
الطابعة الصناعية
ZT411/ZT421

دليل املستخدم

P1106464-03AR املراجعة أ



حقوق الطبع والنرش

2022/12/01

يتان لرشكة Zebra Technologies Corporation، وهما مسجلتان يف إن ZEBRA ورسم رأس Zebra النمطي هما عالمتان تجار
ية األخرى هي ملك خاص ألصحابها املعنيني. حقوق العديد من االختصاصات القضائية يف مختلف أنحاء العامل. وكل العالمات التجار

الطبع والنرش © للعام 2022 لرشكة Zebra Technologies Corporation و/أو الرشكات املرتبطة. كل الحقوق محفوظة.

املعلومات الواردة يف هذا املستند عرضة للتغيري من دون إشعار. ويتم توفري الربنامج الوارد وصفه يف هذا املستند بموجب اتفاقية
ترخيص أو اتفاقية عدم إفصاح. وال يجوز استخدام الربنامج أو نسخه إال وفًقا لرشوط هاتني االتفاقيَتني.

للحصول على مزيد من املعلومات حول البيان القانوين وبيان امللكية، ُيرجى االنتقال إىل:

.zebra.com/linkoslegal:الربنامج
.zebra.com/copyright:حقوق الطبع والنرش

.ip.zebra.com:براءات االخرتاع
.zebra.com/warranty:الضمان

.zebra.com/eula:اتفاقية ترخيص املستخدم النهايئ

رشوط االستخدام

بيان امللكية
يحتوي هذا الدليل على معلومات ملكية خاصة برشكة Zebra Technologies Corporation ورشكاتها التابعة (ُيشار إليها باسم
"Zebra Technologies"). وهو مخصص فقط للمعلومات واالستخدام من ِقبل األطراف اليت تقوم بتشغيل املعدات املوضحة

هنا وصيانتها. وال يجوز استخدام معلومات امللكية هذه أو إعادة نسخها أو اإلفصاح عنها ألي أطراف أخرى ألي غرض آخر من دون
.Zebra Technologies الحصول على إذن خطي رصيح من رشكة

تحسينات يف املنتج
ُيعترب التحسني املستمر للمنتجات من السياسات اليت تتّبعها رشكة Zebra Technologies. وكل املواصفات والتصاميم عرضة للتغيري

من دون إشعار.

إخالء املسؤولية القانونية
تتخذ Zebra Technologies خطوات لضمان صحة األدلة واملواصفات الهندسية املنشورة؛ ومع ذلك، قد تحدث أخطاء أحياًنا.
تحتفظ Zebra Technologies بالحق يف تصحيح أي أخطاء من هذا القبيل وتعلن عدم مسؤوليتها عن أي رضر ناجم عن هذه

األخطاء.

تحديد املسؤولية
ال تتحمل Zebra Technologies أو أي شخص آخر مشرتك يف إنشاء املنتج املرفق أو إنتاجه أو تسليمه بأي حال من األحوال (بما يف

ذلك األجهزة والربامج) املسؤولية عن أي أرضار من أي نوع (بما يف ذلك، على سبيل املثال ال الحرص، األرضار الالحقة بما يف ذلك خسارة
ية) الناشئة عن استخدام هذا املنتج أو نتائج استخدامه أو عدم القدرة أرباح األعمال أو انقطاع األعمال أو فقدان املعلومات التجار

على استخدامه، حىت لو تم إبالغ Zebra Technologies بإمكانية حدوث مثل هذه األرضار. ال تسمح بعض االختصاصات القضائية
باستثناء األرضار العرضية أو التبعية أو تقييدها، لذا قد ال ينطبق عليك التحديد أو االستثناء املذكور أعاله.

http://www.zebra.com/linkoslegal
http://www.zebra.com/copyright
http://ip.zebra.com/
http://www.zebra.com/warranty
http://www.zebra.com/eula


املحتويات

نبذة عن هذا الدليل.....................................................................................................................7
7 أعراف الكتابة...........................................................................................................................
اصطالحات الرموز.....................................................................................................................7

9 إعداد الطابعة.............................................................................................................................
9 اختيار موقع للطابعة.................................................................................................................
10 طلب املستلزمات وامللحقات......................................................................................................
الوسائط.........................................................................................................................10
10 الرشيط..........................................................................................................................
فحص محتويات الصندوق.......................................................................................................12
توصيل الطابعة بجهاز..............................................................................................................13
13 التوصيل بهاتف أو جهاز لوحي...........................................................................................
Windows.............................................. تثبيت برامج التشغيل واالتصال بكمبيوتر يعمل بنظام 13
20 االتصال بالكمبيوتر باستخدام منفذ USB يف الطابعة...............................................................
21 االتصال بالشبكة من خالل منفذ Ethernet يف الطابعة...........................................................
24 توصيل الطابعة بالشبكة الالسلكية......................................................................................
24 ما يجب فعله إذا نسيَت تثبيت برامج تشغيل الطابعة أوًال........................................................
تحديد طريقة تجميع امللصقات..................................................................................................28
30 تحميل الوسائط.....................................................................................................................
31 إدخال الوسائط يف الطابعة................................................................................................
35 استخدام وضع الفصل.....................................................................................................
استخدام وضع نزع امللصق (مع سحب الغالف الخلفي أو من دون سحبه)...................................39
استخدام وضع إعادة اللف................................................................................................49
57 استخدام وضع القاطع أو وضع القطع املتأخر........................................................................
61 تحديد نوع الرشيط الذي يجب استخدامه...................................................................................

3



تايوتحملا

61 ما نوع الرشيط الذي يمكنين استخدامه؟..............................................................................
إجراء اختبار املادة الالصقة..................................................................................................61
61 إجراء اختبار خدش الرشيط................................................................................................
62 تحميل الرشيط......................................................................................................................
تشغيل معالج الطباعة وطباعة ملصق تجرييب..............................................................................66
استخدام معالج املساعدة على تحسني جودة الطباعة..............................................................68
تثبيت برنامج تصميم امللصقات..................................................................................................69
ZebraDesigner.......................................................................................69 متطلبات نظام

70 تكوين الطابعة وضبطها...............................................................................................................
الشاشة الرئيسية....................................................................................................................70
71 تغيري إعدادات الطابعة.............................................................................................................
Windows......................................................72 تغيري إعدادات الطابعة من خالل برنامج تشغيل
معالجات الطابعة.............................................................................................................73
قوائم املستخدم...............................................................................................................73
117 معايرة مستشعرات الرشيط والوسائط......................................................................................
إجراء املعايرة التلقائية......................................................................................................118
إجراء معايرة املستشعر يدوًيا.............................................................................................118
ضبط ضغط رأس الطباعة......................................................................................................119
123 ضبط موضع املستشعر..........................................................................................................

125 الصيانة الروتينية......................................................................................................................
125 مواعيد وإجراءات التنظيف.....................................................................................................
127 تنظيف الهيكل الخارجي وحجرة الوسائط واملستشعرات.........................................................
128 تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة............................................................................
131 تنظيف وحدة القاطع وتزييتها..........................................................................................
137 إزالة الرشيط املستخَدم..........................................................................................................
استبدال مكونات الطابعة.......................................................................................................138
138 طلب قطع الغيار...........................................................................................................
138 إعادة تدوير مكونات الطابعة............................................................................................
تخزين الطابعة.....................................................................................................................138
139 الزتييت..............................................................................................................................

4



تايوتحملا

التشخيصات واستكشاف األخطاء وإصالحها.....................................................................................140
141 تقييم جودة الرمز الرشيطي....................................................................................................
143 ملصقات التكوين.................................................................................................................
االختبار الذايت لإليقاف املؤقت..................................................................................................144
ملف تعريف املستشعر...........................................................................................................145
استخدام وضع تشخيصات االتصال.........................................................................................146
تحميل اإلعدادات االفرتاضية أو آخر قيم محفوظة.......................................................................147
حاالت التنبيه والخطأ............................................................................................................148
149 التنبيهات ورسائل الخطأ.................................................................................................
153 مصابيح املؤرشات...........................................................................................................
156 استكشاف األخطاء وإصالحها.................................................................................................
156 مشكالت الطباعة أو جودة الطباعة...................................................................................
مشكالت الرشيط...........................................................................................................160
RFID............................................................................................................ مشكالت 161
مشكالت االتصاالت........................................................................................................165
166 مشكالت متنوعة...........................................................................................................
169 صيانة الطابعة.....................................................................................................................
شحن الطابعة...............................................................................................................169

Print Touch.............................................................................170 مضيف ومزية USB استخدام منفذ
170 العنارص املطلوبة للتمارين.......................................................................................................
171 ملفات إلكمال التمارين...................................................................................................
منفذ USB املضيف...............................................................................................................173
USB......................... تمرين 1: نسخ امللفات إىل محرك أقراص USB محمول وإجراء املطابقة عرب 173
تمرين 2: طباعة تنسيق ملصق من محرك أقراص USB محمول.............................................174
175 تمرين 3: نسخ امللفات من/إىل محرك أقراص USB محمول...................................................
177 تمرين 4: إدخال بيانات مللف مخزن باستخدام لوحة مفاتيح USB وطباعة ملصق........................
NFC)....................................................................178) االتصال بالحقل القريب/Print Touch مزية
تمرين 5: إدخال بيانات مللف مخزن باستخدام جهاز وطباعة ملصق..........................................179

180 املواصفات..............................................................................................................................
املواصفات العامة..................................................................................................................180
181 مواصفات الطاقة.................................................................................................................

5



تايوتحملا

مواصفات سلك الطاقة.........................................................................................................181
مواصفات واجهات االتصال....................................................................................................183
184 االتصاالت القياسية........................................................................................................
186 ية....................................................................................................... االتصاالت االختيار
املواصفات الالسلكية.......................................................................................................187
مواصفات الطباعة................................................................................................................189
مواصفات الوسائط...............................................................................................................190
191 مواصفات الرشيط................................................................................................................

مرسد املصطلحات.....................................................................................................................192

6



ليلدلا اذه نع ةذبن
نبذة عن هذا الدليل

ية لطابعة ZT411/ZT421 أو ترقيتها أو استكشاف ص ليستخدمه أي شخص يحتاج إىل إجراء صيانة دور هذا املستند مخص
مشكالتها وإصالحها.

أعراف الكتابة
تستخدم األعراف اآلتية يف هذا املستند:

يض إلبراز ما يأيت:• ُيستخدم الخط العر

أسماء مربعات الحوار والنوافذ والشاشات•

أسماء القوائم املنسدلة ومربعات القوائم•

أسماء مربعات التحقق واألزرار التبادلية•

الرموز على الشاشة•

أسماء املفاتيح على لوحة املفاتيح•

أسماء األزرار على الشاشة•

تشري رموز التعداد النقطي (•) إىل:•

عنارص اإلجراءات•

قائمة البدائل•

قوائم الخطوات املطلوبة اليت ال يلزم ترتيبها تسلسلًيا بالرضورة.•

تظهر القوائم ذات الرتتيب التسلسلي (مثل تلك اليت تصف اإلجراءات خطوة بخطوة) على شكل قوائم مرقمة.•

اصطالحات الرموز
أُعدت مجموعة املستندات بهدف توفري مزيد من التلميحات املرئية للقارئ. ُتستخدم الرموز الرسومية اآلتية يف أنحاء مجموعة

املستندات. ويف ما يأيت وصف هذه الرموز واملعاين املرتبطة بها.

مالحظة: يشري النص هنا إىل املعلومات التكميلية اليت ينبغي للمستخدم معرفتها، وال تلزم إلكمال مهمة.

هام: يشري النص هنا إىل املعلومات املهمة اليت ينبغي للمستخدم معرفتها.

تنبيه—إصابة العني: ارتِد نظارة واقية عند تنفيذ مهام معينة مثل تنظيف الجزء الداخلي من الطابعة.
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ليلدلا اذه نع ةذبن

تنبيه—إصابة العني: ارتِد نظارة واقية عند تنفيذ مهام معينة مثل تثبيت أو إزالة الحلقات ذات شكل E وحلقات الكبس
ذات شكل C وحلقات اإلطباق والزنربكات وأزرار التثبيت. إذ تكون هذه القطع تحت ضغط شديد، وقد تتطاير عن الجهاز.

تنبيه—تلف املنتج: إذا مل يتم اتباع اإلجراء االحتياطي، فقد يتلف املنتج.

تنبيه: إذا مل ينتبه املستخدم إىل هذا اإلجراء االحتياطي، فقد يتعرض إلصابة بسيطة أو متوسطة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يؤدي ملس هذه املنطقة إىل اإلصابة بحروق.

يغ كهربايئ: الزتم باحتياطات السالمة املناسبة املتعلقة بالكهرباء الساكنة عند التعامل مع املكونات الحساسة تنبيه—تفر
للكهرباء الساكنة مثل لوحات الدارات الكهربائية ورؤوس الطباعة.

تنبيه—صدمة كهربائية: أوقف تشغيل (O) الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تنفيذ هذه املهمة أو هذه الخطوة من
املهمة لتجنب خطر اإلصابة بصدمة كهربائية.

تحذير: إذا مل يتم تجنب الخطر، فمن املمكن أن يتعرض املستخدم إلصابة خطرية أو الوفاة.

خطر: إذا مل يتم تجنب الخطر، فسيتعرض املستخدم إلصابة خطرية أو الوفاة.
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ةعباطلا دادعإ
إعداد الطابعة

يساعد هذا القسم املستخِدم على اإلعداد والتشغيل األوليني للطابعة.

اختيار موقع للطابعة
اخرت موقًعا للطابعة يستويف الرشوط اآلتية:

السطح—يجب أن يكون السطح الذي ستوضع الطابعة عليه ثابًتا ومستوًيا وواسًعا ومتيًنا بما يكفي لحمل الطابعة.•

التها.• املساحة—يجب أن تتضمن املنطقة اليت ستوضع الطابعة فيها مساحة كافية للتهوية والوصول إىل مكونات الطابعة وموص
للسماح بالتهوية والتربيد املناسَبني، اترك مساحة مفتوحة على كل جوانب الطابعة.

تنبيه: ال تضع أي بطانات أو وسائد خلف الطابعة أو أسفلها؛ ألن ذلك سيحد من تدفق الهواء، وقد يؤدي إىل ارتفاع
درجة حرارة الطابعة.

الطاقة—يجب أن تكون الطابعة على مسافة قريبة من مأخذ طاقة مناسب يمكن الوصول إليه بسهولة.•
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واجهات اتصال البيانات—يجب أن تكون الطابعة ضمن نطاق راديو شبكة WLAN (إذا كان ذلك منطبًقا) أو ضمن نطاق كاٍف•
الت األخرى من الوصول إىل مصدر البيانات (الذي يكون عادًة جهاز كمبيوتر). ملزيد من املعلومات عن الحد األقىص لتتمكن املوص

ع قسم مواصفات واجهات االتصال بالصفحة 183.
ِ
ألطوال الكبالت والتكوين، راج

ظروف التشغيل—ُصممت الطابعة لتعمل يف نطاق واسع من الظروف البيئية والكهربائية، بما يف ذلك املستودعات أو أرضيات•
املصانع. يوضح الجدول اآليت متطلبات درجة الحرارة والرطوبة النسبية الالزمة للطابعة يف أثناء تشغيلها.

الرطوبة النسبيةدرجة الحرارةالوضع

40 إىل 104 درجات فهرنهايت (5 إىل 40 درجةالنقل الحراري
مئوية)

ية املبارشة 32 إىل 104 درجات فهرنهايت (0 إىل 40 درجةالطباعة الحرار
مئوية)

20 إىل 85% من دون تكاثف

الجدول 1    درجة الحرارة والرطوبة التشغيلية

طلب املستلزمات وامللحقات
ال تأيت العنارص اآلتية اليت ستحتاج إليها مع الطابعة:

•USB بخالف (التسلسلي أو السليك Ethernet مثل) كبالت االتصال/الشبكة

الوسائط•

الرشيط (إذا كانت الطابعة مزّودة بخيار النقل الحراري)•

الوسائط
ع قسم تحديد طريقة تجميع امللصقات

ِ
يجب أن يكون نوع الوسائط اليت تختارها ومقاسها مناسَبني للخيارات املثبتة على الطابعة (راج

ع مواصفات الوسائط الخاصة بالطابعة ملعرفة الحد األدىن ألطوال امللصقات وغريها من األمور املهمة اليت تجب
ِ
بالصفحة 28). راج

مراعاتها.

للحصول على أفضل جودة طباعة وأداء مناسب للطابعة عرب مجموعات املنتجات، تويص Zebra بشدة باستخدام مستلزمات
معتمدة من Zebra بوصفها جزًءا من الحل اإلجمايل. ثمة مجموعة كبرية من الرزم الورقية واملصنوعة من البويل بروبيلني والبوليسرت

كل رأس الطباعة مبكًرا. لرشاء املستلزمات، انتقل إىل مة خصوًصا لتحسني إمكانات الطباعة يف الطابعة ومنع تآ والفينيل مصم
.zebra.com/supplies

يتضمن قسم مرسد املصطلحات مصطلحات متعلقة بالوسائط، مثل الوسائط ذات العالمات السوداء والوسائط ذات الفجوات/
الحزوز ووسائط RFID والوسائط ذات الطيات املروحية والوسائط امللفوفة. استخدم هذه املصطلحات ملساعدتك على تحديد نوع

الوسائط الذي يناسب احتياجاتك.

يط الرش
مالحظة: ينطبق هذا القسم فقط على الطابعات املثبت عليها خيار النقل الحراري.

تعتمد حاجتك إىل استخدام رشيط على الوسائط يف حد ذاتها.هل أحتاج إىل استخدام رشيط؟

وسائط النقل الحراري—تتطلب رشيًطا.•

ية املبارشة—ال تتطلب رشيًطا.• وسائط الطباعة الحرار
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كيف يمكنين معرفة ما إذا كانت
الوسائط هي وسائط طباعة حرارية

ي؟ مبارشة أم وسائط نقل حرار
ع قسَمي الطباعة الحرارية

ِ
(راج

املبارشة بالصفحة 194 و النقل
الحراري بالصفحة 200 لالطالع على

التعريفات).

ُتَعد أفضل طريقة ملعرفة ذلك هي خدش سطح الوسائط برسعة بظفرك. إذا ظهرت
ية عالمة سوداء يف مكان الخدش، فهذا يعين أن الوسائط هي وسائط طباعة حرار

مبارشة وأنك لست بحاجة إىل رشيط.

