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DYMO Connectفيالميزاتأحدث for Desktop

1.4.3اإلصدار
nاتصالجهاتقوائمإضافةDYMO
nالسالمةحولفنيةصورإضافةتمت

1.4.2اإلصدار
nطابعاتيدعمLabelWriter 5XLوTurboو550و550 label
nملصقاتدعمDYMOتقنيةخاللمنالمعتمدةAutomatic Roll Recognition™
n10.14اإلصداردعمMojaveنظاممنmacOSاألحدثواإلصدارات
nالثانوية.الميزاتبعضفيتحسينات

1.3.2اإلصدار
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nملصق"طباعةاإلضافيةالميزةإضافةتمتDYMO"إلىMicrosoft Word.
nالبرنامجمطورمجموعة)SDK(اآلن.متوفرة

1.1اإلصدار
nالفيتناميةالتايالندية،اليابانية،الهندية،الروسية،المبسّطة،الصينيةاإلضافيةاللغاتدعم
nالثانوية.الميزةتحديثات
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مقدمة

DYMO Connect for Desktopملصقاتطابعةعلىبسرعةوطباعتهاالملصقاتإنشاءالبرنامجلكيتيح
DYMOالتالية:باألقسامالبدءبالتفصيل.البرنامجاستخدامكيفيةهذاالمستخدمدليليصفبك.الخاصة

nاالستخدامبدء
nالمتداولةاألسئلة
nالملصقاتتصميم
nالبياناتاستيراد

DYMOالبرنامجتعليماتمثلالمعلوماتنفسعلىهذاالمستخدمدليليحتوي Connect for Desktop
اإلنترنت.على
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االستخدامبدء

االستخدامبدء

DYMO Connectممااختربسرعة.وطباعتهالملصقاتأحدإلنشاءعديدةخياراتعلىالبرنامجيشتمل
يلي:
nعليه.نصككتابةيمكنكبسيطنصكائنعلىيحتويبسيطًاملصقًااختر
nملصقك.تطبيقكإلىاستنادًامسبقًامنسقملصققالبتحديد
nفارغ.ملصقخاللمنالمخصصتصميمكإنشاء

التالية:األقسامراجعالمعلومات،منلمزيدٍ
DYMOالبرنامجعلىعامةنظرة Connect
بسيطملصقطباعة
جديدملصقإنشاء
جديدملصقفتح

ملصقكنوعتحديد
مخصصتخطيطتصميم

البرنامجعلىعامةنظرة

الملصقاتتحديد
نوعمنالملصقاتتُستخدموالحجم.)D1شريطيةملصقاتأوLW(ملصقاتالنوعحسبالملصقاتتُدرج
LWطابعاتفيLabelWriter.نوعمنالملصقاتتُستخدمD1ملصقاتصانعاتفيLabelManagerو
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بسيطملصقطباعة

MobileLabeler.فيماإضافيةخياراتٍعلىالملصقذلكيشتملفقدوحجمه،الملصقلنوعتحديدكبمجرد
علىحاليًا.المحددةالملصقاتطابعةعلىالقائمةفيالمتوفرةالملصقاتتعتمدكليهما.أواللونأوالمادةيخص
.D1نوعمنشريطيملصقاختيارعلىقادرًاتكونفلن،LabelWriterطابعةبتثبيتقمتإذاالمثل،سبيل
إذاعماتسألكرسالةتتلقىفقدمختلف،نوعأوحجمإلىالطابعةفيD1نوعمنشريطيةملصقاتٍتغييرعند
اخترتإذاالملصق.نوعتغييرفيترغبكنتإذاأوحاليًاالمحددالملصقباستخدامالمواصلةفيترغبكنت
ملصقكتصميمعلىالموجودةالكائناتحجمتغييرفسيتمالطابعة،فيالملصقلفةيطابقحتىالملصقتغيير
حجممعيتطابقالأنهمنبالرغمللملصقالحاليبالحجمالعملمتابعةيمكنكالجديد.الملصقلتناسبالحالي
نتائجعلىتحصلقدأوالطباعةقبلالمطابقةالملصقاتإدراجعليكيتعينذلك،ومعالطابعة.فيالملصق
متوقعة.غيرطباعة

بسيطملصقطباعة
عليهوتطبعنصًاإليهتضيفأنيمكنكحيثواحدنصكائنباستخدامالبسيطالملصققوالبإعداديتم

ورأسي.أفقيالبسيط:الملصقمنإصدارانيتوفربسرعة.
بسيطملصقلطباعة

.جديدفوقفانقرالتصميم،صفحةفيبالفعلمعروضًاالبسيطالملصقيكنلمإذا.1
.فتحفوقوانقررأسيًا،أوأفقيًاإماالبسيطالملصققالبحدد.2

فتحه.المرادالقالبعلىالمزدوجالنقريمكنككما
الملصق.علىالنصكائنفينصكأدخل.3
منطقةمناليسارعلىالخصائصجزءفيالموجودةالخياراتباستخدامالتخطيطتغييرأوالنصتنسيق.4

التصميم.
.طباعةفوقانقر.5

جديدملصقإنشاء
القوالب.أحدبتحديدالبدءيمكنكأوفارغ،بملصقٍيبدأجديدملصقإنشاءيمكنك
منالعديديوجدالتطبيق.حسبالملصقاتهذهتصنيفتمالبدء.يمكنكحتىالمُنسَّقَةالملصقاتمنعدديتوفر
كنقطةالقالباستخداميمكنكبذاته،قالبتغييريمكنكالبينمامنها.تختارأنألجلتطبيقكلضمنالقوالب
الحقًا.لالستخدامالملصقحفظثمتغييراتك،وإجراءبداية
الخاص.ملصقكلتصميمالفارغالملصقحدد

ملصقباستخدامملصقإلنشاء

.جديدحدد.1
.الملصقاتتحديدراجعالطابعة.فيالملصقمعيتطابقالملصقنوعأنمنتأكد.2
الملصق.تطبيقاتأحدخاللمنقالبٍتحديد.3

.D1نوعمنالملصقاتألجلالملصقتطبيقاتجميعتتوفرال
التصميم.منطقةفيالملصقوسيظهر.تحريرحدد.4

.الملصقاتتصميمراجعوالخصائص.الملصقكائناتباستخدامالملصقتعديلاآلنيمكنك
الصفحةفيالمحفوظةملصقاتكستظهرمحلي.كمبيوترعلىالملصقاحفظالجديد،تصميمكمناالنتهاءعند

.كمفضلةالملفهذاحفظيمكنككما.األحدثأسفلالمفتوحة
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االستخدامبدء

الجديدالملصقفتح

كمفضل،الملفتحديديمكنكأخرى.مرةًوتكرارًامرارًااستخدامهوإعادةملصقكتصميماتحفظيمكنك
عليه.العثورالسهلمنيكونحيث

تفتح.حتىحاليًاالمحددةالملصقاتطابعةمعفقطالمتوافقةالملصقاتملفاتستتوفر
محفوظملصقملفلفتح

.فتححدد.1
علىملصقاتملفموقعلتحديداستعراضفوقانقرأو،.المفضالتأواألحدثتبويبعالمةحدد.2

جهازك.
.فتحفوقانقر.3
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الجديدالملصقفتح

المتداولةاألسئلة

يمكنني...كيف
؟Google/Outlookاتصالجهاتخاللمنعنوانطباعة

الملصق.علىعنوانكائنتحديدأوإضافة.1
االتصالجهاتإدارةأسفلالمنسدلةالقائمةمنOutlookأوGoogleاتصالجهاتحدد.2

العناوين.خصائصلوحةفي
MicrosoftعلىأوGoogleعلىاتصالكجهاتحسابإلىالدخولبتسجيلقم.3

Outlookأدناه.الواردةالقائمةفياالتصالجهاتتظهرذلك.طلبحالةفي
الستخدامها.أكثرأوواحدةاتصالجهةحدد.4

ستتمالتيالملصقاتعددوسيظهرالمحددةاالتصالجهاتمنلكلالملصقاتإنشاءيتم
طباعة.الزرعلىطباعتها

آخر؟تطبيقمنالبياناتاستيراد

أوبياناتجدولمثلآخر،تطبيقأواتصالكجهاتمنالملصقاتمنمجموعةطباعةيمكنك
التفاصيل.منلمزيدٍالبياناتاستيرادراجعبيانات.قاعدة
فياتصالجهاتكقائمةDYMO Labelبرنامجمنالعناويندليلاستيرادأيضًايمكنككما

DYMO Connect.برنامجمنعناويندليلاستيرادراجعDYMO Label.

