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 Newell ةكرش نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ىرخأ ةغل ىلإ هتمجرت وأ ةليسو وأ ةغيص يأب جمانربلا وأ ةقيثولا هذه نم ٍءزج يأ لقن وأ خسن زوجي ل

Office Brands.

ةيراجتلا تاملعلا

.نيينعملا اهباحصأب ةصاخ ةيكلم ىرخ�لا ةيراجتلا تاملعلا عيمج دُعت امك .ىرخأ ٍلودو ةدحتملا تايلولا يف ةلجسم ةيراجت تاملع RHINOو DYMO IDو DYMO دعُت

(FCC) ةيلارديفلا تلاصتلا ةنجل نايب

 مدختسملا ةطلس لطبت نأ اهنأش نم لاثتملا نع لوؤسملا فرطلا لبق نم ًةحارص اهيلع ةقفاوملا متت مل يتلا تليدعتلا وأ تارييغتلا نأ نم مدختسملا رذحُي :هيبنت

.زاهجلا ليغشت يف

 عضو مت .ةيلارديفلا تلاصتلا ةنجل دعاوق نم 15 مقر ءزجلل اًقفو ،"ب" ةئفلا نم ةيمقرلا ةزهج�لاب ةصاخلا دودحلا عم قفاوتي هنأ دجوو زاهجلا اذه رابتخا مت :ةظحلم

 ،يكلسل ددرت ةقاط عشي نأ نكميو مادختساو ديلوتب زاهجلا اذه موقي .ةينكسلا تآشنملا يف بيكرتلا ةلاح يف راضلا لخادتلا دض ةلوقعم ةيامح ريفوتل دودحلا هذه

 يف لخادت ثودح مدع نمضي ام كانه سيل ،كلذ عمو .ةيكلسللا تلاصتلا يف راض لخادت ثودح يف ببستي دقف ،تاميلعتلل اًقفو همادختساو هبيكرت متي مل اذإو

 مث زاهجلا ليغشت فاقيإ قيرط نع هديدحت نكمي يذلاو ،نويزفلتلا وأ ويدارلا تاجوم لابقتسل راض لخادت ثودح يف زاهجلا اذه ببست اذإو .نيعم بيكرت ةقيرط

:ةيلاتلا تاءارج�لا نم رثكأ وأ دحاوب لخادتلا حيحصت ةلواحم ىلع مدختسملا عجشن اننإف ،هليغشت ةداعإ

هناكم نم لابقتسلا يئاوه لقن وأ هيجوت ةداعإ.

لابقتسلا زاهجو زاهجلا نيب ةلصافلا ةفاسملا ةدايز.

لابقتسلا زاهج اهب لصتي يتلا كلت نع ةفلتخم ةرئاد يف ذخأمب زاهجلا ليصوت.

ةدعاسملا ىلع لوصحلل ريبخ نويزفلت / ويدار ينف وأ عزوملا رشتسا.

(IC) ةيدنكلا ةعانصلا ةرازو نايب

 مولعلاو راكتبلا ةئيه نم صيخرتلا نم ةافعملا (RSS) ةيكلسللا ريياعملا تافصاوم عم قفاوتت ،صيخرتلا نم ةافعم لابقتسا / لاسرإ ةزهجأ ىلع زاهجلا اذه يوتحي

:نييلاتلا نيطرشلل ليغشتلا عضخي .ادنك يف ةيداصتقلا ةيمنتلاو

 .لخادت ثودح يف زاهجلا اذه ببستي لأ (1)

.هيف بوغرم ريغ لكشب زاهجلا ليغشت يف ببستي دق يذلا لخادتلا كلذ يف امب ،لخادت يأ زاهجلا اذه لبقي نأ بجي (2)

 .ةباقرلل ةعضاخ ريغ ةئيبل اهيلع صوصنملاو ةيدنكلا ةعانصلا ةرازو لبق نم ةددحملا عاعش�لل ضرعتلا دودح عم زاهجلا اذه قفاوتي

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 

deux conditions suivantes : )1( l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et )2( l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 

radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
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تايوتحملا

كب ةصاخلا ةديدجلا تاقصلملا ةعباط نع ةذُبن1

كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ليجست1

مادختسلا ءدب1

ةقاطلا ليصوت2

اهتلازإو تاقصلملا ةشوطرخ بيكرت2

قصلملل ةيفلخلا ةقبطلا ةلازإ3

كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط مادختساب4

ةقاطلا4

LCD ةشاش5

حيتافملا ةحول5

قصلم ءاشنإ7

قصلم ميمصت8

صنلا مجح رييغت8

صنلا لكش رييغت8

روطسلا ةددعتم تاقصلم ءاشنإ8

ةيملاعلا فورحلا مادختسا9

ةيطيرشلا زومرلا مادختسا9

زومر ةفاضإ10

صوصنلا ةبتكم مادختسا11

تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ12

تاقصلملا تافلم ىلع لمعلا14

تاقصلم فلم ءاشنإ14

تاقصلملا فلم ىلإ تاقصلم ةفاضإ14

تافلملا دحأ نم تاقصلملا ةلازإ14

تاقصلم فلم ةعابط15

تاقصلم فلم ظفح15

ةركاذلا نم تاقصلم فلم عاجرتسا15

ةركاذلا نم تاقصلم فلم فذح16

جذامنلا مادختسا16

تاقصلملا تاقيبطت مادختسا17

تباث لوطب قصلم ءاشنإ17

يسأر قصلم ءاشنإ17

ةفتلملا تلبكلا تاقصلم ءاشنإ18

ةيلدتم تاقصلم ءاشنإ18

ةفتلملا تلبكلا فيلغت تاقصلم ءاشنإ19

يرارحلا شامكنلا تاقصلم ءاشنإ19

عيزوت ةحول قصلم ءاشنإ20

ليصوتلا ةحول قصلم ءاشنإ20

يسأرلا عطاوقلا قصلم21

يقف�لا عطاوقلا قصلم22

ةيفرط ةلتك تاقصلم ءاشنإ22

110 ةلتك تاقصلم ءاشنإ23
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تادادع�لا رييغت24

قصلملا ضرع نييعت24

يئاقلتلا صقلا24

تاقصلملا نيب صقلل تقؤملا فاقي�لا25

ةددعتملا خسنلا بيترت25

ناونعلا طيرش ءافخإ25

ةغللا ديدحت25

ةشاشلا نيابت ةجرد طبض26

ةعابطلا نيابت ةجرد طبض26

طبضلا ةداعإ26

كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب تاقطلملا ةعباط ليصوت27

هتيبثتو DYMO ID™ جمانرب ليزنت27

كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ليصوتلا27

جمانرب DYMO فرعُم لوح28

تافلملا لقن28

اهلحو لكاشملا فاشتكا29

كتعباطب ةيانعلا30

صقلا ةادأ ةرفش فيظنت30

ةعابطلا سأر فيظنت30

نحشلا ةداع�ل ةلباقلا ةيراطبلل ةبسنلاب ةيامحلا ريبادت31

زومرلا32

ةبتكملا صوصن33
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كب ةصاخلا ةديدجلا تاقصلملا ةعباط نع ةذُبن

 كلذ يف امب ،اهتعابطو ةددعتملا تاقصلملا عاونأ ميمصت كنكمي ،ةينورتكل�لا تاقصلملا ةعباط +DYMO® RHINO™ 6000 مادختساب
.يرارحلا شامكنلا بيبانأو ،حيتافملا تاحول تاقصلمو ،يطيرشلا زمرلا تاقصلم

 ةصوب 1/2 وأ ةصوب 3/8 وأ ةصوب 1/4 قصلملل ضرع ميقب تاقصلملا شيطارخ DYMO IND تاقصلملا عنص ةادأ مدختست
 ،ةفلتخملا داوملا نم عساو قاطن يف تاقصلملا رفوتت .(مم 24 وأ ،مم 19 وأ ،مم 12 وأ ،مم 9 وأ ،مم 6) ةصوب 1 وأ ةصوب 3/4 وأ
.يرارحلا شامكنلا بيبانأو ،ةقصللا ريغ تاملعلاو ،لينيفلاو ،مئادلا رتسيلوبلاو ،طاطملا نوليانلا لثم

 تاقصلملا ةعباطب ةصاخلا تاقحلملاو تاقصلملا ىلع لوصحلا ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزمل www.dymo.com ةرايزب لضفت
.كب ةصاخلا

كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ليجست

 ىلإ جاتحتس ، ليجست ةيلمع ءانثأ .تنرتن�لا ربع كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ليجستل www.dymo.com/register ةرايزب لضفت
.تاقصلملا ةريجح ءاطغ لخاد دوجوملا يلسلستلامقرلا

:تازايتملا هذه ىلع لوصحلل كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ليجستب مُق

ينورتكل�لا ديربلا ربع ليغشتلا ماظن تايقرتب تاراعشإ

ةديدجلا تاجتنملا تانلعإو ةصاخلا ضورعلا

مادختسلا ءدب

.1 ةروص يف ضورعم وه امك كيدل تاقصلملا ةعباطب ةصاخلا ءازج�لا ىلع فرعت

ةيفلخلا ةءاض�لا7قيلعتلا طيرش ةقلح4قصلملا جارخإ ةحتف1

USB ليصوت ذفنمLCD5 ةشاش2

(ةعابطلا ءاغلإ) فاقيإ/ليغشت6ةقاطلا ليصوت ذفنم3

GENERAL QUICKCABLE 

PANEL BREAKER TERMINAL 110-BLOCK

BARCODE SYMBOL LIBRARY

1

2

5 3
4

7

6

1 ةروص

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com/register
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ةقاطلا ليصوت

 لخاد نحشلا ةداع�ل ةلباق ةيراطبو يبرهكلا رايتلا لوحم نيمضت مت .ددرتم رايت ةقاط وأ ةيراطب ربع تاقصلملا عنُص زاهج ليغشت نكمي
 .كتعباط

.مادختسلا مدع نم قئاقد 5 دعب اًيئاقلت تاقصلملا عنُص زاهج ليغشت فاقيإ متيس ،ةقاطلا ريفوتل

.31 ةحفص يف نحشلا ةداع�ل ةلباقلا ةيراطبلل ةبسنلاب ةيامحلا ريبادت ةءارق نم دكأت

يبرهكلا رايتلا لوحم ليصوت

 ةداعإ ىلإ ةبكرملا ةيراطبلاب يبرهكلا رايتلا لوحم ليصوت يدؤي .تلوف 240 - تلوف 110 مجحب يبرهك رايت لوحم ةعباطلا مدختست
.ةيراطبلا نحش

:اذه مدختسملا ليلد يف دراولا يبرهكلا رايتلا لوحم طقف مدختسا

 ،KA وأ ،AU وأ ،IN وأ ،CH وأ ،JP وأ ،UJ وأ ،US وأ ،UK وأ ،UP وأ ،EU نوكت دق ”c“ :ةظحلم) DSA-18PFM-09 Fc 090200 لوحملا زارط
.Dee Van Enterprise Co., Ltd نم (CA وأ ،AF وأ ،SA وأ ،BZ وأ ،AR وأ ،AN وأ ،KR وأ

يبرهكلا رايتلا لوحم ليصوتل

 ىلع دوجوملا ةقاطلا ليصوت ذفنمب يبرهكلا رايتلا لوحم ليصوتب مق1
.2 ةروص عجار .تاقصلملا عنُص زاهج نم يلفسلا بناجلا

.ةقاط ذخأمب يبرهكلا رايتلا لوحم نم رخ�لا فرطلا ليصوتب مق2

 ةيراطبلا بيكرت

 تاو 10.36و ةعاس-ريبمأ يلليم 1400 ،تلوف 7.4 ةوقب نحشلا ةداع�ل ةلباق رميلوب نويأ مويثيل ةيراطبب تاقصلملا ةعباط ليغشت متي
.تاقصلملا ةعباط عم ةدراولا ةيراطبلا طقف مدختسا .ةعاسلا يف

.31 ةحفص يف نحشلا ةداع�ل ةلباقلا ةيراطبلل ةبسنلاب ةيامحلا ريبادت ةءارق نم دكأت

 ةيراطبلا بيكرتل

 ءزجلا ىلع دوجوملا ماهب�لاب كرحتلا جلزم ىلع طغضا1
 ةريجح ءاطغ ةلاز�ل تاقصلملا عنُص زاهج نم يفلخلا
.3 ةروص عجار .ةيراطبلا

