دليل ™ ZD500 Seriesالمرجعي السريع
اﺳﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ آﻞ ﻳﻮم .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
™.ZD500 Series

ميزات الطابعة
اﻟﺸﻜﻞ  ١ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻴﺰات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺸﻜﻞ  ٢ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻴﺰات اﻟﻤﻮﺟﻮدة داﺥﻞ ﺡﺠﺮة
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﺮاز ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻻﺥﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﻗﺪ ﺕﺒﺪو اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ
ﻼ.
ﺑﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴ ً
الشكل  • ١ميزات الطابعة
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©  .ZIH Corp ٢٠١٤ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻤﺎء وأرﻗﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت هﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺕﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮآﺔ
 ،Zebraوآﻞ ﻣﻦ  Zebraوﺵﻌﺎر  Zebraﻋﻼﻣﺘﺎن ﺕﺠﺎرﻳﺘﺎن ﻣﺴﺠﻠﺘﺎن ﻟﺸﺮآﺔ
 .ZIHﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
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ميزات الطابعة

الشكل  • ٢ميزات الطابعة )تابع(
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ميزات الطابعة

الشكل  • ٣ميزات الطابعة  -خيار القاطع

قاطع الوسائط
)ملحق اختياري(
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٤

لوحة التحكم

لوحة التحكم
ﺕﺸﻴﺮ ﻟﻮﺡﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺡﺎﻟﺔ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺕﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
شكل  • ٤لوحة التحكم ZD500

١

ﻋﺮض ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻥﻈﺮ
مصباح الحالة
اﻟﺠﺪول  ١ﻓﻲ ﺹﻔﺤﺔ .٥
ﻳﺆدي اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ الزر إيقاف مؤقت إﻟﻰ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ أو إﻳﻘﺎف ﺕﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻳﻘﻮم الزر تغذية ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﻐﺬﻳﺔ ﻣﻠﺼﻖ واﺡﺪ ﻓﺎرغ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة ﻳﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر.
ﻳﻘﻮم الزر إلغاء ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﻬﺎم اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ إﻳﻘﺎف اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘًﺎ.
ﻳﻘﻮم زر السھم لليمين ،واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻥﺸﻄًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻥﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﻳﻘﻮم زر السھم ألسفل ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ .ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﻠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻋﺒﺮ اﻻﺥﺘﻴﺎرات.
ﻳﻌﻤﻞ الزر موافق آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻳﺆدي اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ اﻟﺪﺥﻮل إﻟﻰ ﻥﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ ﻥﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻳﺆدي اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻖ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ.

٨

ﻳﻘﻮم زر السھم ألعلى ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ .ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﻤﺮﻳﺮ
ﻋﺒﺮ اﻻﺥﺘﻴﺎرات.
ﻳﻘﻮم زر السھم لليسار ،واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻥﺸﻄًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻥﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر.
ﺕﻘﻮم هﺬﻩ اﻷزرار ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼهﺎ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﻋﻠﻰ
زر التحديد األيمن
اﻟﺸﺎﺵﺔ.
زر التحديد األيسر
ﺕﻌﺮض الشاشة ﺡﺎﻟﺔ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺕﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﻥﻈﺎم اﻟﻘﻮاﺋﻢ.
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لوحة التحكم

الجدول  • ١مصباح مؤشر حالة الطابعة

ﻳﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء أﺥﻀﺮ ﺙﺎﺑﺖ
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎهﺰة.
ﻳﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء آﻬﺮﻣﺎﻥﻲ ﺙﺎﺑﺖ
ﺕﺸﻴﺮ إﺿﺎءة ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺵﺮ هﺬا ﺑﻀﻮء ﺙﺎﺑﺖ إﻟﻰ أﺡﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎهﺰة.
• ارﺕﻔﺎع درﺟﺔ ﺡﺮارة رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
تنبيه • ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺳﺎﺥﻨًﺎ وﻳﻤﻜﻨﺄ ﻥﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺡﺪاث ﺡﺮوق ﺥﻄﻴﺮة .اﺕﺮك رأس اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ
ﺡﺘﻰ ﺕﺒﺮد.

ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء آﻬﺮﻣﺎﻥﻲ
ﻳﺸﻴﺮ وﻣﻴﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺵﺮ هﺬا إﻟﻰ أﺡﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• اﻥﺨﻔﺎض درﺟﺔ ﺡﺮارة رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

ﻳﻀﻲء ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء أﺡﻤﺮ ﺙﺎﺑﺖ
ﺕﺸﻴﺮ إﺿﺎءة ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺵﺮ هﺬا ﺑﻀﻮء ﺙﺎﺑﺖ إﻟﻰ أﺡﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﻥﻔﺎد إﻣﺪاد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
• ﻥﻔﺎد إﻣﺪاد اﻟﺸﺮﻳﻂ.
• رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡﺔ.
• ﺥﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻃﻊ.
ﺕﺤﺘﺎج اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اهﺘﻤﺎم وﻻﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪون ﺕﺪﺥﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء أﺡﻤﺮ
ﻳﺸﻴﺮ وﻣﻴﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺆﺵﺮ هﺬا إﻟﻰ أﺡﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺕﺤﺪﻳﺪ ﻥﻮع رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺹﺤﻴﺢ.
• ارﺕﻔﺎع درﺟﺔ ﺡﺮارة اﻟﻠﻮﺡﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ).(MLB
• ارﺕﻔﺎع درﺟﺔ ﺡﺮارة رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
تنبيه • ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺳﺎﺥﻨًﺎ وﻳﻤﻜﻨﺄ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺡﺪاث ﺡﺮوق ﺥﻄﻴﺮة .اﻟﺴﻤﺎح رأس اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ
ﺡﺘﻰ ﺕﺒﺮد.
ﺕﺤﺘﺎج اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اهﺘﻤﺎم وﻻﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺪون ﺕﺪﺥﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

ﻳﻮﻣﺾ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻀﻮء آﻬﺮﻣﺎﻥﻲ ﻣﺘﺒﻮﻋًﺎب اﻟﻮﻣﻴﺾ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥﻴﻦ اﻟﻜﻬﺮﻣﺎﻥﻲ/اﻷﺥﻀﺮ
ﺕﺸﻴﺮ ﺡﺎﻟﺔ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺤﺎﻟﺔ هﺬﻩ إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻹﺟﺒﺎري .ﻳﺴﺘﺨﺪم وﺿﻊ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﻹﺟﺒﺎري
ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﺙﺎﺑﺘﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻓﺮاد ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻘﻂ.
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قائمة العرض ورموز الحالة في لوحةا لتحكم

قائمة العرض ورموز الحالة في لوحة التحكم
الشكل  • ٥القائمة الرئيسية النموذجية
ﻡﻔﺘﻮح
یﻮﺟﺪ ﺷﺮیﻂ
ﺕﻮﺟﺪ وﺱﺎﺋﻂ
ﺑﻴﺎﻧﺎت إیﺜﺮﻧﺖ
Bluetooth
ﻗﻮة
اﻹﺷﺎرة
WiFi

اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻋﺪادات
ﻗﺎﺋﻤﺔ أدوات اﻻﺱﺘﺸﻌﺎر
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ Bluetooth
ﻗﺎﺋﻤﺔ RFID
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شاشة لوحة التحكم بالطابعة

شاشة لوحة التحكم بالطابعة
ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻟﻮﺡﺔ ﺕﺤﻜﻢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺵﺎﺵﺔ ،ﺡﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻋﺮض ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ أو ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،ﺳﺘﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﻥﻈﺎم ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ وﺕﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻌﻨﺎﺹﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺕﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  .(٦إذا آﺎن ﻣﻠﻘﻢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺜﺒﺘًﺎ،
ﻓﺴﺘﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ وﻋﻨﻮان  IPﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
الشكل  • ٦شاشة خاملة

١

الطابعة جاھزة

٢

V74.19.1Z
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٢

ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ
اﺥﺘﺼﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺘﻌﺪدة واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  .(٧ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺡﻮل ﺕﻐﻴﻴﺮ إﻋﺪادات اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ،اﻥﻈﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم
.ZD500 Series
الشكل  • ٧القائمة الرئيسية

اإلعدادات

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﻋﺪادات.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ أدوات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ.

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ .RFID

اﻥﻈﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ .BLUETOOTH

اﻹﻥﻬﺎء واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ
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شاشة لوحة التحكم بالطابعة

التنقل عبر الشاشات في القائمة
اﻟﺠﺪول  ٢ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﺵﺎت ﻓﻲ ﺵﺎﺵﺔ ﻋﺮض ﻟﻮﺡﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ.
الجدول  • ٢التنقل
شاشة خاملة

ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  ٦ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ،(٧اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر التحديد األيسر
ﻟﻼﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞ  ٧ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .(٧
القائمة الرئيسية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻟﻼﻥﺘﻘﺎل ﻣﻦ رﻣﺰ ﻵﺥﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ أزرار األسھم.
ﻋﻨﺪ ﺕﺤﺪﻳﺪ رﻣﺰ ،ﺕﻨﻌﻜﺲ ﺹﻮرﺕﻪ ﻟﺘﻘﻮم
ﺑﺘﻤﻴﻴﺰﻩ.