ما نوع الرشيط الذي يمكنين
استخدامه؟

تستطيع هذه الطابعة استخدام رشيط مطلي من الخارج فقط، إال إذا اشرتيت املحور
االختياري الذي يسمح باستخدام الرشيط املطلي من الداخل وثبته. اتصل بموزع

Zebra املعتمد لديك للحصول على معلومات عن الطلب.

كيف يمكنين معرفة أي وجهي الرشيط
هو الوجه املطلي؟

اتبع إحدى هاَتني الطريقتني لتحديد الوجه املطلي:

الطريقة 1: اختبار املادة الالصقة•

اضغط عند زاوية من الوجه الالصق للملصق على السطح الخارجي من لفة1.
الرشيط.

انزع امللصق عن الرشيط.2.

إذا التصقت جزيئات الحرب بامللصق، فهذا يعين أن الوجه الخارجي للفة مطلي. كرر
كد من الوجه املطلي. هذا االختبار مع السطح الداخلي إذا لزم األمر للتأ

الطريقة 2: اختبار خدش الرشيط•

فك جزًءا صغًريا من الرشيط وضع السطح الخارجي منه على قطعة من الورق.1.

اخدش السطح الداخلي من الرشيط بظفرك.2.

ارفع الرشيط وتفقد وجود عالمات على الورقة.3.

إذا ترك الرشيط عالمة، فهذا يعين أن الوجه الخارجي مطلي.
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فحص محتويات الصندوق
كد من أن صندوق الطابعة يحتوي على كل العنارص اليت تحتاج إىل إعدادها. تأ

هام: ال تتحمل Zebra Technologies مسؤولية أي تلف يحدث خالل شحن الجهاز، ولن تصلح هذا التلف بموجب
الضمان.

ج الطابعة من الصندوق بعناية، وتحقق من أن العنارص اآلتية مضمنة يف الصندوق مع الطابعة:1.
ِ
أخر

قد يتم تضمني عنارص إضافية، حسب الخيارات اليت تم طلبها مع الطابعة.

يف حال فقدان أي عنرص، أبلغ موزع Zebra املعتمد لديك.2.

ل غالف الطابعة على الفور، وافحصها بحًثا عن أي تلف ناتج عن الشحن.3.
ِ
أز

احتفظ بجميع مواد التعبئة.•

كد من عدم وجود تلف بها.• افحص كل األسطح الخارجية للتأ

ارفع باب الوسائط وافحص حجرة الوسائط بحًثا عن أي تلف يف املكونات.•

إذا اكتشفت تلًفا ناتًجا عن الشحن عند الفحص:4.

يًرا بالتلف.• أبلغ رشكة الشحن على الفور وقدم تقر

احتفظ بكل مواد التعبئة من أجل قيام رشكة الشحن بالفحص.•

أبلغ موزع Zebra املعتمد لديك.•

يتم شحن الطابعة بصحبة عدد من العنارص الواقية للشحن، ويشمل ذلك غالًفا بالستيكًيا على النافذة الشفافة لباب الوسائط.5.
ل عنارص الحماية هذه.

ِ
قبل تشغيل الطابعة، أز

12
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توصيل الطابعة بجهاز
بعد إعدادك الطابعة، تصبح مستعًدا لتوصيل الطابعة بجهازك (مثل الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي).

التوصيل بهاتف أو جهاز لوحي
نزل تطبيق Zebra Printer Setup Utility املجاين على جهازك.

•Android أجهزة

•Apple أجهزة

تدعم التطبيقات األنواع اآلتية من عمليات االتصال:

بلوتوث كالسييك•

•(LE) بلوتوث منخفض الطاقة

•Ethernet/شبكة سلكية

شبكة السلكية•

USB يف أثناء التنقل•

.zebra.com/setup للحصول على أدلة املستخدم الخاصة بهذه األدوات املساعدة إلعداد الطابعة، انتقل إىل

Windows تثبيت برامج التشغيل واالتصال بكمبيوتر يعمل بنظام
الستخدام الطابعة مع جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Microsoft Windows، يجب عليك تثبيت برامج التشغيل الصحيحة أوًال.

هام: يمكنك توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام أي من االتصاالت املتوفرة لديك. ومع ذلك، تجنب توصيل أي
كبالت من جهاز الكمبيوتر إىل الطابعة إىل أن يتم توجيهك إىل ذلك. ألنك إذا وصلتها يف الوقت الخطأ، فلن تثبت الطابعة

ع ما يجب فعله إذا نسيَت تثبيت
ِ
برامج تشغيل الطابعة الصحيحة. إلصالح تثبيت برامج التشغيل غري الصحيحة، راج

برامج تشغيل الطابعة أوًال بالصفحة 24.

تثبيت برامج التشغيل

اتبع هذه الخطوات لتثبيت برامج التشغيل الصحيحة.

.1.zebra.com/drivers انتقل إىل

انقر فوق Printers (الطابعات).2.

حدد طراز الطابعة.3.

يف صفحة منتج الطابعة، انقر فوق Drivers (برامج التشغيل).4.

.5.Windows َنزّل برنامج التشغيل املناسب لنظام

ُيضاف امللف التنفيذي لربنامج التشغيل (مثل zd86423827-certified.exe) إىل مجلد التزنيل لديك.
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ل امللف التنفيذي واتبع املطالبات.6. شغ

عند اكتمال اإلعداد، يمكنك اختيار إضافة كل برامج التشغيل إىل النظام (Configure System (تكوين النظام)) أو إضافة/
ع قسم تشغيل معالج تثبيت الطابعة بالصفحة 16).

ِ
تكوين طابعات محددة (راج

14
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حدد Configure System (تكوين النظام)، ثم انقر فوق Finish (إنهاء).7.

يثبت معالج تثبيت الطابعة برامج التشغيل.
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تشغيل معالج تثبيت الطابعة

على الشاشة األخرية من مثبت برنامج التشغيل، اترك الخيار Run the Printer Installation Wizard (تشغيل معالج1.
ًدا، ثم انقر فوق Finish (إنهاء). تثبيت الطابعة) محد

سيظهر معالج تثبيت الطابعة.
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انقر فوق Next (التايل).2.
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انقر فوق Install Printer Driver (تثبيت برنامج تشغيل الطابعة).3.

ستظهر اتفاقية الرتخيص.
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اقرأ رشوط اتفاقية الرتخيص وواِفق عليها، ثم انقر فوق Next (التايل).4.

د خيار االتصال الذي تريد تكوينه للطابعة:5. حد

منفذ الشبكة—لتثبيت الطابعات باستخدام اتصال شبكة Ethernet (LAN) أو الشبكة الالسلكية (Wi-Fi). انتظر حىت يمسح•
برنامج التشغيل الشبكة املحلية لديك بحًثا عن األجهزة، واتبع املطالبات. إذا لزم األمر، فعني القيم حسب اإلرشادات الواردة

يف قسم االتصال بالشبكة من خالل منفذ Ethernet يف الطابعة بالصفحة 21 أو يف قسم توصيل الطابعة بالشبكة
الالسلكية بالصفحة 24.

منفذ USB—لتثبيت الطابعات املتصلة بكبل USB. ِصل الطابعة بجهاز الكمبيوتر كما هو موضح يف قسم االتصال بالكمبيوتر•
باستخدام منفذ USB يف الطابعة بالصفحة 20. إذا كانت الطابعة متصلة بالفعل وقيد التشغيل، فقد تحتاج إىل إزالة كبل

USB وتثبيتها مرة أخرى. سيبحث برنامج التشغيل تلقائًيا عن طراز الطابعة املتصلة.

دة باتصال بلوتوث. ال ينطبق على هذه الطابعة.• منفذ بلوتوث—لتثبيت الطابعات املزو

غري ذلك—للتثبيت باستخدام نوع آخر من الكبالت، مثل الكبل املتوازي (LPT) والتسلسلي (COM). ال يلزم إجراء تكوين•
إضايف.

حدد طراز الطابعة ودقتها إذا ُطِلب منك ذلك.6.

يظهر الطراز والدقة على ملصق يحمل رقم القطعة على الطابعة ويوجد عادًة تحت حامل اإلمداد بالوسائط. ستظهر املعلومات
بالتنسيق اآليت:

Part Number: XXXXXxY – xxxxxxxx

حيث

XXXXX = طراز الطابعة وY = دقة الطابعة (2 = 203 نقاط لكل بوصة، 3 = 300 نقطة لكل بوصة، 6 = 600 نقطة لكل
بوصة).

على سبيل املثال، يف رقم القطعة ZT411x3 – xxxxxx، يشري ZT411 إىل أن الطابعة من طراز ZT411، ويشري 3 إىل أن
دقة رأس الطباعة 300 نقطة لكل بوصة.
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االتصال بالكمبيوتر باستخدام منفذ USB يف الطابعة
.1.USB ل امللصق الذي يغطي منفذ

ِ
بعد أن تثبت برامج التشغيل، أز

ِصل سلك USB بمنفذ USB املوجود يف الطابعة.2.

ِصل الطرف اآلخر من سلك USB بالكمبيوتر.3.

ل طاقة التيار املرتدد املوجود يف الجزء الخلفي من الطابعة.4. ِصل سلك طاقة التيار املرتدد بموص
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ِصل سلك طاقة التيار املرتدد بمأخذ طاقة مناسب.5.

ل (I) الطابعة.6. شغ

بينما يبدأ تشغيل الطابعة، يكمل الكمبيوتر تثبيت برنامج التشغيل ويتعرف على الطابعة.

ع قسم ما يجب فعله إذا نسيَت تثبيت برامج تشغيل الطابعة أوًال بالصفحة 24.
ِ
إذا مل تثبت برامج التشغيل أوًال، فراج

االتصال بالشبكة من خالل منفذ Ethernet يف الطابعة
.(LAN) قد تحتاج إىل تكوين الطابعة لالتصال بشبكة املنطقة املحلية ،(Ethernet) الستخدام اتصال ملقم طباعة سليك

ع دليل مستخدم ملقم طباعة ZebraNet السليك والالسليك. لتزنيل
ِ
ملزيد من املعلومات عن ملقمات الطباعة من Zebra، راج

.zebra.com/manuals أحدث إصدار من هذا الدليل، انتقل إىل
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ع قسم تثبيت برامج التشغيل بالصفحة 13)، ِصل الطابعة بكبل Ethernet متصل بشبكتك.1.
ِ
بعد تثبيت برامج التشغيل (راج

ل طاقة التيار املرتدد املوجود يف الجزء الخلفي من الطابعة.2. ِصل سلك طاقة التيار املرتدد بموص

ِصل سلك طاقة التيار املرتدد بمأخذ طاقة مناسب.3.
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ل (I) الطابعة.4. شغ

ستحاول الطابعة االتصال بشبكتك. إذا نجح ذلك، فستمأل بوابة LAN وقيم الشبكة الفرعية الخاصة بك وستحصل على عنوان
.IP

على الشاشة الرئيسية، املس عالمة التبويب Printer Info (معلومات الطابعة). تحقق من الشاشة لرتى ما إذا تم تعيني عنوان5.
IP للطابعة.

IP إذا كان عنوان
الخاص بالطابعة هو...

إًذا...

0.0.0.0

أو
000.000.000.000

ع قسم مصابيح
ِ
يكون مصباح NETWORK (الشبكة) مطفأً أو أحمر ثابًتا. (راج

املؤرشات بالصفحة 153 ملزيد من املعلومات).

.aيف الجزء الخلفي من الطابعة. إذا مل يكن Ethernet ل تحقق من موص
ثمة مصباح ميضء أو وامض، فهذا يعين أن اتصال Ethernet ليس

نشًطا. تحقق من أن كال طرَيف السلك موصالن بشكل صحيح، وأن منفذ
الشبكة الذي تقوم بالتوصيل به نشط. عند حل هذه املشكلة، يجب أن

تتصل الطابعة تلقائًيا.

.bثابت ثم إعادة IP ن إعدادات الطابعة اآلتية لتعيني عنوان إذا لزم األمر، فكو
تعيني الشبكة. اتصل بمسؤول الشبكة ملعرفة القيم الصحيحة لشبكتك.

•Wired IP < (سليك) Wired < (االتصال) Connection
Protocol (بروتوكول IP سليك)—لتغيري القيمة من ALL (الكل) إىل

PERMANENT (دائم).

•Wired Gateway < (سليك) Wired < (االتصال) Connection
.LAN (البوابة السلكية)—ملطابقة قيمة البوابة الخاصة بشبكة

•Wired Subnet < (سليك) Wired < (االتصال) Connection
(الشبكة الفرعية السلكية)—ملطابقة قيمة الشبكة الفرعية الخاصة

.LAN بشبكة

•Wired IP Address < (سليك) Wired < (االتصال) Connection
(عنوان IP السليك)—لتعيني عنوان IP فريد للطابعة.

•—((WLAN سليك أو) IP عنوان) (IP Address (wired or WLAN
لتعيني عنوان IP فريد للطابعة.
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IP إذا كان عنوان
الخاص بالطابعة هو...

إًذا...

نجح االتصال. يعرض مصباح NETWORK (الشبكة) ضوًءا أخرض أو أصفرأي قيمة أخرى
ع قسم مصابيح املؤرشات بالصفحة 153 ملزيد من

ِ
ثابًتا، تبًعا للشبكة. (راج

املعلومات).

ع Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة))6.
ِ
أِعد تعيني الشبكة (راج

للسماح بتنفيذ التغيريات اليت يتم إجراؤها على إعدادات الشبكة.

توصيل الطابعة بالشبكة الالسلكية
إذا كنت ترغب يف استخدام ملقم الطباعة الالسليك االختياري الخاص بالطابعة، فقد تحتاج إىل تكوين الطابعة لتتصل بشبكة املنطقة

املحلية الالسلكية (WLAN) لديك عرب ملقم الطباعة الالسليك.

ع دليل مستخدم ملقم طباعة ZebraNet السليك والالسليك. لتزنيل
ِ
ملزيد من املعلومات عن ملقمات الطباعة من Zebra، راج

.zebra.com/manuals أحدث إصدار من هذا الدليل، انتقل إىل

.1Windows ت برامج التشغيل حسب التعليمات الواردة يف قسم تثبيت برامج التشغيل واالتصال بكمبيوتر يعمل بنظامثب
بالصفحة 13.

ع مسؤول الشبكة ملعرفة قيمة2.
ِ
ه الالسليك لديك. راج اليت تطابق القيمة اليت يستخدمها املوج ESSID إذا لزم األمر، فحدد قيمة

ع Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > ESSID ملعرفة طرق تغيري القيمة.
ِ
ESSID اليت يجب استخدامها. راج

ن إعدادات الطابعة اآلتية. اتصل بمسؤول الشبكة ملعرفة القيم الصحيحة لشبكتك.3. إذا لزم األمر، فكو

•.WLAN ملطابقة قيمة البوابة الخاصة بشبكة—(WLAN بوابة) WLAN Gateway < WLAN < (االتصال) Connection

Connection (االتصال) > WLAN Subnet < WLAN (شبكة WLAN الفرعية)—ملطابقة قيمة الشبكة الفرعية الخاصة•
.WLAN بشبكة

ع Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة))4.
ِ
أِعد تعيني الشبكة (راج

للسماح بتنفيذ التغيريات اليت يتم إجراؤها على إعدادات الشبكة.

إذا ما زالت الطابعة غري قادرة على االتصال، ففكر يف تعيني عنوان IP ثابت من خالل تكوين اإلعدادات اإلضافية اآلتية ثم أِعد5.
تعيني الشبكة مرة أخرى. اتصل بمسؤول الشبكة ملعرفة القيم الصحيحة لشبكتك.

Connection (االتصال) > WLAN IP Protocol < WLAN (بروتوكول IP لشبكة WLAN)—لتغيري القيمة من ALL (الكل)•
إىل PERMANENT (دائم).

Connection (االتصال) > WLAN IP Address < WLAN (عنوان IP لشبكة WLAN)—لتعيني عنوان IP فريد للطابعة.•

ما يجب فعله إذا نسيَت تثبيت برامج تشغيل الطابعة أوًال
إذا قمت بتوصيل طابعة Zebra قبل تثبيت برامج التشغيل، فستظهر الطابعة كجهاز Unspecified (غري محدد).

اتبع التعليمات الواردة يف قسم تثبيت برامج التشغيل واالتصال بكمبيوتر يعمل بنظام Windows بالصفحة 13 لتزنيل1.
برامج التشغيل وتثبيتها.

من قائمة Windows، افتح Control Panel (لوحة التحكم).2.
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انقر فوق Devices and Printers (األجهزة والطابعات).3.

يف هذا املثال، تمثل MZ320 طابعة Zebra مثبتة بشكل غري صحيح.

اضغط بزر املاوس األيمن على الجهاز وحدد Properties (الخصائص).4.

يتم عرض خصائص الجهاز.
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انقر فوق عالمة التبويب Hardware (األجهزة).5.

حدد طابعة Zebra يف قائمة Device Functions (وظائف األجهزة)، ثم انقر فوق Properties (الخصائص).6.

يتم عرض الخصائص.
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انقر فوق Change settings (تغيري اإلعدادات)، ثم انقر فوق عالمة تبويب Driver (برنامج التشغيل).7.

انقر فوق Update Driver (تحديث برنامج التشغيل).8.

انقر فوق Browse my computer for driver software (استعراض الكمبيوتر بحًثا عن برنامج التشغيل).9.

انقر فوق ...Browse (استعراض...) وانتقل إىل مجلد Downloads (التزنيالت).10.

27



ةعباطلا دادعإ

انقر فوق OK (موافق) لتحديد املجلد.11.

انقر فوق Next (التايل).12.

تم تحديث الجهاز بربامج التشغيل الصحيحة.

يقة تجميع امللصقات تحديد طر
قبل تحميل الوسائط، حدد الطريقة اليت تريدها لتجميع امللصقات وتناسب الوسائط اليت تستخدمها، وخيارات الطابعة املتوفرة.
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الشكل 1    خيارات الطابعة

خيار نزع امللصق مع سحب الغالف الخلفي2الفصل (قيايس)1

خيار القاطع4خيار إعادة اللف3

يقة الوصفخيار الطابعة املطلوبالطر

يمكن استخدامه مع أيالفصل
خيار طابعة ومعظم أنواع

الوسائط.

ل تطبع الطابعة تنسيقات امللصقات كما تتلقاها. يمكن أن يفصل ُمشغ
الطابعة امللصقات املطبوعة عندما تتوقف الطابعة.

خيار نزع امللصق أو سحبنزع امللصق
الغالف الخلفي أو إعادة

اللف

تزنع الطابعة امللصق عن الغالف الخلفي يف أثناء الطباعة، ثم تتوقف مؤقًتا
حىت تتم إزالة امللصق. قد ُيسمح للغالف الخلفي الفارغ بالخروج من

الجهة األمامية للطابعة، أو قد يتم لفه على محور سحب الغالف الخلفي
أو محور إعادة اللف.