 .ةيراطبلا ةرجح يف ةيراطبلا بيكرتب مق2

.ةيراطبلا ةريجح ءاطغ بيكرت دعأ3

 ةيراطبلا نحش ةداعإ

 لو�ل ةيراطبلا نحش قرغتسي .يبرهكلا رايتلا لوحم ربع ةقاط ردصمب ةلصتم ةعباطلا نوكت امنيب نحشلا ةداعإب اًيئاقلت ةيراطبلا موقت
.اًبيرقت تاعاس 4 ىلإ ةعاس 3.5 نم نحشلا ةداعإ قرغتستس امنيب ؛اًبيرقت تاعاس 8 ةرم

اهتلازإو تاقصلملا ةشوطرخ بيكرت

 ىلع لوصحلل www.dymo.com عقوملا ةرايزب لضفت .اهليغشت ءدبل IND تاقصلم ةشوطرخب ةدوزم تاقصلملا عنُص زاهج يتأت
.ةيفاض�لا تاقصلملا شيطارخ ءارش لوح تامولعم

 مجح ىلع ةعباطلا فرعتت ىتح قصلملا ضرع نييعت كنم بلطُيس ،ةعباطلا يف تاقصلملا ةشوطرخ لاخدإب هيف موقت تقو لك يف
.قصلملا ضرع مجح ىلع دمتعت تاقصلملا ميمصتل اهمدختست يتلا صاوخلا ضعب .اًيلاح همدختست يذلا قصلملا

 ةمئاق نم قصلملا ضرع طبض كنكمي ،ةعباطلا يف اًيلاح اهمدختست يتلا كلت نع ةفلتخم ضرع ةميقب قصلم ءاشن�ل ،كلذ عمو
.24 ةحفص يف قصلملا ضرع نييعت عجار .تادادع�لا

2 ةروص

3 ةروص

 جلزم ىلع طغضا
 ماهب�لاب كرحتلا
حتفلل

http://www.dymo.com


3RHINO™ 6000+
مدختسملا ليلد

تاقصلملا ةشوطرخ بيكرتل

.ةعباطلا نم يفلخلا ءزجلا يف قفرب قصلملا ةشوطرخ باب عفرا1

 نم دكأتو ،ةشوطرخلا ةهوف ربع نادودشم طيرشلاو قصللا نأ نم دكأت2
 ةداعإ ةركب رِدأف ،رم�لا مزل اذإ .هيجوتلا يتماعد نيب قصللا طيرشلا رورم
.طيرشلا دشل ةعاسلا براقع هاجتا يف طيرشلا فل

 .هيجوتلا يتماعد نيب طيرشلاو قصللا عضو عم ةشوطرخلا لخدأ3

 ةيلآ لمعتس .اهناكم يف ةشوطرخلا كرحتت ىتح ةشوطرخلا ىلع قفرب طغضا4
.اهناكم ىلإ ةشوطرخلا هيجوت ىلع بيكرتلا

.تاقصلملا ةشوطرخ باب قلغأ5

.بلطلا دنع قصلملا ضرع طبضا6

تاقصلملا ةشوطرخ ةلاز�ل

.ةعباطلا نم يفلخلا ءزجلا يف قفرب قصلملا ةشوطرخ باب عفرا1

.ةعباطلا نم قصلملا ةشوطرخ عفر متي .4 ةروص عجار .ةشوطرخلا جارخإ رز ىلع طغضا2

 .قفرب تاقصلملا ةشوطرخ لزأ3

.هلعأ حضوم وه امك ةديدجلا تاقصلملا ةشوطرخ بيكرتب مق4

.بلطلا دنع قصلملا ضرع طبضا5

قصلملل ةيفلخلا ةقبطلا ةلازإ

DYMO IND ةلوهسب اهكف نم نكمتلل ،ةلاز�لا ةلهس ةيفلخ ةقبط ىلع ةلصتملا تاقصلملا يوتحت.

.يرارحلا شامكنلا بوبنأ ىلع قبطني ل

قصلملل ةيفلخلا ةقبطلا ةلاز�ل

.قصلملل ةيفلخلا ةقبطلاب صاخلا ءزجلا ناكم ددح1

 ةقبطلا لصفنت .قصلملا نم عوبطملا بناجلا هاجتاب يطلا عم ،قصلملا لوطب قفرب طغضا2
.قصلملل ةيفلخلا

.قصلملا نم رذحب ةيفلخلا ةقبطلا ةلازإب مق3

4 ةروص

عفرا

جارخ�لا رز

هيجوتلا تاماعد فل ةداعإ ةركب
طيرشلا

ةيفلخلا ةقبطلا لصف
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كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط مادختساب

.كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباطب ةدوجوملا فئاظولاو صاوخلا حيتافم ىلع ف�رعت

 ةقاطلا

 ةقاطلا ليغشت فاقيإ متي ،قئاقد سمخ ةدمل حاتفم يأ ىلع طغضلا مدع ةلاح يف .اهليغشت فاقيإو ةقاطلا ليغشتب  رزلا موقي
.اًيئاقلت

 ليغشت اهيف متي يتلا ةمداقلا ةرملا يف اهمادختسل هتادادعإو يلاحلا قصلملا فلم ظفح متي ،ةعباطلا ليغشت فاقيإ ةلاح يف
 تافلم دقف متيس ،نكلو ؛تادادع�لا ضعب ظفح متي ،تقولا سفن يف يبرهكلا رايتلا لوحمو ةيراطبلا لصف ةلاح يف .ةعباطلا
.ةعباطلا ليغشتو ةقاطلا ليصوت ةداعإ دنع قصلملا ضرع نييعت ةداعإ ىلإ جاتحتسو ،ةيلاحلا تاقصلملا

1Print/# of copies8Settings15Size/Caps

2Library9Backspace16Symbols

3Escape10Enter17Barcode

4Clear11Shift18عيرسلا ليغشتلا حيتافم

12Space bar19Cut/Feedلقنتلا حيتافم5

6OK13Recall/Remove20(ةعابطلا ءاغلإ) فاقيإ/ليغشت

ةيفلخلا ةءاض�لا14Save/Insert21لسلستلا7

5 ةروص

GENERAL QUICKCABLE 

PANEL BREAKER TERMINAL 110-BLOCK

BARCODE SYMBOL LIBRARY

19 1

3

9

11

14

17

21

2

16

18

5

12

20

4

6

13
8 

15 7

10
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LCD ةشاش

 صاوخلا رشؤم ىلإ ةفاض�لاب ،يلاحلا قصلملا عون ضرعي ةشاشلا ىلعأ يف ناونع طيرشتاقصلملا عنُص زاهج يف LCD ةشاش نمضتت
.6 ةروص عجار .اًيلاح ةددحملا صاوخلا ضرعي يذلا ،نمي�لا بناجلا ىلع دوجوملا

 مجح عم هلاخدإب تمق يذلا صنلا مجح بسانتي ل امدنع
 اذإ .صنلا نم دئازلا ءزجلا ليلظت متيسف ،ددحملا قصلملا

 بسانتم ريغ صنلا ىلع يوتحي يذلا قصلملا ةعابط تلواح
.دئازلا صنلا ةعابط متت نلف ،مجحلا

ةيفلخلا ةءاض�لا مادختسا

 ليغشت فاقيإ متيس ،ةقاطلا ريفوتل .اًحوضو رثكأ ةشاشلا ةيؤر لعجل ةيفلخلا ةءاض�لا ليغشت كنكمي ،ةضفخنملا ةءاض�لا فورظ يف
 لمعي .ىرخأ ةرم ةيفلخلا ةءاض�لا ليغشت ىلإ حاتفم يأ ىلع طغضلا يدؤي .مادختسلا مدع نم ةيناث 15 دعب اًيئاقلت ةيفلخلا ةءاض�لا
.اهليغشت فاقيإ وأ ةيفلخلا ةءاض�لا ليغشتل ليدبت حاتفمك ةيفلخلا ةءاض�لا حاتفم

اهليغشت فاقيإو ةيفلخلا ةءاض�لا ليغشت نيب ليدبتلل

ىلع طغضا .

حيتافملا ةحول

 ةعباط يف ةدوجوملا صاوخلا ىلإ اًعيرسً لوصو كحنمي فئاظولا حيتافم نم ددع كانه ،ةيمقرلا ةيدجب�لا حيتافم ىلإ ةفاض�لاب
.تاقصلملا

 ماسق�لا نمضتت .4 ةحفص يف 5 ةروص عجار .كيدل تاقصلملا عنُص زاهج ىلع ةدوجوملا صاوخلاو فئاظولا حيتافم نكامأ ىلع فرعت
 .ةعباطلا صاوخ نم ةيصاخ لكل لصفملا فصولا ةيلاتلا

CAPS عضو

 ىلع CAPS رشؤم رهظيس ،CAPS عضو ليغشت دنع .اهليغشت فاقيإو ةريبكلا فرح�لا ليغشت نيب ليدبتلا ىلع CAPS حاتفملا لمعي
 فاقيإ دنع .ليغشتلا ديق CAPS عضو اهيف نوكي ةيضارتفلا عنصملا تادادعإ .ةريبك اًفرحأ اهلخدت يتلا فورحلا لك نوكتسو ،ةشاشلا
.ةريغص فورحك فورحلا عيمج رهظت ،CAPS عضو ليغشت

هليغشت فاقيإو CAPS عضو ليغشت نيب ليدبتلل

ىلع طغضا CAPS )SHIFT+ SIZE(.

SHIFT احاتفم

 ، 9 حاتفملا ىلع طغضت امدنع ،لاثملا ليبس ىلع .حاتفملا قوف عوبطملا زمرلا وأ ةفيظولا ديدحتل SHIFT احاتفم مادختسا متي
 ىلع طغضلا يدؤي .ةشاشلا ىلع (*) ةمجنلا زمر رهظيس ،9 حاتفملا عم SHIFT ىلع طغضلا دنع نكلو ؛ةشاشلا ىلع 9 مقرلا رهظيس
.اًعم نيحاتفملا لك ىلع رارمتسلا عم طغضلا ىلإ جاتحت نل كلذل ،ةفيظولا ليغشت فاقيإو ليغشت ليدبت ىلإ SHIFT يحاتفم دحأ

Escape حاتفم

 ءاغلإ ىلإ ةعابطلا ءانثأ ESC حاتفملا ىلع طغضلا يدؤي .ديدحت ءارجإ نودب ةمئاق يأ لخاد نم ةقباسلا ةمئاقلا ىلإ ESC حاتفم كديعي
.ةيلاحلا ةعابطلا ةمهم

ةيصاخلا
تارشؤملا

ناونعلا طيرش

ةيراطبلا ىوتسم
رشؤملا

6 ةروص
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(مهس�لا) لقنتلا حيتافم

:يلاتلا وحنلا ىلع لقنتلا حيتافم لمعت

فلخلل ةفاسم حاتفم

.رشؤملا راسي ىلع دوجوملا فرحلا ةلازإ ىلع  حاتفملا لمعي

حسملا حاتفم

.ماعلا قصلملا عون ىلإ ضرعلا ةداعإ ىلإ يدؤي امم ،ةيلاحلا صنلا تاقيسنتو تادادعإ عيمج حسم ىلع CLR حاتفملا لمعي

CUT حاتفم

 ليغشت فاقيإ كنكمي .ةعابطلا ءارجإ دعب قصلملا عطقب اًيئاقلت ةعباطلا موقت ،يضارتفا لكشب .اًيودي قصلملا عطق ىلع CUT حاتفملا لمعي
 ةيصاخو 24 ةحفص يف يئاقلتلا صقلا عجار ،تامولعملا نم ديزمل .اًيودي قصلملا عطقل CUT حاتفملا مادختساو "يئاقلتلا عطقلا" ةيصاخ
25 ةحفص يف تاقصلملا نيب صقلل تقؤملا فاقي�لا

PRINT حاتفملا

 قصلم نم رثكأ ىلع يوتحي قصلملا فلم ناك اذإ .يلاحلا تاقصلملا فلم نم ةخسن ةعابط ىلإ PRINT حاتفملا ىلع طغضلا يدؤي
 ةبولطملا خسنلا ددع رييغت SHIFT + PRINT نيحاتفملا ىلع طغضلا كل حيتي .اهتعابط ةدارملا تاقصلملا رايتخا كنكمي ،دحاو
.اهتعابط

عيرسلا ليغشتلا حيتافم

 ةفاض�لو ،تاقصلملا نم ةددحم عاونأ ءاشنإ لجأ نم تاقيبطتلا ىلإ لوصولل اًراصتخا دعت يتلا عيرسلا ليغشتلا حيتافم نم ددع كانه
 ليلد يف اًقحل ليصفتلاب هذه عيرسلا ليغشتلا حيتافم حيضوت متي .ةبتكملا نم صنلا مادختساو ،زومر لاخدإو ،ةيطيرش زومر
.اذه مدختسملا

ةفيظولاحاتفملا

ةشاشلا ىلع راسيلا ىلإ دحاو فرح رادقمب كرحتلل

(ESC ىلع طغضلا اًضيأ كنكمي) ةقباسلا ةمئاقلا ىلإ كتداعإب موقي

SHIFT ةشاشلا ىلع راسيلا ىلإ اًدحاو اًقصلم كرحتلل

ةشاشلا ىلع نيميلا ىلإ دحاو فرح رادقمب كرحتلل

(OK ىلع طغضلا اًضيأ كنكمي) ةمئاقلا نم يلاتلا ىوتسملا ىلإ لاقتنلاب موقي

SHIFT ةشاشلا ىلع نيميلا ىلإ اًدحاو اًقصلم كرحتلل

رصانعلا ةمئاق يف ىلع�ل كيرحتلاب موقي

رصانعلا ةمئاق يف لفس�ل كيرحتلاب موقي

OKةمئاقلا نم رصانعلا دحأ رايتخل 
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قصلم ءاشنإ

 ىلع دوجوملا ناونعلا طيرش يف يلاحلا قصلملا عون رهظي .ةماعلاو ةعيرسلا :ةيساس�لا تاقصلملا نم نيعون تاقصلملا ةعباط نمضتت
 .ةشاشلا

 نيرصنع نييعت نكمي .همدختست يذلا قيسنتلاو صنلا للخ نم قصلملا لوط ديدحت متي .يضارتفلا قصلملا عون وه عيرسلا قصلملا
.ميمصتلاو دادع�لا صئاصخ نم

قصلملا تايوتحم لوح راطإ راهظإ.

