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كب ةصاخلا ةديدجلا تاقصلملا ةعباط نع ةذُبن

 اًماوعأ LabelWriter ةعباط كل ِرّفوتس .DYMO LabelWriter® تاقصلملا ةعباط ءارش ىلع كل انيناهت
.اهب ةيانعلاو ةعباطلا مادختسا ةيفيك ةعجارمل قئاقد عضب ءاضق ىجري .تاقصلملل ةقوثوملا ةعابطلا نم ةديدع
:ةيلاتلا LabelWriter تاعباط تليدوم لوح ٍتامولعم اذه مدختسملا ليلد رفوي
LabelWriter® 550
LabelWriter® 550 Turbo
LabelWriter® 5XL

 تاقصلملا ىلع لوصحلا ةيفيك لوح تامولعملا نم ٍديزمل www.dymo.com عقوملا ةرايز ىجري
.كب صاخلا تاقصلملا عنص زاهجب ةصاخلا تاقحلملاو

كب صاخلا جتنملا ليجست

 ليجستل www.dymo.com/register عقوملا ةرايز ىجري
 مقرلا ىلإ جاتحتس ،ليجستلا ةيلمع للخ .كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط
 .تاقصلملا ةعباط نم يلفسلا ءزجلا يف دوجوملا لسلسملا
:تازايتملا هذه ىلع لوصحلل كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ليجستب ُمق
ةيناجملا جماربلا تايقرتب ينورتكللا ديربلا ربع تاراعشإ
ةديدجلا تاجتنملا تانلعإو ةصاخلا ضورعلا

تاقصلملا ةعباط ىلإ فرعتلا

 ،كلذ نم ًلدبف .هقوحسم وأ ربحلا مدختست ل ةرشابم ةيرارح ةعباط نع ةرابع يه LabelWriter ةعباطلا
 ةجلاعُملا ةيساسحلا ةيلاع تاقصلملا ىلع ةعابطلل يرارح ةعابط سأر اهدلوت يتلا ةرارحلا ةعباطلا هذه مدختست

.اهئارش ىلإ جاتحتس يتلا ةديحولا تامزلتسملا يه تاقصلملاف .صاخ وحن ىلع
.ةيلاتلا لاكشلا يف ةحضوملا تازيَملا ىلإ فَّرعت

 مقرلا
 لسلسملا
ةعباطلا لفسأ
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LabelWriter 550 550و Turbo

قصلملا هجومUSB 11 رشؤمل ةلاحلا حابصم6ءاطغلا1
(ليغشتلا فاقيإ /ليغشتلا) ةقاطلا7تاقصلملا ةَّفل2

ةعباطلا ةلاح حابصم
ةقاطلا ذفنم12

 ةيلحملا ةكبشلا رشؤمل ةلاحلا حابصم8تاقصلملا ةركب3
LAN 

(LabelWriter 550 Turbo)

(LAN) ةيلحملا ةكبشلا ذفنم13
(LabelWriter 550 Turbo)

USB ذفنم14ماملل تاقصلملا ةيذغت9تاقصلملا ريرحت عارذ4
عطقلا طيرشو قصلملا جورخ ةحتف10سكعلاب تاقصلملا ةيذغت5
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LabelWriter 5XL

ةقاطلا

 لخدتس ،طاشنلا مدع نم قئاقد سمخ دعب .تاقصلملا ةعباط ليغشت فاقيإو ليغشت ىلع  ةقاطلا رز لمعي
 رز ىلع طغضلا يدؤيس ،تاقصلملا ةعابط للخ .ةقاطلا ةلاح ءوض تفخيسو ةقاطلا ريفوت عضو يف ةعباطلا
.ةعابطلا ءاغلإ ىلإ ةقاطلا

.تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل 16 ةحفص يف ةقاطلا ةلاح حابصم عجار

تاقصلملا ةيذغت رارزأ

 .دحاو قصلم ميدقت ىلإ ةعباطلا بناج ىلع  قصلملل ةيماملا ةيذغتلا رز يدؤي
 تاقصلملا ةلازل مدختسيو ،ةحتفلا نم قصلملا جورخ ةحتف يف قصلملا  قصلملل ةيسكعلا ةيذغتلا رز سكعي
ً.لوأ قصلملا جورخ ةحتف ربع لعفلاب ترم يتلا تاقصلملا قيزمت بجي .تاركبلا رييغت دنع ةعباطلا نم

قصلملا هجومUSB 11 رشؤمل ةلاحلا حابصم6ءاطغلا1
(ليغشتلا فاقيإ /ليغشتلا) ةقاطلا7تاقصلملا ةَّفل2

ةعباطلا ةلاح حابصم
ةقاطلا ذفنم12

 ةيلحملا ةكبشلا رشؤمل ةلاحلا حابصم8تاقصلملا ةركب3
LAN 

(LAN) ةيلحملا ةكبشلا ذفنم13

USB ذفنم14ماملل تاقصلملا ةيذغت9تاقصلملا ريرحت عارذ4
عطقلا طيرشو قصلملا جورخ ةحتف10سكعلاب تاقصلملا ةيذغت5
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تاقصلملا ريرحت عارذ

 تاقصلملا ةلازإ نكمي ثيحب ،تاقصلملا ىلع نم ةعابطلا سأر طغض ريرحت ىلع تاقصلملا ريرحت عارذ لمعي
 .تاقصلملا جورخ ةحتف نم ةلوهسب

تاقصلملا هِّجوم

 دعاسي .ةصصختملا تاقصلملا نم اهريغو ،نيوانعلا تاقصلم لثم قيضلا تاقصلملل ا�مهم تاقصلملا هجوم دعي
 متت ثيحب ،قصلملا ةحتفل ىرسيلا ةفاحلا عم حيحص لكشب تاقصلملا ةاذاحم ىلع ظافحلا يف تاقصلملا هِّجوم
.حيحص لكشب تاقصلملا ةيذغت

تاقصلملا لوح

 DYMO تاقصلم معدت .ةليصلا DYMO LW تاقصلم عم طقف لمعت LabelWriter 550 تاعباط ةلسلس
LW ةيلصلا Automatic Label Recognition™، جمانربل حمسي امم DYMO لوح تامولعم يقلتب 