تقوم الطابعة بالطباعة من دون التوقف مؤقًتا بني امللصقات. تتم إعادةخيار إعادة اللفإعادة اللف
لف الوسائط على قالب بعد الطباعة. ُتستخدم لوحة إعادة اللف ملنع

امللصقات من االنفصال عن الغالف الخلفي.

الجدول 2    طرق تجميع الوسائط وخيارات الطابعة
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يقة الوصفخيار الطابعة املطلوبالطر

تقطع الطابعة ما بني امللصقات بعد طباعة كل منها.خيار القاطعالقاطع

تنتظر الطابعة أمر ZPL بالقطع املتأخر (JK~#) قبل أن تقطع آخر ملصقخيار القاطعالقطع املتأخر
مطبوع.

يلزم االتصال بمنفذاملطباق
املطباق. هذا الوضع

مخصص لالستخدام مع آلة
تلصق امللصقات.

تقوم الطابعة بالطباعة عندما تتلقى إشارة من املطباق. يجب على فنيي
الصيانة املعتمدين الرجوع إىل قسم معلومات املستخدم املتقدمة من دليل

الصيانة للحصول على معلومات إضافية عن واجهة املطباق.

مالحظة: ُتَعد خيارات نزع امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، وإعادة لف امللصقات اليت ليس لها غالف
خلفي، وفصل امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، وقطع امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، والقطع املتأخر

للملصقات اليت ليس لها غالف خلفي خيارات محفوظة لالستخدام املستقبلي.

(deunitnoC) الجدول 2    طرق تجميع الوسائط وخيارات الطابعة

.1Collection < (موضع امللصقات) Label Position < (طباعة) Print < (القائمة) Menu على الشاشة الرئيسية، املس
يقة التجميع). Method (طر

ستظهر خيارات طريقة التجميع.

حدد طريقة تناسب الوسائط اليت تستخدمها، وخيارات الطابعة املتوفرة.2.

املس رمز Home (الشاشة الرئيسية) للعودة إىل الشاشة الرئيسية.3.

راجع أيًضا
الوسائط

تحميل الوسائط
اتبع التعليمات الواردة يف هذا القسم لتحميل الوسائط امللفوفة أو ذات الطيات املروحية بطريقة تجميع امللصقات املناسبة الحتياجاتك.
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هام: لسَت مضطًرا إىل إيقاف تشغيل الطابعة عند العمل بالقرب من رأس طباعة مفتوح، لكن Zebra تويص بذلك
كإجراء احتياطي. إذا أوقفت تشغيل الطاقة، فستفقد كل اإلعدادات املؤقتة، مثل تنسيقات امللصقات، وستتعني عليك

إعادة تحميلها قبل استئناف الطباعة.

مالحظة: مسار الوسائط هو نفسه للوسائط امللفوفة وذات الطيات املروحية.

إدخال الوسائط يف الطابعة
ارفع باب الوسائط.1.

ل أي بطاقات أو ملصقات ممزقة أو متسخة أو عالقة بفعل مواد الصقة أو رشيط وتخلص منها.2.
ِ
أز
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ه اإلمداد بالوسائط إىل الخارج بقدر اإلمكان.3. اسحب موج

أدِخل الوسائط امللفوفة أو ذات الطيات املروحية يف الطابعة. ُيستخدم مسار تحميل الوسائط نفسه لكل من الوسائط امللفوفة4.
وذات الطيات املروحية، لذا فهذه هي الخطوة الوحيدة اليت ستكون مختلفة.

التعليماتنوع الوسائط

ضع لفة الوسائط على حامل اإلمداد بالوسائط. ادفع اللفة إىل الخلف بقدر اإلمكان.الوسائط امللفوفة

الوسائط ذات الطيات
املروحية

يمكن تخزين الوسائط ذات الطيات املروحية خلف الطابعة أو تحتها.
د الطابعة بالوسائط إما من الخلف أو عرب فتحة الوصول السفلية، ثم تبًعا ملكان تخزين الوسائط، زو

علقها على حامل اإلمداد بالوسائط.

الزتويد من أسفلالزتويد من الخلف
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ع قسم تحديد طريقة تجميع امللصقات بالصفحة 28).5.
ِ
ما طريقة التجميع اليت تستخدمها؟ (راج

إًذا...يف حال استخدام...

تابع من قسم استخدام وضع الفصلالفصل
بالصفحة 35.

تابع من قسم استخدام وضع نزعنزع امللصق (مع سحب الغالف الخلفي أو من دون سحبه)
امللصق (مع سحب الغالف الخلفي أو

من دون سحبه) بالصفحة 39.

تابع من قسم استخدام وضع إعادةإعادة اللف
اللف بالصفحة 49.
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إًذا...يف حال استخدام...

تابع من قسم استخدام وضع القاطعالقاطع أو القطع املتأخر
أو وضع القطع املتأخر بالصفحة

.57
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استخدام وضع الفصل

إذا مل تقم بذلك بالفعل، فاتبع التعليمات الواردة يف قسم إدخال الوسائط يف الطابعة بالصفحة 1.31.

افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.
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ه الوسائط إىل الخارج بالكامل.3. اسحب موج

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.

د الوسائط تحت مجموعة البكرة الحرة (2) وعرب مستشعر الوسائط (3) وتحت مجموعة4. من حامل اإلمداد بالوسائط (1)، زو
رأس الطباعة (4). أِعد سحب الوسائط حىت تالمس الجدار الخلفي الداخلي ملستشعر الوسائط.

14 3 2
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ه الوسائط ملجرد أن يالمس حافة الوسائط.5. اسحب موج

ع قسم الرشيط بالصفحة 6.10.
ِ
كًدا، فراج هل تتطلب الوسائط اليت تستخدمها رشيًطا للطباعة؟ إذا مل تكن متأ

إًذا…يف حال استخدام…

ية املبارشة (ال يلزم وسائط الطباعة الحرار
رشيط)

تابع من الخطوة 7 بالصفحة 37.

ل الرشيط يف الطابعة متبًعا التعليمات الواردةوسائط النقل الحراري (يلزم رشيط) إذا مل تقم بذلك بالفعل، فحم
يف قسم تحميل الرشيط بالصفحة 62، ثم تابع إىل الخطوة 7 بالصفحة

.37

أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.7.
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أغلق باب الوسائط.8.

.9Label Position < (قائمة الطباعة) Print Menu ع
ِ
عّني الطابعة على طريقة التجميع املالئمة املتوافقة مع طابعتك، (راج

(موضع امللصقات) > Collection Method (طريقة التجميع)).

اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.10.

قد تجري الطابعة معايرة ملصق أو تزود ملصًقا، وذلك وفًقا إلعداداتك.

ع قسم معايرة مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117).11.
ِ
للحصول على أفضل النتائج، عاير الطابعة (راج

تحقق من أن الطابعة قادرة على طباعة ملصق معايرة من خالل الضغط مع االستمرار على مفتاحي FEED (تزويد)12.
وCANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني.

وبهذا يكتمل تحميل الوسائط يف وضع الفصل.
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استخدام وضع نزع امللصق (مع سحب الغالف الخلفي أو من دون سحبه)

إذا مل تقم بذلك بالفعل، فاتبع التعليمات الواردة يف قسم إدخال الوسائط يف الطابعة بالصفحة 1.31.

افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.
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ه الوسائط إىل الخارج بالكامل.3. اسحب موج

ير آلية نزع امللصق إىل أسفل لفتح مجموعة نزع امللصق.4. ادفع ذراع تحر

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.
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د الوسائط تحت مجموعة البكرة الحرة (2) وعرب مستشعر الوسائط (3) وتحت مجموعة5. من حامل اإلمداد بالوسائط (1)، زو
رأس الطباعة (4). أِعد سحب الوسائط حىت تالمس الجدار الخلفي الداخلي ملستشعر الوسائط.

1234

ل امللصقات من هذه الوسائط املكشوفة وتخلص منها تارًكا6.
ِ
يًبا من الوسائط خارج الطابعة. أز د 18 بوصة (500 مم) تقر مد

الغالف الخلفي فقط.
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كد من أن طرف الغالف الخلفي يقع خارج الطابعة.7. د الغالف الخلفي وراء مجموعة نزع امللصق. تأ زو
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كمل هذه الخطوة فقط إذا كنت تريد استخدام وضع نزع امللصق مع سحب الغالف الخلفي. يجب أن يكون خيار سحب8. أ
الغالف الخلفي أو خيار إعادة اللف مثبًتا يف طابعتك. اتبع التعليمات الخاصة بالخيار املثبت يف طابعتك. (إذا مل تكن تستخدم

خيار سحب الغالف الخلفي، فتجاوز هذه الخطوة وتابع إىل الخطوة 9 بالصفحة 46).

خيار سحب الغالف الخلفيخيار إعادة اللف

أ. بالنسبة إىل كل من خياَري إعادة اللف وسحب الغالف الخلفي: مرر الغالف الخلفي يف الفتحة املوجودة أسفل مجموعة نزع
امللصق.

د الغالف الخلفي أسفل أسطوانة محاذاة الوسائط. ر الغالف الخلفي داخل فتحة محورب. زوب. مر
سحب الغالف الخلفي.
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خيار سحب الغالف الخلفيخيار إعادة اللف

ه إعادة لف الوسائط. ج. ادفع الغالف الخلفي إىل الخلف حىت يالمسج. فك الربغي امللولب املوجود على موج
اللوحة الخلفية ملجموعة محور سحب الغالف

الخلفي.

ه إعادة لف الوسائط إىل الخارج بالكامل، ثم اطوه إىل د. اسحب موج
أسفل.

د. لف الغالف الخلفي حول محور سحب
الغالف الخلفي وأِدر املحور عكس اتجاه عقارب

الساعة إلحكام تثبيت الغالف الخلفي.

بالنسبة إىل خيار سحب الغالف الخلفي، يكتمل
تحميل الغالف الخلفي بذلك. تابع إىل الخطوة

9 بالصفحة 46.

هـ. ضع قالًبا فارًغا على محور إعادة اللف.
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خيار سحب الغالف الخلفيخيار إعادة اللف

و. لف الغالف الخلفي حول القالب كما هو موضح، وأِدر محور إعادة
اللف إلحكام تثبيت الوسائط.

كد من أن حافة الوسائط تالمس مبارشًة اللوحة الخلفية ملحور إعادة تأ
اللف.

ه إعادة لف الوسائط إىل أعلى، ثم اسحبه إىل الداخل حىت موج 
ِ
ز. اطو

يالمس الغالف الخلفي.
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خيار سحب الغالف الخلفيخيار إعادة اللف

ه إعادة لف الوسائط. ح. أحكم ربط الربغي امللولب املوجود على موج

وبهذا يكتمل تحميل الغالف الخلفي. تابع من الخطوة 9 بالصفحة
.46

ير آلية نزع امللصق.9. أغلق مجموعة نزع امللصق باستخدام ذراع تحر
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ه الوسائط ملجرد أن يالمس حافة الوسائط.10. اسحب موج

ع قسم الرشيط بالصفحة 11.10.
ِ
كًدا، فراج هل تتطلب الوسائط اليت تستخدمها رشيًطا للطباعة؟ إذا مل تكن متأ

إًذا…يف حال استخدام…

ية املبارشة (ال يلزم وسائط الطباعة الحرار
رشيط)

تابع من الخطوة 12 بالصفحة 47.

ع قسم تحميلa.وسائط النقل الحراري (يلزم رشيط)
ِ
ل الرشيط يف الطابعة. (راج إذا مل تقم بذلك بالفعل، فحم

الرشيط بالصفحة 62).

.b.47 تابع من الخطوة 12 بالصفحة

أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.12.
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أغلق باب الوسائط.13.

.14Collection < (موضع امللصقات) Label Position < (طباعة) Print ع
ِ
عني الطابعة على طريقة التجميع املالئمة (راج

Method (طريقة التجميع)).

اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.15.

قد تجري الطابعة معايرة ملصق أو تزود ملصًقا، وذلك وفًقا إلعداداتك.

ع قسم معايرة مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117).16.
ِ
للحصول على أفضل النتائج، عاير الطابعة (راج

تحقق من أن الطابعة قادرة على طباعة ملصق معايرة من خالل الضغط مع االستمرار على مفتاحي FEED (تزويد)17.
وCANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني.

وبهذا يكتمل تحميل الوسائط يف وضع نزع امللصق.
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استخدام وضع إعادة اللف

إذا مل تقم بذلك بالفعل، فاتبع التعليمات الواردة يف قسم إدخال الوسائط يف الطابعة بالصفحة 1.31.

افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.
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ه الوسائط إىل الخارج بالكامل.3. اسحب موج

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.

د الوسائط تحت مجموعة البكرة الحرة (2) وعرب مستشعر الوسائط (3) وتحت مجموعة4. من حامل اإلمداد بالوسائط (1)، زو
رأس الطباعة (4). أِعد سحب الوسائط حىت تالمس الجدار الخلفي الداخلي ملستشعر الوسائط.
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يًبا من الوسائط خارج الطابعة.5. د 18 بوصة (500 مم) تقر مد

د الوسائط فوق مجموعة نزع امللصق.6. زو
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مرر الوسائط يف الفتحة املوجودة أسفل مجموعة نزع امللصق.7.

د الوسائط أسفل أسطوانة محاذاة الوسائط.8. زو

ه إعادة لف الوسائط.9. فك الربغي امللولب املوجود على موج
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ه إعادة لف الوسائط إىل الخارج بالكامل، ثم اطوه إىل أسفل.10. اسحب موج

ضع قالًبا فارًغا على محور إعادة اللف.11.

كد من أن حافة الوسائط تالمس12. لف الوسائط حول القالب كما هو موضح، وأِدر محور إعادة اللف إلحكام تثبيت الوسائط. تأ
مبارشًة اللوحة الخلفية ملحور إعادة اللف.
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ه إعادة لف الوسائط إىل أعلى، ثم اسحبه إىل الداخل حىت يالمس الوسائط.13. موج 
ِ
اطو

ه إعادة لف الوسائط.14. أحكم ربط الربغي امللولب املوجود على موج

ه الوسائط ملجرد أن يالمس حافة الوسائط.15. اسحب موج
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ع قسم الرشيط بالصفحة 16.10.
ِ
كًدا، فراج هل تتطلب الوسائط اليت تستخدمها رشيًطا للطباعة؟ إذا مل تكن متأ

إًذا…يف حال استخدام…

ية املبارشة (ال يلزم رشيط) تابع من الخطوة 17 بالصفحة 55.وسائط الطباعة الحرار

ل الرشيط يف الطابعة.a.وسائط النقل الحراري (يلزم رشيط) إذا مل تقم بذلك بالفعل، فحم
ع قسم تحميل الرشيط بالصفحة 62).

ِ
(راج

.b.55 تابع من الخطوة 17 بالصفحة

أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.17.

أغلق باب الوسائط وباب قاعدة إعادة اللف.18.

ع Print (طباعة) > Label Position (موضع امللصقات) >19.
ِ
عني الطابعة على وضع إعادة اللف. (ملزيد من املعلومات، راج

Collection Method (طريقة التجميع)).
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اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.20.

قد تجري الطابعة معايرة ملصق أو تزود ملصًقا، وذلك وفًقا إلعداداتك.

ع قسم معايرة مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117).21.
ِ
للحصول على أفضل النتائج، عاير الطابعة. (راج

تحقق من أن الطابعة قادرة على طباعة ملصق معايرة من خالل الضغط مع االستمرار على مفتاحي FEED (تزويد)22.
وCANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني.

وبهذا يكتمل تحميل الوسائط يف وضع إعادة اللف.
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استخدام وضع القاطع أو وضع القطع املتأخر

إذا مل تقم بذلك بالفعل، فاتبع التعليمات الواردة يف قسم إدخال الوسائط يف الطابعة بالصفحة 1.31.

افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.

57



ةعباطلا دادعإ

ه الوسائط إىل الخارج بالكامل.3. اسحب موج

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.

د الوسائط تحت مجموعة البكرة الحرة (2) وعرب مستشعر الوسائط (3) وتحت مجموعة4. من حامل اإلمداد بالوسائط (1)، زو
رأس الطباعة (4). أِعد سحب الوسائط حىت تالمس الجدار الخلفي الداخلي ملستشعر الوسائط.

تنبيه: شفرة القاطع حادة. ال تلمس الشفرة أو تفركها بأصابعك.
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د الوسائط عرب القاطع.5. زو

ه الوسائط ملجرد أن يالمس حافة الوسائط.6. اسحب موج

ع قسم الرشيط بالصفحة 7.10.
ِ
كًدا، فراج هل تتطلب الوسائط اليت تستخدمها رشيًطا للطباعة؟ إذا مل تكن متأ

إًذا…يف حال استخدام…

ية املبارشة (ال وسائط الطباعة الحرار
يلزم رشيط)

تابع من الخطوة 8 بالصفحة 60.

ع قسم تحميل الرشيطوسائط النقل الحراري (يلزم رشيط)
ِ
ل الرشيط يف الطابعة. راج إذا مل تقم بذلك بالفعل، فحم

بالصفحة 62. تابع من الخطوة 8 بالصفحة 60.
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أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.8.

أغلق باب الوسائط.9.

ع Print (طباعة) > Label Position (موضع امللصقات) >10.
ِ
عني الطابعة على طريقة التجميع املالئمة (ملزيد من املعلومات، راج

Collection Method (طريقة التجميع)).

اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.11.

قد تجري الطابعة معايرة ملصق أو تزود ملصًقا، وذلك وفًقا إلعداداتك.

ع قسم معايرة مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117).12.
ِ
للحصول على أفضل النتائج، عاير الطابعة (راج

تحقق من أن الطابعة قادرة على طباعة ملصق معايرة من خالل الضغط مع االستمرار على مفتاحي FEED (تزويد)13.
وCANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني.

وبهذا يكتمل تحميل الوسائط يف وضع القاطع.
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يط الذي يجب استخدامه تحديد نوع الرش
مالحظة: ينطبق هذا القسم فقط على الطابعات املثبت عليها خيار النقل الحراري.

يط الذي يمكنين استخدامه؟ ما نوع الرش
يتم لف لفات الرشيط، مع وضع السطح املطلي بالحرب من داخل اللفة أو خارجها. تستخدم هذه الطابعة املزودة بخيار النقل الحراري

القيايس رشيًطا مطلًيا من الخارج. يتوفر محور رشيط اختياري الستخدام رشيط مطلي من الداخل. اتصل بموزع Zebra املعتمد لديك
للحصول على معلومات عن الطلب.