سريعة؟استجابةشريطي/رمزرمزإضافة

.إضافةالقائمةمنالسريعةاالستجابةرمزأوالشريطيالرمزحدد.1
ملصقك.إلىسريعةاستجابةرمزأوشريطيلرمزجديدكائنيُضاف

الخصائص.جزءفيالبياناتوإدخالالنوعتحديد.2
التفاصيلمنلمزيدٍسريعةاستجابةرمزكائنإضافةأوشريطيرمزكائنإضافةراجع

شكل؟أوصورةإضافة

.إضافةالقائمةمنالخطأوالشكلحدد.1
ملصقك.إلىالخطأوللشكلجديدكائنيُضاف

الخصائص.جزءخاللمنبهاترغبالتيبالهيئةيظهرحتىالخطأوالشكلتغيير.2
التفاصيل.منلمزيدٍخطكائنإضافةأوشكلكائنإضافةراجع

حد؟إضافة

الملصقعلىمنفردكائنإلىحدإلضافة
nالخصائص.جزءعلىالحدعرضتشغيلثمالكائنتحديد
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المتداولةاألسئلة

بالكاملالملصقحولالحدإلضافة

الخصائص.جزءمناأليسرالجانبعلىالتبويبعالمةحدد.1
.الحدعرضتشغيل.2

الصحيح؟الملصقنوعتحديد

مععليهتعملالذيالملصقوحجمنوعيتطابقأنيجبالطباعة،نتائجأفضلعلىللحصول
.جديدةصفحةعلىالملصقنوعتحددأنتطابعتك.فيالملصقات

فيها.الملصقهذاستطبعالتيالطابعةقائمةمنالطابعةحددأوالً،.1
ببعضيتعلقفيما.الملصقنوعالقائمةمنوحجمهالملصقنوعحددذلك،وبعد.2

واللون.المادةتحديدأيضًايمكنكالملصقات،
علىالجزءرقمأوالملصقوصفعنفابحثلديك،الملصقاتنوعتعرفالكنتإذا

الملصق.غالف
التفاصيل.منلمزيدٍجديدملصقإنشاءأوالملصقاتتحديدراجع

طابعتي؟علىالعثور

تلكوستظهر.الطابعةقائمةفيجهازكعلىالمثبَّتةالملصقاتطابعاتجميعستُدرج
متصلة.كغيرحاليًاالمتصلةغيرلكنالمثبتةالطابعات

من:فتأكدمُدرجة،وغيرالسلكيةطابعةلديككانتإذا
nالتشغيل.قيدالطابعةأن
nالكمبيوتر.جهازبهايتصلالتيالالسلكيةالشبكةبنفسمتصلةالطابعةأن
ملفقائمةمنشبكةطابعةإضافةفوقفانقربشبكتك،ومتصلةالتشغيلقيدالطابعةكانتإذا

القائمة.إلىالطابعةإلضافةالخطواتواتبع
األخطاءاستكشافقسمإلىفارجعطابعتك،علىالعثورعليكيتعذريزالالكانإذا

.DYMOعمالءدعمبفريقاتصلأوللطابعةالمناسبالمستخدمدليلفيوإصالحها

محفوظ؟ملصقفتح

الملف.شريطمنفتحفوقانقر.1
استعراضفوقفانقر،المفضالتأواألحدثفييظهرالفتحهتريدالذيالملصقكانإذا.2

جهازك.علىالملصقموقعلتحديد
.فتحفوقوانقرالملصقحدد.3

الملصقات؟منالمزيدعلىالحصول

n
.الملصقاتفوقانقر
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التصميمكائناتإضافة

الملصقاتتصميم

التخطيطاتأحداستخدامأوفارغملصقٍمنالبدءيمكنكالخاص.تصميمكباستخداممعقَّدملصقإنشاءيمكنك
بداية.كنقطةالنموذجية
DYMOالبرنامجيشتمل Connectالنموذجيةالتخطيطاتهذهتُرتَّبالنموذجية.التخطيطاتمنالعديدعلى
معينتطبيقعلىللحصولإليهابحاجةأنتِالتيالتصميمكائناتأغلبعلىوتحتويالملصق،تطبيقبواسطة

للملصقات.
عن:عبارةالملصقتطبيقفئاتإن

السعرعالمةالعنوانبسيط

الشريطيالرمز*الشحنملفاتمجلد

*الوسائط*االسمشارةالرفوفعلىالتخزين/الوضع

.LabelWriterطابعاتإحدىتحديدعندفقط*تتوفر

فارغ.ملصقيتوفركما
وقت.أيفيلالستخدامحفظهيمكنكلملصقك،تصميمكبمجرد

التصميمكائناتإضافة
الملصقات.أحدإلىتصميمكائناتإضافةخاللمنالمخصصملصقكتخطيطتنشئأنيمكنك
ملصقك:إلىالكائناتمنالتاليةاألنواعإضافةيمكنك

النص

العنوان

الصورة

الشريطيالرمز

االستجابةرمز
)QR(السريعة

الشكل

السطر

العداد

والوقتالتاريخ

الضخمالشحنملصقيشتملالمثال،سبيلعلىمنفصل.كائنعنعبارةهيملصقعلىموجودةمعلومةكل
التالية:الكائناتعلىأدناهالموجود

nالمستلمعنوانلحملالعنوانكائن
nبكالخاصاإلرجاععنوانلحملالنصكائن
nأخرىصورةأوشركتكشعارلحملالصورةكائن
nالمستلمعنوانعناإلرجاعوعنوانالشعارلعزلالمُستخدماألفقيالخطكائن

9



الملصقاتتصميم

كائنإلضافة

إضافته.فيترغبالذيالكائننوعوحددإضافةفوقانقر.1
الخصائص.جزءعلىالتخطيطأوالتنسيقأوالخياراتغيّرْالملصق،علىالمُحددالكائنباستخدام.2

راجع:الكائنات،حولالمعلوماتمنلمزيدٍ
nنصكائنإضافة
nعنوانكائنإضافة
nصورةكائنإضافة
nشريطيرمزكائنإضافة
nسريعةاستجابةرمزكائنإضافة
nشكلكائنإضافة
nخطكائنإضافة
nعدادكائنإضافة
nوالوقتالتاريخكائنإضافة

نصكائنإضافة
تخصيصيمكنكعنوان.نصغيرآخرلنصٍنصكائناتعلىتنشئهاالتيالملصقاتمنالعديدستحتوي
كائنفيبكاملهالنصعلىالخصائصتنطبقالنص.ومحاذاةالخطوحجمالخطتغييرمثلالنص،مظهر
لكلمنفصلنصكائنإضافةعليكيجبالملصق،علىالنصعلىمختلفةأنماطلتطبيقالمحدد.الملصق
نمط.
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التصميمكائناتإضافة

والتخطيطالتنسيقخصائص

علىالمثبتةالخطوطمنالعائالتتلكهيالمتوفرةالخطوط
جهازك.
تلقائيًاالخطحجممنالتلقائيةالمالءمةتغيربالنقاط.الخطحجم
المالءمةتشغيلإيقافالملصق.كائنحجممنمالئمًايكونحتى

محددة.نقطةحجملتعيينالتلقائية
عائلةفيمتاحًاكان(إذامائل.أومُسطَّرأوعريض-الخطنمط

الخطوط)

الكائن.ضمنالنصاتجاه

الكائن.ضمنللنصاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنللنصالرأسيةالمحاذاة

النص.لون

الكائن.خلفيةلون

الكائن.ضمنالنصتدوير

الكائن.حولحد

الشكلحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحد

عنوانكائنإضافة
Microsoftاتصالجهاتمنالعنوانمعلوماتلطباعةمُصممأنهإالالنص،كائنالعنوانكائنيشبه

OutlookأوGoogle،الكائن.فيعنوانٍكتابةيمكنكأو
المتحدةالوالياتفيالبريديةالخدمات"دائرةأوUSPSلعنوانموحدًاتنسيقًاتستخدمأنكمنالتأكديمكنككما

قاعدةمقابلفيأمريكيعنوانٍمنالميزةهذهتتحقق.األمريكيالعنوانضبطتحديدخاللمناألمريكية"
أرقام.تسعةمنالمكونالكاملZIP+4رمزتلقائيًاوتضيفأخطاء،أيوتصححأمريكية،لعناوينبيانات
العنوانقائمةباستيرادقمثمعنوانك،لملصقتخطيطًاأنشئالعنوان،قائمةمنواحدملصقمنأكثرلطباعة
المعلومات.منلمزيدٍالبياناتاستيرادراجعطباعتها.فيترغبالتي

عنوانكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالعنوانتحديد.1
ملصقك.إلىفارغجديدعنوانكائنيُضاف

Microsoftاتصالجهاتوحدداتصالجهةإدراجفوقانقر.2 OutlookأوGoogle.
اتصالك.جهاتقائمةستُعرضثمحسابك،إلىالدخولتسجيلمنكسيُطلب
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الملصقاتتصميم

.إدراجفوقانقرثماستخدامهافيترغبالتياالتصالجهةتحديد.3
األمريكي.العنوانمنللتحققاألمريكيالعنوانضبطحدداختياريًا،.4
.التخطيطوالتنسيقخصائصباستخدامالعنوانتنسيق.5

والتخطيطالتنسيقخصائص
علىالمثبتةالخطوطمنالعائالتتلكهيالمتوفرةالخطوط
جهازك.
تلقائيًاالخطحجممنالتلقائيةالمالءمةتغيربالنقاط.الخطحجم
المالءمةتشغيلإيقافالملصق.كائنحجممنمالئمًايكونحتى

محددة.نقطةحجملتعيينالتلقائية
عائلةفيمتاحًاكان(إذامائل.أومُسطَّرأوعريض-الخطنمط

الخطوط.)