.ةفللا يف ةيقبتملا تاقصلملا ددعو ةعباطلا يف دوجوملا قصلملا مجح لثم ،تاقصلملا
 تاقصلم ىلع ةعابطلل ةرشابملا ةيرارحلا ةعابطلا يف ةمدقتم ةينقت DYMO LabelWriter تاعباط مدختست
 ربحلا قوحسم لادبتسا ىلإ ًادبأ رطضت نل كنأ ينعي اذه .ةعفترملا ةرارحلا ةجردل ةساَّسحو ةصاخ ةروصب ةجلاعُم
.تاقصلملا ةعابطل ةعابطلا طيرش وأ ربحلا شيطارخ وأ

 DYMO تاقصلم ريغ ىرخأ ٍتاقصلم مادختسا نع جتنت دق ٍتايفلت وأ ٍلاطعأ يأ DYMO نامض لمشي ل
 كيلع بجي هنإف ،ةرشابم ةيرارح ةعابط ةينقت مدختست DYMO LabelWriter تاعباط نل اًرظنو .ةيلصلا
 ٍتاقصلم ىلع ةمدختسملا ةيرارحلا تاقبطلا نوكت ل دق .صاخ وحن ىلع ةعنصملاو ةممصملا تاقصلملا مادختسا
 يف ببستت وأ ،ةيضرم ريغ ةعابط ميدقت ىلع تاقبطلا هذه لمعت دقو ،ةقفاوتم ةيلصلا DYMO تاقصلم فلخب

.ةعباطلاب لاطعأ ِثودح
 اهتعابط متت يتلا كلت لثم ،ةيرارحلا ةيقرولا تاقصلملاف .اهمادختسا ةقيرط ىلع تاقصلملا ءاقب ةرتف دمتعت
 :نيتقيرطب يشلتلل ةضرع نوكت ،LabelWriter ةعباط مادختساب
ةديدشلا ةرارحلل ضرعتلا وأ ةليوط ةينمز ةرتفل تنسرولفلا ءوض وأ ةرشابملا سمشلا ةعشل ضرعتلا نإ 

.يشلتلا ببسيس
ببسيس (ةيكيتسلبلا بتكلا /رتافدلا تاقلح ىلع عضوت يتلا تاقصلملا لثم) تاندلملا عم سملتلا نأ امك 

.يشلتلا اًضيأ
 مادختسا دنعو .اًرهش 18 ىلإ ،اهعيب لبق DYMO LW تاقصلم ظفح ةدم لصت ،يلصلا فلغلاب قلعتي اميف
 مادختسا دنع .ةلكشم يشلتلا لثمي ل ،(هباش ام وأ تاوبعلا وأ فرظلا) لجلا ةريصق تاقيبطتلل تاقصلملا
 رهُظتس .ةديدع ٍتاونس ىدم ىلع ا�يجيردت نوللا لوؤُح دتمي ،تافلم ةنازخ يف تافلملا فينصتل تاقصلملا
 تاملع ،سمشلل اًضَّرعم فوفرلا دحأ ىلع كلذ دعب عضوُي ٍتاظحلم رتفد فرط ىلع ةعوضوملا تاقصلملا
.ةليلق رهشأ للخ نوللا لوؤُحل

 تدرو يتلا دوسلا سيكلا لخاد ٍفاجو ٍدراب ٍناكم يف اهنِّزخ ،اهمادختسا مدع ةلاح يف تاقصلملا ءاقب ةرتف ةلاطل
.هيف

تاقصلملا ءارش بلط

 ةنونعل ةمئلملا تاقصلملا كلذ يف امب ،LabelWriter ةعباطلل تاقصلملا نم ةلماك ةعومجم DYMO رفوت
 ريغو ،ءامسلا تاراش ةعابطو طئاسولا عاونأ عيمج فينصتو تافلملا تادلجم ةيمستو دورطلا نحشو فرظلا
.DYMO: www.dymo.com عقوم ىلع ةلماك ةحئل ىلع روثعلا نكميو .ريثكلا كلذ
 DYMO تاقصلم ريغ ىرخأ ٍتاقصلم مادختسا نع جتنت دق ٍتايفلت وأ ٍلاطعأ يأ DYMO نامض لمشي ل
 مادختسا كيلع بجي هنإف ،ةيرارح ةعابط ةينقت مدختست DYMO LabelWriter تاعباط نل اًرظنو .ةيلصلا
 ىلع ةمدختسملا - ةيرارحلا ةيجراخلا تاقبطلا نوكت دقف .صاخ وحن ىلع ةعنصملاو ةممصملا تاقصلملا
 لوصحلا ىلإ اًضيأ يدؤت دقو ،ةعباطلا عم ةقفاوتم ريغ - ةيراِجتلا DYMO ةملع لمحت يتلا كلت ريغ تاقصلملا

.ةعباطلا لطعت وأ ةيضرم ريغ ةعابط جئاتن ىلع
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اهتعابطو تاقصلملا ميمصت

 ةعابطو ميمصت ليهستل DYMO Connect for Desktop جمانرب عم كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط لمعت
-DYMO Label Add مادختساب Microsoft Word نمً ةرشابم تاقصلملا ةعابط اًضيأ كنكمي .تاقصلملا

in. جمانرب تيبثت دنع ا�يئاقلت ةيفاضلا ةفيظولا تيبثت متي DYMO Connect ناك اذإ ،بتكملا حطسل 
Microsoft Word كب صاخلا رتويبمكلا زاهج ىلع ًاتبثم. 