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻣﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰ ودﺥﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ الزر تحديد ).(9

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر التحديد األيسر ﻹﻥﻬﺎء
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ
اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمز قائمة اإلعداد اتمميز ونشط للتحديد.

رمز قائمة اإلعدادات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظة • ﺕﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ  ١٥ﺙﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
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ضبط اللغة الخاصة بقائمة الطابعة وشاشة التقرير

الجدول  • ٢التنقل
قوائم المستخدم

XXXXXXX

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر التحديد األيسر ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

ﻳﺸﻴﺮ ▼و▲ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ ﺕﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ .أﻳﺔ
ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺕﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎﻳﺘﻢ ﺡﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ السھم ألعلى أو السھم ألسفل
ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ.

XXX

ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
السھم لليسار أو السھم لليمين.

ﺕﺸﻴﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺵﺔ إﻟﻰ
وﺟﻮد إﺟﺮاء ﻣﺘﺎح.
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ الزر ) (9تحديد أو اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر
التحديد األيمن ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻮﺿﺢ.

مالحظة • ﺕﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ  ١٥ﺙﺎﻥﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

ضبط اللغة الخاصة بقائمة الطابعة وشاشة التقرير
ﺕﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺸﺎﺵﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺕﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺕﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻮﺡﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ .ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻐﺔ
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻜﻮن اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ "ﺟﺎهﺰة".
 .١اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر "اﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ" ) ( ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ.
 .٢ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ "اﻟﻠﻐﺔ" ) ( واﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر "ﺕﺤﺪﻳﺪ" ).(9
 .٣ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ "ﻷﻋﻠﻰ" ) (Sو"ﻷﺳﻔﻞ" ) (Tﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻠﻐﺎت.
 .٤ﺕﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺘﻰ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ هﻲ ﻟﻐﺘﻚ اﻟﻤﺤﺪدة.
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خريطة قائمة لوحة التحكم

خريطة قائمة لوحة التحكم
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توصيل الطاقة

توصيل الطاقة
ھام • ﻗﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺕﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ .ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻥﻪ
ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺕﺤﻤﻴﻞ ﺕﻴﺎر آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺕﻘﻮم ﺑﻔﺼﻞ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺒﺲ إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻣﺄﺥﺬ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه • ﻻﺕﻘﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ وﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺡﻴﺚ ﻳﻜﻮن أي ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺒﻠﻞ .ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺡﺪوث إﺹﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻣﻔﺘﺎح ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﻳﻘﺎف )ﻷﺳﻔﻞ(.
 .٢ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺹﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
 .٣ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺹﻴﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻚ ﺑﻤﺄﺥﺬ ﺕﻴﺎر ﻣﺘﺮدد آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
 .٤ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺹﻴﻞ ﻣﻮﺹﻞ إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
الطابعة
قابس يختلف
باختالف الدولة
مفتاح
الطاقة

سلك طاقة
التيار المتردد

موصل
الطاقة
مصدر الطاقة

IEC 60320
C-13

مفتاح
التيار المستمر

مصباح نشاط الطاقة

مالحظة • ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﺰود ﺑﻘﺎﺑﺲ ذي ﺙﻼث ) (٣ﺳﻨﻮن وﻣﻮﺹﻞ  IEC 60320-C13ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت .ﻳﺠﺐ أن ﺕﺘﻤﺘﻊ أﺳﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ هﺬﻩ ﺑﻌﻼﻣﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ.
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تحميل الوسائط وشريط النقل