 اختباًرا للمادة الالصقة أو اختبار خدش الرشيط لتحديد الوجه املطلي.
ِ
كًدا أي جهيت بكرة الرشيط هي الجهة املطلية، فأجر إذا مل تكن متأ

إجراء اختبار املادة الالصقة
 اختباًرا للمادة الالصقة لتحديد أي جهة من الرشيط هي الجهة املطلية. تنجح هذه الطريقة مع

ِ
إذا كانت تتوفر لديك امللصقات، فأجر

رشيط مثبت بالفعل.

انزع ملصًقا عن غالفه الخلفي.1.

اضغط عند زاوية من الوجه الالصق للملصق على السطح الخارجي من لفة الرشيط.2.

انزع امللصق عن الرشيط.3.

راقب النتائج.4.

هل التصقت بامللصق قشور أو جزيئات الحرب الصادرة من الرشيط؟

يف حال أن حًربا
يط... إًذا...من الرش

هذا يعين أن الرشيط مطلي من الخارج ويمكن استخدامه يف هذهقد التصق بامللصق
الطابعة.

الرشيط مطلي من الداخل وال يمكن استخدامه يف الطابعة القياسية.مل يلتصق بامللصق
للتحقق من هذه النتيجة، كرر االختبار على السطح اآلخر من لفة

الرشيط.

يط إجراء اختبار خدش الرش
 اختبار خدش الرشيط عندما ال تتوفر لديك ملصقات.

ِ
أجر

فك جزًءا صغًريا من الرشيط.1.

ضع الجزء املفكوك من الرشيط على قطعة من الورق تارًكا السطح الخارجي للرشيط يالمس الورقة.2.

اخدش السطح الداخلي من الرشيط املفكوك بظفرك.3.

ارفع الرشيط عن الورقة.4.
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راقب النتائج.5.

هل ترك الرشيط عالمة على الورقة؟

يط... إًذا...إذا كان الرش

ترك الرشيط عالمة على
الورقة

هذا يعين أن الرشيط مطلي من الخارج ويمكن استخدامه يف هذه
الطابعة.

مل يرتك الرشيط عالمة
على الورقة

الرشيط مطلي من الداخل وال يمكن استخدامه يف الطابعة القياسية.
للتحقق من هذه النتيجة، كرر االختبار على السطح اآلخر من لفة

الرشيط.

يط تحميل الرش
هام: لسَت مضطًرا إىل إيقاف تشغيل الطابعة عند العمل بالقرب من رأس طباعة مفتوح، لكن Zebra تويص بذلك

كإجراء احتياطي. إذا أوقفت تشغيل الطاقة، فستفقد كل اإلعدادات املؤقتة، مثل تنسيقات امللصقات، وستتعني عليك
إعادة تحميلها قبل استئناف الطباعة.

كل. يجب أن يكون الرشيط مطلًيا من الخارج الستخدامه يف طابعة استخدم رشيًطا أعرض من الوسائط لحماية رأس الطباعة من التآ
ع قسم ما نوع الرشيط الذي يمكنين استخدامه؟ بالصفحة 61.

ِ
قياسية. ملزيد من املعلومات، راج

ارفع باب الوسائط.1.

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.
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افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.

ضع بكرة الرشيط على محور اإلمداد بالرشيط، على أن يكون الطرف الخارجي من الرشيط ممدًدا كما هو موضح. ادفع اللفة إىل3.
الخلف قدر اإلمكان.
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اسحب الرشيط إىل أسفل مجموعة رأس الطباعة وحول جانبها األيرس، كما هو موضح.4.

مع مد الرشيط إىل الخلف قدر اإلمكان أسفل مجموعة رأس الطباعة، لف الرشيط حول محور سحب الرشيط. أِدر املحور عدة5.
دورات باالتجاه املوضح إلحكام تثبيت الرشيط ومحاذاته.

هل تم تحميل الوسائط يف الطابعة بالفعل؟6.

إًذا...يف حال...

ع قسم تحميل الوسائط بالصفحة 30).ال
ِ
ل الوسائط يف الطابعة. (راج حم
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إًذا...يف حال...

أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.a.نعم

.b.أغلق باب الوسائط

.c.(إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة PAUSE اضغط على

65



ةعباطلا دادعإ

ييب تشغيل معالج الطباعة وطباعة ملصق تجر
يقوم معالج الطباعة بتكوين الطابعة، وطباعة امللصقات التجريبية، وضبط جودة الطباعة استناًدا إىل النتائج اليت تظهرها امللصقات

التجريبية.

هام: يف أثناء استخدام املعالجات، ال ترسل بيانات إىل الطابعة من املضيف.

Set All Wizard (معالج الطباعة) أو Print Wizard للحصول على أفضل النتائج، استخدم وسائط ذات عرض كامل مع تشغيل
(معالج تعيني الكل). إذا كانت الوسائط أصغر من الصورة اليت ستجري طباعتها، فقد تكون النتيجة مقتطعة أو ُتطبع على عدة

ملصقات.

ل معالج إعداد الطابعة، راجع هذا القسم لطباعة ملصق تجرييب. تتيح لك طباعة هذا بعد أن تكمل إجراءات إعداد الطابعة وتشغ
امللصق معرفة ما إذا كان االتصال يعمل، وما إذا كنت بحاجة إىل ضبط أي من إعدادات الطباعة.

على الشاشة الرئيسية، املس Wizards (املعالجات) > Print (طباعة) > Start Print (بدء الطباعة).1.

اتبع املطالبات لتحديد املعلومات اآلتية:2.

ية مبارشة)• نوع الطباعة (نقل حراري أو طباعة حرار

نوع امللصق (متصل أو ذو فجوة/حز أو عالمة)•

عرض امللصق•

طريقة التجميع (فصل، أو نزع امللصق، أو إعادة لف، أو قاطع، أو قطع متأخر، أو نزع امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، أو•
إعادة لف امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، أو فصل امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي، أو مطباق)

بعد تحديد هذه اإلعدادات، سيوجهك املعالج إىل تحميل الوسائط ثم وضع ملصق على مستشعر الوسائط.

ل الوسائط بحيث يكون امللصق فوق الضوء األخرض القادم من مستشعر الوسائط، ثم املس عالمة التحقق.3. حم

عند املطالبة، أغلق رأس الطباعة، ثم املس عالمة التحقق التالية.4.

تقوم الطابعة باملعايرة، ثم تسألك عما إذا كنت ترغب يف طباعة ملصق تجرييب.

اتبع املطالبات حىت تكمل الطابعة املعايرة التلقائية.5.
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عند مطالبتك بطباعة ملصق تجرييب، املس عالمة التحقق.6.

سُيطبع ملصق تجرييب مشابه لهذا امللصق. إذا كانت ملصقاتك أصغر من الصورة، فسُيطبع جزء من امللصق التجرييب فقط.

1
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افحص موضع امللصق فوق قضيب الفصل. إذا لزم األمر، فغري موضع الوسائط على قضيب الفصل بعد الطباعة.7.

إذا كانت املسافة الفاصلة بني امللصقات تقع عند قضيب الفصل، فتابع إىل الخطوة التالية.•

إذا مل تكن املسافة الفاصلة بني امللصقات تقع عند قضيب الفصل مبارشًة، فغري موضع الوسائط لتصبح عند قضيب الفصل•
بعد الطباعة.

تؤدي األرقام األدىن إىل تحريك الوسائط داخل الطابعة بعدد النقاط املحدد (يقرتب خط الفصل من حافة امللصق الذي تمت
طباعته للتو).

تؤدي األرقام املرتفعة إىل تحريك الوسائط خارج الطابعة (يتحرك خط الفصل بالقرب من الطرف األول للملصق التايل).

افحص جودة الصورة املطبوعة على امللصق التجرييب. هل ُتَعد جودة الرمز الرشيطي والنص املطبوع على امللصق التجرييب مقبولة؟8.
ع قسم تقييم جودة الرمز الرشيطي بالصفحة 141 للحصول على املساعدة.

ِ
راج

ع قسم مشكالت•
ِ
إذا كانت اإلجابة نعم، فاملس عالمة التحقق، ثم حدد املشكالت األخرى اليت قد تؤثر يف جودة الطباعة. راج

الطباعة أو جودة الطباعة بالصفحة 156.

أما إذا كانت اإلجابة ال، فاضبط جودة الطباعة يدوًيا من خالل تغيري إعدادات الغمقان والرسعة من نظام قوائم الطابعة،•
ع قسم استخدام معالج املساعدة على تحسني جودة الطباعة

ِ
ل معالج املساعدة على تحسني جودة الطباعة. راج أو شغ

بالصفحة 68.

استخدام معالج املساعدة على تحسني جودة الطباعة
املس زر Print Quality Assistance (املساعدة على تحسني جودة الطباعة).1.

تطلب الطابعة تحديد عدد امللصقات التجريبية املطلوب طباعتها. كلما زادت امللصقات اليت تختار طباعتها، زادت الخيارات املتوفرة
لك لتحدد جودة امللصقات. بشكل عام، إذا كان امللصق التجرييب الذي حصلت عليه من املعالج السابق مقبوًال، فسيكفيك عدد

أقل من امللصقات التجريبية يف هذه الخطوة.

حدد عدد امللصقات التجريبية املطلوب طباعتها.2.

تطبع الطابعة العدد املحدد من امللصقات التجريبية، وتطلب منك تحديد امللصق التجرييب الذي تفضله.

ع قسم تقييم جودة الرمز الرشيطي بالصفحة 141 للحصول على املساعدة). إذا3.
ِ
حدد امللصق التجرييب ذا الجودة األفضل. (راج

كرب من امللصقات التجريبية. مل يكن أي من امللصقات مقبوًال، فاستخدم السهم للعودة إىل الشاشة السابقة يف املعالج، وحدد عدًدا أ

يف القائمة الظاهرة على الشاشة، حدد معرف امللصق التجرييب ذي الجودة املحددة، ثم اضغط على عالمة التحقق.4.

تغري الطابعة الغمقان والرسعة إىل املستويات املستخدمة يف امللصق التجرييب املفضل.

ع قسم مشكالت الطباعة أو جودة الطباعة بالصفحة 156 ملعرفة املشكالت األخرى اليت قد تؤثر يف جودة5.
ِ
إذا لزم األمر، فراج

الطباعة لديك.

وبهذا يكتمل إجراء إعداد الطباعة.
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تثبيت برنامج تصميم امللصقات
حدد الربنامج الذي ستستخدمه إلنشاء تنسيقات امللصقات وثبته للطابعة.

تشمل الخيارات املتوفرة لذلك ZebraDesigner الذي يمكنك تزنيله من zebra.com/zebradesigner. يمكنك اختيار استخدام
كرث فعالية. ZebraDesigner Essentials مجاًنا أو رشاء ZebraDesigner Professional للحصول على مجموعة أدوات أ

ZebraDesigner Professional الشكل 2    نموذج لشاشة

ZebraDesigner متطلبات نظام
:ZebraDesigner يف ما يأيت متطلبات النظام لتطبيق تصميم تنسيق امللصقات

•Windowsو Windows Server 2016 وأنظمة التشغيل Windows 11و Windows 10 إصدارات سطح املكتب لنظامي
Server 2019 وWindows Server 2022 بمعدل 32 بت أو 64 بت.

•x86 أو معالج متوافق من عائلة Intel وحدة املعالجة املركزية: معالج

كرث• الذاكرة: ذاكرة RAM بسعة 2 جيجابايت أو أ

محرك األقراص الثابتة: مساحة متوفرة على القرص تبلغ 1 جيجابايت•

•Microsoft.NET Framework اإلصدار 4.7.2 من

الشاشة: شاشة بدقة 1366 × 768 أو أعلى•

•ZDesigner برامج تشغيل طابعات

مالحظة: برنامجا Remote Desktop Services وVirtual Machines غري مدعوَمني.
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت
تكوين الطابعة وضبطها

يساعدك هذا القسم على تكوين الطابعة وإجراء تعديالت عليها.

الشاشة الرئيسية
تعرض لك الشاشة الرئيسية للطابعة حالة الطابعة الحالية، وتسمح لك بالوصول إىل قوائم الطابعة. يمكنك تدوير صورة الطابعة

بزاوية 360 درجة لعرضها من كل الزوايا.

مالحظة: إذا كان لون خلفية الشاشة الرئيسية أصفر أو أحمر، فهذا يعين أن الطابعة يف حالة تنبيه أو خطأ. ملزيد من
ع قسم حاالت التنبيه والخطأ.

ِ
املعلومات، راج

تندرج العنارص اآلتية ضمن عالمة التبويب Print Status (حالة الطباعة) على الشاشة الرئيسية:

ع قسم قوائم املستخدم.•
ِ
Menu (القائمة)—تسمح لك بتغيري إعدادات الطابعة. راج
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

ع قسم معالجات الطابعة.•
ِ
Wizards (املعالجات)—تسمح لك بتغيري إعدادات الطابعة من خالل التنقل عرب املطالبات. راج

Shortcuts (االختصارات)—تسمح لك بالوصول برسعة إىل أحدث عنارص القائمة وحفظ عنارصك املفضلة. املس رمز القلب•
األسود املوجود بجوار أحد عنارص القائمة لحفظه يف قائمة عنارصك املفضلة. تظهر العنارص املدرجة يف قائمة العنارص املفضلة

بالرتتيب الذي تم حفظها به.

تغيري إعدادات الطابعة
يعرض هذا القسم إعدادات الطابعة اليت يمكنك تغيريها، ويحدد األدوات الالزمة لتغيريها.تتضمن هذه األدوات ما يأيت:

ع قسم تغيري إعدادات الطابعة من خالل برنامج تشغيل Windows بالصفحة•
ِ
برنامج تشغيل Windows املثبت سابًقا. (راج

72 ملزيد من املعلومات).

71



اهطبضو ةعباطلا نيوكت

ع قسم معالجات الطابعة بالصفحة 73).•
ِ
معالجات الطابعة. (راج

ع قسم قوائم املستخدم بالصفحة 73 ملزيد من املعلومات).•
ِ
قوائم املستخدم يف الطابعة (راج

•:Zebra األدوات املساعدة إلعداد طابعة

•Windows أجهزة الكمبيوتر اليت تعمل بنظام

•Android أجهزة

•Apple أجهزة

ع دليل برمجة Zebra ملزيد من املعلومات).•
ِ
أوامر ZPL وSet/Get/Do (SGD) (راج

ع دليل مستخدم•
ِ
صفحات الويب الخاصة بالطابعة عندما تتمتع الطابعة باتصال ملقم طباعة نشط سليك أو السليك (راج

ملقمات الطباعة السلكية والالسلكية ZebraNet ملزيد من املعلومات).

Windows تغيري إعدادات الطابعة من خالل برنامج تشغيل
من قائمة Start (ابدأ) يف Windows، انتقل إىل Printers & Scanners (الطابعات واملاسحات الضوئية).1.

اضغط على طابعتك يف قائمة الطابعات املتاحة ثم اضغط على Manage (إدارة).2.

اضغط على Printing Preferences (تفضيالت الطباعة).3.

ستظهر نافذة ZDesigner الخاصة بطابعتك.

غري اإلعدادات كما تريد، ثم انقر فوق OK (موافق).4.
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معالجات الطابعة
ترشدك معالجات الطابعة خالل عملية اإلعداد يف عديد من إعدادات ومزيات الطابعة.

تتوفر املعالجات اآلتية:

Set All Wizard (معالج تعيني الكل)—لتشغيل كافة املعالجات بالتسلسل.•

System Wizard (معالج النظام)—إلعداد إعدادات نظام التشغيل غري املتعلقة بالطباعة.•

Connection Wizard (معالج االتصال)—لتكوين خيارات االتصال بالطابعة.•

ع قسم تشغيل معالج الطباعة وطباعة ملصق•
ِ
Print Wizard (معالج الطباعة)—لتكوين َمعلمات ومزيات الطباعة األساسية. راج

تجرييب بالصفحة 66.

RFID Wizard (معالج RFID)—إلعداد عمليات نظام RFID الفرعي.•

على الشاشة الرئيسية، املس Wizards (املعالجات) لالطالع على الخيارات املتوفرة.

ع قسم قوائم املستخدم بالصفحة 73.
ِ
ملزيد من املعلومات عن اإلعدادات الفردية اليت يعينها أي من املعالجات، راج

هام:

يف أثناء استخدام املعالجات، ال ترسل بيانات إىل الطابعة من املضيف.

Set All (معالج الطباعة) أو Print Wizard للحصول على أفضل النتائج، استخدم وسائط ذات عرض كامل عند تشغيل
Wizard (معالج تعيني الكل). إذا كانت الوسائط أقرص من الصورة اليت سُتطبع، فقد تتقطع الصورة أو تتم طباعتها على

عدة ملصقات.

قوائم املستخدم
استخدم قوائم املستخدم يف الطابعة لتكوين الطابعة حسب الحاجة.

ع أقسام قائمة النظام بالصفحة 75 وقائمة االتصال بالصفحة
ِ
للحصول على معلومات مفصلة عن كل من هذه القوائم، راج

83 وقائمة الطباعة بالصفحة 98 وقائمة RFID بالصفحة 108 وقائمة التخزين بالصفحة 114.
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يمكنك تعديل إعدادات الطابعة من خالل قوائم املستخدم أو اتباع الطرق الواردة أدناه إن اخرتت ذلك. (تشمل أوصاف قوائم
املستخدم الواردة يف هذا القسم معلومات عن هذه الطرق االختيارية حسبما انطبقت).

ع دليل برمجة Zebra على zebra.com/manuals ملزيد من املعلومات).•
ِ
أوامر ZPL وSet/Get/Do (SGD). (راج

ع دليل•
ِ
صفحات الويب الخاصة بالطابعة، يف الحاالت اليت يكون فيها للطابعة اتصال نشط بملقم طباعة سليك أو السليك. (راج

مستخدم ملقمات الطباعة السلكية والالسلكية ZebraNet على zebra.com/manuals ملزيد من املعلومات).