ماظنلا تابلطتم

:ةيلاتلا ةمظنلا دحأ LabelWriter تاقصلم ةعباط بلطتت
Windows® 8.1 ةيلاتلا تارادصلا دحأ وأ
macOS® Mojave ةيلاتلا تارادصلا دحأ وأ 10.14 رادصلا
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مادختسلا ءدب

 صاخلا رتويبمكلا زاهج نم ةعابطلل ،كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط دادعل مسقلا اذه يف ةدراولا تاداشرلا عبتا
:يلي ام كيلع بجي ،أدبت يكل .كب

.هتيبثتو DYMO Connect for Desktop جمانرب ليزنت1
.ةقاطلا ليصوت2
.تاقصلملا ةفل ليمحت3
.كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوت4

جمانربلا تيبثت .1 مقر ةوطخلا

.جمانربلا تيبثت ةيلمع لمتكت ىتح ،رتويبمكلاب ةعباطلا ليصوتب مقت ل
 .كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوت لبق DYMO Connect for Desktop جمانرب تيبثت بجي
 ةعباط ىلإ ةعابطلاب موقي رتويبمك زاهج لك ىلع جمانربلا تيبثت بجي ،(LAN) ةيلحملا ةكبشلا تلاصتل ةبسنلاب

LabelWriter ةكبشلا ربع.
جمانرب نم رادصإ ثدحأ تيبثتو ليزنتب مق DYMO Connect for Desktop عقوملا نم 

support.dymo.com.

ةقاطلا ليصوت .2 مقر ةوطخلا

 .ةفلتخم ةقاط تابلطتم ةفلتخملا LabelWriter ةعباط تازارطل نوكي دق
 رظنا .طقف تاقصلملا ةعباط عم قفرملا ةقاطلا لوحم مادختسا نم دَّكأت
.ليصافتلا ىلع لوصحلل 19 ةحفص يف ةينفلا تافصاوملا
 ةقاطلا ليصوتل

 ةقاطلا لوحم ليصوتب مقو ،ةقاطلا لوحمب ةقاطلا كلس ليصوتب مق1
.ةعباطلا نم يفلخلا ءزجلا يف دوجوملا ةقاطلا لِّصومب

.ةقاط ذخأمب ةقاطلا كلس نم رخلا فرطلا ليصوتب مق2
.ةقاطلا ليغشتل ةعباطلا نم يماملا ءزجلا يف  ىلع طغضا3

تاقصلملا ليمحت .3 مقر ةوطخلا

 ىلإ تاعباطلا فرعتت نل .ةليصلا DYMO LW تاقصلم عم طقف لمعت LabelWriter 550 تاعباط ةلسلس
.ةيلصلا ريغ DYMO تاقصلم
 مدع ةلاح يف سيكلا اذه لخاد تاقصلملا ةفل نيزخت ىلع صرحاف .دوسأ يكيتسلب سيك يف تاقصلم ةَّفل لك يتأت
.اهمادختسا
!مهم
 ةركبلا ىلع تاقصلملا ليمحت دنع ةيلاتلا تاداشرلا ىلإ هبتنا ،ةعابطلا للخ ٍميلس ٍلكشب تاقصلملا ةيذغت متت يكل
:ةعباطلا لخادو
ةقاطلا ليغشت نم دَّكأت.
ةوجف يأ نود تاقصلملا ةفل عم ،ٍوتسم لكشب ًاطوغضم تاقصلملا ةركب هِّجوم نوكي نأ بجي. 
جارخلا ةحتف نم ىرسيلا ةفاحلا لباقم ،قصلملا نم ىرسيلا ةفاحلا لاخدإ عم تاقصلملا ليمحت بجي. 

ةقاطلا لّوحم

ةقاطلا كلس

ةقاطلا

http://www.dymo.com
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تاقصلم ةفل ليمحتل
 .نارودلا دومع نع ةركبلا هِّجوم لصفاو ةعباطلا لخاد نم تاقصلملا ةركب جرخأ1
 ةَّفل ْعَضو ،ىرسيلا كديب (A) ةركبلا نارود دومع كسمأ2

 نم تاقصلملا ةيذغت متت ثيحب نارودلا دومع ىلع تاقصلملا
 بناجلً ةلباقم تاقصلملا ةفل نم ىرسيلا ةفاحلا نوكتو لفسلا
 .تابثب ةركبلا

 ،ةركبلا نم نميلا بناجلا ىلإ (B) ةركبلا هِّجوم كِّرح3
 نود ،تاقصلملا ةفل بناج لباقم هجوملا ىلع ماكحإب طغضاو
 .ةركبلاو ةفللا نيب ةوجف يأ كرت
 نأ بجي ،ةعابطلا للخ تاقصلملل ةميلسلا ةيذغتلا نامضل 

 ةركب يبناج لباقم ماكحإب ةعوضوم تاقصلملا ةفل نوكت
 .تاوجف يأ نود تاقصلملا

 عم ،ةعباطلا ةدعاقب (C) تاحتفلا يف تاقصلملا ةركب لخدأ4
 .ةفللا لفسأ نم دتمت تاقصلملا لعج

 نم ىرسيلا ةفاحلا عم قصلملا نم ىرسيلا ةفاحلا ةاذاحمب مق5
 .ةحتفلا يف قصلملا لخدأو ،(D) تاقصلملا جارخإ ةحتف

 ىلإ قصلملا كيرحتل ةيذغتلا رز نم  ىلع طغضا6
 .هعضوم
 ىلع طغضاف ً،لماك اًقصلم ةفللاب لولا قصلملا نكي مل اذإ

.يئزجلا قصلملا جارخل  ماملل قصلملا ةيذغت رز
 ىرسيلا ةفاحلا ةاذاحم بجي ،قصلملا ضرع نع رظنلا ضغب 

 ،تاقصلملا جارخإ ةحتف نم ىرسيلا ةفاحلا عم قصلملا نم
.ميلس ٍلكشب تاقصلملا ةيذغت متت ىتح

 ةفاحلا عم ىذاحتي ىتح راسيلا ىلإ (E) قصلملا هجوم كِّرح7
 .قصلملل ىنميلا
.قصلملا ىلع قصلملا هجوم طغض مدع نم دكأت

 .قفرب يولعلا ءاطغلا ضفخا8

A

B

C

E

D

D

 نم تاقصلملا ةيذغتب مق
 وه امك ةفللا لفسأ
.حضوم

 هجوملا ىلع طغضا
(B) عم هتاذاحمل 
تاقصلملا

 تاقصلملا جردأ
 ىرسيلا ةفاحلا ةاذاحمب
(D) ةحتفلل

 قصلملا هجوم كِّرح
(E) عم ىذاحتي ثيحب 
تاقصلملا

جذومنلا ةيذغت رز
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كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوت .4 مقر ةوطخلا

 ليصوت اًضيأ نكمي .قفرملا USB لباك مادختساب رتويبمكلا زاهجب ةثلثلا تاعباطلا تازارط عيمج ليصوت نكمي
 لباك مادختساب (LAN) ةيلحم ةكبشب LabelWriter 5XLو LabelWriter 550 Turbo زارط تاعباطلا

Ethernet.