ىوتحملا طيسوت متي ىتح ةيفلخلاو ةيمام�لا تافاسملا ةقباطمب مق.

عيرس قصلم ءاشن�ل

.QUICK ىلع طغضاف ،يلاحلا قصلملا عون وه لعفلاب نكي مل اذإ1

ىوتحملا لخدأ2

.صنلا ةئيهتل SETTINGS ىلع طغضا3

.اًددجم QUICK ىلع طغضا ،صئاصخلا رييغتل

:قصلملا ديدحتل نييفاضإ صئاصخ يرصنع نييعت كل حيتي قصلملا اذه عون نكل ،عيرسلا قصلمللً لثامم ماعلا قصلملا دعي

(يسأرلا) يلوطلا وأ يضرعلا صنلا هاجتا

قصلملا لوط

ماع قصلم ءاشن�ل

.GENERAL ىلع طغضا1

.بسانم لكشب ميمصتلاو ،دادع�لا صئاصخو ،ههاجتاو ،قصلملا لوط ددح2

 .صنلا لاخدإ3

.صنلا ةئيهتل SETTINGS ىلع طغضا4

.اًددجم GENERAL ىلع طغضا ،صئاصخلا رييغتل

.15 ةحفص يف تاقصلم فلم ظفح عجار ،اًقحل همادختسل قصلملا ظفحل
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قصلم ميمصت

 صوصنلاو ،زومرو ،يطيرش زمر ةفاضإ كنكمي امك .كتاقصلم لكش نيسحتل ةفلتخملا تارايخلا نم ديدعلا نيب نم رايتخلا كنكمي
 ءاشنإ قرط نم ةعونتم قرط ثلث مادختساب يئاقلت لكشب تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ اًضيأ كنكميو .كقصلم ىلإ ةيبتكملا
.تلسلستلا

.7 ةحفص يف قصلم ءاشنإ عجار .ماعلا تاقصلملا قيبطت مدختسا ،تباث لوطب قصلم ءاشن�ل

 صنلا مجح رييغت

 ،(M) طسوتمو ،(S) ريغصو ،(XS) اًدج ريغصو ،(XXS) رغصلا غلاب :ةفلتخم ماجحأ ةينامثب كقصلم يف دوجوملا صنلا ةعابط كنكمي
 عيمج ىلع ددحملا صنلا مجح قبطني .(ةريبك فورحب تاملكلا عيمج) "مخض"و ،(XXL) ربكلا غلابو ،(XL) اًدج ريبكو ،(L) ريبكو
.قصلملا فلم لخاد ةدوجوملا تاقصلملا لك يف صوصنلا

 ضرعو عافترل ةبسنلاب اًيئاقلت صنلل مجح لضفأ ديدحت متي ،"يئاقلت" ديدحت دنعو .صنلا مجحك "يئاقلت" ديدحت اًضيأ كنكمي امك
."يئاقلت" صنلا مجح ديدحت دنع اًحاتم مخضلا طخلا نوكي ل .هئاشنإب موقت يذلا قصلملا

.هئاشنإب موقت يذلا قصلملا عونو ددحملا قصلملا ضرع ىلع كيدل مادختسلل ةحاتملا صنلا ماجحأ دمتعت

طخلا مجح طبضل

ىلع طغضا SIZE. ىلع طغضلاب موقت ةرم لك يف SIZE، ىلع "مجحلا" ةيصاخ رشؤم يف طخلل حاتملا يلاتلا مجحلا ديدحت متي 
 .ةشاشلا

."تادادع�لا" ةمئاق نم طخلا مجح ديدحت اًضيأ كنكمي امك

 صنلا لكش رييغت

 وأ طخلل يداعلا ضرعلا رايتخا كنكميو .عبرمب طاحمو ،ر�طسمو ،لئامو ،زراب :ةددعتم لاكشأ يف كقصلم ىلع صنلا ةعابط كنكمي
 .زومرلا مظعم لمشي امب ،قصلملا فلم لخاد ةدوجوملا تاقصلملا لك يف صوصنلا عيمج ىلع صنلا لكش قبطني .عيفرلا طخلا

صنلا لكش نييعتل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ، صنلا لكش ددح2

.لاكش�لا دحأ ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.(ESC) مت ددح مث OK ىلع طغضا4

روطسلا ةددعتم تاقصلم ءاشنإ

:يلاتلا وحنلا ىلع ،قصلملا ضرع ىلع ًءانب روطسلا ةددعتم تاقصلم ءاشنإ كنكمي

 نيب لقنتلل مهس�لا حيتافم مدختسا .ناونعلا طيرش ءافخإ عم روطس ةثلث وأ ؛ناونعلا طيرش ضرع دنع صنلل نيرطس ةشاشلا ضرعت
.25 ةحفص يف ناونعلا طيرش ءافخإ عجار .ةددعتملا روطسلا

روطسلا ددعتم قصلم ءاشن�ل

.ENTER ىلع طغضا مث ،لو�لا رطسلاب صاخلا صنلا لخدأ1

.يلاتلا رطسلاب صاخلا صنلا لخدأ2

.يفاضإ رطس لكل تاوطخلا هذه ررك3

قصلملا ضرع
ةصوب 1/4

(مم 6)

 ةصوب 3/8

(مم9)

 ةصوب 1/2

(مم12)

 ةصوب 3/4

(مم19)

ةصوب 1

(مم 24)

13355روطسلا ددع
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ةيملاعلا فورحلا مادختسا

 حيتافم ةحول مادختسا دنع لاحلا وه امكو .RACE ةينقت مادختساب ةدتمملا ةينيتللا فورحلا ةعومجم تاقصلملا عنُص زاهج معدي
.فرحلا اذهل ةفلتخملا تاباتكلا نيب لقنتلا ىلإ يدؤي فورحلا دحأ حاتفم قوف رارمتسلا عم طغضلاف ،لومحملا فتاهلا

 تاباتك عيمجل ةبسنلاب لاحلا وه اذكهو ،a à á â ã ä å ىرتسف ،a فرحلا ىلع رارمتسلا عم طغضلاب تمق اذإ ،لاثملا ليبس ىلعف
.مادختسلل اهتددح يتلا ةغللا ىلع ،فرحلل ةفلتخملا تاباتكلا هيف رهظت يذلا بيترتلا دمتعي .ةحاتملا ةفلتخملا فورحلا

ةيطيرشلا زومرلا مادختسا

.ةيطيرشلا زومرلا نم ةددعتم اًعاونأ تاقصلملا عنُص زاهج ئشني نأ نكمي

داعب�لا ةيداحأ ةيطيرشلا زومرلا

داعب�لا ةيئانث ةيطيرشلا زومرلا

 ةعابط رايتخا كنكمي .(مم 24) ةصوب 1و (مم 19) ةصوب 3/4 ضرعب نوكت يتلا تاقصلملا ىلع طقف ةيطيرشلا زومرلا ةعابط كنكمي
.ةيطيرشلا زومرلل لسلست ءاشنإ كنكمي امك ،ل مأ صاخش�لا لبق نم ةءارقلل لباقلا يطيرشلا زمرلا صن

 لبق صن ةفاضإ رايتخا كنكمي .يطيرشلا زمرلا لفسأ ريغص مجحب صنلا ةعابط عم قصلملا لوطب اًيقفأ يطيرشلا زمرلا ةعابط متت
.هدعبو يطيرشلا زمرلا

 نيمضتل ةيلاح ةطخ كيدل نأو ،ةيطيرشلا زومرلا عاونأ نيب ةدوجوملا تافلتخلل لعفلاب كردم كنأ مدختسملا ليلد ضرتفي
 ةيميلعتلا بتكلا نم ديدعلا كانهف ،ةيطيرشلا زومرلا لوح ديزملا ةفرعمل ةجاحب تنك اذإف .كتسسؤم يف ةيطيرشلا زومرلا مادختساو
.بتكلا رجاتمو ةيلحملا تابتكملا يف ةرفوتم ةزاتمملا

يطيرش زمر ةفاضإ

 زمرلا صن لخاد رشؤملا عضو مت اذإ ،كلذ عمو .رخآ صن يأ لثم هلثم ةشاشلا ىلع قصلملل يطيرشلا زمرلاب صاخلا صنلا رهظي
.ناونعلا طيرش يف يطيرشلا زمرلا عونو يطيرشلا زمرلا ضرع متي ،يطيرشلا

يطيرش زمر ةفاض�ل

.BARCODE ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،يطيرشلا زمرلا عون ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.OK ىلع طغضا مث ،يطيرشلا زمرلاب صاخلا صنلا لخدأ3

ةعيرس ةباجتسا زمر ةفاضإ

.فتاه مقر وأ صن ،لاثملا ليبس ىلع .اًفرح 20 ـب ردقي ةعيرسلا ةباجتسلا زومرل ىصقأ دح عضو مت

ةعيرس ةباجتسا زمر ةفاض�ل

.BARCODE ىلع طغضا1

 .OK رزلا ىلع طغضا مث ، ةعيرسلا ةباجتسلا زمر ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.OK ىلع طغضا مث ،ةعيرسلا ةباجتسلا زمرب صاخلا صنلا لخدأ3

 8 يبورو�لا ميقرتلا زمر43 عضولا 39 زمرلا  39 زمرلا 

(EAN 8)

A يملاعلا جتنملا زمر

 13 يبورو�لا ميقرتلا زمررابادوك 128 زمرلا 

(EAN 13)

PDF 417ةعيرسلا ةباجتسلا زمر 
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يطيرش زمر ليدعت

.لعفلاب دوجوم يطيرش زمر ليدعتب كمايق وه

يطيرش زمر ليدعتل

.يطيرشلا زمرلاب صاخلا صنلا لخاد هاجتا يأ يف رشؤملا كرح1

 .اًفرح بتكا وأ BARCODE ىلع طغضا2
.يطيرشلا زمرلا ليدعت يف بغرت تنك اذإ ام كلأست ةلاسر رهظتس

.يلاحلا يطيرشلا زمرلاب صاخلا صنلا كل رهظيس .OK ىلع طغضا3

.OK ىلع طغضا مث ،يطيرشلا زمرلا صن ليدعتب مق4

يطيرش زمر فذح

 .دحاو فرحك قصلملا ىلع يطيرشلا زمرلا لاخدإ متي

يطيرش زمر فذحل

.ةشاشلا ىلع دوجوملا يطيرشلا زمرلا ةياهن يف رشؤملا عض1

. ىلع طغضا2

يطيرشلا زمرلا صن ءافخإ

.يطيرشلا زمرلا صن ءافخإ رايتخا كنكمي .ةلعفم "يطيرشلا زمرلا صن راهظإ" ةيصاخ نوكت ،يضارتفا لكشب

يطيرشلا زمرلا صن ءافخ�ل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،يطيرشلا زمرلا صن ددح2

.فاقيإ ددح3

.(ESC) مت ددح مث OK ىلع طغضا4

زومر ةفاضإ

 :ةددعتم تائف ىلإ زومرلا كلت مسقنتو .كتاقصلم ىلع اهمادختسل ةيضارتفلا زومرلا نم ةعومجم ىلع كتعباط يوتحت

.32 ةحفص نم اًءدب زومرلاب ةلماك ةمئاق ىلع روثعلا كنكمي

 ىلع طغضلا ،لاثملا ليبس ىلع .مقرلا ىلإ ةفاض�لاب SHIFT حاتفملا مادختساب ماقر�لا حيتافم نم ةعئاشلا زومرلا ضعب ىلإ لوصولا نكمي
SHIFT + 1 حوتفم سوق لاخدإ ىلإ يدؤي ([).