الكائن.ضمنالنصاتجاه

الكائن.ضمنللنصاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنللنصالرأسيةالمحاذاة

النص.لون

الكائن.خلفيةلون

الكائن.ضمنالنصتدوير

الكائن.حولحد

الشكلحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحد

صورةكائنإضافة
فنيةقصاصةإضافةاختياريمكنكالملصقات.أنواعمننوعأيإلىصورةإلضافةالصورةكائناستخداميمكن
منلجزءصورةالتقاطأوجهازك،علىالملفاتأحدأوالحافظةمنصورةإدراجأواالفتراضي،شعاركأو

جهازك.كاميراباستخدامصورةالتقاطأوالمكتب،سطح
الصور:ملفاتمنالتاليةاألنواعاستخداميمكنك

BMPGIFPNGJPGTIF

قريبةتدرجهاالتيالصورةحجمأنمنتأكدالخاصة،صوركإحدىإضافةفعندالنتائج،أفضلعلىللحصول
علىشركتكشعارطباعةفيرغبتإذاالمثال،سبيلعلىالملصق.علىستظهرالتيالصورةحجممن

عنداحذرذلك،إلىباإلضافةبوصة.7×5بقياسشعارصورةاستيرادعدمعليكفيتعينمشحون،ملصقٍ
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التصميمكائناتإضافة

متوقعة.غيرنتائجتحدثقدالطباعة،خاللرماديتدرجإلىالصورةلونتحويلعنداللون.صورةاستخدام
ممكنًا.ذلككانكلمارماديبتدرجأووأبيضأسودبألوانصوراستخدام
صورةكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالصورةتحديد.1
ملصقك.إلىجديدصورةكائنيُضاف

الملصق:علىصورةكائنفيالصورةإلدراجيليمماواحدًاحددالخصائص،جزءفي.2
lجهازك.علىماصورةموقعلتحديد-استعراض
lبرنامجأسفلالمكتبسطحمنلجزءصورةاللتقاط-شاشةلقطةDYMO Connect for

Desktop.مباشرة
lالبرنامج.فيالمضمنةالعديدةالفنيةالقصاصاتصورإحدىلتحديد-فنيةقصاصة
lجهازك.كاميراباستخدامصورةاللتقاط-صورةالتقاط
lالحافظة.فينَسختهاصورةللصق-الحافظةمن

.التخطيطخصائصباستخدامالصورةكائنتخطيطتغيير.3
التخطيطخصائص

إلىالعرضنسبةعلىالحفاظمعالكائنلتعبئةالصورةحجمتغييرالتعبئة
االرتفاع.

إلىالعرضنسبةتجاهلمعالكائنلتعبئةالصورةحجمتغييرتمديد
االرتفاع.

الكائن.ضمنللصورةاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنللصورةالرأسيةالمحاذاة

الكائن.ضمنالصورةتدوير

حوافبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحدالصورة

شكلكائنإضافة
ملصقك.إلىناقصةقطعأودوائرأومستطيالتأومربعاتإضافةيمكنك
شكلكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالشكلحدد.1
الكائن.حجملتعبئةدائرةعلىالكائنيحتويافتراضيًا،ملصقك.إلىجديدشكلكائنيُضاف

الخصائص.جزءفيالخياراتمنتريدهالتيالشكلحدِّد.2
.الكائناتحجمتغييرراجعالملصق.علىالكائنحجمتغييرخاللمنالشكلغيِّر.3
.التخطيطخصائصباستخدامالتعبئةلونأوللشكلالتفصيليالمخططتغيير.4

الملصق.إلىإلضافتهاألشكالأحدعلىالمزدوجالنقريمكنككما
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الملصقاتتصميم

التخطيطخصائص

الخط.لون

التعبئة.لون

الخط.نمط

الخط.عرض

قائمةالمثلثاتعلىينطبقالكائن.ضمنالشكلتدوير
فقط.الساقينومتساويةالزاوية

خطكائنإضافة
ملصقك.إلىحذفعالماتأودوائرأومستطيالتأومربعاتإضافةيمكنك
شكلكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالخطحدد.1
ملصقك.إلىجديدخطكائنيُضاف

الخصائص.جزءفيالخياراتمنتريدهاالتيالخطزاويةتحديد.2
.الكائناتحجمتغييرراجعالملصق.علىالكائنحجمتغييرخاللمنالخطحجمتغيير.3
التخطيط.خصائصباستخدامالخطنمطأواللونتغيير.4

الملصق.إلىإلضافتهالخطخياراتأحدعلىالمزدوجالنقريمكنكما
التخطيطخصائص

الخط.لون

الخط.نمط

الخط.عرض

فقط.القطريةالخطوطعلىينطبقالكائن.ضمنالخطتدوير

حوافبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحدالخط

شريطيرمزكائنإضافة
مناالختياريمكنكاألنواع.أوالتنسيقاتمنالعديدعلىبناءًشريطيةرموزًاتتضمنملصقاتإنشاءيمكنك
وEANوUPCو5من2والمتداخل128والرمز")9من3"الرمزبـأيضًا(المُسمى39الرمز

UCC/EAN الشريطية.PDF417رموزوأنواعCodabarوITF-14و128

لديكوأنالشريطية،الرموزأنواعبينالموجودةلالختالفاتبالفعلمدركأنكالوثائقهذهتفترض
الرموزحولالمزيدلمعرفةبحاجةكنتإذامؤسستك.فيالشريطيةالرموزلدمجحاليةخطة

اإلنترنت.عبرالمتوفرةالممتازةالتعليميةالكتبمنالعديدهناكفإنالشريطية،
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التصميمكائناتإضافة

شريطيرمزإلضافة

إضافة.قائمةمنالشريطيالرمزتحديد.1
تلقائيًا.128الرمزالشريطيالرمزنوعيكونافتراضيًا،ملصقك.إلىجديدشريطيرمزكائنيُضاف

الخصائص.جزءفيالبياناتوإدخالالشريطيالرمزنوعتحديد.2
الشريطي.الرمزأسفلأوأعلىالشريطيالرمزنصلعرضاختراختياريًا،.3
التخطيط.خصائصفيالشريطيالرمزحجمتغيير.4

والتخطيطالتنسيقخصائص

أعلىالنصوضعفيمكنكالشريطي،الرمزنصلعرضاخترتإذا
النصخطتحديديمكنكذلك،وبعدالشريطي.الرمزأسفلأو

ونمطه.وحجمه

الملصق.علىالشريطيالرمزكائنحجم

الكائن.ضمنالشريطيللرمزاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنالشريطيالرمزتدوير

الرمزحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحدالشريطي

ستجابةرمزكائنإضافة سريعةا
أوالنصاستخداميمكنالسريعة.االستجابةرمزكائنباستخدامملصقكإلىسريعةاستجابةرمزإضافةيمكن
رمزفيURLبياناتأوvCardبطاقةأوالقصيرةالنصيةالرسالةأواإللكترونيالبريدعنوانأوالهاتفرقم

السريعة.االستجابة
وأنالسريعة،االستجابةرمزأنواعبينالموجودةلالختالفاتبالفعلمدركأنكالوثائقهذهتفترض
حولالمزيدلمعرفةبحاجةكنتإذامؤسستك.فيالسريعةاالستجابةرموزلدمجحاليةخطةلديك
اإلنترنت.عبرالمتوفرةالممتازةالتعليميةالكتبمنالعديدهناكفإنالسريعة،االستجابةرمز

سريعةاستجابةرمزكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالسريعةاالستجابةرمزتحديد.1
حجملتعبئةدائرةعلىالكائنيحتويافتراضيًا،ملصقك.إلىجديدسريعةاستجابةرمزكائنيُضاف
الكائن.

الخصائص.جزءفيالبياناتوإدخالالسريعةاالستجابةرمزنوعتحديد.2
التخطيطخصائصفيالسريعةاالستجابةرمزحجمتغيير.3

التخطيطخصائص

افتراضي.التلقائيالوضعالسريعة.االستجابةرمزحجم
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الشكلحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحد

والوقتالتاريخكائنإضافة
والوقت.التاريخكائناتعلىتحتويالتيالملصقاتعلىكليهماأوالحاليالوقتأوالتاريخطباعةيمكنك
تلقائيًا.والوقتالتاريخيُحدَّث
والوقت.التاريخنصوبعدقبلالنصطباعةواختياركليهماأوفقطالوقتأوفقطالتاريخطباعةاختياريمكنك
علىوموضعهماوالوقتالتاريخظهورفيوالتحكموالوقت،للتاريخالمستخدمالتنسيقتعديليمكنككما

الملصق.

أوالتاريخلتغييرالملصق.علىمباشرةًفقطالوقتأوالتاريخبياناتوبعدقبلالنصتحريريمكن
التاريخكائنحذفعليكيجبكامل،نحوٍعلىوالوقتالتاريخلحذفالخصائص.استخدمالوقت،
بالكامل.والوقت

والوقتالتاريخكائنإلضافة

.إضافةقائمةمنوالوقتالتاريختحديد.1
الحاليين.والتاريخاليومعلىافتراضيًاالكائنيحتويملصقك.إلىوالوقتللتاريخجديدكائنيُضاف

الملصق.علىوالوقتالتاريخكائنتحديد.2
بها.ترغبالتيبالطريقةوالوقتالتاريخلعرضالخياراتخصّصْالخصائص،جزءفي.3
التخطيط.والتنسيقخصائصباستخدامالعدادكائنفيالنصتنسيق.4
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التصميمكائناتإضافة

والتخطيطالتنسيقخصائص
علىالمثبتةالخطوطمنالعائالتتلكهيالمتوفرةالخطوط
جهازك.
تلقائيًاالخطحجممنالتلقائيةالمالءمةتغيربالنقاط.الخطحجم
المالءمةتشغيلإيقافالملصق.كائنحجممنمالئمًايكونحتى

محددة.نقطةحجملتعيينالتلقائية
عائلةفيمتاحًاكان(إذامائل.أومُسطَّرأوعريض-الخطنمط

الخطوط)

الكائن.ضمنالنصاتجاه

الكائن.ضمنللنصاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنللنصالرأسيةالمحاذاة

النص.لون

الكائن.خلفيةلون

الكائن.ضمنالنصتدوير

الكائن.حولحد

الشكلحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحد

عدادكائنإضافة
الملصقات.منسلسلةوتسلسليًاتلقائيًاالعدادكائنيرقّم

والزيادةالبداية،رقمتعيينيمكنككماوبعدها.العدادأرقامقبلظهورهفيترغبالذيالنصتحديديمكنك
األولية.األصفاروتضميناألرقام،لعرضاألدنىوالحدوالمزيد)،،1،2،10(العدفياستخدامهاالمُراد
خصائصباستخدامواألرقامللنصوالرأسيةاألفقيةالمحاذاةوتغييروالنص،لألرقامالخطإعداداتتغيير

التخطيط.والتنسيق

استخدمالعداد،بياناتلتغييرالملصق.علىمباشرةًفقطالعدادبياناتوبعدقبلالنصتحريريمكن
بالكامل.العدادكائنحذفعليكيجبالعداد،بياناتلحذفالخصائص.