ًةرشابم كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوت

 DYMO لباك طقف مدختسا .USB لباك مادختساب كب صاخلا رتويبمكلا زاهجبً ةرشابم ةعباطلا ليصوت كنكمي
USB لعفلاب دحاو كيدل نكي مل اذإ ءلمعلا معد نم حاتملا ،1997364 ءزجلا مقر اذ.

.جمانربلا تيبثت ةيلمع لمتكت ىتح رتويبمكلاب ةعباطلا ليصوتب مقت ل
كب صاخلا رتويبمكلا زاهجبً ةرشابم ةعباطلا ليصوتل

 صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوتب مق ،جمانربلا تيبثت ةياهن يف1
.كب
aلباك ليصوتب مق USB ذفنمب USB ةعباطلا فلخ دوجوملا. 
bذفنمب لباكلا نم رخلا فرطلا ليصوتب ُمق USB رتويبمكلاب حاتم 

.كب صاخلا
.رملا مزل اذإ ،ةقاطلا ليغشتل  ىلع طغضا2

.ةعباطلا ةمدقم يف دوجوملا  USB ةلاح حابصم ئيضيس
.DYMO Connect for Desktop جمانرب ليغشت أدبا3

 تاداشرإ ىلإ عجراف ،تيبثتلا ةيلمع لامتكا دعب تاعباطلا ةحئل يف ةعباطلا رهظت مل اذإ :macOSليغشتلا ماظن
macOS اهتفاضإ ةيفيك ةفرعمل.

ةيلحم ةكبشب ةعباطلا ليصوت

 ةيلحم ةكبش لباك مادختساب ةيلحم ةكبشب 5XLو LabelWriter 550 Turbo زارط تاعباطلا ليصوت نكمي
(LAN) (نمضم ريغ). جمانرب تيبثت بجي DYMO Connect for Desktop رتويبمكلا ةزهجأ عيمج ىلع 
.ةكبشلا ربع ةعباطلا مدختست يتلا
 ةيكلس (LAN) ةيلحم ةكبش مادختساب ليصوتلل

 فلخ دوجوملا LAN ذفنمب (LAN) ةيلحملا ةكبشلا لباك ليصوتب مق1
.ةعباطلا

 .ةكبشلا يف طشن LAN ذفنمب لباكلل رخلا فرطلا ليصوتب ُمق2
.رملا مزل اذإ ،ةقاطلا ليغشتل  ىلع طغضا3

.ةعباطلا ةمدقم يف دوجوملا  LAN ةلاح حابصم ئيضيس
 ىلع هتيبثتو DYMO Connect for Desktop جمانرب ليزنتب مق4

.ةكبشلا ربع ةعباطلا هذه ىلع تاقصلملا عبطتس يتلا رتويبمكلا ةزهجأ عيمج
 تاداشرلا عبتاو فلم ةمئاق نم ةكبش ةعباط ةفاضإ ددح ،DYMO Connect for Desktop يف5

.ةعباطلا ةفاضل
 رهظتسف ،(LAN) ةيلحملا ةكبشلاو USB ذفانم للخ نم كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةلصتم ةعباطلا تناك اذإ
  (LAN) ةيلحملا ةكبشلا ةنوقيأ عم ةرم :DYMO Connect for Desktop جمانرب يف نيترم ةعباطلا
. USB ةنوقيأ عم ةرمو

USB

(LAN) ةيلحملا ةكبشلا
(LabelWriter 
550 Turbo & 5XL)
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تباث IP ناونع نييعت

 .ةعباطلل يكيمانيد IP ناونع نييعت متيس ،يضارتفا ٍلكشب
تباث IP ناونع نييعتل

.USB ذفنم ربع ةعباطلا ليصوتب مق1
 .DYMO Connect for Desktop جمانرب يف ةعباطلا هذهل ةعباطلا ةلاح ةحفص حتفا2
.ةكبشلا نيوكت ددح3
.ةيرورضلا لوقحلا لامكإب مقو تباث ىلع IP ناونع عون دادعإب مق4
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ةعباطلاب ةيانعلا

 .ةنايصلا نم ردق لقل ةجاحلا عم لكاشم نود ةليوطلا ةمدخلا كل رفوتل LabelWriter ةعباطلا ميمصت مت
 مادختسلا ءدب يف رهظت يتلا دادعلا تاداشرإ تعبتا اذإ LabelWriter ةعباط نم نكمم ءادأ لضفأ ىلع لصحتس
 .مسقلا اذه يف ةحضوملا فيظنتلا تاءارجإو ،11 ةحفص يف
 نم رابغلا ةلازإف .رخل نيح نم اهفيظنت يغبني ،ميلس لكشب LabelWriter ةعباطلا لمع ةيرارمتسا ىلع ظافحلل

 ل ،كلذ عمو .ةعباطلا ىلإ ةبيرغلا داوملا لوخد عنم ىلع نايحلا ضعب يف دعاسيس ةعباطلل يجراخلا حطسلا ىلع
 مادختساب قصلملا راسم فيظنت لثم ،يرود لكشب ةيساسلا ةيلخادلا ةنايصلا لامعأ ضعب ءارجإ ديجلا نم لازي
 .(www.dymo.com عقوملا نم ةرفوتملا) LabelWriter فيظنت ةقاطب
:ةيلاتلا رصانعلا اًمدختسم ةلوهسب LabelWriter ةعباطلا فيظنت كنكمي
ةلاسُنلا نم ةيلاخ شامق ةعطق. 
ففخملا جاجزلا فظنم وأ ففخملا قابطلا ليسغ فظنم. 