تحميل الوسائط وشريط النقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه • ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ أو اﻟﺸﺮﻳﻂ ،ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﻮهﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﺘﻼﻣﺲ ﻣﻊ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ أوﻏﻴﺮهﺎ
ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻷﺥﺮى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه • ﻗﺒﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ أي آﻬﺮﺑﺎء اﺳﺘﺎﺕﻴﻜﻴﺔ ﻣﺘﺮاآﻤﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻟﻤﺲ إﻃﺎر اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺪﻥﻲ أو
اﺳﺘﺨﺪام ﺵﺮﻳﻂ ﻣﻊ ﺹﻢ اﻟﻴﺪ وﻣﻔﺮش ﻣﻀﺎد ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء اﻻﺳﺘﺎﺕﻴﻜﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحميل الشريط ﻳُﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري .ﻟﻠﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة ،ﻻﺕﻘﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻓﻲ
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ )ﺕﺠﺎهﻞ اﻟﺨﻄﻮات ﻣﻦ  ٢إﻟﻰ  ٦ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﻟﻲ(.
ھام • اﺳﺘﺨﺪم ﺵﺮﻳﻄﺎ ًأﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻲ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻐﻠﻒ ﻣﻦ الخارج
)راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت(.
تحميل الوسائط ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹرﺵﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹرﺵﺎدات اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻮرق ذات اﻟﻄﻴﺎت أو اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻗﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

إعداد الوسائط
ﺳﻮاء آﺎﻥﺖ ﻟﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﻟﻠﺪاﺥﻞ أو ﻟﻠﺨﺎرج ،ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ.
• ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .أﺙﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ أو اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ أو اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻗﺪ ﺕﺘﻌﺮض اﻟﻠﻔﺔ ﻟﻼﺕﺴﺎخ أو اﻷﺕﺮﺑﺔ.
ﻳﺆدي إزاﻟﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ إﻟﻰ ﺕﻔﺎدي ﺳﺤﺐ وﺳﺎﺋﻂ ﻻﺹﻘﺔ أو ﻣﺘﺴﺨﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ وﻟﻮح اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
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وضع اللفة في حجرة الوسائط
 .١اﻓﺘﺢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ أذرع ﻣﺰﻻج اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺕﺠﺎﻩ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
 .٢ﻗﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﺡﻮاﻣﻞ ﻟﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .ﻗﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻴﺪك اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ووﺿﻊ ﻟﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻋﻠﻰ
ﺡﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻔﺔ ﺙﻢ ﺕﺤﺮﻳﺮ اﻷدﻟﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﺕﺠﺎﻩ ﺳﻄﺢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﺡﻴﺚ ﺕﻤﺮ أﻋﻠﻰ
أﺳﻄﻮاﻥﺔ )ﺳﻴﺮ( ﻟﻮح اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

01/23/2014
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 .٣ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎذاة أداة اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﺨﻂ اﻷﺳﻮد اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮآﺰي اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ هﺬا هﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .ﻋﻨﺪ ﺕﺤﺮﻳﻚ أداة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻓﺘﺤﺎت )ﻓﺠﻮة( اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ،
ﻓﺴﺘﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎآﺘﺸﺎف اﻟﺨﻂ اﻷﺳﻮد واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮداء واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ذات ﻗﺎﻟﺒﺎ ﻟﻘﺺ اﻟﻤﺴﻨﻦ .اﻥﻈﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﺡﻮل ﺿﺒﻂ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻهﺘﺰاز.
ملحق اختياري
في الطابعة:
أداة استشعار
الخط األسود المتحركة

االفتراضي  -استشعار الفتحات )الفجوة(
موضع التشغيل القياسي

P1061739-252

دﻟﻴﻞ  ZD500اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ

بعيدًا عن المركز
استشعار الخط األسود فقط

01/23/2014

تحميل الوسائط وشريط النقل

١٥

 .٤ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﺕﻤﺘﺪ ﺥﺎرج ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .ﺕﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺕﺪوﻳﺮ اﻟﻠﻔﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺕﺴﺘﻘﺮ اﻟﻠﻔﺔ
أﺳﻔﻞ ﺡﺠﺮة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .ﺕﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻷﻋﻠﻰ.

ﻼ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻬﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
 .٥ﻗﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ أﺳﻔﻞ آ ً

 .٦اﻏﻠﻖ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .اﺿﻐﻂ ﻷﺳﻔﻞ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﻏﻼق ﻏﻄﺎء اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.