.هلاخدإب موقت رخآ فرح يأ نأش اهنأش ،اهفذح وأ تاقصلملا دحأ ىلإ ةفاضملا زومرلا ةئيهت نكمي

زومرلا دحأ لاخد�ل

 .SYMBOL ىلع طغضا1

.زومرلا ةئف ددح2

.هديرت يذلا زمرلا ىلع روثعلل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.قصلملا يف زمرلا لاخد�ل OK ىلع طغضا4

ساوقأةيئابرهك

مهسأتانايب/توص

ماقرأويديف/توص

ةيلزنم ةيئابرهك تاودأريذحت

ةلمعميقرت تاملع
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صوصنلا ةبتكم مادختسا

 :ةددعتم تائف ىلإ ةبتكملا كلت مسُقتو .اًقبسم ةددحم صوصن ةبتكم ىلع كتعباط يوتحت

.كتاقصلم ىلع همادختسل صصخم صن ةفاض�ل كل ةحاتم نوكت "يتبتكم" اهيلع قلطي ،ةيفاضإ ةئف كانه

."ةبتكملا" ةمئاق نم "لكلا" ديدحتب موقت امدنع "يتبتكم" صن ضرع متي ل

.33 ةحفص نم اًءدب اًقبسم ةددحم صوصن ةلسلسب ةلماك ةمئاق ىلع روثعلا نكمي

ةبتكملا نم صن لاخدإ

.حيتافملا ةحول نم هلاخدإب موقت صن يأ لثم هلثم هفذح وأ ،هتئيهت وأ ،هليدعت متي نأ نكمي هتفاضإ تمت يذلا ةبتكملا صن

تاقصلملا دحأ ىلإ صن ةفاض�ل

.LIBRARY ىلع طغضا1

.يتبتكم وأ ةدوجوملا تائفلا نم ةدحاو رتخا2

.همادختسا دوت يذلا صنلا نم لو�لا فرحلا ىلع طغضا3
 .فرحلا اذهب أدبي يذلا لو�لا صنلا ىلإ رشؤملا لقتني

.قصلملا يف صنلا لاخد�ل OK ىلع طغضا4

يتبتكمب صاخلا صنلا ةفاضإ

 مادختسا ةقيرط سفنب قصلملا ىلع صنلا اذه مادختسا كنكمي ،صنلا ةفاضإ درجمب .ةبتكملا ىلإ صصخم صن ةفاضإ كنكمي
.اًقبسم ةددحملا صوصنلا

صصخم صن ةفاض�ل

.LIBRARY ىلع طغضا1

.يتبتكم ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.OK ىلع طغضا مث ديدج صن ةفاضإ ددح3

.OK ىلع طغضا مث ،صنلا لخدأ4

.يتبتكم ىلإ صنلا ةفاضإ تمت

يتبتكمب صاخلا صنلا فذح

."يتبتكم" نم صصخم صن فذح كنكمي

يتبتكمب صاخلا صنلا فذحل

.LIBRARY ىلع طغضا1

.يتبتكم ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.هفذح دارملا صنلا رتخا3

.ديكأت ةلاسر كل رهظتس . ىلع طغضا4

.صنلا فذحل OK ىلع طغضا5

تانايب/توصعقوملا

ةيامحلاتوص

ويديف
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تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ

.ةلسلسلاب صاخلا ددعلاو ةدايزلا نييعت مث ،ءدب جذومن ءاشنإ كنكمي .ةلسلس ءاشنإ للخ نم يئاقلت لكشب تاقصلم ءاشنإ كنكمي

 ليبس ىلع .ABC يف B فرحلا وأ 123 يف 2 مقرلا لثم ،هتدايز ةدارملا ناكملا ديدحت ربع فورح وأ ماقرأ يأب لسلس ءاشنإ كنكمي
.183و ،153و ،123 يلاتلا لسلستلاب تاقصلملا ةعابط متتسف ،3 = ةدايزلا مقر نوكيو 123 يف 2 ددعلا ديدحت متي امدنع ،لاثملا

 متتس ،ةلسلسلا ءاشنإ ءانثأ 9 مقرلا وأ Z فرحلا ىلإ لوصولا دنع .9 ىلإ 1 نم ماقر�لاو z ىلإ a نمو Z ىلإ A نم فورحلا ةدايز نكمي
.A10 ىلإ A9 ةدايزو ،BA ىلإ AZ ةدايزو ،Aaa ىلإ Az ةدايز ،لاثملا ليبس ىلع .ةدايزلا ةفاض�ل مقر وأ فرح ةفاضإ

 .ةمدقتمو ،ةنمازتمو ،ةطيسب :ةلسلسلا ءاشنإ نم قرط ثلث رفوتت

ةطيسبلا ةلسلسلا ءاشنإ مادختسا

 ،102و ،101 ،لاثملا ليبس ىلع .جذومنلا يف دحاو يمقر يدجبأ فرح ةدايزب تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ ىلع ةطيسبلا ةلسلسلا لمعت
.كلذ ىلإ امو ،104و ،103و

ةطيسبلا ةلسلسلا ءاشنإ مادختسل

.كب صاخلا قصلملل اًصن لخدأ1

 .قصلملا يف لو�لا فرحلا لوح عبرم رهظيس .SERIAL ىلع طغضا2

.OK قوف رقنا مث ،هتدايز يف بغرت يذلا عضوملا ىلإ رشؤملا كيرحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.ىصقأ دحب تاجرد 10 ىلإ ةدايزلا رايتخا كنكمي .OK طغضا مث قصلم لكل اهيف بغرت يتلا ةدايزلا ةميق ددح4

.OK ىلع طغضا مث ،اهئاشنإ يف بغرت يتلا تاقصلملا ددع ددح5

.ةرفوتملا ةركاذلل اًقفو دودحم اهؤاشنإ كنكمي يتلا تاقصلملا ددع 

.ةلسلسلا يف قصلم لكل ةشاشلا يف ةديدج ةملع ةفاضإ متت

 دارم قصلم لكل خسُنلا ددع لخدأ مث (SHIFT + PRINT) خسُنلا ددع ىلع طغضا ،لسلستب زيمملا قصلملا نم خُسن ةدع ةعابطل
.هتعابط

نمازتملا لسلستلا مادختسا

 ،A-101 ،لاثملا ليبس ىلع .تقولا سفن يف نييمقر نييدجبأ نيفرح ةدايزب تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ ىلع ةنمازتملا ةلسلسلا لمعت
.كلذ ىلإ امو ،C-103و ،B-102و

نمازتملا لسلستلا مادختسل

.كب صاخلا قصلملل اًصن لخدأ1

 .)ADV.SER. )SHIFT + SERIAL ىلع طغضا2

 .رشؤملا هب دوجوملا ناكملا يف ،زمرلا لوح عبرم رهظيس .OK ىلع طغضا مث نمازتملا ددح3

.OK ىلع طغضا مث ،هتدايز ديرت يذلا لو�لا زمرلا عضوم ددح4

.OK ىلع طغضا مث ،هتدايز ديرت يذلا يناثلا زمرلا عضوم ددح5

.ىصقأ دحب تاجرد 10 ىلإ ةدايزلا رايتخا كنكمي .OK ىلع طغضا مث ،قصلم لك ىلع زومرلا هذه ةدايز تاجرد ةميق ددح6

.OK ىلع طغضا مث ،زومرلا هذه ةدايز اهيف ديرت يتلا تارملا ددع ددح7

.ةلسلسلا يف قصلم لكل ةشاشلا يف ةديدج ةملع ةفاضإ متت
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مدقتملا لسلستلا مادختسا

 ىلع امهتدايزو جذومنلا يف نيتلسلس ديدحتب كل حامسلا للخ نم تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ هنأش نم مدقتملا لسلستلا مادختسا
 .يلاوتلا

.كلذ ىلإ امو ،C-103و ،C-102و ،C-101و ،B-103و ،B-102و ،B-101و ،A-103و ،A-102و ،A-101 ،لاثملا ليبس ىلع

مدقتملا لسلستلا مادختسل

.كب صاخلا قصلملل اًصن لخدأ1

 .)ADV.SER. )SHIFT + SERIAL ىلع طغضا2

 .رشؤملا هب دوجوملا ناكملا يف ،زمرلا لوح عبرم رهظيس .OK ىلع طغضا مث مدقتملا ددح3

.OK ىلع طغضا مث ،هتدايز ديرت يذلا لو�لا زمرلا عضوم ددح4

.ىصقأ دحب تاجرد 10 ىلإ ةدايزلا رايتخا كنكمي .OK ىلع طغضا مث ،زمرلا اذه ةدايز تاجرد ةميق ددح5

.OK ىلع طغضا مث ،اهيف زومرلا هذه ةدايز ديرت يتلا تارملا ددع ددح6

.هتدايز ديرت يذلا يناثلا زمرلا عضومل ةبسنلاب 6 ىلإ 4 نم تاوطخلا ررك7

.ةلسلسلا يف قصلم لكل ةشاشلا يف ةديدج ةملع ةفاضإ متت
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تاقصلملا تافلم ىلع لمعلا

 كنإف ،اًديدج اًقصلم ئشنت امدنعف .رثكأ وأ دحاو قصلم ىلع فلملا يوتحي دق .تاقصلم تافلمك اهظفحتو تاقصلملا ةعباطلا ئشنت
 يف تاقصلم فلمك تاقصلملا ةعومجم نيزختو تاقصلملا ةلازإو ةيفاضإ تاقصلم لاخدإ كلذ دعب كنكميو .اًديدج اًفلم اًضيأ ئشنت
.ةركاذلا

تاقصلم فلم ءاشنإ

 ءاشنإ لبق هقيسنتو قصلملا اذه صن حسم ىلإ جاتحتس .ةقاطلا ليغشت فاقيإ لبق ،هيلع لمعت تنك قصلم رخآ تانايب ةعباطلا ظفحت
.ديدج قصلم

ديدج تاقصلم فلم ءاشن�ل

.ةشاشلا نم هقيسنتو قباسلا قصلملا حسمل CLR حاتفم ىلع طغضا ؛ةرورضلا ةلاح يف1

.حيتافملا ةحول مادختساب صوصنلا ضعب بتكا2

.8 ةحفص يف قصلم ميمصت عجار .صنلا طمن وأ صنلا مجح مادختساب صنلا ق�سن3

.15 ةحفص يف تاقصلم فلم ظفح عجار .ةركاذلا يف قصلملا ظفحا4

تاقصلملا فلم ىلإ تاقصلم ةفاضإ

.لعفلاب دوجوم تاقصلم فلم يأ ىلإ ةيفاضإ تاقصلم لاخدإ كنكمي

تافلملا دحأ ىلإ قصلم ةفاض�ل

.)INSERT )SHIFT + SAVE ىلع طغضا1

 نم رسي�لا بناجلا يف قصلم ةفاض�ل راسيلا ىلإ وأ يلاحلا قصلملا نم نمي�لا بناجلا يف قصلم ةفاض�ل نيميلا ىلإ د�دح2
.يلاحلا قصلملا

 .OK ىلع طغضا3
 .يلاحلا قصلملا نيمي وأ راسي يلع ةشاشلا يف ديدج غراف قصلم لاخدإ متيس

.مهس�لا حيتافم مادختساب رخآ قصلم ىلإ قصلم نم لاقتنلا كنكمي

تافلملا دحأ نم تاقصلملا ةلازإ

 .تاقصلملا فلم نم رثكأ وأ دحاو قصلم ةلازإ كنكمي

قصلم ةلاز�ل

.)REMOVE )SHIFT + RECALL ىلع طغضا1

:يلي امم ا�يأ رتخا2

.فلملا يف ةدوجوملا تاقصلملا عيمج ةلاز�ل لكلا•

.يلاحلا رشؤملا عضوم يف دوجوملا قصلملا ةلاز�ل يلاحلا•

.اهتلازإ دارملا تاقصلملا د�دح مث ددحملا•

.ةشاشلا نم ةددحملا تاقصلملا ةلازإ مت .OK ىلع طغضا3
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تاقصلم فلم ةعابط