ع قسم معالجات الطابعة بالصفحة 73).
ِ
يمكنك أيًضا استخدام معالجات املهام يف الطابعة لتغيري بعض اإلعدادات (راج
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قائمة النظام

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System (النظام) > Language (اللغة)
إذا لزم األمر، فغري اللغة اليت تعرضها الطابعة. يؤثر هذا التغيري يف الكلمات اليت تظهر يف

الصفحات اآلتية:

الشاشة الرئيسية•

قوائم املستخدم•

رسائل الخطأ•

ملصق تكوين الطابعة، وملصق تكوين الشبكة، وملصقات أخرى يمكنك تحديدها•
للطباعة من خالل قوائم املستخدم

ENGLISH (اإلنجلزيية)، SPANISH (اإلسبانية)، FRENCHالقيم املقبولة:
(الفرنسية)، GERMAN (األملانية)، ITALIAN (اإليطالية)،

NORWEGIAN (الرنويجية)، PORTUGUESE (الربتغالية)،
DUTCH ،(الدنماركية) DANISH ،(السويدية) SWEDISH
(الهولندية)، FINNISH (الفنلندية)، CZECH (التشيكية)،

ROMANIAN ،(ية JAPANESE (اليابانية)، KOREAN (الكور
(الرومانية)، RUSSIAN (الروسية)، POLISH (البولندية)،

TRADITIONAL ،(الصينية املبسطة) SIMPLIFIED CHINESE
CHINESE (الصينية التقليدية)

يتم عرض الخيارات املتاحة لهذه املَعلمة باللغات الفعلية لتسهيل
عثورك على لغة يمكنك قراءتها.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^KL

SGD أمر
املستخدم:

display.language

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Language (اللغة)
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Diagnostic Mode < (لغة الربنامج) Program Language < (النظام) System
(وضع التشخيصات)

استخدم أداة التشخيصات هذه لدفع الطابعة إىل إخراج القيم السداسية العرشية لكل
ع قسم استخدام وضع تشخيصات

ِ
البيانات اليت تستلمها. (ملزيد من املعلومات، راج

االتصال بالصفحة 146).

Print (#####)—تطبع الطابعة النص والتمثيل السدايسالقيم املقبولة:
العرشي لوحدات بايت البيانات اليت يتم استالمها بدًال من طباعة

امللصقات املنسقة اليت قد تمثلها هذه البيانات.
E:# Drive (#### #######)—تحفظ الطابعة املعلومات

على محرك أقراص :E الخاص بها.
USB Host #(USB ####)—تحفظ الطابعة املعلومات على

جهاز ذاكرة USB مضيف إذا توفر.
OFF (##### #######)—وضع تشغيل الطابعة العادي.

يؤدي إيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها أيًضا إىل إعادة الطابعة
.(####### #####) OFF إىل وضع

مالحظة: ال يلتقط هذا األمر تتبع حزمة الشبكة.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

JD~# للتمكني
JE~# للتعطيل

SGD أمر
املستخدم:

input.capture

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

اضغط مع االستمرار على PAUSE (إيقاف مؤقت) + FEED (تزويد)
ملدة ثانيَتني عندما تكون الطابعة يف حالة Ready (استعداد).

Virtual Device < (لغة الربنامج) Program Language < (النظام) System
(الجهاز الظاهري)

يف حال تثبيت أي من تطبيقات الجهاز الظاهري على طابعتك، يمكنك عرضها أو تمكينها/
تعطيلها من قائمة املستخدم هذه.

ملزيد من املعلومات، انتقل إىل دليل املستخدم ملعرفة الجهاز الظاهري املالئم، أو اتصل باملوزع
املحلي لديك).
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

ZBI < (لغة الربنامج) Program Language < (النظام) System
إن Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0™) خيار برمجة يمكن رشاؤه لطابعتك. إذا

كنت ترغب يف رشاء هذا الخيار، فاتصل بموزع Zebra لديك ملزيد من املعلومات.
إذا تم تزنيل برامج ZBI على طابعتك، فيمكنك تحديد أحدها لتشغيله باستخدام عنرص

القائمة هذا. يف حال عدم وجود أي برامج على طابعتك، يتم إدراج NONE (ال يشء).
يف حال تزنيل برامج ZBI ولكن ال يعمل أي منها، تدرج الطابعة كل الربامج املتوفرة.
لتشغيل أحدها، املس Run (تشغيل) (ممزي باللون األبيض) تحت اسم الربنامج.

Stop بعد أن يصبح أحد الربامج قيد التشغيل، يتم إدراج هذا الربنامج فقط. املس
(إيقاف) (ممزي باللون األبيض) إلنهاء الربنامج.

SGD أمر
املستخدم:

zbi.key—إلظهار ما إذا تم تثبيت رخصة ZBI 2.0 صالحة على
الطابعة.

zbi.enable—لتحديد ما إذا كان خيار ZBI 2.0 ممكًنا أو معطًال
على الطابعة.

مالحظة: يجب تعيني zbi.key على
"enabled" (######) وzbi.enable على
.ZBI لتتمكن من استخدام مزية (#####) "on"
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Display Time Format (تنسيق
عرض الوقت)

حدد تنسيق الوقت الذي تستخدمه الطابعة.

Hour (12-12 ساعة)، Hour (24-24 ساعة)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

device.idle_display_value

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Password Level (مستوى كلمة
املرور)

حدد مستوى الحماية بكلمة املرور لعنارص قائمة املستخدم.

Selected (املحدد)، All (الكل)، None (ال يشء)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

display.password.level
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Set Password (تعيني كلمة مرور)
عني كلمة مرور جديدة للطابعة لعنارص القائمة املحمية باملَعلمة السابقة. كلمة مرور الطابعة

االفرتاضية هي 1234.

األرقام بني 0-9القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^KP

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Power Up Action (إجراء بدء
التشغيل)

عني اإلجراء الذي يجب أن تتخذه الطابعة يف أثناء تسلسل عملية بدء التشغيل.

CALIBRATE (املعايرة)—لضبط مستويات املستشعر وعتباته، وتحديدالقيم املقبولة:
طول امللصقات، وتزويد الوسائط إىل الشبكة التالية.

Feed (تزويد)—لزتويد امللصقات إىل نقطة التسجيل األوىل.
LENGTH (الطول)—لتحديد طول امللصقات باستخدام قيم املستشعر

الحالية، وتزويد الوسائط إىل الشبكة التالية.
NO MOTION (ال حركة)—إلخبار الطابعة بأال تنقل الوسائط. يجب

كد يدوًيا من أن الشبكة يف موضعها الصحيح، أو اضغط عليك أن تتأ
على Feed (تزويد) لضبط موضع الشبكة التالية.

SHORT CAL (معايرة قصرية)—لتعيني عتبات الوسائط والشبكة من
دون ضبط كسب املستشعر، وتحديد طول امللصقات، وتزويد الوسائط

إىل الشبكة التالية.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MF

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.power_up_action

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer (عرض إعدادات الطابعة وتعديلها)
> Calibration (املعايرة)
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Head Close Action (إجراء إغالق
الرأس)

عني اإلجراء الذي يجب أن تتخذه الطابعة عندما تغلق رأس الطباعة.

CALIBRATE (املعايرة)—لضبط مستويات املستشعر وعتباته، وتحديدالقيم املقبولة:
طول امللصقات، وتزويد الوسائط إىل الشبكة التالية.

Feed (تزويد)—لزتويد امللصقات إىل نقطة التسجيل األوىل.
LENGTH (الطول)—لتحديد طول امللصقات باستخدام قيم املستشعر

الحالية، وتزويد الوسائط إىل الشبكة التالية.
NO MOTION (ال حركة)—إلخبار الطابعة بأال تنقل الوسائط. يجب

كد يدوًيا من أن الشبكة يف موضعها الصحيح، أو اضغط عليك أن تتأ
على Feed (تزويد) لضبط موضع الشبكة التالية.

SHORT CAL (معايرة قصرية)—لتعيني عتبات الوسائط والشبكة من
دون ضبط كسب املستشعر، وتحديد طول امللصقات، وتزويد الوسائط

إىل الشبكة التالية.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MF

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.head_close_action

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer (عرض إعدادات الطابعة وتعديلها)
> Calibration (املعايرة)

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Screen Calibration (معايرة
الشاشة)

املس كل شعرية متصالبة ملعايرة الشاشة.
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Restore Defaults (استعادة
اإلعدادات االفرتاضية)

إلعادة إعدادات معينة للطابعة وملقم الطباعة والشبكة إىل إعدادات املصنع االفرتاضية.
توخ الحذر عند تحميل اإلعدادات االفرتاضية ألنك ستحتاج إىل إعادة تحميل كل اإلعدادات

اليت غريتها يدوًيا. يتوفر عنرص القائمة هذا عرب قائمَيت مستخدم بقيم افرتاضية مختلفة
لكل منهما.

PRINTER (الطابعة)—إلعادة كل إعدادات الطابعة بخالف إعداداتالقيم املقبولة:
الشبكة إىل إعدادات املصنع االفرتاضية. توخ الحذر عند تحميل

اإلعدادات االفرتاضية ألنك ستحتاج إىل إعادة تحميل كل اإلعدادات
اليت غريتها يدوًيا.

NETWORK (الشبكة)—إلعادة تهيئة ملقم الطباعة السليك أو
الالسليك الخاص بالطابعة. مع استخدام ملقم طباعة السليك، تقرتن

الطابعة أيًضا بالشبكة الالسلكية من جديد.
LAST SAVED (آخر إعدادات محفوظة)—لتحميل اإلعدادات من آخر

إجراء حفظ دائم.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^JUF —(الطابعة) PRINTER
#^JUN —(الشبكة) NETWORK

#^JUR —(آخر إعدادات محفوظة) LAST SAVED

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

PRINTER (الطابعة)—اضغط مع االستمرار على FEED (تزويد) +
PAUSE (إيقاف مؤقت) يف أثناء بدء تشغيل الطابعة إلعادة تعيني

َمعلمات الطابعة على قيم املصنع.
CANCEL (الشبكة)— اضغط مع االستمرار على NETWORK

(إلغاء) + PAUSE (إيقاف مؤقت) يف أثناء بدء تشغيل الطابعة
إلعادة تعيني َمعلمات الشبكة على قيم املصنع.

LAST SAVED (آخر إعدادات محفوظة)—ال ينطبق

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings—(الطابعة) PRINTER
Restore Default < (عرض إعدادات الطابعة وتعديلها)

Configuration (استعادة التكوين االفرتايض)
NETWORK (الشبكة)—Print Server Settings (إعدادات
ملقم الطباعة) > Reset Print Server (إعادة تعيني ملقم

الطباعة)
View and Modify—(آخر إعدادات محفوظة) LAST SAVED

Printer Settings (عرض إعدادات الطابعة وتعديلها) >
Restore Saved Configuration (استعادة التكوين املحفوظ)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

System Settings :(طباعة) Print < (اإلعدادات) Settings < (النظام) System
(إعدادات النظام)

يطبع ملصق تكوين للطابعة. يظهر يف ما يأيت نموذج مللصق.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~WC

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

ذ أحد اإلجراءات اآلتية:* نف

اضغط مع االستمرار على CANCEL (إلغاء) يف أثناء بدء تشغيل•
CANCEL الطابعة. (الذي كان ُيسمى سابًقا االختبار الذايت

(اإللغاء))

•CANCEL + (إيقاف مؤقت) PAUSE اضغط مع االستمرار على
Ready (إلغاء) ملدة ثانيَتني عندما تكون الطابعة يف حالة

(استعداد).

مالحظة: * يطبع ملصق تكوين للطابعة وملصق تكوين
للشبكة.
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Print Listings on Label (طباعة القوائم

على امللصق) *

مالحظة: * يطبع ملصق تكوين للطابعة وملصق تكوين
للشبكة.

Energy Star < (توفري الطاقة) Energy Saving < (نظام) System
عند تمكني وضع Energy Star، تدخل الطابعة يف وضع "السكون" بعد فرتة من التوقف،
ما يؤدي إىل خفض استهالك الطاقة. اضغط على أي زر يف لوحة التحكم إلعادة الطابعة إىل

الحالة النشطة.

ON (تشغيل)، OFF (إيقاف التشغيل)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

power.energy_star.enable

power.energy_star_timeout(لتعيني مقدار وقت
(Energy Star الخمول قبل تشغيل وضع

قائمة االتصال

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة
تعيني الشبكة)

يؤدي هذا الخيار إىل إعادة تعيني ملقم الطباعة السليك أو الالسليك وحفظ أي
تغيريات أجريتها على أي إعدادات للشبكة.

هام: تجب عليك إعادة تعيني ملقم الطباعة للسماح بتنفيذ التغيريات
اليت يتم إجراؤها على إعدادات الشبكة.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~WR

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

Reset < (إعدادات ملقم الطباعة) Print Server Settings
Print Server (إعادة تعيني ملقم الطباعة)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Primary Network < (الشبكات) Networks < (االتصال) Connection
(الشبكة األساسية)

لعرض أو تعديل ما إذا كان ملقم الطباعة السليك أو الالسليك ُيعد أساسًيا. يمكنك
تحديد امللقم الذي تريده أساسًيا.

Wired (سليك)، WLANالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^NC

SGD أمر
املستخدم:

ip.primary_network

(IP منفذ) IP Port < (الشبكات) Networks < (االتصال) Connection
يشري إعداد الطابعة هذا إىل رقم منفذ ملقمات الطباعة الداخلية السلكية الذي

تستمع عليه خدمة طباعة TCP. يجب توجيه اتصاالت TCP العادية من املضيف إىل
هذا املنفذ.

SGD أمر
املستخدم:

ip.port

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

IP Alternate Port < (الشبكات) Networks < (االتصال) Connection
(منفذ IP البديل)

يعّني هذا األمر رقم منفذ TCP البديل.

مالحظة: سرتاقب ملقمات الطباعة اليت تدعم هذا األمر كًال من املنفذ
األسايس واملنفذ البديل يف الوقت نفسه بحًثا عن اتصاالت.

SGD أمر
املستخدم:

ip.port_alternate

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup  < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > Print (طباعة):
Network Info (معلومات الشبكة)

لطباعة اإلعدادات الخاصة بأي ملقم طباعة أو جهاز بلوتوث مثبت. يظهر يف ما يأيت
نموذج مللصق.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~WL

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

ذ أحد اإلجراءات اآلتية:* نف

اضغط مع االستمرار على CANCEL (إلغاء) يف أثناء بدء•
تشغيل الطابعة. (الذي كان ُيسمى سابًقا االختبار الذايت

CANCEL (اإللغاء))

اضغط مع االستمرار على PAUSE (إيقاف مؤقت) +•
CANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني عندما تكون الطابعة يف حالة

Ready (استعداد).

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Print Listings on Label (طباعة

القوائم على امللصق) *
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

مالحظة: * يطبع ملصق تكوين للطابعة وملصق تكوين للشبكة.

Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) > Visibility Agent (عامل
إمكانية الرؤية)

عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة سلكية أو السلكية، فإنها ستحاول االتصال بخدمة
ل طابعة Zebra املستند إىل السحابة عرب موص Zebra إمكانية رؤية األصول من

باستخدام اتصال مقبس ويب مشفر ومصاَدق بشهادة. ترسل الطابعة بيانات
االكتشاف وبيانات اإلعدادات والتنبيهات. ال يتم إرسال البيانات املطبوعة عرب أي

تنسيقات ملصقات.
ع ملحوظة االستخدام

ِ
ل هذا اإلعداد. (ملزيد من املعلومات، راج إللغاء هذه املزية، عط

.(zebra.com إلغاء عامل إمكانية رؤية األصول" على"

ON (تشغيل)، OFF (إيقاف التشغيل)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

weblink.zebra_connector.enable

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Network Configuration (تكوين

الشبكة) > Cloud Connect Settings (إعدادات االتصال
بالسحابة)

Connection (االتصال) > Wired (سليك) > Wired IP Protocol (بروتوكول
IP سليك)

توضح هذه املَعلمة ما إذا كان املستخدم (دائم) أو امللقم (دينامييك) هو الذي يحدد
عنوان IP الخاص بملقم الطباعة السليك. عند اختيار خيار دينامييك، تقرر هذه املَعلمة

الطريقة (الطرق) اليت يتلقى من خاللها ملقم الطباعة هذا عنوان IP من امللقم.

هام: تجب عليك إعادة تعيني ملقم الطباعة للسماح بتنفيذ التغيريات
ع Connection (االتصال)

ِ
اليت يتم إجراؤها على إعدادات الشبكة. (راج

> Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

DHCP ،DHCP ،BOOTP ،RARP ،GLEANING ONLY ،ALLالقيم املقبولة:
PERMANENT ،& BOOTP

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^ND

SGD أمر
املستخدم:

internal_wired.ip.protocol

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

IP عنوان) Wired IP Address < (سليك) Wired < (االتصال) Connection
سليك)

لعرض عنوان IP السليك الخاص بالطابعة وتغيريه إذا لزم األمر.
لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)

> Wired (سليك) > Wired IP Protocol (بروتوكول IP سليك) على
Connection ع

ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^ND

SGD أمر
املستخدم:

internal_wired.ip.addr

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP

Connection (االتصال) > Wired (سليك) > Wired Subnet (شبكة فرعية
سلكية)

لعرض قناع الشبكة الفرعية السلكية وتغيريه إذا لزم األمر.
لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)

> Wired (سليك) > Wired IP Protocol (بروتوكول IP سليك) على
Connection ع

ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^ND

SGD أمر
املستخدم:

internal_wired.ip.netmask

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > Wired (سليك) > Wired Gateway(بوابة سلكية)
لعرض البوابة االفرتاضية السلكية وتغيريها إذا لزم األمر.

لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)
> Wired (سليك) > Wired IP Protocol (بروتوكول IP سليك) على

Connection ع
ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

ND^

SGD أمر
املستخدم:

internal_wired.ip.gateway

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP

Connection (االتصال) > Wired (سليك) > Wired MAC Address (عنوان
MAC سليك)

لعرض عنوان التحكم يف وصول الوسائط (MAC) الخاص بملقم الطباعة السليك. ال
يمكن تعديل هذه القيمة.

SGD أمر
املستخدم:

internal_wired.mac_addr

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها

(إعداد اتصاالت الشبكة) > TCP/IP Settings (إعدادات
(TCP/IP
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

IP بروتوكول) WLAN > WLAN IP Protocol < (االتصال) Connection
(WLAN لشبكة

توضح هذه املَعلمة ما إذا كان املستخدم (دائم) أو امللقم (دينامييك) هو الذي يحدد
عنوان IP الخاص بملقم الطباعة الالسليك. عند اختيار خيار دينامييك، تقرر هذه
املَعلمة الطريقة (الطرق) اليت يتلقى من خاللها ملقم الطباعة هذا عنوان IP من

امللقم.

مالحظة: تجب عليك إعادة تعيني ملقم الطباعة للسماح بتنفيذ
Connection ع

ِ
التغيريات اليت يتم إجراؤها على إعدادات الشبكة. (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني
الشبكة)).