01/23/2014

دﻟﻴﻞ  ZD500اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ

P1061739-252

١٦

تحميل شريط النقل

تحميل شريط النقل
ﺕﺮد ﺵﺮاﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺵﻜﺎل وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﻟﻮان ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﺎﺡﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ .ﺕﻤﺖ
®
ﺹﻤﻴﻢ ﺵﺮاﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺹﻠﻴﺔ ﻣﻦ  Zebraﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺰودة ﻣﻦ  .Zebraﻗﺪ ﻳﺆدي اﺳﺘﺨﺪام
®
وﺳﺎﺋﻂ أو ﺵﺮاﺋﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺰودة ﻣﻦ  Zebraﻓﻲ ﻃﺎﺑﻌﺔ  Zebraاﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ إﻟﻰ ﺕﻠﻒ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ أو رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
• ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن أﻥﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪك ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﺎﻋﺔ.
• اﺳﺘﺨﺪم داﺋﻤًﺎ ﺵﺮﻳﻄًﺎ أﻋﺮض ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻲ.
• ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة ،ﻻ ﺕﻘﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
ﻗﺒﻞ إﺕﺒﺎع هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮات ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺥﻼل إزاﻟﺔ اﻟﻐﻼف وﺳﺤﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻼﺹﻖ اﻟﺨﺎﺹﺒﻪ.

اﻥﻈﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺡﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻳﻂ.
ھام • ﻻ ﺕﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻟﺐ ﺵﺮﻳﻂ ﻃﺎﺑﻌﺔ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺮازات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ! ﻳﻤﻜﻦ ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻗﻮاﻟﺐ ﺵﺮﻳﻂ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺘﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻥﺐ واﺡﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ .هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻷﻗﺪم آﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ وﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺙﻨﻲ ﺑﻜﺮة اﻻﻟﺘﻔﺎف.
مالحظة • ﻻ ﺕﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ ذات اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ  -ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة أو ﻣﺘﺂآﻠﺔ أو ﻣﺤﻄﻤﺔ أو ﻣﺎ ﺵﺎﺑﻪ .ﻳﺠﺐ أن
ﺕﻜﻮن ﻓﺘﺤﺎت اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻟﻘﻔﻞ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮد وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺰﻟﻖ اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺕﺠﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﻂ أو اﺳﺘﺸﻌﺎر
ﺵﺮﻳﻂ ﺳﻲء أو أﺥﻄﺎء أﺥﺮى.
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 .١أﺙﻨﺎء ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ،ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻟﻔﺔ ﺵﺮﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة إﻣﺪاد اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻠﻔﺔ ﺡﺘﻰ ﺕﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻔﺘﺤﺎت وﻳﺘﻢ ﻗﻔﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻹﻣﺪاد.
 .٢ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻔﺎرغ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺪة اﻟﺘﻔﺎف اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.

ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺡﺘﻰ ﺕﺘﻢ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻔﺘﺤﺎت وﻳﺘﻢ ﻗﻔﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻮر اﻹﻣﺪاد.
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 .٣ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺵﺮﻳﻂ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﺔ وﻟﺼﻘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻼﺹﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻘﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﻟﻔﺎرغ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮد اﻹﻣﺪاد .ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ.
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 .٤ﻗﻢ ﺑﺘﺪوﻳﺮ ﺑﻜﺮة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻮد اﻹﻣﺪاد ﺕﺠﺎﻩ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﺈﺡﻜﺎم ﻋﺒﺮ رأس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.

 .٥ﺕﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺕﺤﻤﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻣﻦ أﻥﻬﺎ ﺟﺎهﺰة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺙﻢ ﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼق ﻏﻄﺎء اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
 .٦اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ﺕﻐﺬﻳﺔ ﻟﺘﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺴﺤﺐ  ١٠ﺳﻢ ) ٤ﺑﻮﺹﺔ( ﺑﺤﺪ أدﻥﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻻرﺕﺨﺎء وﺕﺠﻌﺪ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﻟﻤﺤﺎذاة اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺪة.
 .٧ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺡﺮارﻳﺔ ﻣﺒﺎﺵﺮة إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت درﺟﺔ ﺡﺮارة
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ أو ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو أواﻣﺮ
ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
•

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻣﺠﺔ  ZPLﻗﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻣﺮ ﻥﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ )^MT (ZPL II
)ﻗﻢ ﺑﺈﺕﺒﺎع اﻹرﺵﺎدات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﻣﺠﺔ .(ZPL