 تاقصلملا نم ةعومجم وأ ،يلاحلا قصلملا وأ تاقصلملا لك ةعابط ديرت تنك اذإ ام رايتخلا كنكمي ،تاقصلم فلم ةعابطب كمايق دنع
.فلملا لخاد ةدوجوملا كلت نم

تاقصلملا ةعابطل

.ةعابطلا ةمئاق رهظتس ،قصلم نم رثكأ ىلع يوتحي تاقصلملا تافلم ناك اذإ .PRINT ىلع طغضا1

:يلي امم ا�يأ رتخا2

.فلملا يف ةدوجوملا تاقصلملا لك ةعابطل لكلا•

.يلاحلا رشؤملا عضوم يف دوجوملا قصلملا ةعابطل يلاحلا•

.اهتعابط دارملا تاقصلملا د�دح مث ددحملا•

.اهديدحت مت يتلا تاقصلملا ةعابط مت .OK ىلع طغضا3

.اهتعابط بولطملا خسنلا ددع رييغت SHIFT + PRINT ىلع طغضلا كل حيتي

.ةيلاحلا ةعابطلا ةمهم يغلي ةعابطلا للخ ESC حاتفملا ىلع طغضلا

تاقصلم فلم ظفح

 تافلم ددع دمتعي .اًقحل اهدادرتسل تاقصلملا تافلم نيزخت اهنكمي يتلا ةيوقلا ةركاذلا ةيصاخ تاقصلملا عنُص زاهج كلتمت
 ،فلملا اهيوتحي يتلا روصلا ددع داز املك .اهيلع يوتحت يتلا روصلا ددعو تاقصلملا تافلم مجح ىلع اهنيزخت نكمي يتلا تاقصلملا
.تاقصلملا تافلم نيزختل ةرفوتملا ةركاذلا ةحاسم ت�لق

 ىلع تاقصلملا فلم مسا ديزي نأ نكمي ل .تاقصلم فلم ظفحب كمايق دنع قصلملاب ةصاخلا تاقيسنتلاو صوصنلا عيمج ظفح متي
.ا�يمقر ا�يدجبأ اًفرح 20

تاقصلم فلم ظفحل

.كيدل تاقصلملا فلم يف تاقصلملا ءاشنإ1

.SAVE ىلع طغضا2

.OK ىلع طغضا مث ،ديدج ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.OK ىلع طغضا مث ،تاقصلملا فلمل اًمسا لخدا4

.ديدج قصلم ءدبل CLR ىلع طغضا5

ةركاذلا نم تاقصلم فلم عاجرتسا

 قصلملا لحم لحي هنإف قصلم عاجرتسا دنع .هليدعت وأ هتعابط ضرغب قصلملا عاجرتسا كنكمي ،ةركاذلا يف قصلملا ظفح درجمب
.يلاحلا

ةركاذلا نم قصلم عاجرتسل

 .ةظوفحملا تاقصلملا د�دح مث RECALL ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،هديرت يذلا قصلملا ىلع يوتحي يذلا ةركاذلا عقوم ىلإ لاقتنلل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.يلاحلا قصلملا قيسنتو صن حسم يف كتبغر ىلع ديكأتلل ةلاسر رهظتس

.OK ىلع طغضا3
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ةركاذلا نم تاقصلم فلم فذح

.ةركاذلا نم هفذح كنكمي هنإف ،ظوفحم قصلمل كجايتحا مدع ةلاح يف

ةركاذلا نم قصلم فذحل

.ةظوفحملا تاقصلملا تافلم ضرع متي .RECALL ىلع طغضا1

.هفذح يف بغرت يذلا قصلملا فلم ىلإ لاقتنلل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.ةركاذلا عقوم حسمل OK ىلع طغضا مث  ىلع طغضا3

جذامنلا مادختسا

 فلم حتف كلذ دعب كنكميو .مدختسم جذومنك قصلملا فلم ظفح متي ،ةعباطلا ىلإ DYMO ID جمانرب نم طيسب قصلم لقن دنع
.15 ةحفص يف تاقصلم فلم ظفح عجار .ديدج مساب هظفحو هتعابط لبق هليدعتو تاقصلملا

مدختسم جذومن حتفل

 .مدختسملا جذامن د�دح مث RECALL ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،هديرت يذلا قصلملا ىلإ لاقتنلل مهس�لا حيتافم مدختسا2

.يلاحلا قصلملا قيسنتو صن حسم يف كتبغر ىلع ديكأتلل ةلاسر رهظتس

.OK ىلع طغضا3
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تاقصلملا تاقيبطت مادختسا

 .ةصاخلا ةيعانصلا تامادختسلل ةعرسب تاقصلم ءاشنإ كنكمي

 ،يضارتفا لكشب .ناونعلا طيرش ىلع يلاحلا قصلملا عون رهظي .ةحاتملا تاقصلملا عاونأ نم عون لكل عيرسلا ليغشتلا حيتافم رفوتت
.صنلا مجح ىلع ًءانب اًيئاقلت اًددحم لوطلا نوكيو ،صنلا طيسوت عم ةصاخ تاقيسنت نودب عيرسلا قصلملا وه قصلملا عون نوكي

 نييعتب كمايق دنع .™DYMO ID جمانرب يف قصلملا مادختسا سفنب ةقلعتملا صئاصخلل ةلثامم ةعباطلا ىلع ةدوجوملا صئاصخلا
 .اذه قصلملا عون اهيف راتخت يتلا ةمداقلا ةرملا يف اهمادختسل صئاصخلا هذه ظفح متيس ،ددحم قصلم عونل صئاصخ

تباث لوطب قصلم ءاشنإ

 لوطلا عم بسانتي ل صن يأ .صنلا لوط نع رظنلا ضغب تباث لوطب نوكي نيعم ضرغل قصلم ءاشن�ل ماعلا قصلملا عون مدختسا
 .قصلملا ةعابط دنع هعاطتقا متيسو ةشاشلا ىلعً للظم رهظيس تباثلا

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

تباث لوطب قصلم ءاشن�ل

.GENERAL ىلع طغضا1

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح2

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح3

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملل قيسنتلاو صنلا لخدأ4

 يسأر قصلم ءاشنإ

.صنلا نم ةددعتم ةدمعأك صنلا نم ةديدع روطسب دوزملا قصلملا ةعابط متتس .اًيسأر صنلا ةباتك عم قصلم ةعابط رايتخا كنكمي

يسأر قصلم ةعابطل

.GENERAL ىلع طغضا1

.هاجتا ةيصاخك يلوطلا عضولا ددح2

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح3

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملل قيسنتلاو صنلا لخدأ4

(يضارتفلا) يضرعهاجتلا

 يدومع

 (مم31.75) ةصوب 1/4 1 :ىند�لا دحلاقصلملا لوط

(مم 508) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا

(مم 50.8) ةصوب 2 :يضارتفلا

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

 عضولا .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

.معن وه يضارتفلا
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ةفتلملا تلبكلا تاقصلم ءاشنإ

 تارم صنلا راركت متيسو ،صنلا نم روطس ةسمخ ىتح لاخدإ كنكمي .تلبكلا وأ كلس�لا دحأ لوح فتلملا لبكلا قصلم عضو متي
.قصلملا لوطو صنلا مجح ىلع ًءانب ناكم�لا بسح ةديدع

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

يسأر فتلم قصلم ءاشن�ل

.CABLE ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،فتلم لبك قصلم ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملاب صاخلا صنلا لخدأ5

.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار ،ةعرسب ةددعتم تاقصلم ءاشن�ل

ةيلدتم تاقصلم ءاشنإ

 بوتكملا صنلا ةعابط متت .لبكلا جراخ اًدتمم صنلا هيف دوجوملا ءزجلا كرت عم تلبكلا وأ كلس�لا دحأ لوح ةيلدتملا تاقصلملا فتلت
 مادختسا دنع .لبكلا لوح اهفل متيل فصتنملا يف ةغراف ةحاسم كرت عم قصلملا يفرط لك ىلع اًيئاقلت ةيلدتملا تاقصلملا ىلع
 اًقصلم وه ةياهنلا يف لكشلا نوكيو .اًيلدتم وأً لدسنم ءزج كرت عم رهظ لباقم اًرهظ قصلملا يفرط لك قصل متي ،لبكلا ىلع قصلملا
.نيبناجلا لك نم هتءارق متت

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

ٍلدتم قصلم ةعابطل

.CABLE ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ٍلدتم ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملاب صاخلا صنلا لخدأ5

.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار ،ةعرسب ةددعتم تاقصلم ءاشن�ل

صصخم وأ +AWG: 6و ،AWG: 3 - 5و ،AWG: 0 - 2و ،AWG: 4/0 - 2/0و ،COAXو ،CAT 5/6لبكلا عون

 .لبكلا عونل "صصخم" ديدحت دنع مدختسُيلبكلا رطق

(مم 4) ةصوب 5/32 :ىند�لا دحلا

(مم 50.8) ةصوب 2 :ىصق�لا دحلا

.ىصقأ دحب ةرم 15 ىتح وأ "يئاقلت"صنلا راركت

صصخم وأ +AWG: 6و ،AWG: 3 - 5و ،AWG: 0 - 2و ،AWG: 4/0 - 2/0و ،COAXو ،CAT 5/6لبكلا عون

 .لبكلا عونل "صصخم" ديدحت دنع مدختسُيرطقلا

(مم 4) ةصوب 5/32 :ىند�لا دحلا

(مم 50.8) ةصوب 2 :ىصق�لا دحلا

(مم 11.1) ةصوب 7/16 :ىند�لا دحلايلدتملا ءزجلا لوط

(مم 254) ةصوب 10 :ىصق�لا دحلا

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإماعلا قسنلا
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ةفتلملا تلبكلا فيلغت تاقصلم ءاشنإ

 متت .(1734821 ءزجلا مقر) يتاذلا فيلغتلا ةيصاخب Rhino تاقصلم عم اهمادختسل ةفتلملا تلبكلا فيلغت تاقصلم ميمصت مت
 .صنلا ةيطغتو قصلملا نم غرافلا يلفسلا ءزجلا فل نكمي ثيحب قصلملا نم يولعلا ءزجلا يف قصلملا ىلع دوجوملا صنلا ةعابط

 طخلا ماجحأ لاخدإب ديقم كنأ امك ،صنلا نم نيرطس لاخدإ طقف كنكمي ،نكلو ؛مم 24 فيلغتلا يتاذ قصلملا ضرع مجح نوكي
.ريغصلاو ،اًدج ريغصلاو ،رغصلا غلاب

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

فيلغتلا يتاذ قصلم ةعابطل

.CABLE ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،فوفلملا لبكلا فيلغت قصلم ددح2

.OK ىلع طغضا مث قصلملا لوط ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملاب صاخلا صنلا لخدأ5

.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار ،ةعرسب ةددعتم تاقصلم ءاشن�ل

يرارحلا شامكنلا تاقصلم ءاشنإ

 شامكنلا بوبنأ ةعابط نكمي .ةددعتملا تلبكلا عم مادختسلل ةصصخملا تاقصلملا دحأ يرارحلا شامكنلا بوبنأ قصلم دعي
 .ةلصاوتملا يرارحلا شامكنلا بوبنأ تاقصلم يأ ىلع يرارحلا

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

يرارحلا شامكنلا تاقصلم ءاشن�ل

.CABLE ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،يرارحلا شامكنلا ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.PRINT ىلع طغضا مث ،قصلملاب صاخلا صنلا لخدأ5

.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار ،ةعرسب ةددعتم تاقصلم ءاشن�ل

(مم 31.7) ةصوب 1.25 :ىند�لا دحلاقصلملا لوط

(مم 50.8) ةصوب 20 :يضارتفلا

 (يضارتفلا) يضرعهاجتلا

 يدومع

(مم31.75) ةصوب 1/4 1 :ىند�لا دحلاقصلملا لوط

(مم 508) ةصوب 2 :ىصق�لا دحلا

(مم 50.8) ةصوب 2 :يضارتفلا

 ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

 عضولا .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

.معن وه يضارتفلا
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عيزوت ةحول قصلم ءاشنإ

.لصوم لك نيب فصنلا ىلإ فصنلا ةفاسمو تلصوملا ددع ديدحت للخ نم عيزوتلا ةحول تاقصلم ءاشنإ متي