.اينوملا ىلع هئاوتحا مدع نم دكأت ،جاجز فظنم مادختسا ةلاح يف
لافطلا نيولت ةاشرف وأ نانسلا ةاشرفك ةمعان ةريغص ةاشرف. 
فيظنت ةقاطب LabelWriter ةعابطلا سأر فيظنتل. 

.www.dymo.com عقوملا ةرايزب مق ،فيظنتلا تاقاطب ءارشل
 تاقصلملا ةفل ةرجحو ةعباطلل يجراخلا حطسلا فيظنتل

.تاقصلملا ةفل ةلازإب مق1
 .ةقاطلا كلس لصفاو ةقاطلا لصفا2
 .ةعباطلل يجراخلا حطسلا حسمل ةلاُسنلا نم ةيلاخلا شامقلا ةعطق مدختسا3
 .هلعأ ةروكذملا فيظنتلا ليلاحم دحأ مادختساب عقبلاو خاسولا لزأ4
 .يولعلا ءاطغلا عفرا5
 لخاد نم ىرخلا ةرثانتملا تائيزجلاو قرولا رابغ ةلازل ةينطق ةحسمم وأ ةمعان ةريغص ةاشرف مدختسا6

.ةعباطلا
.ةعباطلا ليغشتب مقو ةقاطلا كلس ليصوت دعأ7
 نكي مل اذإ .اهفلغ ىلع ةعوبطملا تاداشرلا عبتاف ،LabelWriter ةعباطلا فيظنت ةقاطب كيدل تناك اذإ8

.www.dymo.com عقوملا ربع DYMO ءلمع معدب لصتاف ،فيظنت ةقاطب كيدل
 .ةيانعب يولعلا ءاطغلا قلغاو تاقصلملا ةفل ليمحت دعأ9

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
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ةملسلا تاطايتحا

.جتنملا ىلع ةنَّودملا تاداشرلاو تاريذحتلا عيمج عبتا .هاندأ ةروكذملا تاطايتحلا عيمج مهفاو أرقا
ماع
عَّضرلاو لافطلا لوانتم نع اهدعباو ،حيحص ٍلكشب ةيكيتسلبلا سايكلا نم صَّلخت. 
تباثو ٍوتسم حطس ىلع جتنملا عض.
اذه مدختسملا ليلد يف ةدراولا تاميلعتلل اًقفَو اًمئاد جتنملا مدختسا. 
وأ ،نوللا يف ريغت وأ ناخد وأ ةرارح وأ ةيعيبط ريغ ةحئار يأ تظحل اذإ روفلا ىلع ةقاطلا كلس لصفا 

.جتنملا مادختسا للخ يداع ريغ ءيش يأ وأ هوشت
ءلمع معدب لصتا ،هحلصإو هليدعتو جتنملا صحفل .جتنملا ككفت ل DYMO.
همادختسا ءيست وأ همدصت وأ جتنملا طقست ل.
جتنملا عم سملتت لئاوس يأ عدت ل.
مايقلا مدع يدؤي دق .جتنملا فيظنت لبق يئابرهكلا رايتلا ذخأم نم ةقاطلا كلس ةلازإو ةقاطلا لصف نم دَّكأت 

.قيرح بوشن وأ ةيئابرهك ةمدص ثودح ىلإ كلذب
جتنملا يف ةبيرغ ءايشأ لخدت ل. 
مايقلا يدؤي دق .جتنملا فيظنتل ،ىرخأ ةيوضع تابيذم يأ وأ لوحكلا وأ نيزنبلا وأ ءلطلا ففخم مدختست ل 

.جتنملا فيظنتل ةفاجو ةمعان شامق ةعطق مدختسا .حطسلا ءاطغ فلتإ ىلإ كلذب
ةقاطلا

جتنملاب نيقفرملا لوحملاو ةقاطلا كلس طقف مدختسا.
نيتلتبم كادي تناك اذإ لوحملا وأ ةقاطلا كلس عم لماعتت ل.
ةقاطلا كلس ىلع ةليقث ءايشأ عضت وأ ريغت وأ فلتت وأ عطقت ل.
امهفلت ةلاح يف لوحملا وأ ةقاطلا كلس مدختست ل.
ةمدص ثودح ىلإ كلذب مايقلا يدؤي دقف .يئابرهكلا رايتلا ذخأم نم سباقلا ةلازإ دنع ةقاطلا كلس بحست ل 

.قيرح بوشن وأ ةيئابرهك
ّطغت لو قلغم ناكم يف ةقاطلا لوحم مدختست ل  عافترا عنمل ةيفاك ةيوهت دوجو نم دكأت .شامق ةعطقب هِ

.ةقاطلا لوحم ةرارح ةجرد
يئابرهكلا رايتلا ذخأم نم ةقاطلا كلس ةلازإب مقف ،تقولا نم ةليوط ةرتفل جتنملا مادختسا متي مل اذإ.

 ةعباطلا
جتنملا تاحتف وأ ةكرحتملا ءازجلا يف عباصلا عضت ل.
تاقصلملا جورخ ةحتف يف ءايشأ يأ لخدت وأ دست ل.
ةيصخش ةباصإ كلذ نع جتني دق .عطقلا طيرش سملت ل.
ةنخاسلا ةزهجلا وأ تاناخسلا نم برقلاب وأ ،ةرشابملا سمشلا ةعشل ةضرعم قطانم يف جتنملا عضت ل 

 رابغ وأ ،ةيلاع ةبوطر وأ ،ةياغلل ةضفخنم وأ ةيلاع ةرارح تاجردل ةضرعم ةقطنم يأ يف وأ ،ىرخلا
 .طرفم
ءاطغلا نم جتنملا عفرت وأ كسمت ل. 
تاقصلم
تاقصلم مدختسا DYMO مادختسا نع جتان ررض وأ للخ يأ جتنملا نامض يطغي ل .طقف ةيلصلا 

.ةيجراخ تاهج نم تاقصلم
ةفرغلا ةرارح ةجرد يف طقف فاجو فيظن حطس ىلع تاقصلملا عض.
وأ ةيلاعلا ةبوطرلا وأ ةعفترملا ةرارحلا تاجرد وأ ةرشابملا سمشلا ةعشل تاقصلملا فئافل ضرعت ل 