 .٨ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺕﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮة إﻟﻰ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري ،ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺥﺘﺒﺎر
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻥﺴﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  ٢٠ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻠﺼﻖ ﺕﻜﻮﻳﻦ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
إﻋﺪاد "ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻄﺒﺎﻋﺔ" هﻮ "اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮاري" ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺼﻖ ﺡﺎﻟﺔ ﺕﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ اﻵن ﺟﺎهﺰة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
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اختبار الطباعة باستخدام نسخ مطبوعة لتقرير التكوين
قبل أن تقوم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر الخاص بك ،ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا
ﻣﻦ ﺥﻼل ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺕﻘﺮﻳﺮ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 .١ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ ﺕﺤﻤﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﺳﺒﻮﻣﻦ إﻏﻼق اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻌﻠﻮﻳﺐ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ.
 .٢اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إلغاء أﺙﻨﺎء ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ).(I
 .٣اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إلغاء ﻷﺳﻔﻞ ﺡﺘﻰ ﻳﺘﺤﻮل ﻣﺼﺒﺎح ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺥﻀﺮ ﻷول
ﻣﺮة ﺙﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺰر.
 .٤ﺳﺘﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺕﻘﺎرﻳﺮ ﺕﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻌﺪ ﺙﻮاﻥﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌﺮض "اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎهﺰة".

إذا ﻟﻢ ﺕﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺕﺜﺒﻴﺖ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻢ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺴﻢ
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺥﻄﺎء وإﺹﻼﺡﻬﺎ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻮﻗﻊ  Zebraﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت.
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توصيل الطابعة الخاصة بك بجھاز كمبيوتر
®

ﺕﺪﻋﻢ ﻃﺎﺑﻌﺎت ™ Zebra ZD500ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺥﻴﺎرات وﺕﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻮﺹﻼت .ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :وﺹﻠﺔ ﻥﺎﻗﻞ
ﺕﺴﻠﺴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ) (USBو RS232ﺕﺴﻠﺴﻠﻴﺔ وﻣﺘﻮازﻳﺔ و ) (IEEE 1284.4وإﻳﺜﺮﻥﺘﺴﻠﻜﻲ ١٠٠/١٠
وإﻳﺜﺮﻥﺘﻼﺳﻠﻜﻲ ) (WiFiو.Bluetooth
®

التثبيت المسبق لبرامج تشغيل طابعة Windows
قم بتثبيت األدوات المساعدة إلعداد  Zebraقبل إمداد الطاقة للطابعة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺕﺮ )اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  Windowsاﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ ﺕﺸﻐﻴﻞ  .(Zebraﺳﺘﻘﻮم اﻷداة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻹﻋﺪاد Zebra
ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺕﺒﺎع اﻹرﺵﺎدات ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺕﺜﺒﻴﺖ ﻃﺎﺑﻌﺘﻚ.
تم تصميم األداة المساعدة إلعداد  Zebraلمساعدتك على تثبيت ھذه الوصالت .ﺕﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺕﻮﺹﻴﻼت
اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻜﻞ وﺹﻠﺔ ﻣﻦ وﺹﻼت اﺕﺼﺎل اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺕﻚ ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاء اﺥﺘﻴﺎرات إﻋﺪاد اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﻌﺪ ﺕﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺵﺮة .ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺕﻜﻮﻳﻦ اﻷدوات
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻹﻋﺪاد  Zebraﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻚ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺕﺜﺒﻴﺖ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ
ﺑﻚ.
لتوصيل وصالت االتصال الالسلكية:
•

راﺟﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﻠﻘﻤﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ™.ZebraNet
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تنبيه • ﺡﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻨﺪ ﺕﻮﺹﻴﻞ آﺎﺑﻞ اﻟﻮاﺹﻠﺔ .ﻳﺠﺐ إدﺥﺎل ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺪر إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﻘﺒﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺕﻮﺹﻴﻞ أو ﻓﺼﻞ آﺎﺑﻼت اﻻﺕﺼﺎل.
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متطلبات كابل الوصلة
ﻳﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن آﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ذات ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﺰول ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺰودة ﺑﺄﻏﻠﻔﺔ ﻣﻮﺹﻞ ﻣﻌﺪﻥﻴﺔ .ﻳﻠﺰم ﺕﻮﻓﺮ
اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﻤﻮﺹﻼت اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻹﺵﻌﺎع واﺳﺘﻘﺒﺎل ﺕﺸﻮﻳﺶ آﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺑﻼت:
•

ﺡﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ آﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ) ٦ﻗﺪم ] ١.٨٣م[ ﻣﻮﺹﻰ ﺑﻪ(.

•

ﻻ ﺕﻘﻢ ﺑﺮﺑﻂ آﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻣﻊ أﺳﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺡﻜﺎم ﺵﺪﻳﺪ.