 ءاشنإ متي هنإف ،يلاحلا قصلملا يف تلصوم تانايب عيمج ءلم دنع .اًيئاقلت تلصوملا تانايب ءلمل ةلسلسلا ءاشنإ ةزيم مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار .ديدج قصلم

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

عيزوت ةحول قصلم ءاشن�ل

.PANEL ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،عيزوتلا ةحول ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب لصوم لك نيب لصفلا متي

.رخآ ىلإ لصوم نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف لصوم لكب صاخلا صنلا لخدأ5

ليصوتلا ةحول قصلم ءاشنإ

 لاخدإو ،قصلملاب ةصاخلا صئاصخلا رايتخا كنكمي .ليصوت ةحول يف ذفانملا فص تاقصلم ءاشنإ ليصوتلا ةحول تاقصلم كل حيتت
.ذفنم لكل ةيواستم تاحاسمب ددعتم صنب دوزم ليوط قصلم جاتنإ ةجيتنلاو .هتعابط مث ،بولطملا صنلا

 قصلم ءاشنإ متي هنإف ،يلاحلا قصلملا يف ذفانملا عيمج تانايب ءلم دنع .اًيئاقلت ذفانملا تانايب ءلمل لسلستلا ءاشنإ ةزيم مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار .ديدج

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

ليصوت ةحول قصلم ءاشن�ل

.PANEL ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،ليصوتلا ةحول ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب ذفنم لك نيب لصفلا متي

.رخآ ىلإ ذفنم نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف ذفنم لكب صاخلا صنلا لخدأ5

ً.لصوم 48 ىصق�لا دحلاتلصوملا ددع

 .يلاتلا ذفنملا فصتنم ىلإ ذفانملا دحأ فصتنم نم ةفاسملافصنلا ىلإ فصنلا ةفاسم

 (مم3.8) ةصوب 5/32 :ىند�لا دحلا

(مم 508) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

(.معن نوكي يضارتفلا) .ذفنم لك نيبً لصاف ًاطخ عبطا - ةلصافلا طوطخلا ضرعا

اًذفنم 48 ىصق�لا دحلاذفانملا ددع

 .يلاتلا ذفنملا فصتنم ىلإ ذفانملا دحأ فصتنم نم ةفاسملافصنلا ىلإ فصنلا ةفاسم

 (مم3.8) ةصوب 5/32 :ىند�لا دحلا

(مم 508) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا

.6 نوكي يضارتفلا .تاعومجملا ددع نم تاعومجميف

 .لصاوتمدحاو قصلم ديدحت دنع ذفانملا تاعومجم نيب ةفاسملاةعومجملا صولخ

(مم0.4) ةصوب 1/64:ىند�لا دحلا

(مم 508) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا

.لصاوتم دحاو قصلمك ذفانملا تاعومجم ةعابط - ذفانملا لكل دحاو قصلمقصلملا دادعإ

(يضارتفلا) .لصفنم قصلمك ذفانملا نم ةعومجم لك ةعابط - ةعومجم لكل دحاو قصلم

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

(.معن نوكي يضارتفلا) .ذفنم لك نيبً لصاف ًاطخ عبطا - ةلصافلا طوطخلا ضرعا
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يسأرلا عطاوقلا قصلم

 يف يقف�لا عطاوقلا قصلم عجار .عطاوقلا قودنص يف مادختسلل نيصصخملا تاقصلملا يعون دحأ يسأرلا عطاوقلا قصلم دعي
.22 ةحفص

 قصلم ءاشنإ متي ،يلاحلا قصلملا يف عطاوقلا عيمج تانايب ءلم دنع .اًيئاقلت عطاوقلا تانايب ءلمل ةلسلسلا ءاشنإ ةيصاخ مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار .ديدج

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

يسأر عطاوق قصلم ءاشن�ل

.BREAKER ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،اًيسأر عطاوق قصلم ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب عطاق لك نيب لصفلا متي

.رخآ ىلإ عطاق نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف عطاق لكب صاخلا صنلا لخدأ5

اًعطاق 48 :ىصق�لا دحلاعطاوقلا ددع

(مم 500) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا ؛(مم6.35) ةصوب 1/4 :ىند�لا دحلايدرفلا عطاقلا عافترا

3 :ىصق�لا دحلا .عطاق لكل باطق�لا ددعباطق�لا ددع

.معن نوكي يضارتفلا .ل مأ معنةغرافلا عطاوقلا ةعابط

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

(.معن نوكي يضارتفلا) .ذفنم لك نيبً لصاف ًاطخ عبطا - ةلصافلا طوطخلا ضرعا

 .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

.معن وه يضارتفلا عضولا
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يقف�لا عطاوقلا قصلم

 يف يسأرلا عطاوقلا قصلم عجار .عطاوقلا قودنص يف مادختسلل نيصصخملا تاقصلملا يعون دحأ يقف�لا عطاوقلا قصلم دعي
.21 ةحفص

 قصلم ءاشنإ متي ،يلاحلا قصلملا يف عطاوقلا عيمج تانايب ءلم دنع .اًيئاقلت عطاوقلا تانايب ءلمل ةلسلسلا ءاشنإ ةيصاخ مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار .ديدج

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

يقفأ عطاوق قصلم ءاشن�ل

.BREAKER ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،اًيقفأ عطاوق قصلم ددح2

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح3

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح4

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب عطاق لك نيب لصفلا متي

.رخآ ىلإ عطاق نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف عطاق لكب صاخلا صنلا لخدأ5

 ةيفرط ةلتك تاقصلم ءاشنإ

.ةلتكلا عافتراو ،لتكلا ددعو ،(يضرع وأ يلوط) هاجتلا ديدحت للخ نم ةيفرط ةلتك تاقصلم ءاشنإ متي

 .ديدج قصلم ءاشنإ متي ،يلاحلا قصلملا يف لتكلا عيمج تانايب ءلم دنع .اًيئاقلت لتكلا تانايب ءلمل ةلسلسلا ءاشنإ ةيصاخ مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

ةيفرط ةلتك تاقصلم ءاشن�ل

.TERMNAL ىلع طغضا1

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح2

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح3

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب عطاق لك نيب لصفلا متي

.رخآ ىلإ عطاق نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف عطاق لكب صاخلا صنلا لخدأ4

اًعطاق 48 :ىصق�لا دحلاعطاوقلا ددع

(مم 500) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا ؛(مم6.35) ةصوب 1/4 :ىند�لا دحلايدرفلا عطاقلا ضرع

 .عطاق لكل فعاضمفعاضملا

 0.5 :ىند�لا دحلا

 4 :ىصق�لا دحلا

.كلذ ىلإ امو ،3.5و ،2.5 لثم ،0.5 ةدايزب ًايودي هلاخدإ نكمي

.معن نوكي يضارتفلا عضولا .ل مأ معنةغرافلا عطاوقلا ةعابط

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

(.معن نوكي يضارتفلا) .ذفنم لك نيبً لصاف ًاطخ عبطا - ةلصافلا طوطخلا ضرعا

  .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

.معن وه يضارتفلا عضولا

(يضارتفلا) يضرعهاجتلا

 يدومع

ةلتك 48 :ىصق�لا دحلالتكلا ددع

 (مم3.8) ةصوب 5/32 :ىند�لا دحلاةلتكلا عافترا

(مم 508) ةصوب 20 :ىصق�لا دحلا

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

(.معن نوكي يضارتفلا) .ذفنم لك نيبً لصاف ًاطخ عبطا - ةلصافلا طوطخلا ضرعا

 .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

ل نوكي يضارتفلا
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110 ةلتك تاقصلم ءاشنإ

 اًقبسم ةددحملا ثلثلا لتكلا تاقيسنت دحأ يف تانايبلا لاخدإ كنكمي .تانايبلا لقنل ةصصخملا تاقصلملا دحأ 110 ةلتك قصلم دعي
.هديدحتب تمق يذلا ةلتكلا عونل اًقفو

 .ديدج قصلم ءاشنإ متي ،يلاحلا قصلملا يف لتكلا عيمج تانايب ءلم دنع .اًيئاقلت لتكلا تانايب ءلمل ةلسلسلا ءاشنإ ةيصاخ مدختسا
.12 ةحفص يف تاقصلملا نم ةلسلس ءاشنإ عجار

:يه اهنييعت كنكمي يتلا قصلملا صئاصخ

110 ةلتك تاقصلم ءاشن�ل

.BLOCK-110 ىلع طغضا1

.اهديرت يتلا صئاصخلا ددح2

.قصلملا ءاشن�ل (ESC) مت ددح3

.ةشاشلا ىلع تباث دوسأ طخ ةطساوب ةلتك لك نيب لصفلا متي

.ىرخأ ىلإ ةلتك نم لقنتلل نمي�لا وأ رسي�لا مهسلا حاتفم مدختسا .قصلملا يف ةلتك لكب صاخلا صنلا لخدأ4

تانايبلا لقنل - C4-4 جوزةلتكلا عون

توصلا لقنل - C4-4 جوز

توصلا لقنل - C5-5 جوز

 .ءافخ�لا عضو نوكي يضارتفلا .قصلملا راطإ راهظإ - قصلملا راطإ راهظإقصلملا قيسنت

  .قصلملا ةياهنو ةيادب يف ةيواستم ةغرافلا ةفاسملا نوكت - (Leader/trailer) شماوهلا ةقباطم

.معن وه يضارتفلا عضولا
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تادادع�لا رييغت

 ليلد يف رخآ ناكم يف يطيرشلا زمرلا صن ضرع/ءافخإو ،Caps عضوو ،صنلا طمنو ،صنلا مجح تادادعإب صاخلا ءزجلا حيضوت مت
 .اذه مدختسملا

:ةيلاتلا تادادع�لا رييغت كناكمإب

قصلملا ضرع نييعت

يئاقلتلا صقلا

تاقصلملا نيب صقلل تقؤملا فاقي�لا

ةددعتملا خسنلا بيترت

ناونعلا طيرش ءافخإ

ةغللا ديدحت

ةشاشلا نيابت ةجرد طبض

ةعابطلا نيابت ةجرد طبض

طبضلا ةداعإ

 .اًددجم اهر�يغت ىتح ةل�عفُم تادادع�لا عيمج لظت

قصلملا ضرع نييعت

 قصلملا مجح ىلع ةعباطلا فرعتت ىتح ،قصلملا ضرع نييعت ،ةعباطلا يف تاقصلملا ةشوطرخ اهيف لِخدت ةرم لك يف كنم بلطُيس
.قصلملا ضرع ةميق ىلع دمتعت ،تاقصلملا ميمصتل اهمدختست يتلا صاوخلا ضعب .ا�يلاح همدختست يذلا

 يف ا�يلاح اهمدختست يتلا كلت نع ،ةفلتخم ضرع ةميقب قصلم ءاشن�ل تادادع�لا ةمئاق نم قصلملا ضرع طبض كنكمي ؛كلذ عمو
.ةعباطلا

قصلملا ضرع نييعتل

 .ةشاشلا ىلع تادادع�لا ةمئاق رهظتس .SETTINGS ىلع طغضا1

.قصللا ضرع د�دح2

.ةعباطلا يف اهلاخدإ مت يتلا تاقصلملا ضرع د�دح3

.(ESC) مت ددح مث OK ىلع طغضا4

يئاقلتلا صقلا

 .ا�يودي قصلم لك صقو ،يئاقلتلا صقلا ليغشت فاقيإ رايتخا كنكمي .ةعابطلا دعب ا�يئاقلت تاقصلملا صق متي ،ةيضارتفا ةروصب

يئاقلتلا صقلا تادادعإ رييغتل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ، يئاقلتلا صقلا د�دح2

.ليغشتلا فاقيإ وأ ليغشت ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.(ESC) مت د�دح مث ، OK ىلع طغضا4
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تاقصلملا نيب صقلل تقؤملا فاقي�لا

 رايتخا كنكمي .تاقصلملا عيمج ةعابط متي ىتح ةلصاوتم ةروصب ةددعتملا تاقصلملا ةعابط متتس ،يئاقلتلا صقلا ليغشت فاقيإ دنع
.هتعابط درجمب قصلم لك صق كنكمي ثيحب ،قصلم لك نيب اًتقؤم ةعابطلا فاقيإ

قصلم لك نيب تقؤملا فاقي�لا ماظن ىلع ةعباطلا طبضل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.يئاقلتلا صقلا ليغشت فاقيإ نم د�كأت2