ALL، GLEANING ONLY، RARP، BOOTP، DHCP، DHCPالقيم املقبولة:
& BOOTP، PERMANENT

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

ND^

SGD أمر
املستخدم:

wlan.ip.protocol

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)

Connection (االتصال) > WLAN > WLAN IP Address (عنوان IP لشبكة
(WLAN

لعرض عنوان IP الالسليك الخاص بالطابعة وتغيريه إذا لزم األمر.
لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)

> WLAN IP Protocol < WLAN (بروتوكول IP لشبكة WLAN) على
Connection ع

ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^ND

SGD أمر
املستخدم:

wlan.ip.addr

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > WLAN > WLAN Subnet (شبكة WLAN الفرعية)
لعرض قناع الشبكة الفرعية الالسلكية وتغيريه إذا لزم األمر.

لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)
> WLAN IP Protocol < WLAN (بروتوكول IP لشبكة WLAN) على

Connection ع
ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

ND^

SGD أمر
املستخدم:

wlan.ip.netmask

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)

(WLAN بوابة) WLAN > WLAN Gateway < (االتصال) Connection
لعرض البوابة االفرتاضية الالسلكية وتغيريها إذا لزم األمر.

لحفظ التغيريات اليت تم إجراؤها على هذا اإلعداد، عنيConnection  (االتصال)
> WLAN IP Protocol < WLAN (بروتوكول IP لشبكة WLAN) على

Connection ع
ِ
PERMANENT (دائم)، ثم أِعد تعيني ملقم الطباعة (راج

(االتصال) > Networks (الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).

000 إىل 255 لكل حقلالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^ND

SGD أمر
املستخدم:

wlan.ip.gateway

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

MAC عنوان) WLAN > WLAN MAC Address < (االتصال) Connection
(WLAN لشبكة

لعرض عنوان التحكم يف وصول الوسائط (MAC) الخاص بملقم الطابعة الالسليك. ال
يمكن تعديل هذه القيمة.

SGD أمر
املستخدم:

wlan.mac_addr

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)

WLAN > ESSID < (االتصال) Connection
عة (ESSID) هو معرف للشبكة الالسلكية لديك. ف مجموعة الخدمات املوسإن معر

حدد ESSID للتكوين الالسليك الحايل.

سلسلة من 32 حرًفا أبجدًيا رقمًيا (تكون 125 بشكل افرتايض)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

wlan.essid

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
(إعداد اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة

الالسلكية)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(WLAN أمان شبكة) WLAN > WLAN Security < (االتصال) Connection
حدد نوع األمان املُستخدم يف الشبكة الالسلكية لديك.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^WX

SGD أمر
املستخدم:

wlan.security

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications Setup < (الطابعة وتعديلها
Wireless Encryption Setup < (إعداد اتصاالت الشبكة)

(إعداد تشفري الشبكة الالسلكية)

(WLAN نطاق شبكة) WLAN > WLAN Band < (االتصال) Connection
.Wi-Fi لتعيني نطاق مفضل لالتصال عرب

None ،5 ،2.4 (ال يشء)القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

wlan.band_preference

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
Network Communications < (الطابعة وتعديلها

(اتصاالت الشبكة) > Wireless Setup (إعداد الشبكة
الالسلكية)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > WLAN > WLAN Country Code (رمز البلد
(WLAN الخاص بشبكة

يسمح رمز البلد بتحديد البلد املنظم الذي يتم تكوين الراديو الالسليك له حالًيا.

هام: إن قائمة رموز البلدان قائمة خاصة لكل طابعة، وتعتمد على طراز
الطابعة وتكوين الراديو الالسليك الخاص بها. هذه القائمة عرضة للتغيري
أو اإلضافة أو الحذف مع أي تحديث للربنامج الثابت، يف أي وقت ومن

دون إشعار.
U1 getvar ! لتحديد رموز البلدان املتوفرة على طابعتك، أصدر أمر

#"wlan" للحصول على كل األوامر املتعلقة بإعدادات WLAN. حدد موقع األمر
wlan.country.code يف النتائج واعرض رموز البلدان املتوفرة للطابعة.

SGD أمر
املستخدم:

wlan.country_code

Connection (االتصال) > Bluetooth (بلوتوث) > Bluetooth (بلوتوث)
لتحديد ما إذا كانت الطابعة "Discoverable" (قابلة لالكتشاف) إلقران جهاز بلوتوث

بها.

ON (تشغيل)—لتمكني راديو بلوتوث.القيم املقبولة:
OFF (إيقاف التشغيل)—لتعطيل راديو بلوتوث.

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.enable
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Bluetooth Discovery < (بلوتوث) Bluetooth < (االتصال) Connection
(اكتشاف بلوتوث)

لتحديد ما إذا كانت الطابعة "Discoverable" (قابلة لالكتشاف) إلقران جهاز بلوتوث
بها.

ON (تشغيل)—لتمكني وضع بلوتوث القابل لالكتشاف.القيم املقبولة:
OFF (إيقاف التشغيل)—لتعطيل وضع بلوتوث القابل لالكتشاف.

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.discoverable

Connection (االتصال) > Bluetooth (بلوتوث) > Friendly Name (االسم
املألوف)

يعني هذا األمر االسم املألوف الذي ُيستخدم يف أثناء اكتشاف الخدمة. ليتم تنفيذ
التغيريات، يجب عليك إيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها، أو إصدار أمر

ع Connection (االتصال) > Networks (الشبكات) >
ِ
device.reset (راج

Reset Network (إعادة تعيني الشبكة)).
إذا مل تعني اسًما مألوًفا، فسيتم تعيني الرقم التسلسلي للطابعة بشكل افرتايض.

سلسلة نصية من 17 حرًفاالقيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.friendly_name
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Minimum Security < (بلوتوث) Bluetooth < (االتصال) Connection
Mode (وضع أدىن مستوى من األمان)

تعني َمعلمة إعداد الطابعة هذه وضع أدىن مستوى من األمان للبلوتوث. يوفر وضع
أدىن مستوى من األمان مستويات مختلفة من األمان، وفًقا إلصدار راديو الطابعة

zebra.com/manuals على Zebra ع دليل برمجة
ِ
والربنامج الثابت يف الطابعة. راج

ملزيد من املعلومات.

1، 2، 3، 4القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.minimum_security_mode

Specification Version < (بلوتوث) Bluetooth < (االتصال) Connection
(إصدار التحديد)

تعرض هذه املَعلمة رقم إصدار مكتبة بلوتوث.

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.version
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Connection (االتصال) > Bluetooth (بلوتوث) > MAC Address (عنوان
(MAC

تعرض هذه املَعلمة عنوان جهاز بلوتوث.

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.address

Bluetooth Auth < (بلوتوث) Bluetooth < (االتصال) Connection
PIN (مصادقة بلوتوث) رمز

عني رمز PIN الذي يجب استخدامه عند تمكني مصادقة بلوتوث.

SGD أمر
املستخدم:

(PIN لتعيني رمز) bluetooth.bluetooth_pin
bluetooth.authentication (لتمكني املصادقة)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Bluetooth Bonding < (بلوتوث) Bluetooth < (االتصال) Connection
(اقرتان بلوتوث)

للتحكم يف ما إذا كان مكدس بلوتوث سيعمل على "إقران" مفاتيح الربط أو حفظها
لألجهزة اليت تتصل بالطابعة بنجاح.

ON (تشغيل)—لتمكني اقرتان بلوتوث.القيم املقبولة:
OFF (إيقاف التشغيل)—لتعطيل اقرتان بلوتوث.

SGD أمر
املستخدم:

bluetooth.bonding

قائمة الطباعة

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Darkness (الغمقان)
عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت

الغمقان على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق بشكل غري واضح، أو قد ال
كل يتم مسح الرموز الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق الرشيط، أو قد يتآ

رأس الطباعة مبكًرا.

0.0 إىل 30.0القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MD

#~SD

SGD أمر
املستخدم:

print.tone

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Darkness (الغمقان)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Print Speed (رسعة
الطباعة)

حدد الرسعة بالبوصة يف الثانية لطباعة ملصق. تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة
طباعة أفضل عادًة.

2 إىل 6 بوصات يف الثانيةالقيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^PR

SGD أمر
املستخدم:

media.speed

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Print Speed (رسعة الطباعة)

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Print Type (نوع
الطباعة)

حدد ما إذا كانت الطابعة تحتاج إىل استخدام رشيط للطباعة.

Thermal Transfer (النقل الحراري)—يستخدم رشيًطا•القيم املقبولة:
ووسائط النقل الحراري.

ية املبارشة)—تستخدم• Direct Thermal (الطباعة الحرار
ية املبارشة من دون رشيط. وسائط الطباعة الحرار

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MT

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.print_method

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) >  Media Setup (إعداد الوسائط) >

يقة الطباعة) Print Method (طر
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Label Type (نوع
امللصق)

حدد نوع الوسائط اليت تستخدمها.

Continuous (متصلة)، Gap/Notch (ذات الفجوات/الحزوز)،القيم املقبولة:
Mark (ذات العالمات)

إذا حددت Continuous (متصلة)، فيجب عليك تضمني طول
امللصق يف تنسيق امللصق (LL^# إذا كنت تستخدم ZPL). إذا

حددت Gap/Notch (ذات الفجوات/الحزوز) أو Mark (ذات
العالمات) لوسائط غري متصلة متنوعة، فستقوم الطابعة بزتويد

الوسائط لحساب طول امللصق.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MN

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.media_type

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Media Setup (إعداد الوسائط) >

Media Type (نوع الوسائط)

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Label Length(طول
امللصق)

عرض طول امللصق الذي تمت معايرته بالنقاط.
ال يمكن تعديل هذه القيمة إال يف ظل أحد هذه الرشوط:

تم تعيني الطابعة على الوسائط املتصلة•

•Y على #^LL تم تعيني املَعلمة الثانية ألمر

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^LL
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Label Width (عرض
امللصق)

حدد عرض امللصقات املستخدمة بالنقاط. القيمة االفرتاضية هي العرض األقىص
للطابعة، استناًدا إىل قيمة النقاط لكل بوصة يف رأس الطباعة.

القيم املقبولة:
مالحظة: قد يؤدي تعيني عرض قليل جًدا إىل عدم

طباعة بعض أجزاء تنسيق امللصق على الوسائط. يؤدي
تعيني عرض واسع جًدا إىل إهدار ذاكرة التنسيق، ومن
املمكن أن يدفع الطابعة إىل الطباعة خارج امللصق وعلى
األسطوانة الدوارة. يمكن أن يؤثر هذا اإلعداد يف املوضع
األفقي لتنسيق امللصق إذا تم عكس الصورة باستخدام

.#^POI ZPL II أمر
ZT411 203 نقاط لكل بوصة = 0002 إىل 832

ZT411 300 نقطة لكل بوصة = 0002 إىل 1248
ZT411 600 نقطة لكل بوصة = 0002 إىل 2496
ZT421 203 نقاط لكل بوصة = 0002 إىل 1344
ZT421 300 نقطة لكل بوصة = 0002 إىل 1984

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^PW

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.print_width

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Media Setup (إعداد الوسائط) >

Print Width (عرض الطباعة)

Collection Method < (موضع امللصق) Label Position < (طباعة) Print
يقة التجميع) (طر

حدد طريقة تجميع متوافقة مع الخيارات املتوفرة على طابعتك.

Tear Off (الفصل)، Peel Off (نزع امللصق)، Rewind (إعادةالقيم املقبولة:
اللف)، Cutter (القاطع)، Delayed Cut (القطع املتأخر)،

Linerless Peel (نزع امللصقات اليت ليس لها غالف خلفي)،
Linerless Rewind (إعادة لف امللصقات اليت ليس لها غالف
خلفي)، Linerless Tear (فصل امللصقات اليت ليس لها غالف

خلفي)، Applicator (املطباق)، Linerless Cut (قطع امللصقات
اليت ليس لها غالف خلفي)، Linerless Delayed Cut (القطع

املتأخر للملصقات اليت ليس لها غالف خلفي)

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^MM

SGD أمر
املستخدم:

media.printmode

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Print Mode (وضع الطباعة)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Tear Line Offset < (موضع امللصق) Label Position < (طباعة) Print
(إزاحة خط الفصل)

إذا لزم األمر، فغري موضع الوسائط على قضيب الفصل بعد الطباعة.

تؤدي األرقام األدىن إىل تحريك الوسائط داخل الطابعة بعدد النقاط املحدد (يقرتب•
خط الفصل من حافة امللصق الذي تمت طباعته للتو).

تؤدي األرقام املرتفعة إىل تحريك الوسائط خارج الطابعة (يتحرك خط الفصل•
بالقرب من الطرف األول للملصق التايل).

-120 إىل +120القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~TA

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.tear_off

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Tear Off (الفصل)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Label Position (موضع امللصق) > Label Offset (إزاحة
امللصق)

إذا لزم األمر، فغري موضع الصورة أفقًيا أو رأسًيا على امللصق.
أفقًيا

تؤدي األرقام السالبة إىل تحريك الحافة اليرسى من الصورة نحو الحافة اليرسى•
من امللصق بعدد النقاط املحددة.

تؤدي األرقام املوجبة إىل تحريك حافة الصورة نحو الحافة اليمىن من امللصق.•

-9999 إىل 9999القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^LS

SGD أمر
املستخدم:

zpl.left_position

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Advanced Setup (اإلعداد املتقدم) >

Left Position (املوضع األيرس)

رأسًيا

تؤدي األرقام األدىن إىل تحريك الصورة إىل األعلى يف امللصق (نحو رأس الطباعة).•

تؤدي األرقام األعلى إىل تحريك الصورة إىل األسفل للغاية يف امللصق (بعيًدا عن•
رأس الطباعة) بعدد النقاط املحدد.

-120 إىل +120القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^LT

SGD أمر
املستخدم:

zpl.label_top
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > General Setup (اإلعداد العام) >

Label Top (أعلى امللصق)

Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Manual Calibration (معايرة
يدوية)

 معايرة الطابعة لضبط حساسية مستشعرات الوسائط والرشيط.
ِ
أجر

ع قسم معايرة
ِ
للحصول على تعليمات كاملة عن كيفية تنفيذ إجراء املعايرة، راج

مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~JC

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.manual_calibration

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

FEED + (إيقاف مؤقت) PAUSE اضغط مع االستمرار على
(تزويد) + CANCEL (إلغاء) ملدة ثانيَتني لبدء املعايرة.

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

ع صفحة
ِ
ال يمكن بدء إجراء املعايرة من خالل صفحات الويب. راج

الويب اآلتية ملعرفة اإلعدادات اليت يتم تعيينها يف أثناء معايرة
املستشعر:

View and Modify Printer (عرض إعدادات الطابعة
وتعديلها) > Calibration (املعايرة)

هام: ال تغري هذه اإلعدادات إال إذا طلب منك ذلك
قسم الدعم الفين لدى Zebra أو فين صيانة معتمد.

Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Label Sensor (مستشعر
امللصقات)

عني حساسية مستشعر امللصقات.

هام: يتم تعيني هذه القيمة يف أثناء معايرة املستشعر. ال تغري هذه
اإلعدادات إال إذا طلب منك ذلك قسم الدعم الفين لدى Zebra أو فين

صيانة معتمد.

0 إىل 255القيم املقبولة:

SGD أمر
املستخدم:

ezpl.label_sensor

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer (عرض إعدادات الطابعة
وتعديلها) > Calibration (املعايرة)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Sensor Type (نوع املستشعر)
حدد مستشعر الوسائط املناسب للوسائط اليت تستخدمها. ُيستخدم

املستشعر العاكس عادًة للوسائط ذات العالمات السوداء. ُيستخدم املستشعر
النفاذي عادًة ألنواع الوسائط األخرى.

TRANSMISSIVE (نفاذي)، REFLECTIVE (عاكس)القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^JS

SGD أمر
املستخدم:

device.sensor_select

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Media Setup (إعداد الوسائط)

يف Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Print (طباعة): ملف تعر
املستشعر

ع
ِ
يعرض إعدادات املستشعر مقارنًة بقراءات املستشعر الفعلية. لتفسري النتائج، راج

قسم ملف تعريف املستشعر بالصفحة 145.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~JG

مفتاح (مفاتيح)
لوحة التحكم:

اضغط مع االستمرار على FEED (تزويد) + CANCEL (إلغاء) يف
أثناء بدء تشغيل الطابعة.

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Print Listings on Label (طباعة

القوائم على امللصق) >
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Print Station (محطة الطباعة)
استخدم عنرص القائمة هذا لتعبئة الحقول املتغرية يف تنسيق امللصق وطباعة امللصق

باستخدام جهاز إدخال عرب مستخدم برشي (HID)، مثل لوحة مفاتيح USB أو
مقياس أو ماسح ضويئ للرموز الرشيطية. يجب تخزين تنسيق ملصق مناسب على
ع التمارين الواردة يف قسم

ِ
محرك األقراص :E يف الطابعة الستخدام هذا الخيار. راج

استخدام منفذ USB مضيف ومزية Print Touch بالصفحة 170 لالطالع على
تمرين على استخدام هذه اإلمكانية.

USB يف أحد منفَذي (HID) عندما تقوم بتوصيل جهاز إدخال عرب مستخدم برشي
املضيَفني يف الطابعة، استخدم قائمة املستخدم هذه لتحديد نموذج على محرك

األقراص :E يف الطابعة. بعد مطالبتك بتعبئة كل حقل FN^# متغري يف النموذج،
يمكنك تحديد كمية امللصقات املراد طباعتها.

ع
ِ
ملزيد من املعلومات عن استخدام أمر FN^# أو أوامر SGD املتعلقة بهذه املزية، راج

.zebra.com/manuals على Zebra دليل برمجة

مالحظة: يمكن استخدام عنرص القائمة هذا فقط يف حال توصيل جهاز
USB بمنفذ USB مضيف يف الطابعة.

SGD أمر
املستخدم:

usb.host.keyboard_input

(يجب تعيينه على ON (تشغيل))
usb.host.template_list

usb.host.fn_field_list

usb.host.fn_field_data

usb.host.fn_last_field

usb.host.template_print_amount

Print (طباعة) > Applicator (املطباق) > Applicator Port Mode (وضع
منفذ املطباق)

يتحكم يف طريقة عمل إشارة "End Print" (إنهاء الطباعة) الخاصة بمنفذ املطباق.