عدادكائنإلضافة

إضافة.قائمةمنالعدادحدد.1
الملصق.علىالعدادكائنتحديد.2
.البدءرقمأدخلالخصائص،جزءعلى.3
.الزيادةأدخل.4
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المطلوب.النصوأدخلالحقةإضافةو/أوسابقةإضافةحدداختياريًا،.5
األرقام.عددوأدخلاألوليةاألصفارإضافةحدداختياريًا،.6
التخطيط.والتنسيقخصائصباستخدامالعدادكائنفيالنصتنسيق.7

بك.الخاصبالتسلسلالملصقاتجميععلىالتنسيقتحديداتستنطبق

فيترغبالتيالملصقاتعددوأدخلطباعةبجوارفوقانقرالسلسلة،لطباعةمستعدًاتكونعندما.8
السلسلة.فيتضمينها

والتخطيطالتنسيقخصائص
علىالمثبتةالخطوطمنالعائالتتلكهيالمتوفرةالخطوط
جهازك.
تلقائيًاالخطحجممنالتلقائيةالمالءمةتغيربالنقاط.الخطحجم
المالءمةتشغيلإيقافالملصق.كائنحجممنمالئمًايكونحتى

محددة.نقطةحجملتعيينالتلقائية
عائلةفيمتاحًاكان(إذامائل.أومُسطَّرأوعريض-الخطنمط

الخطوط)

الكائن.ضمنالنصاتجاه

الكائن.ضمنللنصاألفقيةالمحاذاة

الكائن.ضمنللنصالرأسيةالمحاذاة

النص.لون

الكائن.خلفيةلون

الكائن.ضمنالنصتدوير

الكائن.حولحد

الشكلحافةبينالمسافةمقداريعينفقط.D1ملصقاتعلىينطبق
الكائن.وحد

الكائناتتحديد
عدة.بطرقٍالملصقعلىالكائناتتحديديمكنك
واحدكائنإلضافة

الكائن.فوقانقر
الكائناتمنالعديدلتحديد

األول.الكائنحدِّد.1
إضافية.كائناتفوقانقر،Ctrlمفتاحفوقالضغطمواصلةمع.2
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الكائناتمعالتعامل

أخرىكائناتأسفلتكونقدكائناتلتحديد
.تحديدفوقوانقركائنأيفوقاأليمنالفأرةبزرانقر.1
الكائناتجميعلتحديدالكلتحديداخترأوتحديدهافيترغبالتيالكائناتمنالعديدأوواحدًاكائنًااختر.2

الملصق.على

الكائناتمعالتعامل
حذفها.أونسخهاأوحجمهاتغييرأوالملصقعلىالكائناتنقليمكنك
كائنلنقل

الملصق.علىجديدموضعإلىوسحبهكائنتحديد
الكائنحجملتغيير

الطولحجملتغييرالزاويةمقبضسحباتجاه.أيفيالحجملتغييرالمقابضأحدوسحبالكائنتحديد
متناسب.نحوٍعلىوالعرض

كائنلنسخ
كائن.فوقاأليمنالفأرةبزرانقر.1

السياق.قائمةتظهر
.نسخفوقانقر.2

جديد.ملصقٍعلىأوالملصقنفسعلىالكائنلصقيمكنالحافظة.إلىالكائننسختم
كائنلحذف

كائن.فوقاأليمنالفأرةبزرانقر.1
السياق.قائمةتظهر

.حذففوقانقر.2
الكائن.حذفتم

الكائناتمحاذاة
باستخدامالبعضبعضهامعالكائناتمحاذاةتتمكليهما.أورأسياًأوأفقياًبدقةالكائناتمنالعديدمحاذاةيمكنك
علىفوقنقرتثمنصوصكائناتثالثةحددتَإذاالمثال،سبيلعلىتحددها.التيالمحاذاةمناألقربالجانب
الملصق.علىاألبعداأليسرالكائنمعللكائناتاليسرىالجوانبمحاذاةفستتملليسار"،"محاذاة

الملصق.حافةمنالقريبالموضعمعالمحددةالكائناتمحاذاةيمكنككما
البعضبعضهامعالكائناتلمحاذاة

محاذاتها.فيترغبالتيالكائناتتحديد.1

.فوقانقر.2
تطبيقها.فيترغبالتيوالرأسيةاألفقيةالمحاذاةخياراتتحديد.3
لتحديداتك.وفقًاالملصقعلىالكائناتمحاذاةتتم

الملصقضمنالكائناتلمحاذاة
محاذاتها.فيترغبالتيالكائناتتحديد.1

.فوقانقر.2
تطبيقها.فيترغبالتيالمحاذاةخياراتتحديد.3
لتحديداتك.وفقًاالملصقعلىالكائناتمحاذاةتتم
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الملصقاتتصميم

الكائناتترتيب
الملصق.علىاألخرىالكائناتمنالخلفإلىأواألمامإلىالكائنهذانقلأوما،كائنتأخيرأوتقديميمكنك
الكائناتلترتيب

.فوقوانقركائنًاحدد.1
الملصق.علىاألخرىالكائناتمنقريبٍنحوٍعلىالمحددالكائنتأخيرأولتقديمالخياراتأحداختر.2
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االتصالجهاتطباعة

االتصالجهاتقوائماستخدام

DYMO Connectفيالعناوين""دليلميزةتماثلوالتياالتصال،جهاتقائمةميزةالبرنامجيتضمن
DYMOبرنامج Label.اتصالجهاتقائمةلكتتيحDYMO Connectأوالعناوينحفظإمكانية

رغبتك.حسباالتصالجهاتقوائممنالكثيرإنشاءيمكنكشائع.نحوعلىتستخدمهاالتياألخرىالمعلومات
يلي:بماالقياميمكنككما
nبالماوس.النقرعبرالملصقاتأحدعلىعنوانكائنإلىاتصالكجهاتقائمةمنالمعلوماتإدخال
nَرغبتك.حسباالتصالجهاتقوائممنالكثيربإنشاءاحظ
nبرنامجمنالعناوينباستخدامالملصقاتاطبعOutlookاتصالجهاتأوGoogle.
nبرنامجعناويندليلمنعناوينقائمةاستوردDYMO Label.
nاالتصال.جهاتقائمةفيبالبحثتريدهاالتيالعناوينعلىسريعبشكلاعثر
nأخرى.إلىاتصالجهاتقائمةمنبسهولةانتقل

االتصالجهاتطباعة
DYMO Connectاتصالجهاتقائمةمنلديكأكثرأوواحدةاتصالجهةباستخدامملصقاتإنشاءيمكنك

.OutlookاتصالجهاتأوGoogleاتصالجهاتأو
اتصالجهةقائمةفيملصقاتإلنشاء

الملصق.علىعنوانكائنتحديد.1
ضمنالموجودةالمنسدلةالقائمةمناستخدامهاالمراداالتصالجهةقائمةحددالعنوان،كائناتلوحةمن.2

.االتصالجهاتإدارة
.الكلتحديدفوقانقرثمطباعتهافيترغبالتياالتصالجهاتحدِّد.3

بإنشائهاقمتالتيالملصقاتعددطباعةالزرسيعرضبتحديدها.تقوماتصالجهةلكلالملصقإنشاءسيتم
بطباعتها.وستقوم

اتصالجهةإضافة
البياناتلصقأوالمعلوماتكتابةخاللمنفرديبشكلDYMOاتصالجهةقائمةإلىعناوينإضافةيمكنك
آخر.مصدرمن

DYMOاتصالجهاتقائمةإلىقيدإلضافة
.االتصالجهاتإدارةحدد.1
.جديدةفوقانقر.2
الصقها.أوالنصيالمربعفيالجديدبالعنوانالخاصةالمعلوماتأدخل.3
.قائمةإلىإضافةفوقانقر.4

أبجدي.بترتيبالقائمةفيالجديدالعنوانسيظهر

الملصقاتأحدمناتصالجهةإضافة
قائمةفياتصالكجهةالعنوانهذاحفظاختياريمكنكالتحرير،منطقةفيملصقعلىلعنوانإدخالكعند

DYMOاتصالجهات Connect.
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االتصالجهاتقوائماستخدام

اتصالجهاتقائمةإلىالملصقاتأحدمنعنوانإلضافة
اتصال.جهاتقائمةإلىإضافتهتريدالذيالعنوانعلىيحتويالذيالعنوانكائنحدد.1
المراداالتصالجهةقائمةحددثمالعنوان،كائنمناأليمنالجانبأسفلفيالموجودةاأليقونةفوقانقر.2

