؟•
تحقق من وجود لفات كافية متبقية.

 مفتوح؟DKھل غطاء حجيرة لفة •
.DKتحقق من غلق غطاء حجيرة لفة 

ھل حدث خطأ في الطباعة أو خطأ في النقل؟•
 لديك.Brother، ثم أعد تشغيلھا مرة أخرى. إذا ظلت المشكلة قائمة، اتصل بموزع الطابعةأوقف تشغيل 

، فحاول توصيلھا مباشرة بجھاز الكمبيوتر. إذا لم تكن كذلك، USB موّصلة عبر موزع الطابعةإذا كانت •
 آخر.USBحاول 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 طاقة التيار المتردد بشكٍل صحيٍح؟•مؤشر الحالة ال يضيء.
 آخر.بمقبس كھربائيتحقق من إدخال كبل طاقة التيار المتردد. إذا تم إدخاله بشكٍل صحيٍح، حاول توصيله 

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، نظف البكرة.

.59صفحة في "تنظيف البكرة"لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 

 في وضع التبريد (مؤشر الحالة يومض باللون البرتقالي)؟الطابعةھل •يظھر خطأ في النقل الخاص بالبيانات على الكمبيوتر.
انتظر حتى يتوقف مؤشر الحالة عن الوميض، ثم حاول الطباعة مرة أخرى.

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 •

). في وضع التشغيل ثم اضغط على زر الطاقة (الطابعةتأكد من أن •أريد إلغاء مھمة الطباعة الحالية.

ھل توجد أوساخ أو نسالة على البكرة تمنعھا من اللف بحرية.•جودة الطباعة رديئة.
نّظف البكرة باستخدام ورقة التنظيف (موفرة على حدة).

.59صفحة 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، أبِق غطاء حجيرة لفة •خطأ في القاطعة.
 تلقائياً.الطابعةإلى الوضع الطبيعي ويتوقف تشغيل 

بخدمة ، تحقق من فتحة إخراج الملصقات وأخرج أي ملصقات محشورة. واتصل الطابعةبعد إيقاف تشغيل 
.Brother عمالء
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 في وضع الطابعة) عندما تكون ) أثناء الضغط على زر الطاقة (اضغط مع االستمرار على زر القاطعة (.الطابعةأريد إعادة تعيين 
 وعندما يضيء مؤشر الحالة باللون البرتقالي، اضغط Editor Liteإيقاف التشغيل. عندما يبدأ وميض مؤشر 

 على الطابعة). ستتم إعادة ضبط ) ثالث مرات مع استمرار الضغط على زر الطاقة (على زر القاطعة (
إعدادات المصنع.

قم بطباعة الملصقات التي تتم فيھا محاذاة الباركودات مع رأس الطباعة كما ھو موضح أدناه:تعذر قراءة الباركودات المطبوعة.

رأس الطباعة1

الباركود2

اتجاه الطباعة3

.جرب ماسًحا ضوئًيا آخر

] باستثناء أعط األولوية لجودة الطباعةنوصي بطباعة الباركود مع تعيين خيارات جودة الطباعة على) [
الطباعة بلونين). 

 Windows Vistaلنظام 

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 7لنظام 

]، 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 8.1لنظام 

] 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 10لنظام 

الطابعات ] - [األجھزة] - [إعدادات - [بدء]، افتح خصائص الطابعة بالنقر فوق زر الجودةلعرض خيارات [
 التي تريد إعدادھا ثم النقر فوق الطابعة]، مع النقر بزر الماوس األيمن فوق األجھزة والطابعات] - [والماسحات

].تفضيالت الطباعة[

Macلنظام تشغيل 

] من القائمة المنبثقة لخيارات الطباعة. أساسي ثم اختر [طباعةلتغيير خيارات جودة الطباعة، افتح مربع حوار 

.الطابعة من DKأزل لفة 1يظھر خط عمودي أبيض عند الطباعة باللون األحمر.

 تماًما.DKأغلق غطاء حجيرة لفة 2

 ألكثر من خمس ثواٍن. انتظر حتى تدور البكرة البالتينية.Editor Liteاضغط مع االستمرار على زر 3

.DKعندما تتوقف البكرة البالتينية عن الدوران، قم بتحميل لفة 4

 ثانية.40ستدور البكرة لنحو 

) لثانية واحدة.اضغط على زر تغذية (أريد تغذية الملصق.