Off (إيقاف التشغيل)القيم املقبولة:
1 = ُتَعد إشارة End Print (إنهاء الطباعة) مرتفعة عادًة، وتكون

منخفضة فقط عند تحريك الطابعة امللصق إىل األمام.
2 = ُتَعد إشارة End Print (إنهاء الطباعة) منخفضة عادًة، وتكون

مرتفعة فقط عند تحريك الطابعة امللصق إىل األمام.
3 = ُتَعد إشارة End Print (إنهاء الطباعة) مرتفعة عادًة، وتكون

منخفضة ملدة 20 مللي ثانية عندما ُيطبع امللصق ويأخذ موضعه.
4 = ُتَعد إشارة End Print (إنهاء الطباعة) منخفضة عادًة، وتكون

مرتفعة ملدة 20 مللي ثانية عندما ُيطبع امللصق ويأخذ موضعه.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^JJ

SGD أمر
املستخدم:

device.applicator.end_print
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Applicator (املطباق) > Start Print Mode (وضع بدء
الطباعة)

يحدد ما إذا كانت إشارة "Start Print" (بدء الطباعة) الخاصة بمنفذ املطباق يف
الوضع املستوي أو الوضع النابض.

Pulse (النابض)—تجب إزالة إشارة "Start Print" (بدء الطباعة)القيم املقبولة:
كيدها للملصق التايل. قبل أن يصبح من املمكن تأ

Level (املستوي)—ال حاجة إىل إزالة إشارة "Start Print" (بدء
Start" الطباعة) لطباعة امللصق التايل. ما دامت إشارة

Print" (بدء الطباعة) منخفضة، وامللصق له تنسيق محدد،
سُيطبع امللصق.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^JJ

SGD أمر
املستخدم:

device.applicator.start_print

Print (طباعة) > Applicator (املطباق) > Error on Pause (خطأ عند
اإليقاف املؤقت)

يحدد الطريقة اليت تتبعها الطابعة ملعالجة أخطاء منفذ املطباق. يؤدي تمكني هذه املزية
كيد سن "Service Required" (الصيانة مطلوبة). أيًضا إىل تأ

ل)القيم املقبولة: معط) DISABLED ،(نممك) ENABLED

SGD أمر
املستخدم:

device.applicator.error_on_pause

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Advanced Setup (اإلعداد املتقدم) >

Error on Pause (خطأ عند اإليقاف املؤقت)
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

Print (طباعة) > Applicator (املطباق) > Applicator Reprint (إعادة
الطباعة عرب املطباق)

يحدد ما إذا كانت ثمة حاجة إىل قيمة مرتفعة أو منخفضة ليعيد املطباق طباعة
ملصق.

يمكن أمر PR~# أو يعطله، ما يعيد طباعة آخر ملصق مطبوع يف حال التمكني. يمكن
أيًضا زر Reprint (إعادة الطباعة) على الشاشة الرئيسية.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~PRو #^JJ

SGD أمر
املستخدم:

device.applicator.reprint

RFID قائمة

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(RFID حالة) RFID > RFID Status
لعرض حالة نظام RFID الفرعي يف الطابعة.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^HL

أو
#~HL

SGD أمر
املستخدم:

rfid.error.response
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(RFID اختبار) RFID > RFID Test
يف أثناء اختبار RFID، تحاول الطابعة القراءة والكتابة إىل جهاز إرسال/استقبال. ال

تحدث أي حركة للطابعة يف أثناء هذا االختبار.
:RFID الختبار ملصق

ضع ملصق RFID حيث يكون جهاز اإلرسال/االستقبال الخاص به فوق صفيفة1.
.RFID هوايئ

املس Start (بدء) .2.

تظهر نتائج االختبار على الشاشة.

SGD أمر
املستخدم:

rfid.tag.test.content
rfid.tag.test.executeو
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(RFID معايرة) RFID > RFID Calibrate
ابدأ معايرة البطاقات لوسائط RFID. (تختلف هذه العملية عن معايرة الوسائط

والرشيط).
يف أثناء العملية، تحرّك الطابعة الوسائط، وتعاير موضع بطاقات RFID، وتحدد أفضل

اإلعدادات لوسائط RFID املستخدمة.
تشمل هذه اإلعدادات موضع الربمجة، وعنرص الهوايئ الذي يجب استخدامه،

3 RFID ع دليل برمجة
ِ
ومستوى طاقة القراءة/الكتابة الذي يجب استخدامه. (راج

ملزيد من املعلومات).

ل وسائط RFID يف الطابعة، وعاير مالحظة: قبل تشغيل هذا األمر، حم
كد من د ملصًقا واحًدا على األقل للتأ الطابعة، وأغلق رأس الطباعة، وزو

أن معايرة البطاقات ستبدأ من املوضع الصحيح.
اترك كل أجهزة اإلرسال واالستقبال قبل البطاقة اليت تتم معايرتها وبعدها. سيسمح

ذلك للطابعة بتحديد إعدادات RFID اليت ال تقوم برتمزي البطاقة املجاورة. دع جزًءا من
الوسائط يمتد إىل الخارج من الجهة األمامية للطابعة إلتاحة الزتويد العكيس يف أثناء

إجراء معايرة البطاقات.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^HR

SGD أمر
املستخدم:

rfid.tag.calibrate

RFID > Read Power (طاقة القراءة)
إذا مل يتم الوصول إىل طاقة القراءة املطلوبة من خالل معايرة بطاقات RFID، فيمكن

تحديد قيمة.

0 إىل 30القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^RW

SGD أمر
املستخدم:

rfid.reader_1.power.read

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
RFID) > RFID إعداد) RFID Setup < (الطابعة وتعديلها

(RFID طاقة قراءة) READ PWR
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(RFID طاقة كتابة) RFID > RFID Write Power
إذا مل يتم الوصول إىل طاقة الكتابة املطلوبة من خالل معايرة بطاقات RFID، فيمكن

تحديد قيمة.

0 إىل 30القيم املقبولة:

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^RW

SGD أمر
املستخدم:

rfid.reader_1.power.write

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
RFID) > RFID إعداد) RFID Setup < (الطابعة وتعديلها

(RFID طاقة كتابة) WRITE PWR

(RFID هوايئ) RFID > RFID Antenna
إذا مل يتم الوصول إىل الهوايئ املطلوب من خالل معايرة بطاقات RFID، فيمكن تحديد

قيمة.

A4 ،A3 ،A2 ،A1القيم املقبولة:
B4 ،B3 ،B2 ،B1
C4 ،C3 ،C2 ،C1
D4 ،D3 ،D2 ،D1
E4 ،E3 ،E2 ،E1

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^RW

SGD أمر
املستخدم:

rfid.reader_1.antenna_port

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
RFID) > RFID إعداد) RFID Setup < (الطابعة وتعديلها

(RFID هوايئ) ANTENNA
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

RFID > RFID Valid Count (عداد ملصقات RFID الصالحة)
يعيد تعيني عداد ملصقات RFID الصالحة عند صفر.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~RO

SGD أمر
املستخدم:

odometer.rfid.valid_resettable

RFID > RFID Void Count (عداد ملصقات RFID املبطلة)
يعيد تعيني عداد ملصقات RFID املبطلة عند صفر.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#~RO

SGD أمر
املستخدم:

odometer.rfid.void_resettable
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(RFID موضع برمجة) RFID > RFID Program Position
إذا مل يتم الوصول إىل موضع الربمجة املطلوب (موضع القراءة/الكتابة) من خالل

معايرة بطاقات RFID، فيمكن تحديد قيمة.

F0 إىل Fxxx (حيث xxx هو طول امللصق بامللليمرت أو 999، أيهماالقيم املقبولة:
د الطابعة امللصق إىل األمام بمقدار املسافة املحددة ثم أقل)—تزو

تبدأ الربمجة.
B0 إىل B30—تقوم الطابعة بالزتويد العكيس للملصق بمقدار

املسافة املحددة ثم تبدأ الربمجة. الحتساب الزتويد العكيس، دع
غالف الوسائط الخلفي الفارغ يمتد إىل الخارج من الجزء األمامي

من الطابعة عند استخدام موضع برمجة عكيس.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

RS^

SGD أمر
املستخدم:

rfid.position.program

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
RFID) > إعداد) RFID Setup < (الطابعة وتعديلها

PROGRAM POSITION (موضع الربمجة)

(RFID قراءة بيانات) RFID > Read RFID Data
لقراءة بيانات البطاقة املحددة من بطاقة RFID املوجودة فوق هوايئ RFID وإرجاعها.

ال تحدث أي حركة من الطابعة يف أثناء قراءة بطاقة البيانات. يمكن أن يكون رأس
الطباعة مفتوًحا أو مغلًقا.

لقراءة املعلومات املخزنة على بطاقة RFID وعرضها:

ضع ملصق RFID حيث يكون جهاز اإلرسال/االستقبال الخاص به فوق هوايئ1.
.RFID

.2.(RFID قراءة بيانات) Read RFID Data املس

تظهر نتائج االختبار على الشاشة.
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

RF^

SGD أمر
املستخدم:

rfid.tag.read.content

rfid.tag.read.execute

ين قائمة التخز

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(USB امللفات إىل) Files to USB :(نسخ) USB > Copy < (ين Storage (التخز
حدد ملفات من الطابعة لتخزينها على محرك أقراص USB محمول.

لنسخ امللفات من الطابعة إىل محرك أقراص USB محمول:

أدِخل محرك أقراص USB محموًال يف منفذ USB املضيف يف الطابعة.1.
ستدرج الطابعة امللفات املتوفرة.

املس املربع املوجود بجانب امللفات املطلوبة. يتوفر خيار Select All (تحديد الكل)2.
أيًضا.

املس عالمة التحقق لنسخ امللفات املحددة.3.

SGD أمر
املستخدم:

usb.host.write_list
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اهطبضو ةعباطلا نيوكت

وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

ين) > USB > Copy (نسخ): Files to Printer (امللفات إىل Storage (التخز
الطابعة)

حدد امللفات اليت تريد نسخها إىل الطابعة من محرك أقراص USB املحمول.
لنسخ امللفات إىل الطابعة من محرك أقراص USB محمول:

أدِخل محرك أقراص USB محموًال يف منفذ USB املضيف يف الطابعة.1.
ستدرج الطابعة امللفات املتوفرة.

املس املربع املوجود بجانب امللفات املطلوبة. يتوفر خيار Select All (تحديد الكل)2.
أيًضا.

املس عالمة التحقق لنسخ امللفات املحددة.3.

SGD أمر
املستخدم:

usb.host.read_list

USB (نسخ): التكوين إىل USB > Copy < (ين Storage (التخز
استخدم هذه الوظيفة لنسخ معلومات تكوين الطابعة إىل جهاز تخزين USB كبري

السعة، مثل محرك أقراص USB محمول، متصل بأحد منافذ USB املضيفة يف
الطابعة. يؤدي ذلك إىل تسهيل الوصول إىل املعلومات من دون الحاجة إىل طباعة

ملصقات مادية.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

HH^#—إلرجاع معلومات تكوين الطابعة إىل الكمبيوتر املضيف.

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View < (الصفحة الرئيسية للطابعة) Printer Home Page
Printer Configuration (عرض تكوين الطابعة)

(لعرض معلومات تكوين الطابعة على مستعرض الويب)
View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات

الطابعة وتعديلها) > Print Listings on Label (طباعة
القوائم على امللصق)

(لطباعة معلومات التكوين على ملصقات)
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وصف خيارات القائمةشاشة القائمة

(USB من) From USB :(طباعة) USB > Print < (ين Storage (التخز
حدد امللفات اليت تريد طباعتها من محرك أقراص USB محمول.

لطباعة امللفات من محرك أقراص USB محمول:

أدِخل محرك أقراص USB محموًال يف منفذ USB املضيف يف الطابعة.1.
ستدرج الطابعة امللفات املتوفرة.

املس املربع املوجود بجانب امللفات املطلوبة. يتوفر خيار Select All (تحديد الكل)2.
أيًضا.

املس عالمة التحقق لطباعة امللفات املحددة.3.

SGD أمر
املستخدم:

usb.host.read_list

ين) > Print Asset Lists (طباعة قوائم األصول) Storage (التخز
كرث. اطبع املعلومات املحددة على ملصق واحد أو أ

Formats (التنسيقات)—لطباعة التنسيقات املتوفرة املخزنةالقيم املقبولة:
يف ذاكرة RAM يف الطابعة أو الذاكرة املحمولة أو بطاقة الذاكرة

االختيارية.
Images (الصور)—لطباعة الصور املتوفرة املخزنة يف ذاكرة RAM يف

الطابعة أو الذاكرة املحمولة أو بطاقة الذاكرة االختيارية.
Fonts (الخطوط)—لطباعة الخطوط املتوفرة يف الطابعة، بما يف

ذلك خطوط الطابعة القياسية باإلضافة إىل أي خطوط اختيارية.
يمكن تخزين الخطوط يف ذاكرة RAM أو الذاكرة املحمولة.

Barcodes (الرموز الرشيطية)—لطباعة الرموز الرشيطية املتوفرة
يف الطابعة. يمكن تخزين الرموز الرشيطية يف ذاكرة RAM أو الذاكرة

املحمولة.
All (الكل)—لطباعة امللصقات السابقة باإلضافة إىل ملصق تكوين

الطابعة وملصق تكوين الشبكة.

ZPL (أوامر) أمر
ذات الصلة:

#^WD

صفحة الويب
الخاصة

بالطابعة:

View and Modify Printer Settings (عرض إعدادات
الطابعة وتعديلها) > Print Listings on Label (طباعة

القوائم على امللصق)
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يط والوسائط معايرة مستشعرات الرش
تؤدي معايرة الطابعة إىل ضبط حساسية مستشعرات الوسائط والرشيط. وتساعد أيًضا على محاذاة الصورة املطبوعة بشكل صحيح

والحصول على جودة طباعة مثالية.

 املعايرة يف الحاالت اآلتية:
ِ
أجر

بدلت إىل استخدام مقاس أو نوع مختلف من الرشيط أو الوسائط.•

واجهت الطابعة أًيا من املشكالت اآلتية:•

تخطي امللصقات•

الصورة املطبوعة تتنقل/تزنلق من جانب إىل آخر أو إىل األعلى واألسفل•

ال يتم اكتشاف الرشيط عند تثبيته أو نفاده•

يتم التعامل مع امللصقات غري املتصلة كأنها متصلة•
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إجراء املعايرة التلقائية

يمكنك تعيني الطابعة على إجراء معايرة تلقائية (CALIBRATE) أو معايرة قصرية (SHORT CAL) باستخدام َمعلمات
.(##### ##### #####) HEAD CLOSE ACTION أو (####### ### #####) POWER UP ACTION

CALIBRATE(########)—لضبط مستويات املستشعر وعتباته، وتحديد طول امللصقات، وتزويد الوسائط إىل الشبكة•
التالية.

SHORT CAL (###### #####)—لتعيني عتبات الوسائط والشبكة من دون ضبط كسب املستشعر، وتحديد طول•
امللصقات، وتزويد الوسائط إىل الشبكة التالية.

ع Power-Up Action (إجراء بدء التشغيل) أو Head-Close Action (إجراء إغالق الرأس) لالطالع على التفاصيل.
ِ
راج

إجراء معايرة املستشعر يدوًيا
قد تحتاج إىل معايرة الطابعة يدوًيا إذا الحظت مشكالت يف مخرجات الطباعة.

املس Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Manual Calibration (معايرة يدوية).1.

املس Start Calibration (بدء املعايرة).2.

اتبع الخطوات الواردة يف إجراء املعايرة حسبما تتم مطالبتك.3.

هام: اتبع إجراء املعايرة كما هو مبني تماًما.

املس Next (التايل) للتقدم إىل املطالبة التالية.•

يمكنك الضغط مع االستمرار على CANCEL (إلغاء) على لوحة التحكم خالل أي خطوة من اإلجراء إللغاء عملية•
املعايرة.

عند اكتمال املعايرة، اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.4.
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ضبط ضغط رأس الطباعة
قد تحتاج إىل ضبط ضغط رأس الطباعة إذا:

كانت الطباعة فاتحة للغاية على أحد الجانبني•

كنت تستخدم وسائط سميكة•

كانت الوسائط تزنلق من جانب إىل آخر يف أثناء الطباعة•

استخدم قرَيص ضبط ضغط رأس الطباعة الداخلي والخارجي لتعيني ضغط رأس الطباعة. عني الضغط عند أدىن مستوى مطلوب
لتحقيق جودة طباعة جيدة. ترتاوح عالمات اإلعداد على هَذين القرصني بني 1 و4.

الشكل 3    قرصا ضبط ضغط رأس الطباعة

2
1

ابدأ بإعدادات الضغط املناسبة لطراز طابعتك وعرض الوسائط كما هو محدد يف الجدول اآليت، واضبط القرص الداخلي (1) والقرص
الخارجي (2) حسب الحاجة.

إعداد القرص الخارجيإعداد القرص الداخليعرض الوسائطالطابعة

141 بوصة (25 مم)

231 بوصة (51 مم)

32.51.5 بوصات (76 مم)

ZT411

22≥ 3.5 بوصات (89 مم)

ZT421(51 مم) 241 بوصة

الجدول 3    نقاط بدء إعداد الضغط
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إعداد القرص الخارجيإعداد القرص الداخليعرض الوسائطالطابعة

33.51 بوصات (76 مم)

432 بوصات (102 مم)

2.52.5≥ 5 بوصات (127 مم)

(deunitnoC) الجدول 3    نقاط بدء إعداد الضغط

إذا لزم األمر، اضبط قرَيص ضبط ضغط رأس الطباعة كما يلي:

إًذا...إذا كانت الوسائط...

تتطلب ضغًطا أعلى للطباعة
جيًدا

د القرَصني بمقدار موضع واحد.
ِ
ز

ُتظهر طباعة فاتحة للغاية على
الجهة اليرسى من امللصق.

د إعداد القرص الداخلي بمقدار موضع واحد.
ِ
ز
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إًذا...إذا كانت الوسائط...

ُتظهر طباعة فاتحة للغاية على
الجهة اليمىن من امللصق.

د إعداد القرص الخارجي بمقدار موضع واحد.
ِ
ز
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إًذا...إذا كانت الوسائط...

تتحرك إىل اليسار يف أثناء
الطباعة

د إعداد القرص الخارجي بمقدار موضع واحد.
ِ
ز

أو
قلل إعداد القرص الداخلي بمقدار موضع واحد.
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إًذا...إذا كانت الوسائط...

تتحرك إىل اليمني يف أثناء
الطباعة

د إعداد القرص الداخلي بمقدار موضع واحد.
ِ
ز

أو
قلل إعداد القرص الخارجي بمقدار موضع واحد.

ضبط موضع املستشعر
تتكون مجموعة مستشعر الوسائط النفاذي من جزأين هما:

مصدر الضوء (الجزء السفلي من مستشعر الوسائط)•

مستشعر الضوء (الجزء العلوي من مستشعر الوسائط)•

وتمر الوسائط بني هذين الجزأين.