.ملظمو دراب ناكم يف نَّزُخت .رابغلا
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تاميلعتلا ىلع لوصحلا

 اذإ هنأ لإ .ةنايصلا نم ٍردق لقأب لكاشم نود ةعابطلا نم ةديدع اًماوعأ LabelWriter ةعباطلا كل رفوت نأ يغبني
 نكمتت مل اذإو .ةعباطلا مادختسا دنع ثدحت دق يتلا لكاشملا لحل ٍتاحرتقم لصفلا اذه كل ِرّفوي ،ةلكشم تهجاو ام
.DYMO ةكرش ءلمع معدب لاصتلا ةيفيك اًضيأ كل حضوي لصفلا اذهف ،ةلكشملا لح نم
 ةعباطلا مادختسا للخ اههجاوت دق يتلا لكاشملا فاشتكا ةيفيك لوح ٍتامولعم لصفلا اذه كل رفوي

LabelWriter اهلحو.
ةقاطلا ةلاح حابصم

ةعباطلا تلكشم

ءلمعلا معد ىلع لوصحلا

ةقاطلا ةلاح حابصم

:ةعباطلل ةيلاحلا ةلاحلا ًايرصب ةقاطلا ةلاح حابصم رهُظي

ةعباطلا تلكشم

.تاقصلملا ةعباط مادختساب لمعلا للخ اههجاوت دق يتلا ةعئاشلا تلكشملا ضعبل ٌلولح يلي اميف

ةقاطلا ةلاح حابصم ضيمو

:يلي امم رمأ يف ةلكشملا نوكت دقف ،ضموي ةقاطلا ةلاح حابصم ناك اذإ

 لوصحلا عجار .ءلمعلا معدب لصتاف ،ضموي ءوضلا لازي لو ةلكشملا لح ىلإ هلعأ ةروكذملا تلكشملا دؤت مل اذإ

.18 ةحفص يف ءلمعلا معد ىلع

فصولا ةلاحلا حابصم

.ليغشتلا فاقيإ ديق ةقاطلاقلغ

.دادعتسلا عضو يفو ليغشتلا ديق ةعباطلاكيرحت

 .ةقاطلا ريفوت عضو يف ةعباطلاتهاب

 عجار .ىرخأ أطخ ةلاح ببسب وأ ةدوقفم تاقصلملا نل اذه ثدحي نأ نكمي .أطخ ثدحعيرس ضيمو
.لصفلا اذه يف اًقحل ةنكمملا لولحلا ضعب

لحلاةلكشملا

 نم تاعباطلا لمعت .تاقصلملا ةفل جاردإ متي مل وأ تاقصلملا ةفل يف تاقصلملا تدفنتاقصلم دجوت ل
 متي نل .طقف ةيلصلا DYMO LW تاقصلم عم LabelWriter 550 ةلسلس
.ىرخأ تاقصلم يأ ىلع فرعتلا

 ةعابطلا سأر ةرارح ةجرد
ةعفترم

.ىرخأً ةرم ةعباطلا ليغشت لبق قئاقد 5-3 رظتناو ةعباطلا ليغشت فاقيإب مق

 .اهليغشت دعأ مث ةعباطلا ليغشت ْفقوأماظنلا يف أطخ

http://www.dymo.com
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تاعباطلا ةمئاق يف رهظت ل ةعباطلا

 .ةعباطلا ليصوت لبق DYMO Connect for Desktop جمانرب تيبثت نم دَّكأت
 ةعابطلاب موقي رتويبمك لك ىلع DYMO Connect for Desktop تيبثت بجي ،LAN تلاصتل ةبسنلاب

.LabelWriter ةعباط ربع
 هيجوت ةداعل هيجوتلا زاهج نييعت نم دَّكأت ،ةيكلسللا ةكبشلاو Ethernet نم ًلك مدختست يتلا عقاوملل ةبسنلاب

 .ةيكلسللاو ةيكلسلا تاكبشلا نيب رورملا ةكرح

ةئيدرلا ةعابطلا ةدوج ةلكشم لح

:ةيلاتلا بابسلا دحأ ةئيدرلا ةعابطلا ةدوج ببس نوكي ام ًابلاغ
ةميدق تاقصلم ةفل
فلتلل ةيرارحلا ةيجراخلا اهتقبط تضرعت تاقصلم
ةعابطلا سأر خاستا

 وأ ةعطاس عقر ترهظ وأ ةعوبطملا فرحلا نيب ةريغص ءاضيب طاقن ترهظ وأ ةئيدر ةعابطلا ةدوج تراص اذإ
 .ةديدج ةبلع نم ىرخأ ةفل مادختسا بِّرج .تاقصلملا نم ةبيعم ةفل مدختست كَّنأ لمتحملا نمف ،ةعابطلا نم ةقماغ
 .تاقصلملا نم ىلولا ةفللا يف ةلكشملاف ؛حيحص وحن ىلع ىرخلا ةفللا مادختساب ةعابطلا تمت اذإو
 يف ةعباطلاب ةيانعلا رظنا .فيظنتلل LabelWriter ةعابط سأر ةجاح وهو ؛لكاشملا هذهل رخآ لامتحا كانه

.LabelWriter فيظنت ةقاطب مادختساب تاقصلملا راسم فيظنت لوح تامولعم ىلع لوصحلل 14 ةحفص

حيحص لكشب تاقصلملا ةيذغت متت ل

 .حيحص لكشب تاقصلملا ليمحت نم دَّكأتو ،يلي امم ققحتف ،حيحص لكشب كتاقصلم ةيذغت متت مل اذإ
قلزنلا نم اهعنمل ،تاقصلملل ىنميلا ةفاحلا لباقم ةوقب لزغملا ليلد ىلع طغضلا بجي.
ةركبلا لفسأ نم تاقصلملا يتأت ثيحب ،لزغملا ىلع تاقصلملا ةفل عضو بجي. 
ليلد ةاذاحم بجيو ،تاقصلملا جورخ ةحتفل ىرسيلا ةفاحلا عم قصلملل ىرسيلا ةفاحلا ةاذاحم بجي 