إليها.العنوانإضافة
المحددة.االتصالجهةقائمةفيالعنوانحفظيتم

اتصالجهةتحرير
وقت.أيفياالتصالجهاتقائمةفيالعناوينتعديليمكنك

داخلمنGoogleأوOutlookفياالتصالجهاتعلىتغييراتإجراءيمكنكال
DYMO Connectتعديالتأيةبإجراءقمالعنوان.تصحيحأداةاستخدامبخالفأخرىبطريقة

.DYMO Connectفياستخدامهاقبلهذهاالتصالجهاتعلى

العناويندليلفيعنوانلتحرير
.االتصالجهاتإدارةحدد،ملفالقائمةأوالعنوانكائنخصائصلوحةمن.1
تريدها.التيالتغييراتبإجراءوقمالعنوانفوقمزدوجًانقرًاانقر.2
التغييرات.لحفظالعنوانعنبعيدًاانقر.3

أمريكيعنوانتصحيح
معلديكاالتصالجهاتقائمةفياألمريكيةالعناوينمضاهاةيمكنك،DYMOعنوانتصحيحأداةباستخدام
أرقام.تسعةمنالمكونالكاملZIP+4البريديالرمزبإضافةقمثماألمريكية،العناوينبياناتقاعدة

أوGoogleاتصالجهاتفيالموجودةالعناوينلتصحيحالعناوينتصحيحأداةاستخداميمكنك
OutlookضمنالموجودةDYMO Connectمرةالتغييراتحفظسيتعذرلكنطباعتها،قبل

قممؤقتة.تكونDYMO Connectفيإجراؤهايتمتغييراتأي.OutlookأوGoogleفيأخرى
.DYMO Connectفياستخدامهاقبلهذهاالتصالجهاتعلىتعديالتأيةبإجراء

الملصقاتأحدعلىواحدعنوانلتصحيح
تصحيحه.تريدالذيالملصقعلىالعنوانكائنحدد.1
.األمريكيالعنوانتصحيحفوقانقرالعنوان،كائنخصائصلوحةمن.2

اتصالجهةقائمةفيالعنوانلتصحيح
.االتصالجهاتإدارةحدد،ملفالقائمةأوالعنوانكائنخصائصلوحةمن.1
االتصال.جهةقائمةمنتصحيحهتريدأكثرأوواحدًاعنوانًاحدد.2
.العناوينتصحيحفوق انقر.3

تصحيحها.تمالتيالعناوينبجواراأليقونةتظهر

اتصالجهةحذف
جهةإزالةستتماتصال،جهةحذفعنداالتصال.جهاتقائمةمنأكثرأوواحدةاتصالجهةحذفيمكنك
القائمة.مننهائيًاهذهاالتصال
االتصالجهاتقائمةمناتصالجهةلحذف

.االتصالجهاتإدارةحدد،ملفالقائمةأوالعنوانكائنخصائصلوحةمن.1
حذفها.فيترغبالتياالتصالجهاتحدد.2
.حذففوقانقر.3
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جديدةاتصالجهاتقائمةإنشاء

تأكيد.رسالةستظهر
أخرى.مرةحذففوقانقر.4

جديدةاتصالجهاتقائمةإنشاء
العناويناستيرادفيترغبكنتإذااألخرى.البياناتأوالعناوينلحفظمتعددةاتصالجهاتقوائمإنشاءيمكنك

إليها.المعلوماتاستيرادتريدالتيالقائمةإنشاءأوالًعليكيلزماتصال،جهةقائمةداخلالبياناتأو
جديدةاتصالجهاتقائمةإلنشاء

.االتصالجهاتإدارةحدد،ملفالقائمةأوالعنوانكائنخصائصلوحةمن.1
.جديدةقائمةإنشاءحدداالتصال،جهةلقائمةالمنسدلةالقائمةمن.2
الجديدة.للقائمةاسمًاأدخل.3

برنامجمنعناويندليلاستيرادأومباشرةًبياناتإضافةاآلنيمكنكفارغة.جديدةقائمةستظهر
DYMO Label.

DYMO Labelبرنامجمنعناويندليلاستيراد
DYMOبرنامجفيسابقًابإنشائهقمتعنواندليلفتحيمكنك Label.
DYMO Labelعنواندليللفتح
.االتصالجهاتإدارةحدد،ملفالقائمةأوالعنوانكائنخصائصلوحةمن.1
DYMOمناستيرادحدداالتصال،جهةلقائمةالمنسدلةالقائمةمن.2 Label.
DYMOعناويندليلإلىانتقل.3 Labelفتحفوقانقرثماستيراده،فيترغبالذي.

علىالعناويندليل>مجلدDYMO Labelالمستندات>فيDYMO Labelعناويندليلملفاتتقع
لديك.الكمبيوترجهاز

عناويندليلكملفاالسمنفسباستخدامجديدةDYMO Connectاتصالجهاتقائمةإنشاءيتم
DYMO Label.

االتصالجهاتقوائمبيناالنتقال
الملصقات.إلنشاءاستخدامهاتريدالتيالقائمةاختياريمكنكاالتصال،جهةقائمةمنأكثربإنشاءقمتإذا

االتصالجهاتقوائمبينلالنتقال
جهاتإدارةضمنالموجودةالمنسدلةالقائمةمنفتحهاالمرادالقائمةاخترالعنوان،كائنلوحةمن

.االتصال
بك.الخاصةللملصقاتالختيارهااآلنلديكمتاحةالقائمةهذهفياالتصالجهاتستكون

المنسدلة.القائمةمنفتحهاالمرادالقائمةاختر،االتصالجهةإدارةصفحةمن
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البياناتاستيراد

البياناتاستيراد

كلتعيينثمالبياناتاستيراديمكنكآخر،بياناتملفمنأوعنوانقائمةمنالملصقاتمنمجموعةلطباعة
أوالشريطيالرمزأوالعنوانأوالنصكائناتإلىالبياناتتعيينيمكنكالملصق.علىكائناتإلىبياناتحقل
.URLعنواننوعمنالسريعةاالستجابةرمز
Microsoftاتصالجهاتمنالبياناتاستيراديمكن OfficeأوGoogle.منالبياناتاستيراديمكنككما
.csv.ملفإلىالبياناتتصديرخاللمنبياناتقاعدةأوبياناتجدول
خطوات:خمسمنالبياناتاستيراديتكون

.الملصقاتتصميمراجعملصقك.تخطيطإنشاء.1
.البياناتقاعدةبياناتأوالبياناتجدولاستيرادأوالجهاتاستيرادراجعاستيرادها.المُرادالبياناتتحديد.2
.البياناتحقولتعيينراجعملصقك.تخطيطعلىالكائناتإلىالبياناتحقولتعيين.3
الملصقات.طباعة.4
المستقبلية.االستيرادلعملياتالتخطيطحفظ.5

االتصالجهاتاستيراد
Microsoftاتصالجهاتمنمنهامختارةمجموعةأواالتصالجهاتجميعاستيراديمكنك Outlookأو

Google.
االتصالجهاتلتحديد

.استيرادفوقانقر.1
.OutlookاتصالجهاتأوGoogleاتصالجهاتحدد.2
المطالبة.عندحسابكإلىالدخولتسجيل.3

تلقائيًا.المحددةاالتصالجهاتجميعمعاتصالكبجهاتقائمةتُعرض
.استيرادفوقانقرثماستيرادهافيترغبالتياالتصالجهاتحدِّد.4

.البياناتحقولتعيينراجعملصقك.تصميمإلىاالتصالجهةبياناتتعيينفيالتاليةالخطوةتتمثل

البياناتقاعدةبياناتأوالبياناتجدولاستيراد
Microsoftبياناتجدولمنالبياناتاستيراديمكنك ExcelبياناتقاعدةجدولأوMicrosoft Access.
أو)UDL(كملفأوبفاصلة)المفصولة(القيمةcsv.كملفحفظهاتمالتيالبياناتاستيراديمكنككما

كيفيةحولتعليماتٍلمعرفةالبياناتقاعدةأوالبياناتجدولبرنامجوثائقإلىارجعللبيانات.العالمياالرتباط
منمزيدٍعلىلالطالع)*.UDL(للبياناتعالميارتباطعبرMicrosoftوثائقإلىارجعالبيانات.تصدير

المعلومات.
بياناتملفمنالبياناتالستيراد

.استيرادفوقانقر.1
.استعراضفوقانقر.2
.فتحفوقوانقرجهازكعلىcsv.ملفتحديد.3

تلقائيًا.المحددةالبياناتحقولجميعمعالبياناتتظهر
.استيرادفوقوانقراستيرادهافيترغبالتيالبياناتحقولتحديد.4
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البياناتحقولتعيين

.البياناتحقولتعيينراجعملصقك.تصميمإلىالبياناتحقولتعيينفيالتاليةالخطوةتتمثل

البياناتحقولتعيين
تريدالتيالحقولتحديدطريقعنالملصقعلىكائناتعلىالمستوردةبياناتكمنحقولتعيينيمكنك

البيانات.مصدرفيالحقولجميعتشملقائمةمناستخدامها
حقلمنأكثرتعيينأيضًايمكنكالملصق.علىبالفعلالموجوداآلخرالنصوبعدقبلالبياناتوضعيمكنك
لوضعهاألولاالسمحقلحددالمثال،سبيلعلىترقيم.وعالماتومسافاتآخرنصوإضافةنفسهالكائنعلى
تضعهنصأيسيظهرالمسافة.بعدمكانًالهيحددالذيالعائلةاسمحقلحددثممسافة،وأدخلنصكائنعلى
ملصق.كلعلىالحقولإلىباإلضافةالملصقعلى