•

ﻻ ﺕﻘﻢ ﺑﺮﺑﻂ آﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻣﻊ أﻥﺎﺑﻴﺐ أﺳﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.

.

ھام • ﺕﺘﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ "ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻥﻴﻦ" ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺕﺼﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ) (FCCاﻟﻘﺴﻢ  ،١٥ﻟﻸﺟﻬﺰة ﻣﻦ
اﻟﻔﺌﺔ ب ،ﺡﻮل اﺳﺘﺨﺪام آﺎﺑﻼت اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ .ﻗﺪ ﻳﺆدي اﺳﺘﺨﺪام آﺎﺑﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺰوﻟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻥﺒﻌﺎث
اﻹﺵﻌﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ﺡﺪود اﻟﻔﺌﺔ ب.
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توصيل الطابعة الخاصة بك بجھاز كمبيوتر

وصلة USB
.

كابل USB

وصلة تسلسلية

إحكام
كابل تسلسلي

وصلة متوازية

كابل متوازي
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٢٣

وصلة  Ethernetسلكية

كابل إيثرنت
)موصل (RJ45

حالة اإليثرنت/مؤشرات النشاط
حالة مؤشر LED
كالھما مطفأ
أخضر
أخضر مع تشغيل وإيقاف وميض
الكھرماني
كھرماني
كھرماني مع تشغيل وإيقاف وميض
األخضر

الوصف
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اآﺘﺸﺎف وﺟﻮد راﺑﻂ إﻳﺜﺮﻥﺖ
ﺕﻢ اآﺘﺸﺎف راﺑﻂ  ١٠٠ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ/ث
ﺕﻢ اآﺘﺸﺎف راﺑﻂ وﻥﺸﺎط إﻳﺜﺮﻥﺖ  ١٠٠ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ/ث
ﺕﻢ اآﺘﺸﺎف راﺑﻂ  ١٠ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ/ث
ﺕﻢ اآﺘﺸﺎف راﺑﻂ وﻥﺸﺎط إﻳﺜﺮﻥﺖ  ١٠ﻣﻴﺠﺎﺑﺖ/ث

مؤشر  LEDأخضر
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المعايرة اليدوية  -وسائط
ﻗﺪ ﺕﺤﺘﺎج اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ أدوات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر وﻃﻮل اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻗﺪ ﺕﺴﺘﻠﺰم اﻻﺥﺘﻼﻓﺎت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺕﺼﻨﻴﻊ ﻷﺥﺮى وﻣﻦ ﺡﺰﻣﺔ ﻷﺥﺮى إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ إﻻ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﻥﻔﺲ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ آﻨﺖ
ﺕﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.
ﺕﺘﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ أدوات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﺑﻠﻮﺡﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة اﻟﻴﺪوﻳﺔ .ﻗﻤﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻜﻮن
اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ "ﺟﺎهﺰة".
إجراء لمعايرة وسائط الملصق مع البطانة و"الفجوة" الداخلية بالملصق بين الملصقات.
 .١ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺕﺄآﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أداة اﺳﺘﺸﻌﺎر اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﺳﺘﺸﻌﺎر )اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ( ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻠﺼﻖ ،اﻥﻈﺮ أدﻥﺎﻩ.

موضع
مركزي

موجه
الوسائط

 .٢ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ أول  ٣ﺑﻮﺹﺎت أو  ٨٠ﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻥﺔ .ﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒﻄﺎﻥﺔ ﺑﺪون ﻣﻠﺼﻖ ﻓﻮق ﻟﻮح اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
)أﺳﻄﻮاﻥﺔ اﻟﻤﺤﺮك( وﺡﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻷول أﺳﻔﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
 .٣اﻏﻠﻖ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ .اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر "اﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ" )
 .٤ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ "أدوات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر" )

( ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ.

( واﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر "ﺕﺤﺪﻳﺪ" ).(9

 .٥ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ "اﻟﻴﺴﺎر" ) (Wو"اﻟﻴﻤﻴﻦ" ) (Xﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض إﻟﻰ إﺟﺮاء "ﻣﻌﺎﻳﺮة ﻳﺪوﻳﺔ".
 .٦اﺿﻐﻂ وﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰر )—( أﺳﻔﻞ ) STARTﺑﺪء( ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺵﺔ.
 .٧ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺎﺵﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﺕﺤﻤﻴﻞ اﻟﻐﻼف ﺕﻢ إﻳﻘﺎف اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘًﺎ
 .٨اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إﻳﻘﺎف ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺒﺪء إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة.
 .٩ﻋﻨﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺸﺎﺵﺔ ﺑﻌﺮض :إﻋﺎدة ﺕﺤﻤﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺕﺎﺑﻊ.
.١٠اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر إﻳﻘﺎف ﻣﺆﻗﺖ ﻣﺮة أﺥﺮى ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة .ﺳﺘﺒﺪأ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺕﻐﺬﻳﺔ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺙﻢ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ
وﺕﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﺟﺎهﺰة ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺰاﺋﺪة.
ﺕﻢ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وأﻥﺖ ﺟﺎهﺰ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
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٢٥