 .قصلملا نم ىنميلا ةفاحلا عم تاقصلملا
.11 ةحفص يف تاقصلملا ليمحت .3 مقر ةوطخلا رظنا

ةرشحنملا تاقصلملا ةلازإ

 اذإ نكلو .تاقصلملا ةحتف جراخ تاقصلملا سكع ىلإ  ةيسكعلا ةيذغتلا رز ىلع طغضلا يدؤي امً ةداع
.تاداشرلا هذه عبتاف ،ةناوطسلا ىلع تقلع وأ تاقصلملا ترشحنا

ةعباطلا لخاد ةرشحنملا تاقصلملا ةلازل
 ىلإ لِبق نم اهتيذغت تَّمت تاقصلم يأ جرخأ1

 .ةعباطلا
 بحساو ،ماملل قصلملا ريرحت عارذ ىلع طغضا2

 جارخإ ةحتف جراخ ىلإ رشحنملا قصلملا
.تاقصلملا

 ريرحت عارذ ىلع طغضا
 ماملل تاقصلملا
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ةعابطلا نع فقوتت وأ ةعابطلاب موقت ل ةعباطلا

.ةلكشملا فاشتكل هاندأ تاوطخلا عبتاف ،مادختسلا للخ ةعابطلا نع فقوتت وأ ةعابطلاب موقت ل ةعباطلا تناك اذإ
 .ةقاطلا لباك لصف مدعو ةعباطلا ىلإ ةقاطلا ديوزت نم دَّكأت1

 مدختست تنك اذإ .ةقاطلا لباك ليصوت نم دَّكأت ،ةعباطلا ةمدقمب ةقاطلا ةلاح حابصم ةءاضإ مدع ةلاح يفف
 .لمعي هنأ نم دكأتف ،ةقاطلل اًكرتشم
 وأ طئاحلاب رايتلا ذخأمب رخآ ءيش ليصوت برج ،ةقاطلا كرتشم وأ رايتلا ذخأمب تسيل ةلكشملا نأ دكأتلل
 .ةقاطلا كرتشم
 LabelWriter ةعباط تازارط زيمتت .ةعباطلاب نيقفرملا لباكلاو ةقاطلا لوحم مدختست كنأ نم دكأت
.كتعباط عم ىرخلا تازارطلا نم ةقاطلا تلوحم قفاوتت ل دق كلذل ،ةفلتخم ةقاط تابلطتمب

 ماملل تاقصلملاب ةيذغتلا رز ىلع طغضلا قيرط نعٍ حيحص ٍلكشب تاقصلملا ةيذغتب ةعباطلا مايق نم دكأت2
 .ةعباطلا ليغشت للخ 

 ةحفص يف ةئيدرلا ةعابطلا ةدوج ةلكشم لح عجار .ةقاطلا ةلاح حابصم ضمويس ،تاقصلملا راشحنا ةلاح يفف
17.

 .رتويبمكلا نم وأ ةعباطلل يفلخلا بناجلا نم USB لباك كاكفنا مدع نم دكأت3
 ليصوت نم دكأتلل 13 ةحفص يف كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةعباطلا ليصوت .4 مقر ةوطخلا يف تيبثتلا تاميلعت عجار
 .حيحص لكشب لبكلا

4(Windows) ةعباطلا ليغشت جمانرب تيبثت نم ققحت LabelWriter حيحص ٍلكشب. 
 ةعباطلا ىلإ اههجويو جمانربلا نم ةعابطلا تانايب LabelWriter ةعباطلا ليغشت جمانرب ذخأي

LabelWriter. جمانرب تيبثت دنع ا�يئاقَلت ليغشتلا جمانرب تيبثت متي DYMO Connect for 
Desktop. أطخلاب هفذح وأ هرييغت مت دق ليغشتلا جمانرب نوكي دق ،كلذ مغربو.

ةعباطلل يتاذلا رابتخلا ءارجإ

 يتاذلا رابتخلا ءارجإب مقف ،ةعابطلا ةدوجب قلعتت ىرخأ لكاشم وأ فرحلا حوضو مدعب قلعتت لكاشم تهجاو اذإ
 .ةديج ةلاحب لمعت ةعابطلا ةيلآو ةعابطلا سأر رصانع عيمج نأ نم يتاذلا رابتخلا ققحتيف .ةعباطلل

يتاذلا رابتخلا ءارجل
 ماملل تاقصلملا ةيذغت رزو  رزلا ىلع رارمتسلا عم طغضا ،ةعباطلا يف تاقصلم ةفل دوجو عم1

.لقلا ىلع ٍناوث رشع ةدمل 
 .ةعباطلا ضرع لوط ىلع رابتخا جذومن ةعابط يف ةعباطلا أدبت

.نيرزلا لك ررح ،يتاذلا رابتخلا ءَدب درجمب2
.هررحو  ةقاطلا رز ىلع طغضا ،يتاذلا رابتخلا فاقيل3

 ىلع لوصحلا عجار .ءلمعلا معدب لصتاف ،هلعأ ةروكذملا رصانعلا نم ققحتلا دعب ٍتلكشم هجاوت لازت ل تنك اذإ

.18 ةحفص يف ءلمعلا معد

ءلمعلا معد ىلع لوصحلا

 ام ءيشل كداقتفا مدع نم دكأتلل ةيانعب اذه مدختسملا ليلد أرقاف ،اهمادختسا وأ ةعباطلا دادعإ يف لكاشم تهجاو اذإ
 .جتنملا عجارم هيطغت
 نم ةدعاسملاو تامولعملا نم ٍديزم ىلع لوصحلا كنكمي ،عجارملا للخ نم ةلكشملا لح نم نكمتت مل اذإ

DYMO. 
 معدلا تامولعم ثدحأ نمضتي يذلاو www.dymo.com ناونعلا ىلع تنرتنلا ىلع عقوم DYMO ةكرشل
.LabelWriter ةعباطلل
 support.dymo.com :ناونعلا ىلع عقوملا ىلع (معدلا) Support ةقطنم ةرايزب لضفت ،انب لاصتلل

http://www.dymo.com
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ةيئيبلاو ةينفلا تامولعملا