إجراءيجبالبيانات.جدولفيبياناتأيتغييريمكنكال.البياناتعرضحددحددتها،التيالبياناتلعرض
أخرى.مرةالمستوردةوالبياناتالمصدرالملففيالبياناتعلىتغييرات
البياناتحقوللتعيين

الملصق.علىURLلعنوانالسريعةاالستجابةرمزكائنأوشريطيًارمزًاأوعنوانًاأونصًاحدد.1

الكائن.منبالقرباأليقونةتظهر

بالفعل.معروضةتكنلمإنالحقولقائمةإلظهارفوقانقر.2
المؤشر.موضععندليظهراألولالحقلحدد.3
ملصق.كلعلىظهورهفيترغبنصأياختياريًاأدخل.4
نفسه.الكائنفيلتظهرإضافيةحقوالًحدد.5
معين.كائنضمنموضعهلتحريكالحقولأحداسحب.6
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الملصقاتطابعاتحول

الملصقاتطابعاتحول

DYMO Connectطابعاتالملصقات:طابعاتمننوعينالبرنامجيدعمDYMO LabelWriter
DYMOشريطيةوطابعات LabelManagerنوعمنD1.المُحددة:التاليةالطرزتُدعَّم

LabelManagerطابعاتLabelWriterطابعات
LabelWriterطابعات 550
LabelWriterطابعات 550 Turbo
LabelWriterطابعات 5XL
LabelWriterطابعات Wireless
LabelWriterطابعات 450/450
Turbo
LabelWriterطابعات 450 Twin
Turbo
LabelWriterطابعات 4XL
LabelWriterطابعات 450 Duo

MobileLabelerطابعات
LabelManagerطابعات 420P
LabelManagerطابعات 280
LabelManagerطابعات PnP

طابعةمثلاالفتراضية،الملصقاتطابعاتفإنملصقات،طابعةبتثبيتبعدُقمتقدتكنلمإذا

هذاتثبيتدونوحفظهاالملصقاتتصميملكتتيحLabelWriterطابعةأوD1نوعمنالملصقات
مجددًا.االفتراضيةالطابعةتظهرلنالنوعين،أحدمنملصقاتلطابعةتثبيتكبمجردالطابعات.منالنوع

ملصقاتأيطباعةمنتتمكنأنقبلوتحديدهاالفعليةالملصقاتطابعاتبإحدىاالتصالعليكيتعين
افتراضية.طابعةتحديدمعوذلكمصممة،

المواضيعإلىارجعالبرنامج.خاللمنإليهاالوصوليمكنخاصةميزاتعلىالطابعاتمنالعديدتشتمل
المعلومات.منمزيدٍعلىللحصولالتالية
nلطابعاتالمتقدمةالميزاتLabelWriter Wireless
nميزاتMobileLabeler
nطابعاتميزاتLabelWriter 450 Twin Turbo

طابعتك؟علىالعثوريمكنكال
بالطابعة.االتصالمحاولةأثناءبسهولةتواجههاقدالتيالمشكالتحليمكناألحيان،منكثيرفي

يلي:مماتحقق
USBعبرالمتصلةالطابعات

nكابلباستخدامبكالخاصالكمبيوتربجهازالطابعةتوصيلقبلالبرنامجتثبيتكمنتأكدUSB.المرفق
بالطابعة.خاللهاأنتتتصلالتياألولىالمرةفيالمالئمةالطابعةتشغيلبرامجتثبيتيتيحوهذا
المحليةالشبكةعبرالمتصلةالطابعات

nطابعاتعلىبالطباعةسيقومكمبيوتركلعلىالبرنامجبتثبيتقيامكمنتأكدLabelWriter.ذلكوبعد
DYMOإلىالطابعةأضف Connect for Desktopملفالقائمةفيللشبكةطابعةإضافةمن.
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LabelWriterطابعات Wireless

nالمرورحركةلتحريكتعيينهتمقدالموجهأنمنتأكدالسلكية،وشبكةإيثرنتشبكةتستخدمالتيللمواقع
والالسلكية.السلكيةالشبكتينبين
LabelWriterطابعة Wireless
nالتشغيل.قيدالطابعةأنمنتأكد
nالتشغيل.قيدالالسلكيةوالشبكةالتشغيلقيدموجهكأنمنتأكد
nالجهاز.أوالكمبيوترجهازبهايتصلالتينفسهاالالسلكيةبالشبكةمتصلةالطابعةأنمنتأكد
nقيودٌبهاالشبكاتمناألنواعهذهألنعامة؛أومضيفةالسلكيةبشبكةمتصلةغيرالطابعةأنمنتأكد

مشكالت.تحدثأنيمكنإضافية
nوجودعدمعندأفضلنحوٍعلىالطابعةتعملالالسلكي.موجهكمنأقربموضعٍإلىالطابعةحرِّك

أفضل.هذاكانالموجه،منأقربموضعفيالطابعةكانتفكلماوالموجه.الطابعةبينعوائق
nاالتصاالتيحظرالبكالخاصالكمبيوترجهازعلىلألمانبرامجأيأوللحمايةجدارٍأيأنمنتأكد

الكمبيوتر.وجهازالطابعةبين
nظاهريةخاصةبشبكةمتصلغيرأنكمنتأكد)VPN.(

LabelWriterبطابعاتيتعلقفيماوإصالحهااألخطاءاستكشافحولالمعلوماتمنمزيدٍعلىللحصول
Wireless،المستخدم>طابعةأدلةحددالكامل.المستخدمدليلاعرضLabelWriter Wirelessقائمةمن
.التعليمات
LabelWriterطابعةإعدادكيفيةعلىسيطلعكالذيالفيديومقطعشاهدالتكوين،تعليماتلمعرفة

Wirelessشبكتكعلىبكالخاصة.
MobileLabelerطابعة Bluetooth®

تركيبها.وإعادةالبطاريةوفكالطاقةمحولفصلطريقعنبسرعةاالتصالمشكالتمنالعديدحليمكن
.LiPOبطاريةمعالتعاملعندالكابالتجميعفصليتعينالسالمة،ألغراض
:MobileLabelerطابعاتاتصالفيالتاليةالمشكالتمراجعة

الحلالمشكلة
غيرأنهأومتصلغيرالملصقاتصانعحالة

الطابعةقائمةفيمعروض
nالتشغيل.قيدالملصقاتصانعطاقةأنمنتأكد
nإعداداتفيالملصقاتصانعاقترانمنتأكد

جهازك.
nمنالخروجDYMO Connectتشغيلوإعادة

التطبيق.
إعداداتفيالمقترنالملصقاتصانعيتصللن

Bluetoothجهازيعلى
nالتشغيل.قيدالملصقاتصانعطاقةأنمنتأكد
nجهازكمنالملصقاتصانعاقترانبإلغاءعليك

مجددًا.االقترانتشغيلثم

،MobileLabelerبطابعاتيتعلقفيماوإصالحهااألخطاءاستكشافحولالمعلوماتمنمزيدٍعلىللحصول
.التعليماتقائمةمنMobileLabelerالمستخدم>طابعةأدلةحددالكامل.المستخدمدليلاعرض

علىالويبعلىDYMOموقعفيالدعمقسمبزيارةفتفضلالمساعدة،منمزيدإلىبحاجةكنتإذا
http://support.dymo.com.

LabelWriterطابعات Wireless
DYMOملصقاتطابعةتوصيلعند LabelWriter Wirelessبواسطةبكالخاصالكمبيوتربجهاز

USB،الالسلكي.الطابعةراديووضعتغييريمكنك
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الملصقاتطابعاتحول

الالسلكيالوضعلتغيير
LabelWriterطابعاتإحدىتحديد.1 Wireless.
.الطابعةحالةفوقانقر.2

LabelWriterطابعةحالةصفحةتظهر Wireless.
التالية:الالسلكياالتصالخياراتأحدتحديد.3

nالالسلكية.لشبكتكالطابعةتكوينخاللهمنيمكنكالذيالعميلوضعتشغيل–العميل
LabelWriterبطابعةالخاصالمستخدمدليلإلىارجع Wirelessتكوينبشأنمعلوماتٍعلىللحصول
شبكتك.علىالطابعة

nالمباشر.لالتصالالطابعةوصولنقطةتشغيل–الوصولنقطةتشغيل
الالسلكي.الوضعتشغيلإيقاففسيتموضع،أيتحديدعدمحالةفي

الصفحة.إغالق.4

شبكةطابعةإضافة
أنقبلالطابعةإضافةعليكيتعينالالسلكية،الشبكةاتصالعبرالسلكيةDYMOملصقاتطابعةالستخدام
الطابعة.قائمةفيتٌعرض
السلكيةطابعةإلضافة

الالسلكية.شبكتكعلىتكونتقدالطابعةأنمنتأكدْ.1
الملف.قائمةمنشبكةطابعةإضافةاختر.2

شبكة".طابعة"إضافةصفحةتظهر
البرنامج.إلىالطابعةإلضافةالتعليماتاتبع.3
الشبكة.بمسؤولفاتصلالكمبيوتر،جهازإلىالطابعةإضافةفيمشكلةتواجهكنتإذا

MobileLabelerملصقاتصانع
DYMOملصقاتصانعتوصيلعند MobileLabelerبواسطةبكالخاصالكمبيوتربجهازUSB،يمكنك
الالسلكية.Bluetooth®تقنيةباستخدامالمتصلالملصقاتلصانعاالكتشافخياراتتغيير
االكتشافوضعلتعيين