.OK ىلع طغضا مث تاقصلملا نيب صقلل تقؤملا فاقي�لا د�دح3

.ليغشت د�دح4

.(ESC) مت د�دح مث OK ىلع طغضا5

ةددعتملا خسنلا بيترت

 ءَدب لبق قصلم لك خسن ةعابط متتسف ،دحاو قصلم نم رثكأ ىلع يوتحي يذلا تاقصلملا فلم نم ةددعتم خسن ةعابطب مايقلا دنع
 تاقصلم نم ةلمتكم ةخسن لك ةعابط متت ثيحب ،تاقصلملا فلم ةعابط بيترت رييغت رايتخا كنكمي .يلاتلا قصلملا خسن ةعابط يف
 ثلث ىلع يوتحي يذلا تاقصلملا فلم نم خسن ثلث ةعابط ةقيرط يلاتلا لاثملا ضرعي .ةيناثلا ةخسنلا ةعابط يف ءدبلا لبق فلملا
.ةب�ترم وأ ةيداع ةقيرطب اهتعابط متت تاقصلم

ةيداعلا ةعابطلا

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

ةب�ترملا ةعابطلا

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

ةددعتملا خسنلا بيترتل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ،خسنلا بيترت د�دح2

.ليغشت د�دح3

.(ESC) مت ددح مث OK ىلع طغضا4

ناونعلا طيرش ءافخإ

 لوح ةيفاضإ تامولعم ضرعي ،تاقصلملا عاونأ ضعبل ةبسنلابو ،يلاحلا قصلملا عون ةشاشلا ىلعأ دوجوملا ناونعلا طيرش ضرعي
 قصلملا يف ةدوجوملا روطسلا نم ديزملا ضرعب حامسلل ناونعلا طيرش ءافخإ كنكمي .يطيرشلا زمرلا عون وأ مجحلا لثم ،قصلملا
.روطسلا ةددعتم تاقصلملا مادختسا دنع ةياغلل اًديفم رم�لا اذه دعيو .ةشاشلا ىلع

ناونعلا طيرش ءافخ�ل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ناونعلا طيرش د�دح2

.(ESC) مت د�دح مث ،OK ىلع طغضاو ، ءافخإ د�دح3

ةغللا ديدحت

 امو ،ةمئاقلا صن ةغلو ةصاخلا زومرلا لثم ،ةغللا تادادعإ للخ نم تاقصلملا عنُص زاهج ىلع ةغللاب قلعتت صاوخ ةدع ديدحت متي
.ةيزيلجن�لا ةغللا يه ةد�دحملا ةغللا نوكت ،ةيضارتفا ةروصب .كلذ ىلإ

ىرخأ ةغل رايتخل

.ةغللا ددح مث SETTINGS ىلع طغضا1

.ةغللا رتخا2

.(ESC) مت ددح مث OK ىلع طغضا3

.روفلا ىلع ةضورعملا ةغللا رييغت متي
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ةشاشلا نيابت ةجرد طبض

.ةفلتخملا ةءاض�لا فورظ يف ةدعاسملل ةشاشلا نيابت ةجرد طبض كنكمي ،ةيفلخلا ةءاض�لا ىلإ ةفاض�لاب

ةشاشلا نيابت ةجرد طبضل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ، LCD نيابت ةجرد د�دح2

 تادادع�لا ديدحت عم نمازتلاب نيابتلا ةجرد ريغتت .(ةماتق رثكأ)8 و (اًحوضو رثكأ)0 نيب ةميق ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3
ةفلتخملا

.(ESC) مت ددح مث ، OK ىلع طغضا4

ةعابطلا نيابت ةجرد طبض

.ةماتق رثكأ وأ اًحوضو رثكأ قصلملا ىلع ةعابطلا لعج ىلإ جاتحت دق ،اهراتخت يتلا قصلملا ةدام عون ىلع ًءانب

ةعابطلا نيابت ةجرد طبضل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ، ةعابطلا نيابت د�دح2

.نيابتلا ةجرد طبضل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.(ESC) مت ددح مث ، OK ىلع طغضا4

.ةعابطلا ةدوج نم كل يضرُملا ىوتسملا ىلإ لصت ىتح ةيلمعلا ر�رك5

طبضلا ةداعإ

.ةظوفحملا تاقصلملا تافلمو ةقباسلا تادادع�لا لك ةلازإ متتس .ةيضارتفلا اهتادادعإ ىلإ ةعباطلا طبض ةداعإ كنكمي

ةعباطلا طبظ ةداع�ل

.SETTINGS ىلع طغضا1

.OK ىلع طغضا مث ، يضارتفلا دادع�لا نييعت ةداعإ د�دح2

.معن ديدحتل مهس�لا حيتافم مدختسا3

.مدختسملا تانايب ةلازإب ةبلاطملا دنع OK ىلع طغضا4
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كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب تاقطلملا ةعباط ليصوت

 كب صاخلا رتويبمكلا زاهج نم ًةرشابم تاقصلملا ةعابط كنكمي وأ ،ةلقتسم تاقصلم ةعباطك تاقصلملا ةعباط مادختسا نكمي
.جمانرب DYMO ID™ نم رادصإ ثدحأ مادختساب

.ةريبك تايمكب تاقصلم جاتن�ل اهب ىصوملا ةقيرطلا يه DYMO ID™ جمانرب مادختسا

هتيبثتو DYMO ID™ جمانرب ليزنت

جمانربلاتيبثت ةيلمع لمتكت ىتح رتويبمكلاب تاقصلملا ةعباط ليصوتب مقت ل

 جمانربلا تيبثتل

.support.dymo.com ىلع DYMO ـل ينورتكل�لا عقوملا نم DYMO ID™ جمانرب نم رادصإ ثدحأ ليزنتب مق1

.تيبثتلا ةادأ يف ةدراولا تاميلعتلا عبتا2

كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ليصوتلا

.تاقصلم ةعباط نم يلفسلا ءزجلا يف دوجوملا USB ليصوت ذفنم مادختساب كيدل رتويبمكلا زاهجب تاقصلم ةعباط لصتي

جمانربلاتيبثت ةيلمع لمتكت ىتح رتويبمكلاب تاقصلملا ةعباط ليصوتب مقت ل

كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب تاقصلملا ةعباط ليصوتل

ـلا لبك ل�صو USB ليصوت ذفنمب USB ةعباط يف دوجوملا 
.كب صاخلا رتويبمكلا زاهج يف رفوتملا USB ذفنم عم تاقصلملا

  7 ةروص

.DYMO ID™ جمانرب نم ًةرشابم ةعابطلا ن�لا كنكمي

 للخ تاقصلم ةعباط مادختسا لوح ةلماكلا تامولعملا ىلع لوصحلا لجأ نم تنرتن�لا ىلع DYMO ID جمانربل ةدعاسملا ةادأ عجار
.كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب لاصتلا

 ىلع "لاصتلا عطقت ل" ةلاسر رهظتس ...رتويبمكلا زاهج ليصوت مت ،كب صاخلا رتويبمكلا زاهجب ةلصتم ةعباطلا نوكت امنيب
.ةعباطلا فئاظو نم �يأ مادختسا نم نكمتت نلو ،ةعباطلا
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جمانرب DYMO فرعُم لوح

.DYMO ID™ جمانرب عم ةرفوتملا ةيسيئرلا تازيملا ضعب يلاتلا لكشلا ضرعي

 وأ تنرتن�لا ىلع "ةدعاسملا ةادأ" عجار ،جمانربلا مادختسا لوح ةلماك ليصافت ىلع لوصحلل
™DYMO ID مدختسملا ليلد.

:يلي ام ضرع كنكمي ، DYMO ID™ جمانرب يف "ةدعاسم" ةمئاقلا نم

™DYMO ID ةدعاسملا

™DYMO ID مدختسملا ليلد

 تافلملا لقن

 Rhino قيبطت مادختساب هؤاشنإ مت يذلا ™ DYMO ID جمانرب مادختساب كب ةصاخلا تاقصلملا ةعباط ىلإ تافلملا لقن طقف كنكمي
Quick.

.16 ةحفص يف جذامنلا مادختسا عجار .مدختسملل جذامنك اهلقن متي يتلا تاقصلملا ظفُحت

.تافلملا لقن لوح ةلماك تامولعم ىلع لوصحلل مدختسملا ليلد وأ DYMO ID™ جمانرب يف تنرتن�لا ىلع ةدعاسملا عجار

 تاقصلم قيبطت د�دح
قصلم ءاشن�ل

 ةعابط لجأ نم تاقصلم ةعباط راتخا
اهلقن وأ تاقصلملا قصلم ةشوطرخ د�دح

قصلم ةعابط

 تاقصلملا دحأ حتف
ةظوفحملا

 ةشاشلا ءافخإ وأ راهظإ
ةيسيئرلا

ليدعت ةعباتم
يلاحلا قصلملا

ىلع تاقصلملا ةرادإ
ةعباطو رتويبمكلا زاهج
كب ةصاخلا تاقصلملا
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اهلحو لكاشملا فاشتكا

.ةلكشم يأ كتهجاو ام اذإ ةيلاتلا ةنكمملا لولحلا عجار

.support.dymo.com عقوملا ىلع كدلب يف DYMO ءلمع معد ةمدخب لاصتلا كنكمي ،ةدعاسملا نم ديزمل

لحلاأطخلا/ةلكشملا ةلاسر

 ةفيعض ةيراطبلا

ةغراف ةيراطبلا

 

يبرهكلا رايتلا لوحم لِص. 

2 ةحفص يف ةيراطبلا نحش ةداعإ عجار .ةيراطبلا نحش دعأ.

.30 ةحفص يف ةعابطلا سأر فيظنت عجار .ةعابطلا سأر فيظنتةئيدر ةعابط ةدوج

26 ةحفص يف ةعابطلا نيابت ةجرد طبض عجار .ةعابطلا نيابت ةجرد طبضا.

قِصللا طيرشلا راشحنا

.قصللا طيرشلا راشحنا ببسب كرحملا فقوت
ةشوطرخلا ريرحتل جارخ�لا رز ىلع طغضا مث ،قصلملا ةشوطرخ ةريجح حتفا. 

راشحنلا فيظنت عم ،قصلملا لزأ.

2 ةحفص يف اهتلازإو تاقصلملا ةشوطرخ بيكرت عجار .قصلملا ةشوطرخ يف ةدوجوملا هيجوتلا يتماعد للخ نم ةسلسب قصلملا رورم نم د�كأت.

ىلع طغضا ،راشحنلا ةلازإ دنع OK ةشاشلا حسمل.

.30 ةحفص يف صقلا ةادأ ةرفش فيظنت عجار .صقلا ةادأ ةرفش ف�ظن؟اًقحل ريكذتلا :صقلا ةادأ فيظنت

ةلئام وأ ةيوتسم ريغ ةعابط

.ةحيحص ةقيرطب ةشوطرخلا لاخدإ متي مل

2 ةحفص يف اهتلازإو تاقصلملا ةشوطرخ بيكرت عجار .ةحيحص ةقيرطب ةشوطرخلا لاخدإ نم دكأتلل ةشوطرخلا ةريجح صحفا.

لمعلا يرجت ةعباطلا ةيلآ عَد .اهناكم يف اًمامت ةرقتسم ةشوطرخلا نأ نم د�كأت.

قصلل طيرشلا ةشوطرخ ءاطغ قلغإ رذعتي

.ةحيحص ةقيرطب ةشوطرخلا لاخدإ متي مل

 يف اهتلازإو تاقصلملا ةشوطرخ بيكرت عجار .ةحيحص ةروصب اهلاخدإ مت قصلملا ةشوطرخ نأو ،ةشوطرخلا ءاطغ قيعي ءيش دوجو مدع نم د�كأت

.2 ةحفص

.ةقباسلا ةمئاقلا ىلإ ةدوعلل ESC ىلع طغضاةقباسلا ةمئاقلا ىلإ ةدوعلا رذعتي

ىلع طغضا Clr تادادع�لا لك حسمو ةشاشلا ىلإ ةوعلل.

.ليغشتلا ديق تاقصلملا عنُص زاهج نأ نم د�كأتءيش يأ ضرعت ل ةشاشلا

يبرهكلا رايتلا لوحم لِص وأ ةيراطبلا نحش دعأ.

ةعباطلا ليغشت ةداع�ل ةقاطلا ليصوت دعأ مث ،ةيراطبلاو يبرهكلا رايتلا لوحم لزأ.