.LabelWriter تاعباطل ةصاخلا دامتعلا تامولعمو ةينفلا تامولعملا ىلع لصفلا اذه يوتحي

ةينفلا تافصاوملا

LabelWriter 550LabelWriter 550 TurboLabelWriter 5XL
ةرشابم ةيرارحةعابطلا ةقيرط
 ةصوب لكل ةطقن 300ةعابطلا ةقد
(ملم 105.73) تاصوب 4.16(ملم 56) ةصوب 2.25تاعوبطملل ضرع ىصقأ
(ملم 115) تاصوب 4.53(ملم 62) ةصوب 2.44طئاسولل ضرع ىصقأ
ةعرسلا يلاع USB 2.0 ةعباط ةئف زاهجUSB ةهجاو
B عونلا – USBUSB 2.0 لِّصوم عون

 RJ45; 10/100 Ethernet MAC, IPv4رفوتم ريغLAN لصوم عون

(قمع × عافترا × ضرع) داعبلا
 x (ملم 180) تاصوب 7.09(ملم 187) تاصوب 7.36  × (ملم 136) تاصوب 5.35  × (127) تاصوب 5

 x (ملم 136) تاصوب 5.35
(ملم 187) تاصوب 7.36

 نزولا
(طقف ةركبلاو ةعباطلا)

(مج 885) لطر 1.95(مج 645) لطر 1.42(مج 640) لطر 1.41

ريبمأ 3.75  تلوف 24.0ريبمأ 2.5  تلوف 24.0ريبمأ 1.75  تلوف 24.0ةعباطلا ةقاط تابلطتم

 Dee نم DSA-42PFC-24 2 240175ةقاطلا لوحم زارط
Van Enterprise Co., Ltd.

DYS865-240250W نم Dongguan 
Dongsong Electronic Co., Ltd.

DSA-96PFB-24 2 240375 نم Dee 
Van Enterprise Co., Ltd.

لوحملا ةقاط فينصت

 زتره 50/60 ددرتم رايت تلوف 100-240
 ريبمأ 1.2

 ، ريبمأ 1.75  تلوف 24.0
تاو 42.0

 زتره 50/60 ددرتم رايت تلوف 100-240
ىصقأ دحب ريبمأ 1.5

 ، ريبمأ 2.5  تلوف 24.0
تاو 60.0

 زتره 50/60 ددرتم رايت تلوف 100-240
 ريبمأ 1.5

 ، ريبمأ 3.75  تلوف 24.0
تاو 90.0

ليغشتلا قاطن
(ةيبتكم ةئيب يف ةيلاثم ةعابط ةدوج) ٪70 ىلإ ٪50 ةيبسن ةبوطر ،ةيوئم ةجرد 25 ىلإ ةيوئم ةجرد 20
(ليغشت قاطن ىصقأ) ٪95 ىلإ ٪20 ةيبسن ةبوطر ،ةيوئم ةجرد 40 ىلإ ةيوئم تاجرد 4

زتره اجيم 13.56ليغشتلا ددرت
م10 دنع م /ريبمأ وركيم لبيسيد 42>يكلسللا ددرتلا جرخ ةقاط
 ةيداع ةقيرطب لمعت ،(تاعاس 4 دعب) ةفرغلا ةرارح ةجرد ىلإ ةدوعلا درجمبو ،ةيوئم ةجرد 60 ىلإ ةجرد 18- نيب امنيزختلا قاطن

ّتا ،ةددحم نادلبل ةيميظنتلا تاقفاوملا ىلع لوصحلل .كلذ ىلإ امو ،CE/GS/RoHS/REACH/FCC ID/IC/RCMةيميظنتلا تاقيدصتلا  يلحملا قيرفلاب لصِ
.ليصافتلا ىلع لوصحلل

نيماع ةدمل دودحمنامضلا
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ةيئيبلا تامولعملا

 ىلع ٍةرطخ َداوم ىلع يوتحت دقو .اهجاتنل ةيعيبطلا دراوملا مادختساو جارختسا اهتيرتشا يتلا تادعملا بلطتت
.ةئيبلاو ةحصلا
 ةمظنأ مادختسا ىلع كعجشن ،ةيعيبطلا دراوملا ىلع ضورفملا طغضلا ليلقتو انتئيب يف داوملا هذه راشتنا بنجتل
 يضارتفلا اهرمع ىهتنا يتلا تادعملا داوم مظعم ريودت ةداعإ وأ مادختسا ةمظنلا هذه ديعتس .ةمئلملا عاجرلا
.ًايئيب ةميلس ةقيرطب
.ةمظنلا هذه مادختسا كيلع بجي هنأ ىلإ ،كزاهج ىلع اهيلع بوطشملا تلمهملا ةلس زمر ريشي

 لاصتلا ىجري ،جتنملا اذه ريودت ةداعإو مادختسا ةداعإو عيمجت لوح تامولعملا نم ٍديزم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
.كيدل ةيميلقلا وأ ةيلحملا تايافنلا ةرادإب
.انتاجتنمل ةيئيبلا تايلاعفلا لوح تامولعملا نم ٍديزمل DYMO ةكرشب لاصتلا اًضيأ كنكمي

زاهجلا دامتعا

:تابلطتم عم هقفاوت تُبثو زاهجلا اذه رابتخا مت دقل
CB ةداهش
GS ةداهش
CE ةملع
 15 ءزجلا ،(FCC) ةيلارديفلا تلاصتلا ةنجل

ICES-003 وRSS-210 وRSS-Gen
RCM

EU( 2015/863( II قحلملاو )EU )RoHS2/2011/65 مقر ةرطخلا داوملا مادختسا دييقت هيجوت
 بنجتلو .ةيئرملا ضورعلا تاذ لمعلا نكامأب رشابملا ةيؤرلا لاجم يف مادختسلل صصخم ريغ زاهجلا اذه
.رشابملا ةيؤرلا لاجم يف زاهجلا اذه عضو بجي ل ،ةيئرملا ضورعلا تاذ لمعلا نكامأ يف ةجعزملا تاساكعنلا
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