DYMOملصقاتصانعتحديد.1 MobileLabelerالطابعة.قائمةمن
.الطابعةحالةفوقانقر.2

.MobileLabelerطابعةحالةصفحةتظهر
التالية:االكتشافخياراتأحدتحديد.3

lاالفتراضي)(اإلعداددائمةبصفةاكتشافهايمكن–العاماإلعداد
lدقيقتينلمدةاكتشافهايمكن–المحدوداإلعداد
lاكتشافهايمكنال–التشغيلإيقاف

الصفحة.إغالق.4

LabelWriterطابعة 450 Twin Turbo
LabelWriterطابعةتتميز 450 Twin Turboطابعةفيمتجاورتينملصقاتطابعتيعنعبارةبأنها
للطباعة.والجاهزةالمحمَّلةالملصقاتمننوعانلديكيكونأنيسمحمماواحدة،
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الطباعةجودةضبط

LabelWriterطابعاتإحدىلديكيكونعندما Twin Turboٌتظهربك،الخاصالكمبيوترجهازعلىمثبتة
المثال:سبيلعلىمنفصلة.طابعةكانتلوكماالطابعةقائمةفيملصقاتٍلفةكل

LabelWriterطابعةعلىالطباعةعند Twin Turbo،لفةبهاتكونالتيالطابعةتحديدعليكيتعين
وواضحة.مميزةعليها،الطباعةتريدالتيالملصقات
الملصقاتلفتيكلتااستخدام
LabelWriterطابعةتنتقلأنيمكن Twin Turboإلىتحتاجعندماغيرهاإلىملصقاتلفةمنتلقائيًا
تحتويبريديةقائمةتطبعأنكمثالًافترضاللفة.فيالمتبقيةالسعةيتجاوزبشكلالملصقاتمنالمزيدطباعة
كلتااستخداماختيارفيمكنكملصق.100حواليعلىفقطتحتوياليسرىالملصقاتلفةوأنعنوانًا225على

اليمنىاللفةعلىمباشرةًالطباعةفيالملصقاتفستبدأبالطابعة،اليسرىاللفةفيالملصقاتتنفدوعندمااللفتين،
الملصقات.جميعطباعةتتمحتى

الطابعة.جوانبمنجانبكلعلىمثبتًاالملصقاتمنالنوعنفسلديكيكونأنيجبالتحديد،هذاالستخدام
اللفتينكلتاالستخدام

الطابعة.جوانبجميععلىالملصقاتنوعنفسلتحميل.1
Twinطابعاتإحدىعلى.2 Turboالطابعةحالةفوقانقرالطابعة،قائمةفيالمحددة.
الطباعة.منطقةفياللفتينكلتااستخداماختيارخانةحدد.3
كالاستخدامسيتمأنهلتُظهرالمحددةالطابعةصورةستتغيراللفتين"،كلتا"استخداماختيارخانةتحديدكعند

الطابعة.جانبي

الطباعةجودةضبط
بك.الخاصةLabelWriterطابعةعلىالملصقاتطباعةعنديُستخدمالذيالطباعةجودةإعدادتغييريمكنك
الطباعةجودةإعدادتغييريمكنالصور.وبعضالشريطيةالرموزطباعةعندمهمًااإلعدادهذايكونأنيمكن
وسيُطَّبقالتفضيالتصفحةمنالطباعةلجودةاالفتراضياإلعدادتغييريمكنكأوواحدملصقطباعةعند
.LabelWriterطابعاتإحدىعلىفيهاتطبعمرةكلفيهذاالطباعةإعداد
الطباعةجودةالختيار

طباعةزربجوارفوقانقر،LabelWriterطابعاتإحدىعلىملصقٍلطباعةمستعدًاتكونعندما.1
.

التالية:الطباعةجودةإعداداتأحدحدد.2
lالملصقات.أغلبفيالمستخدمةاالفتراضيةالطباعةإعداداتالستخدام-النص
lوالصور.الشريطيةالرموزفيالطباعةجودةلتحسين-والرسوماتالشريطيالرمز
lالملصق.محتوىعلىاعتمادًاتلقائيًاالطباعةجودةلتحديد-تلقائي

.طباعةفوقانقر.3

29



الملصقاتحول

الملصقاتحول

DYMOبرنامجمعالمتوافقةDYMOملصقاتطابعاتجميعتستخدم Connectملصقاتلفاتإما
DYMO LW LabelWriterملصقاتأدراجأوالمعتمدةDYMO D1.المعتمدة

يمكنفقط.المعتمدةDYMOملصقاتباستخدامنوصيكالملصقات.هولطابعتكفقطإليهستحتاجماأكثرإن
.www.dymo.comالموقععبرالملصقاتحولمعلوماتعلىالعثور

ملصقاتبخالفأخرىملصقاتٍاستخدامعنتنتجقدتلفياتأوأعطالأيDYMOضمانيشملال
DYMOملصقاتطابعاتألنونظرًا.المعتمدةDYMOيتعينالحرارية،الطباعةتقنيةتستخدم

المستخدمةالحراريةالطبقاتتكونالقدخاص.نحوٍعلىومصنعةمصممةملصقاتٍاستخدامعليك
أومرضيةغيرطباعةتقدموقدمتوافقة،غيرالمعتمدةDYMOملصقاتبخالفالملصقاتعلى

بالطابعة.أعطالحدوثِفيتتسبب
LWنوعمنملصقاتملفات
ذلكفيبماواألحجام،واألشكالواأللوانالموادمنمتنوعةمجموعةفيLabelWriterملصقاتتتوفر

الملفات.ومجلداتوالشحنالعنوانملصقات
LabelWriterطابعاتسلسلةتعمل DYMOملصقاتمع550 LWملصقاتتدعمفقط.المعتمدةDYMO
LWالمعتمدةAutomatic Label Recognition™،تتيحوالتي

الموجودالملصقحجممثلالملصقات،حولمعلوماتتلقيDYMOلبرنامج
البكرة.فيالباقيةالملصقاتوعددطابعتكفي

D1نوعمنملصقاتأدراج
DYMOملصقاتأدراجتتوفر D1واألعراض.والمواداأللوانمنمتنوعةمجموعةمع

DYMOملصقاتأدراجMobileLabelerوLabelManagerملصقاتصانعاتتستخدم D1.تستخدم
LabelWriterملصقاتطابعة 450 DuoًملصقاتلفاتمنكالLabelWriterنوعمنملصقاتوأدراج
D1.

LWنوعمنملصقاتلفات
DYMOطابعاتتستخدم LabelWriterملصقاتعلىللطباعةالمباشرةالحراريةالطباعةفيمتقدمةتقنية
مسحوقاستبدالإلىأبدًاتضطرلنأنكيعنيهذاالمرتفعة.الحرارةلدرجةوحسَّاسةخاصةبصورةمُعالجة
الملصقات.لطباعةالطباعةشريطأوالحبرخراطيشأوالحبر
المُعالجةالملصقاتإلىالحراريةالطباعةرأسمنالحرارةنقلخاللمنالمباشرةالحراريةالطباعةتعمل

التيللغايةالحجمصغيرةالتسخينعناصرمنصفٍعلىالحراريةالطباعةرأستحتويخاصة.بصورة
التفاعليؤديخاصة،بصورةالمُعالجللملصقالتسخينعنصرمالمسةبمجردالمُعالج.الملصقعلىتضغط

األسود.اللونإلىالمُحددةالنقطةتحولإلىالحراري
بماركةملصقاتتستخدمبأننوصيكالملصقات.هوDYMOملصقاتلطابعاتفقطستحتاجهماأكثرإن

DYMO.فقط
LabelWriterملصقاتتُعدالملصقات.استخدامكيفيةعلىملصقاتكخاللهاستدومالتيالمدةطوليعتمد

التالية:الحاالتفياللونلحُؤولعُرضةالحرارية
nطويلةزمنيةلفترةالفلورسنتإلضاءةأوالمباشرةالشمسألشعةتعريضها
nطويلةزمنيةلفترةالشديدةللحرارةتعريضها
nبالستيكية)حلقيةمجلداتٍعلىالموضوعةالملصقات(مثل،بالملدناتاتصالها
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D1نوعمنملصقاتأدراج

استخدامعندشهرًا.18إلىبيعهاقبلLabelWriterملصقاتحفظمدةتصلاألصلي،بالغالفيتعلقفيما
أياللونحُؤوليمثللنذلك)،إلىوماواألغلفة،الرسائل(مغلفاتاألجلقصيرةاالستعماالتفيالملصقات
سنواتٍمدىعلىتدريجيًااللونحُؤوليمتدملفات،خزانةفيالملفاتلتصنيفالملصقاتاستخدامعندمشكلة.
معرضًاالرفوفأحدعلىذلكبعديُوضعمالحظاتٍدفترطرفعلىالموضوعةالملصقاتستُظهرعديدة.
قليلة.أشهرخاللاللونلحُؤولعالماتللشمس،
فيبهغُلّفَتالذياألسودالكيسوفيوجافرطبٍمكانفيخزّنهااستخدامها،عدمعندالملصقاتعمرإلطالة
األصل.