معايرة  RFID) ZD500Rفقط(
ﺕﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﺮة  RFIDﻋﻠﻰ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻻﺕﺼﺎل ﻟﻨﻮع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻚ .ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﻌﺪ
ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ )إﻋﺪادات اﻟﻄﻮل واﻟﻔﺠﻮة( ،ﻣﻌﺎﻳﺮة وﺳﺎﺋﻂ ﻳﺪوﻳﺔ ﻥﻤﻮذﺟﻴﺔ .أﺙﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﺮة ،RFID
ﺕﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وﻣﻌﺎﻳﺮة ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ  RFIDوﺕﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻹﻋﺪادات ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  RFIDﻗﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﺕﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻹﻋﺪادات ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة/اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻼزم اﺳﺘﺨﺪام هﻮ ﻗﺮاءة TID
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻥﻮع اﻟﺮﻗﺎﻗﺔ )أواﺥﺘﻴﺎر  F0ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ  RFIDﺑﺎﻟﻠﻮﺡﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ(.
ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻴﺎر "اﺳﺘﻌﺎدة" ﻓﻲ اﻷﻣﺮ
.calibrate SGD.tag.rfid
ﻻﺕﻘﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ أﻳﺔ ﻣﻠﺼﻘﺎت أو ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻥﺔ )ﻏﻼف اﻟﻤﻠﺼﻖ أو "اﻟﻔﺘﺤﺎت"( .ﻳﺘﻴﺢ هﺬا ﻟﻠﻄﺎﺑﻌﺔ ﺕﺤﺪﻳﺪ
إﻋﺪادات  RFIDواﻟﺘﻲ ﻻ ﺕﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺮﻣﻴﺰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺎورة .اﻟﺴﻤﺎﺡﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻄﺐ اﻻﻣﺘﺪاد ﺥﺎرج
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡﺐ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ أﺙﻨﺎء إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت.
ﻗﻢ داﺋﻤًﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﺮة ﻳﺪوﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ وﻣﻌﺎﻳﺮة  RFIDﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﻥﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ .ﻗﺪ ﻻﻳﻜﻮن هﺬا ﺿﺮورﻳًﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﻟﻔﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻣﻦ ﻥﻔﺲ ﻥﻮع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ.
قبل البدء ،قم بتحميل وسائط  RFIDفي الطابعة وإجراء معايرة يدوية للوسائط.
 .١اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر ﺕﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮة واﺡﺪة ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )إدﺥﺎل( ﻣﻠﺼﻖ واﺡﺪ.
 .٢اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر "اﻟﺼﻔﺤﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ" ) ( ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ .ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ زر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ " ( ) "RFIDواﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺰر "ﺕﺤﺪﻳﺪ" ).(9
 .٣ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ "اﻟﻴﺴﺎر" ) (Wو"اﻟﻴﻤﻴﻦ" ) (Xﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض إﻟﻰ إﺟﺮاء "ﻣﻌﺎﻳﺮة  ."RFIDاﺿﻐﻂ
وﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺰر )—( أﺳﻔﻞ ) STARTﺑﺪء( ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺵﺔ.
 .٤ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺒﻂء ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻠﺼﻖ أﺙﻨﺎء ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮﻗﻊ وإﻋﺪادات اﺕﺼﺎل ﻗﺮاءة/آﺘﺎﺑﺔ  RFIDﻟﺒﻄﺎﻗﺔ/ﻣﻠﺼﻖ
 RFIDاﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎرﻩ .ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻄﺎﺑﻌﺔ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻠﺼﻖ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة
ﺑﻨﺠﺎح وﻗﻴﺎم اﻟﺸﺎﺵﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﺟﺎهﺰة
 .٥ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺰاﺋﺪة .ﺕﻢ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ وأﻥﺖ ﺟﺎهﺰ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
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