الحلالمشكلة

1

2

3



 استكشاف األعطال وإصالحھا

65

12

12معلومات اإلصدار

الحلالمشكلة

يمكن استخدام اإلجراء التالي..للطابعةال أعرف رقم إصدار البرنامج الثابت 

.الطابعة قم بتشغيل1

) لعدة ثواٍن لطباعة التقرير.اضغط مع االستمرار على زر القاطعة (2

. مم64 أو أعرض وطول طباعة  مم29 بملصقات عرضھا DKعندما تطبع ھذا التقرير، نوصي باستخدام لفة 

.بلونين للطباعة DKال يمكن استخدام لفات 

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" 50صفحة في.
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LED12مؤشرات 

،الطابعةُتضيء المؤشرات وتومض لبيان حالة 

 المعروضباللونيضيء المؤشر  أو  أو 

 المعروضباللونيومض المؤشر  أو  أو 

لونيمكن أن ينطفئ المؤشر أو يضيء أو يومض بأي 

المؤشر ال يضيء

الحالةEditor Liteمؤشر مؤشر الحالة

إيقاف التشغيل

التشغيل

وضع التغذية

وضع الطباعة

وضع التدوير األمامي/العكسي للبكرة

وضع القطع

وضع التنظيف

P-touch Editor Liteوضع 

وضع اإلعداد للطباعة

إلغاء المھمة

استقبال بيانات من الكمبيوتر

نقل بيانات

 بشكل صحيحDK مفتوح. أغلق غطاء حجيرة لفة DKغطاء حجيرة لفة 

وضع إعادة التعيين

إعادة تعيين جميع اإلعدادات على إعدادات المصنع "لالطالع على مزيد من المعلومات، راجع 
.58صفحة في "طابعة الملصقاتباستخدام أزرار 

) ثالث مرات في وضع إعادة الضبطُيضغط على زر القاطعة (

وضع إيقاف تشغيل النظام

) مرة أو مرتين في وضع إعادة الضبطُيضغط على زر القاطعة (

وضع التبريد

وضع استبدال البيانات

وضع التمھيد
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 ثانية)2(مرة واحدة كل 

DKانتھاء لفة 

خطأ في التغذية

الطابعة كان مفتوحاً أثناء استخدام DKغطاء حجيرة لفة 

خطأ عدم وجود وسائط

خطأ وسائط غير صحيحة

خطأ أمر االتصال

بلونينخطأ الطباعة بدقة عالية لوسائط 

 ثانية)2(مرتان كل 

خطأ في القاطعة

خطأ في النظام

الحالةEditor Liteمؤشر مؤشر الحالة
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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.الطابعة السخونة الزائدة أو تأخيرھا، تأكد من التھوية الكافية

 المستخدم DK نظراً للسخونة الزائدة بسبب إلى نوع لفة الطابعةإذا كان من الضروري تبريد 
أو محتويات الملصق، قد تستغرق الطباعة وقتاً أطول من المعتاد.

مالحظة
 في األماكن العالية (أكثر الطابعةقد تحدث ھذه الحالة في كثير من األحيان عندما يتم استخدام 

.الطابعة م) نظراً لكثافة الھواء األقل المتاحة لتبريد 3048من 

 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، اضغط على زر القاطعة (2

، ثم أعد تشغيلھا مرة أخرى.الطابعةأوقف تشغيل إذا لم يتم إعادة تعيين الخطأ بعد، 3

.Brotherفي حال لم يتم إعادة تعيين الخطأ، اتصل بخدمة عمالء 4
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الحجم

ً× مم (ارتفاع) 142 × مم (عمق) 213 × مم (عرض) 125.3األبعاد تقريبا

1.15ًالوزن )DK (بدون لفات  كجم تقريبا

LEDمؤشرات 

 (أخضر)، مؤشر الحالة (أخضر، برتقالي، أحمر)Editor Liteمؤشر 

األزرار

Editor Liteزر الطاقة، زر التغذية، زر القاطعة، زر 

الطباعة

طباعة حرارية مباشرة عن طريق الرأس الحرارياألسلوب

 نقطة720 × نقطة لكل بوصة 300رأس الطباعة

 نقطة لكل بوصة300، × نقطة لكل بوصة 300قياسية: دقة الطباعة

 نقطة لكل بوصة600، × نقطة لكل بوصة 300وضع عالي الدقة: 

 مم/ث148طباعة باللون األسود فقط: الحد األقصى سرعة الطبع

 مم/ث24 بيضاء): الحد األقصى DKطباعة ثنائية اللون (األسود واألحمر على لفة 

تختلف سرعة الطباعة الفعلية وفًقا الختالف الظروف.

 مم58الحد األقصى لعرض الطباعة

الواجھة

 أقصي سرعة (جھاز طرفي)2.0اإلصدار  USBمنفذ 

مصدر الطاقة

 أمبير1.1 ھرتز، 50/60 فولت تيار متردد، 240-220مصدر الطاقة

 دقيقة10/20/30/40/50/60إيقاف تشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي

.)13صفحة في "تغيير إعدادات طابعة الملصقات"(لتغيير إعداد إيقاف التشغيل التلقائي، راجع 

أخرى

قاطع تلقائي متين القاطعة

80٪  و 20٪  / بين درجة مئوية35 و10بين أثناء التشغيل: درجة حرارة التشغيل/الرطوبةالبيئة

 درجة مئوية27الحد األقصى لدرجة حرارة البصيلة الرطبة: 

أنظمة التشغيل المتوافقة

 للحصول على قائمة كاملة ومحّدثة للبرنامج.support.brother.comانظر 

http://support.brother.com/
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