قصللا طيرشلا فرط

.ةغراف قصلملا ةشوطرخ

.ةريبك ةعابط ةمهم ءَدب لبق ةشوطرخلا يف ةيفاك تاقصلم دوجو نم د�كأت .قصلملا ةشوطرخ فرط فاشتكا ةعباطلا ىلع ر�ذعتي

.5 ةحفص يف ةيفلخلا ةءاض�لا مادختسا عجار .ةيفلخلا ةءاض�لا ل�غشهتءارق متتل ةياغلل حتاف ضورعملا صنلا

26 ةحفص يف ةشاشلا نيابت ةجرد طبض عجار .ةشاشلا نيابت ةجرد طبضا.

ا�دج ريثك روطسلا ددع

.ددحملا قصللا طيرشلا ضرعل ةبسنلاب ا�دج ةريثك روطس
صنلا روطس ددع ل�لق.

ضرعأ قصلم ةشوطرخ لخدا.

.تاقصلملا ةشوطرخ ل�دبهب حومسم ريغ يطيرشلا زمرلا

ةضيرعلا ةشوطرخلل (مم 24) ةصوب 1 وأ (مم 19) ةصوب 3/4 ىلإ قصلملا ضرع ر�يغ.

 .(مم 24) ةصوب 1 مجحب فيلغتلا ةيتاذ تاقصلم ىلع طقف لبكلا فيلغت تاقصلم ةعابط نكمييتاذلا فيلغتلاب حومسم ريغ

تاقصلملا ةشوطرخ ل�دب.

(مم 24) ةصوب 1 ىلإ قصلملا ضرع ر�يغ.

...ةعابطلا يف أطخ

.قصللا طيرشلا رشحنا

رشحني مل قصللا طيرشلا نأ نم د�كأت مث ،قصلملا ةشوطرخ ءاطغ حتفا.

ةيرُحب كرحتي قصللا طيرشلا نأ نم دكأتلل ،ةشوطرخلا نم قصللا طيرشلا نم اًريغص اًرادقم بحسا.

حيتافملا ىلع طغضلا دنع ةباجتسا دجوت ل

.اًروشحم حيتافملا دحأ نوكي دق

روشحملا وه حيتافملا يأ ددحتل حاتفم لك ىلع طغضا.

يعيبطلا ةعضوم ىلإ دوعي ىتح تابثب روشحملا حاتفملا ىلع طغضا.
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كتعباطب ةيانعلا

 ف�ظن .ةنايصلا لامعأ نم ردق لقأ عم ،لكاشملا نم ًةيلاخ ىدملا ةليوط ًةمدخ كل ر�فوي يذلا وحنلا ىلع تاقصلملا ةعباط تممُص
 .ةحيحص ةروصب اهلمع رمتسيل ا�يرود كتعباط

صقلا ةادأ ةرفش فيظنت

 صق يف رمتست يك ،صقلا ةادأ ةرفش ىلع قصللا طيرشلل مكارت يأ ةفاظنب ريكذتلل يهو .صقلا ةادأ ف�ظن ةلاسر ،ا�يرود ،رهظتس
.لكاشم يأ نود كتاقصلم

 .ةياغلل ةداح صقلا ةرفش :هيبنت

صقلا ةادأ ةرفش فيظنتل

.قصلملا ةشوطرخ لزأو ةقاطلا ليغشت فقوا1

.نيتيناث ةدمل   رز ىلع طغضلا عم CUT حاتفملا ىلع رارمتسلا عم طغضا2

.CUT حاتفملاو  رز ر�رح3

.صقلا ةادأ ةرفش ك�رح ةلاسر ةشاشلا ضرعتس

 ىلإ CUT حاتفملا ىلع ةطغض لك يدؤت .CUT حاتفملا ىلع ةرركتم ةروصب طغضا Shift حاتفملا ىلع رارمتسلا عم طغضت امنيب4
ً.ليلق ةرفشلا عضوم كيرحت

.يولعلا عضوملا ىلإ لصت ىتحً ليلق ةرفشلا ك�رح ،قصلملا ةشوطرخ ءاطغ حتف عم5

 دوجوملا قصللا فيظنتل لوحكو ةينطق شامق ةعطق مدختساو ،يكيتسلبلا صقلا ةادأ لمع راطإ ىلع رارمتسلا عم طغضا6
 .صقلا ةادأ ىلع

.راط�لا فلتإ ىلإ يدؤت دق يطاطملا راط�لا سملت يتلا ةدئازلا لوحكلا ةيمكف .صقلا ةادأ ةرفش لإ سملي ل لوحكلا نأ نم د�كأت 

.ءدبلا عضوم ىلإ ةدوعلل ةدحاو ةرم CUT حاتفملا ىلع طغضا ،ةفيظن ةرفشلا نوكت نأ درجمبو7

ةعابطلا سأر فيظنت

.قصلملا ةشوطرخ باب نم يلخادلا ءزجلا يف ةعابطلا سأر فيظنت ةادأ عقت

.ةعابطلا سأر فيظنت للخ ةرفشلا وأ CUT حاتفملا عم رشابملا سملتلا ب�نجت .ةياغلل ةداح صقلا ةرفش

ةعابطلا سأر فيظنتل

.تاقصلملا ةشوطرخ لزأ1

 ءلمع ةياعر ةمدخب لصتاف ،فيظنت ةادأ كيدل نكي مل اذإ
DYMO )support.dymo.com(.

 بناجلا قفرب حسما ،ةعابطلا سأر فيظنت ةادأ مادختساب2
 .ةعابطلا سأر ربع ةاد�لا نم نطبملا
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 نحشلا ةداع�ل ةلباقلا ةيراطبلل ةبسنلاب ةيامحلا ريبادت

ةعاسلا يف طاو 10.36 ،ةعاسلا-ريبمأ يلليم 1400 ،تلوف 7.4 ةوقب رميلوب نويأ مويثيل :ةيراطبلا عون

 وأ ناخد وأ ةرارح ثاعبنا وأ بيرست ثودح يف ،نحشلا ةداع�ل ةلباقلا رميلوب نويأ مويثيل ةيراطب عم قيقدلا ريغ لماعتلا ببستي دق
 ةيامحلا زاهج فلتإ يف كلذ ببستي دق امك .لطع وأ ءاد�لا يف روهدت ثودح ىلإ كلذ يدؤي دق .قيرح بوشن وأ راجفنا ثودح
.لماكلاب هاندأ ةدراولا تاداشر�لا عب�تا .صاخش�لل تاباصإ عوقو وأ زاهجلا فلتإ ىلإ كلذ يدؤي دق .ةيراطبلا يف بّكرُملا

رطخ

تاقصلملا ةعباط عم ةيراطبلا مدختسا Rhino 6000+ طقف.

2 / تباث رايت تلوف 9) قفرملا يبرهكلا رايتلا لوحم مادختساب تاقصلملا ةعباط يف اهبيكرت للخ طقف ةيراطبلا نحش نكمي 
.(ريبمأ

رئاجس ةعلو نحاش وأ يئابرهك ذخأمب ًةرشابم زاهجلا ليصوتب مقت ل.

ةيوئم ةجرد 60 قوف اهب ةرارحلا ةجرد عفترت دق ةرايس لخاد وأ رانلا نم برقلاب ةيراطبلا ن�زخت ل.

ريذحت

فصنو تاعاس ثلث للخ نحشلا لمتكي مل اذإ ةيراطبلا نحش نع ف�قوت.

هيبنت

ةنكاس ءابرهك ّدلوي ناكم يف ةيراطبلا وأ تاقصلملا ةعباط مدختست ل.

طقف ةفرغلا ةرارح ةجرد يف تاقصلملا ةعباط مدختسا.

ةيوئم ةجرد 35 ىلإ ةيوئم ةجرد 10+ ةرارح ةجرد قاطن يف طقف ةيراطبلا نحش نكمي.

ةيوئم ةجرد 60 ىلإ ةيوئم ةجرد 10- ةرارح ةجرد قاطن يف طقف ةيراطبلا غيرفت نكمي.

تايراطب لإ مدختست ل DYMO ةيلص�لا.

يبرهكلا فينصتلا

ريبمأ 2.0 ،تلوف 9 :لخادلاةعباطلا

يبرهكلا رايتلا لوحم
ريبمأ 0.6 ،زتره 50/60 ،تلوف 240-100 :لخادلا

ريبمأ 2.0 ،تلوف 9 :جراخلا
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زومرلا

.ةئفلا بسح ةيضارتفلا زومرلا ةيلاتلا لوادجلا درست

ةيئابرهك

تانايب/توص

ويديف/توص

ريذحت

ميقرت تاملع

ساوقأ

مهسأ

ماقرأ

ةلمع

ةيلزنم ةيئابرهك تاودأ
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ةبتكملا صوصن

.ةئفلا بسح ةبتكملا يف ةدوجوملا صوصنلا ةيلاتلا لوادجلا درست

عقوملا

توصلا

DEMARCةبتكملا

DENيفلخلا قحلملا

عجتنملاوهبلا

طسولاةباوبلا

راسيلاجارجلا

نيميلايجراخلا ءزجلا

ةحابسلا مامحيلخادلا ءزجلا

فويضلا مامحةيمام�لا ةهجلا

ةفايضلا رادةقيدحلا

ةيضايرلا باعل�لا ةلاصيسيئرلا مامحلا

يولع قباطةنازخلا

يولعةساردلا

ودرايلبلا ةفرغةهدرلا

نيزختلا ةفرغيلفسلا

ةيلستلا ةفرغةردنسلا

سولجلا ةفرغةفرشلا

فويضلا ةفرغقباطلا

ماعطلا ةفرغيسيئرلا قباطلا

ةلئاعلا ةفرغيلفسلا قباطلا

ليسغلا ةفرغةيسمشلا ةفرغلا

ةشيعملا ةفرغءانفلا

مونلا ةفرغراسملا

ةيسيئرلا مونلا ةفرغحرسملا

ةددعتملا طئاسولا ةفرغخبطملا

سبلملا ليدبت ةفرغنخاسلا سطغملا

تارايسلا رممبتكملا

نيميلا ةيحان ةيجراخ ةعامستوصلا ىوتسم يف مكحتلا

رسي�لا بناجلا يف ةيفلخ ةعامسةقطنملا

فصتنملا يف ةيفلخ ةعامسيرصب

نيميلا ةيحان ةيفلخ ةعامسيرظانت

رسي�لا بناجلا يف ةعامسيمقر

نمي�لا بناجلا يف ةعامسةعامس

قصل طيرشفصتنملا يف ةيمامأ ةعامس

يطيحم توصراسيلا ةيحان ةيمامأ ةعامس

(PHONO) فارغونوفنيميلا ةيحان ةيمامأ ةعامس

(CD) طوغضم صرقنيميلا ةيحان يطيحم توصب ةعامس

توصلا مخضمنيميلا ةيحان يطيحم توصب ةعامس

راسيلا ةيحان ةيجراخ ةعامس
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ويديف

تانايب/توص

ةيامحلا

CATVحوضولا يلاع زافلت

IRضرع زاهج

RGBةيسمل ةشاش

RFةبقارم ةشاش

RS-232دُعب نع

S-VIDEOلافط�لا ةسيلج ةبقارم اريماك

SATحيتافملا ةحول

VCRةبكرم ةعومجم

VESAويديفلا صارقأ كحم

يمقر ويديف لجسمويديفلا باعلأ

يمقرلا ويديفلا لصومنوكملا

 حوضولا ةيلاع ةددعتملا طئاسولا ةينقت

(HDMI)

زافلت

COةكبش

DEMARCسكاف

USBلومحم رتويبمك

يكلسلتنرتن�لا

لبكلا مدوم(LAN) ةيلحملا ةكبشلا

يفتاه ماظنبتكم حطس زاهج

تنرتن�لا لوكوتورب ربع توصلا لقن(DSL) يمقر كرتشم طخ

 ذفانملا ددعتم يمقر كرتشم طخ

(DSLAM)

فتاه

PIRراذنإ ةرافص

دُعب نعنوبركلا ديسكأ يداحأ

ةحورملا لصفمكحتلا ةادأ

رايغ عطقبوبنأ

ةرارحلا فشاكهايملا عافترا

اريماكضر�لا

ةينويزفيلت ةبقارم اريماكبابلا

جاجزلا رسكيفلخلا بابلا

رعشتسمةباوبلا

ةكرحلا رعشتسمةقاطلا

ةذفانلاب صاخلا ةكرحلا رعشتسمزاغلا

ةمدصلا رعشتسمةذفانلا

بابلا ةكرح رعشتسميمامأ باب

ناخدلا فشتكمجارجلا باب

ءاملا فشتكمقوب

تارايسلا رممةجودزم ةينقت

تاقلزنمةحابسلا مامح

سملت طاقنةيلخ

فتاهةضفخنم ةرارح ةجرد

بورتس
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