ملصقاتبخالفأخرىملصقاتٍاستخدامعنتنتجقدتلفياتأوأعطالأيDYMOضمانيشملال
DYMOملصقاتطابعاتألنونظرًا.المعتمدةDYMOيتعينالحرارية،الطباعةتقنيةتستخدم

المستخدمةالحراريةالطبقاتتكونالقدخاص.نحوٍعلىومصنعةمصممةملصقاتٍاستخدامعليك
أومرضيةغيرطباعةتقدموقدمتوافقة،غيرالمعتمدةDYMOملصقاتبخالفالملصقاتعلى

بالطابعة.أعطالحدوثِفيتتسبب

D1نوعمنملصقاتأدراج
LabelWriterأوMobileLabelerملصقاتصانعاتتستخدم 450 DuoأوLabelManagerأدراج
DYMOنوعمنملصقات D1.
باألعراضاألدراجهذهوتتوفروالمواد،األلوانمنمتنوعةمجموعةعلىD1نوعمنملصقاتأدراجتشتمل
التالية:
n1/4مم)6(بوصة
n3/8مم)9(بوصة
n1/2مم)12(بوصة
n3/4مم)19(بوصة
n1مم)24(بوصة

معالمرفقالمستخدمدليلراجعملصقاتك.طابعةعلىاستخدامهيمكنكالذيللعرضاألقصىالحديستند
استخدامها.يمكنكالتيالملصقاتأعراضيخصفيماطابعتك
atاإلنترنتشبكةعلىDYMOموقعبزيارةتفضل www.dymo.comبأدراجكاملةقائمةعلىللحصول

منطقتك.فييبيعونهاالذينالموزعينوأسماءالملصقات
الملصقات.هولطابعتكفقطستحتاجهماأكثرإن

ملصقاتبخالفأخرىملصقاتٍاستخدامعنتنتجقدتلفياتأوأعطالأيDYMOضمانيشملال
DYMOملصقاتطابعاتألنونظرًا.المعتمدةDYMOيتعينالحرارية،الطباعةتقنيةتستخدم

المستخدمةالحراريةالطبقاتتكونالقدخاص.نحوٍعلىومصنعةمصممةملصقاتٍاستخدامعليك
أومرضيةغيرطباعةتقدموقدمتوافقة،غيرالمعتمدةDYMOملصقاتبخالفالملصقاتعلى

بالطابعة.أعطالحدوثِفيتتسبب

الملصقاتشراء
ذلكفيبما،LabelWriterلطابعاتالمعتمدةDYMOملصقاتمنكاملةمجموعةDYMOتوفر

الوسائطتصنيفاتكلوتسميةالملفاتمجلداتوتسميةالشحنوعبواتاألظرفلعنونةالمناسبةالملصقات
اإلنترنت:علىDYMOموقععلىكاملةقائمةعلىالعثوريمكنذلك.منوأكثراألسماءشاراتوطباعة

www.dymo.com.
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الملصقاتحول

الملصقاتحولالمعلوماتمنالمزيدعلىللعثور

.الملصقاتفوقانقر
ملصقاتبخالفأخرىملصقاتٍاستخدامعنتنتجقدتلفياتأوأعطالأيDYMOضمانيشملال

DYMOملصقاتطابعاتألنونظرًا.المعتمدةDYMOيتعينالحرارية،الطباعةتقنيةتستخدم
المستخدمةالحراريةالطبقاتتكونالقدخاص.نحوٍعلىومصنعةمصممةملصقاتٍاستخدامعليك
أومرضيةغيرطباعةتقدموقدمتوافقة،غيرالمعتمدةDYMOملصقاتبخالفالملصقاتعلى

بالطابعة.أعطالحدوثِفيتتسبب
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الملصقاتشراء

اإلعدادتفضيالت

التالية:التفضيالتتغييريمكنك

الطابعةإعدادات
النسخمنلعددٍللطابعةاالفتراضيةاإلعداداتتغيير

(طابعاتالطباعةوجودةوالتجميعالمعكوسةوالطباعة
LabelWriter.(فقط

والموجهات.األدلةتشغيلوإيقافتشغيليمكنكوالموجهاتاألدلة

الملصقتخطيطقفل
وحجمموضعتغييريمكنالالملصق،تخطيطإغالقعند

تغييريمكنكذلك،ومعالملصق.علىالكائناتواتجاه
الكائنات.بعضفيالمحتوى

اإلنجليزيةإلىالبرنامجفيالمعروضةالقياسوحداتتعيينالقياسوحدات
مترية.أو(بالبوصة)لتصبح

تشغيلإعادةإلىستضطرللغة،تغييركعنداللغة.تعييناللغة
مفعَّالً.التغييريصبححتىالبرنامج

شاشتك.لموافقةللبوصةبكسل96أو72علىالشاشةاضبطالشاشةإعدادات
التغيير.تفعيليتملكيالبرنامجتشغيلإعادةإلىستضطر

المصنعإعداداتإلىالملصقوتفصيالتخصائصاستعادةاالفتراضيةالمصنعإعداداتاستعادة
اللغة.تغييريتملناالفتراضية.

DYMOمنتجاتتحسين

الطابعةاستخدامبياناتالتطبيقسيرسلالتشغيل،عند
استخدامكيفيةفهمعلىلمساعدتناDYMOإلىوالملصق
إيقافويمكنكشخصية،معلوماتٍأبدًاتُرسللنمنتجاتنا.
به.ترغبوقتٍأيفيالبياناتهذهإرسال
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التعليماتعلىالحصول

التعليماتعلىالحصول

أوالدردشةعبربنالالتصالwww.dymo.comعلىاإلنترنتعلىموقعناعلىالدعممنطقةبزيارةتفضل
اإللكتروني.البريدعبر
الساعةحتىصباحًا9الساعةمنالهاتفعبرDYMOلشركةالفنيالدعمأيضًايتوفرالمتحدة،الوالياتفي
عب.5

)877(8324-724الهاتف:
أدناه:الدولةاخترالدولي،للدعم

DYMO-868-633-800وأستراليانيوزيالندا

DYMO-كونغهونغ852 3926 9831

DYMO-8324-724-877كندا

DYMO-431206091919النمسا+

DYMO-3227007453بلجيكا+

DYMO-420239016817التشيكجمهورية+

DYMO-4543314814الدانمارك+

DYMO-358972519770فنلندا+

DYMO-33157324846فرنسا+

DYMO-4969999915354ألمانيا+

DYMO-3617789452المجر+

DYMO-442035648356دولي+

DYMO-35315171856أيرلندا+

DYMO-إيطاليا+39 02 23 33 15 57

DYMO-31707703820هولندا+

DYMO-4722310922النرويج+

DYMO-48223060692بولندا+

DYMO-351213665376البرتغال+

DYMO-78005552676روسيا+

DYMO-442035648353سلوفاكيا+

DYMO-أسبانيا+ 34 91 177 61 24

DYMO-السويد+46 (0)8 5936 6312

DYMO-41446545919سويسرا+

DYMO-442035648354المتحدةالمملكة+
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الملصقاتشراء

البرنامجتحديثات

DYMOالبرنامجسيتحققدوري،نحوٍعلى Connectمنإصدارأحدثبتثبيتقمتقدكنتإذامماتلقائيًا
البرنامج.تحديثفيرغبتكتأكيدمنكفسيُطلبالبرنامج،منإلصداركتحديثتوفرحالةفيال.أمالبرنامج

ال.أممتوفرتحديثهناككانإذامالمعرفةيدويًاالتحققيمكنككما
البرامج.تحديثاتعلىللحصولباإلنترنتمتصالًتكونأنيجب

البرنامجتحديثاتمنيدويًاللتحقق
.التعليماتقائمةمنتحديثاتوجودمنالتحققاختر.1

تحديثات.توفربعدمإخطاركفسيتموإال،تحديث.توفرعندالتحديثحوارمربعيظهر
وتثبيته.البرنامجتحديثلتنزيلالتحديثحوارمربعفيالواردةالتعليماتاتبع.2

35



36

This page intentionally left blank for double-sided printing.


	أحدث الميزات في DYMO Connect for Desktop
	الإصدار 1.4.3
	الإصدار 1.4.2
	الإصدار 1.3.2
	الإصدار 1.3.1
	الإصدار 1.2
	الإصدار 1.1

	مقدمة
	بدء الاستخدام
	نظرة عامة على البرنامج
	تحديد الملصقات
	طباعة ملصق بسيط
	إنشاء ملصق جديد
	فتح الملصق الجديد

	الأسئلة المتداولة
	تصميم الملصقات
	إضافة كائنات التصميم
	إضافة كائن نص
	إضافة كائن عنوان
	إضافة كائن صورة
	إضافة كائن شكل
	إضافة كائن خط
	إضافة كائن رمز شريطي
	إضافة كائن رمز استجابة سريعة
	إضافة كائن التاريخ والوقت
	إضافة كائن عداد

	تحديد الكائنات
	التعامل مع الكائنات
	محاذاة الكائنات
	ترتيب الكائنات

	استخدام قوائم جهات الاتصال
	طباعة جهات الاتصال
	إضافة جهة اتصال
	إضافة جهة اتصال من أحد الملصقات
	تحرير جهة اتصال
	تصحيح عنوان أمريكي
	حذف جهة اتصال
	إنشاء قائمة جهات اتصال جديدة
	استيراد دليل عناوين من برنامج DYMO Label
	الانتقال بين قوائم جهات الاتصال

	استيراد البيانات
	استيراد جهات الاتصال
	استيراد جدول البيانات أو بيانات قاعدة البيانات
	تعيين حقول البيانات

	حول طابعات الملصقات
	لا يمكنك العثور على طابعتك؟
	طابعات LabelWriter Wireless
	إضافة طابعة شبكة
	صانع ملصقات MobileLabeler
	طابعة LabelWriter 450 Twin Turbo
	ضبط جودة الطباعة

	حول الملصقات
	لفات ملصقات من نوع LW
	أدراج ملصقات من نوع D1
	شراء الملصقات

	تفضيلات الإعداد
	الحصول على التعليمات
	تحديثات البرنامج