اضبط موضع املستشعر فقط إذا تعذر على الطابعة اكتشاف الجهة العلوية من امللصقات. إذا حدث ذلك، فستعرض الطابعة
"media out error" (خطأ يف إخراج الوسائط) على الرغم من تحميل الوسائط.

بالنسبة إىل الوسائط غري املتصلة ذات الحزوز أو الثقوب، يجب وضع املستشعر مبارشًة عند الحز أو الثقب.

ل الرشيط حىت تتمكن من رؤية مسار الوسائط بوضوح.1.
ِ
أز

123



اهطبضو ةعباطلا نيوكت

ل الوسائط حىت يظهر ضوء املستشعر األخرض عرب فجوة أو حز أو ثقب.2. حم

إذا لزم األمر، فاسحب مستشعر الوسائط أفقًيا باستخدام ضبط مستشعر الوسائط.3.
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الصيانة الروتينية

يتناول هذا القسم إجراءات التنظيف والصيانة الروتينية.

مواعيد وإجراءات التنظيف
ُتعد الصيانة الوقائية الروتينية جزًءا مهًما من التشغيل العادي للطابعة. من خالل االعتناء جيًدا بطابعتك، يمكنك تقليص املشكالت

املحتملة وتحقيق/املحافظة على معايري جودة الطباعة املرغوبة.

كل طبقة الطالء الخزفية الواقية بمرور الوقت وانكشاف عنارص الطباعة يتسبب تحرك الوسائط أو الرشيط عرب رأس الطابعة إىل تآ
(النقاط) وتلفها يف النهاية. لتجنب االحتكاك:

ف رأس الطباعة كثًريا.• نظ

اخفض إعدادات ضغط رأس الطباعة ودرجة حرارة االحرتاق (الغمقان) من خالل تحسني التوازن بني االثَنني.•

كد من أن عرض الرشيط يساوي عرض الوسائط أو يزيد عليه. وهذا لتجنب تعريض عنارص• عند استخدام وضع النقل الحراري، تأ
رأس الطباعة ملواد امللصقات األكرث خشونة.

هام: ال تتحمل Zebra مسؤولية أي رضر ينتج عن استخدام سوائل التنظيف على هذه الطابعة.

يتضمن هذا القسم إجراءات تنظيف محددة. اتبع مواعيد التنظيف املوىص بها املدرجة يف الجدول أدناه.

كرث من ذلك، تبًعا الستخدامك مالحظة: ُتَعد هذه الفرتات املوىص بها للتنظيف لالسرتشاد فقط. قد تضطر إىل التنظيف أ
املحدد والوسائط اليت تستخدمها للطباعة.

يقةاملنطقة الفرتةالطر

ع قسم تنظيف رأس الطباعة
ِ
رأس الطباعة (راج

واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128)
مذيب*

مذيب*األسطوانة الدوارة

نفخ الهواءمستشعرات الوسائط

نفخ الهواءمستشعر الرشيط

مذيب*مسار الوسائط

مذيب*مسار الرشيط

مذيب*األسطوانة الضاغطة (جزء من خيار نزع امللصق)

ية املبارشة: بعد كل لفة وسائط (أو وضع الطباعة الحرار
500 قدم من الوسائط ذات الطيات املروحية).

وضع النقل الحراري: بعد كل لفة رشيط.

الجدول 4    مواعيد التنظيف املوىص بها
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يقةاملنطقة الفرتةالطر

يف حال قطع الوسائط املتصلة
الحساسة للضغط

كرث من ذلك، تبًعا الستخدامكمذيب* بعد كل لفة وسائط (أو أ
والوسائط اليت تستخدمها).

وحدة القاطع

يف حال قطع ورق البطاقات
أو مادة الغالف الخلفي

للملصقات

مذيب* مع نفخ
الهواء

بعد كل لفَتني أو ثالث لفات من الوسائط.

مرة كل شهر.مذيب*قضيب الفصل/نزع امللصق

مرة كل ستة أشهر.نفخ الهواءمستشعر إزالة امللصق

مالحظة:
* تويص Zebra باستخدام مجموعة أدوات الصيانة الوقائية (p/n 47362 أو p/n 105950-035 - متعددة

الِحزم). بدًال من مجموعة أدوات الصيانة الوقائية، يمكنك استخدام مسحة غري وبرية مغموسة يف كحول األيزوبروبيل
برتكزي %99.7.

بالنسبة إىل الطابعات ذات دقة 600 نقطة لكل بوصة، استخدم رشائح تنظيف Save-a-Printhead. تعمل هذه
Zebra املادة املطلية بطالء خاص على إزالة التلوث املرتاكم من دون إلحاق رضر برأس الطباعة. اتصل بوكيل أو موزع

املعتمد لديك ملزيد من املعلومات.

(deunitnoC) الجدول 4    مواعيد التنظيف املوىص بها
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تنظيف الهيكل الخارجي وحجرة الوسائط واملستشعرات
قد ترتاكم األتربة واألوساخ والبقايا األخرى على الجزء الخارجي والداخلي من الطابعة بمرور الوقت، ال سيما يف بيئات التشغيل

القاسية.

تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة

يمكنك تنظيف األسطح الخارجية للطابعة باستخدام قطعة قماش غري وبرية وكمية صغرية من منظف خفيف، إذا لزم األمر. ال
تستخدم مواد تنظيف أو مذيبات شديدة أو خشنة.

هام: ال تتحمل Zebra مسؤولية أي رضر ينتج عن استخدام سوائل التنظيف على هذه الطابعة.

تنظيف حجرة الوسائط واملستشعرات

ف هباء الورق والغبار املرتاكم يف مسارات الوسائط واألرشطة عن طريق الفرشاة أو نفخ الهواء أو شفطه.1. نظ

ف هباء الورق والغبار املرتاكم عن املستشعرات عن طريق الفرشاة أو نفخ الهواء أو شفطه.2. نظ

1

2 3

مستشعر إزالة امللصق1

مستشعر الرشيط2

مستشعر الوسائط3

127



ةينيتورلا ةنايصلا

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة
قد تشري جودة الطباعة غري املتناسقة، مثل الفراغات يف الرمز الرشيطي أو الصور، إىل أن رأس الطباعة متسخ. لالطالع على مواعيد

ع قسم مواعيد وإجراءات التنظيف بالصفحة 125.
ِ
التنظيف املوىص بها، راج

هام:

Zebra على الرغم من أنك لست مضطًرا إىل إيقاف تشغيل الطابعة عند العمل بالقرب من رأس طباعة مفتوح، فإن
تويص بذلك كإجراء احتياطي.

إذا أوقفت تشغيل الطاقة، فستفقد كل اإلعدادات املؤقتة، مثل تنسيقات امللصقات، وستتعني عليك إعادة تحميلها قبل
استئناف الطباعة.

يغ كهربايئ: قبل ملس مجموعة رأس الطباعة، قم بتفريغ أي كهرباء ساكنة مرتاكمة من خالل ملس إطار الطابعة تنبيه—تفر
املعدين أو استخدام سوار معصم وسجادة مضاَدين للكهرباء الساكنة.

ارفع باب الوسائط.1.

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس
الطباعة ليربد.
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افتح مجموعة رأس الطباعة من خالل تدوير ذراع فتح رأس الطباعة إىل أعلى.2.

ل الرشيط (يف حال استخدامه) والوسائط.3.
ِ
أز

باستخدام املسحة املزودة يف مجموعة أدوات الصيانة الوقائية من Zebra، امسح الرشيط البين على مجموعة رأس الطباعة من4.
طرفه إىل طرفه اآلخر. بدًال من مجموعة أدوات الصيانة الوقائية، يمكنك استخدام مسحة نظيفة مغموسة يف كحول األيزوبروبيل

برتكزي 99.7%. اترك املذيب يتبخر.

129



ةينيتورلا ةنايصلا

يف أثناء تدوير األسطوانة الدوارة يدوًيا، نظفها جيًدا باستخدام املسحة. اترك املذيب يتبخر.5.

ع قسم تحميل الرشيط بالصفحة6.
ِ
أِعد تحميل الرشيط (يف حال استخدامه) والوسائط. للحصول على تعليمات بهذا الشأن، راج

62 أو تحميل الوسائط بالصفحة 30.

أِدر ذراع فتح رأس الطباعة إىل أسفل حىت تثبت رأس الطباعة يف مكانه.7.
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أغلق باب الوسائط.8.

الطابعة جاهزة للتشغيل.

اضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت) للخروج من وضع اإليقاف املؤقت وتمكني الطباعة.9.

قد تجري الطابعة معايرة ملصق أو تزود ملصًقا، وذلك وفًقا إلعداداتك.

مالحظة:

Save- تنفيذ هذا اإلجراء إىل تحسني جودة الطباعة، فحاول تنظيف رأس الطباعة باستخدام رشيحة التنظيف إذا مل يؤد
A-Printhead. تعمل هذه املادة املطلية بطالء خاص على إزالة التلوث املرتاكم من دون إلحاق رضر برأس الطباعة.

اتصل بموزع Zebra املعتمد لديك ملزيد من املعلومات.

ييتها تنظيف وحدة القاطع وتز
ف شفرات القاطع. بعد تنظيف الشفرات، ضع إذا كان القاطع ال يقطع امللصقات قطًعا دقيًقا أو إذا كانت ثمة ملصقات عالقة به، فنظ

مادة الزتييت عليها للمساعدة على إطالة عمر وحدة القاطع لديك.

تنبيه—صدمة كهربائية: أوقف تشغيل (O) الطابعة وافصلها عن مصدر الطاقة قبل تنفيذ اإلجراء اآليت.

أوقف تشغيل (O) الطابعة وافصل سلك طاقة التيار املرتدد.1.
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ارفع باب الوسائط.2.

ل الوسائط اليت تم تحميلها عرب وحدة القاطع.3.
ِ
أز

تنبيه: شفرة القاطع حادة. ال تلمس الشفرة أو تفركها بأصابعك.

فك الربغي امللولب وحلقة القفل املوجوَدين على وايق القاطع وأزلهما.4.
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ل وايق القاطع.5.
ِ
أز

إذا لزم األمر، فأِدر الربغي امللولب الخاص بمحرك القاطع لكشف شفرة القاطع ذات شكل V (1) بالكامل.6.
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باستخدام املسحة املزودة يف مجموعة أدوات الصيانة الوقائية (القطعة رقم 47362)، امسح سطح القطع العلوي وشفرة7.
القاطع. بدًال من مجموعة أدوات الصيانة الوقائية، يمكنك استخدام مسحة نظيفة مغموسة يف كحول األيزوبروبيل برتكزي

99.7%. اترك املذيب يتبخر.

.8.PTFE عند تبخر املذيب، اغمس مسحة نظيفة يف سيليكون ذي لزوجة أعلى لالستخدام العام أو يف زيت تشحيم
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ل أي زيت إضايف حىت ال يالمس يشء منه رأس الطباعة أو9.
ِ
ضع طبقة متساوية على كل األسطح املكشوفة من شفرَيت القاطع. أز

األسطوانة الدوارة.

ل، أِعد تركيب وايق القاطع. تنبيه: شفرة القاطع حادة. لضمان سالمة املُشغ

أِعد تركيب وايق القاطع.10.
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ثبته باستخدام الربغي امللولب وحلقة القفل اللَذين أزلتهما قبل قليل.11.

أغلق باب الوسائط.12.

.13.(I) ِصل الطابعة بمصدر الطاقة، ثم شغلها

ستعود شفرة القاطع إىل موضع التشغيل.

، فتواصل مع فين صيانة معتمد للحصول على املساعدة.14.
ٍ
إذا مل يزل أداء القاطع غري مرض
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يط املستخَدم إزالة الرش
ل الرشيط املستخَدم من محور سحب الرشيط يف كل مرة تغري لفة الرشيط بحد أدىن.

ِ
أز

ل فيها لفة وسائط ل الرشيط املستخَدم يف كل مرة تحم
ِ
بالنسبة إىل الرشيط الذي يبلغ عرضه نصف عرض رأس الطباعة أو أقل، أز

ير الرشيط على املحور. جديدة. من شأن ذلك أن يضمن أال يتداخل الضغط غري املتساوي على محور سحب الرشيط مع قضبان تحر

كمل هذه الخطوات: إلزالة الرشيط املستخَدم، أ

هل نفد الرشيط؟1.

يط... إًذاإذا كان الرش

تابع من الخطوة 2 بالصفحة 137.نفد الرشيط

اقطع الرشيط أو قصه من املوضع الذي يسبق محور سحب الرشيط.مل ينفد الرشيط

تنبيه—تلف املنتج: ال تقطع الرشيط عند محور سحب الرشيط مبارشًة. قد يؤدي فعل
ذلك إىل تلف املحور.

ير الرشيط إىل اليسار حىت يتوقف.2. يف أثناء اإلمساك بمحور سحب الرشيط، أِدر مقبض تحر

ير الرشيط إىل أسفل، ما سريخي قبضة املحور على الرشيط املستخَدم. ستميل قضبان تحر

ير الرشيط إىل أسفل، أِدر محور سحب الرشيط دورة كاملة إىل اليمني إن أمكن، للمساعدة على إرخاء3. بعد أن تميل قضبان تحر
الرشيط على املحور.
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اسحب الرشيط املستخَدم من محور سحب الرشيط وتخلص منه.4.

استبدال مكونات الطابعة
كل بعض مكونات الطابعة، مثل رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بمرور الوقت، وحينها يمكن استبدالها بسهولة. قد يؤدي قد تتآ

التنظيف املنتظم إىل إطالة عمر بعض هذه املكونات.

ع قسم مواعيد وإجراءات التنظيف بالصفحة 125 للتعرف على الفرتات املوىص بها للتنظيف.
ِ
راج

طلب قطع الغيار
ُصممت طابعات Zebra لتعمل مع رؤوس الطباعة األصلية من Zebra فقط، ما يعزز السالمة وجودة الطباعة إىل أقىص حد. اتصل

بموزع Zebra املعتمد لديك للحصول على معلومات عن طلب القطع.

إعادة تدوير مكونات الطابعة

يًة يجب يمكن إعادة تدوير معظم مكونات هذه الطابعة. قد تتضمن اللوحة األم الرئيسية يف الطابعة بطار
عليك التخلص منها بشكل صحيح.

ال تتخلص من أي من مكونات الطابعة يف نفايات البلدية غري املفروزة. ُيرجى التخلص من البطارية وفق
ع

ِ
اللوائح املحلية لديك، وإعادة تدوير مكونات الطابعة األخرى وفق املعايري املحلية. ملزيد من املعلومات، راج

.zebra.com/environment

ين الطابعة تخز
إذا مل تضع الطابعة قيد التشغيل مبارشًة، فأِعد تغليفها باستخدام مواد التعبئة األصلية. يمكنك تخزين الطابعة يف الظروف اآلتية:

درجة الحرارة: من 40– درجة فهرنهايت إىل 140 درجة فهرنهايت (من 40– درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية)•

الرطوبة النسبية: 5% إىل 85% من دون تكاثف•
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ييت الزت
ال تحتاج هذه الطابعة إىل تزييت إال لوحدة القاطع. اتبع التعليمات الواردة يف قسم تنظيف وحدة القاطع وتزييتها بالصفحة 131.

مالحظة: ال تعمد إىل تزييت أي قطع أخرى من الطابعة.

تنبيه—تلف املنتج: تؤدي بعض مواد الزتييت املتوفرة يف املتاجر إىل إتالف الطالء النهايئ واألجزاء امليكانيكية إذا اسُتخدمت
لهذه الطابعة.
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ءاطخألا فاشكتساو تاصيخشتلا
اهحالصإو

التشخيصات واستكشاف األخطاء وإصالحها

يوفر هذا القسم اختبارات تشخيصية ومعلومات أخرى قد تساعدك على تحسني الطباعة أو استكشاف مشكالت الطابعة وإصالحها.

انتقل إىل zebra.com/zt400 للوصول إىل مقاطع فيديو ومعلومات إضافية عرب اإلنرتنت مصممة ملساعدتك.
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يطي تقييم جودة الرمز الرش
يوضح الشكل أدناه كيف يمكن إلعدادات الطابعة، مثل الغمقان ورسعة الطباعة، أن تؤثر يف جودة الرموز الرشيطية املطبوعة.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب لتحقيق جودة طباعة جيدة. يمكن أن يساعدك ُمساعد تحسني جودة الطباعة يف
تشغيل معالج الطباعة وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66 على تحديد اإلعدادات املثلى.

الشكل 4    مقارنة غمقان الرمز الرشيطي

الوصفاملظهر

ملصقات داكنة
للغاية

هذه امللصقات واضحة إىل حد ما. قد تكون قراءة هذه الرموز الرشيطية ممكنة، إال أنها ال "توافق
املواصفات".

كرب يف الحجم.• تكون أرشطة الرمز الرشيطي العادي أ

الفتحات يف الحروف األبجدية الرقمية الصغرية قد تكون ممتلئة بالحرب.•

تتداخل أرشطة الرمز الرشيطي املُدارة والفراغات مع بعضها.•

ملصقات داكنة
قليًال

ليست واضحة بقدر امللصقات الداكنة للغاية.

الرمز الرشيطي العادي "يوافق املواصفات".•

ُيَعد خط الحروف األبجدية الرقمية الصغرية عريًضا، وقد تظهر هذه الحروف ممتلئة قليًال.•

فراغات الرموز الرشيطية املُدارة صغرية عند مقارنتها برمز "يوافق املواصفات"، ما يمكن أن يجعل الرمز•
غري مقروء.
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الوصفاملظهر

ملصقات "توافق
املواصفات"

كيد ما إذا كان ملصق "يوافق املواصفات" أم ال إال من خالل أداة تحقق، لكنه يبدي عادًة بعض ال يمكن تأ
الخصائص املرئية.

يحتوي الرمز الرشيطي العادي على أرشطة مكتملة ومتساوية مع فراغات واضحة وممزية تفصل بينها.•

يحتوي الرمز الرشيطي املُدار على أرشطة مكتملة ومتساوية مع فراغات واضحة وممزية تفصل بينها.•
على الرغم من أنه قد ال يبدو بنفس جودة الرمز الرشيطي الداكن قليًال، فإنه "يوافق املواصفات".

يف كل من التصميمني العادي واملُدار، تبدو الحروف األبجدية الرقمية الصغرية مكتملة.•

ملصقات فاتحة
قليًال

ل هذه امللصقات عن امللصقات الداكنة قليًال من حيث الرموز الرشيطية اليت "توافق يف بعض الحاالت، تفض
املواصفات".

كل من الرموز الرشيطية العادية واملُدارة "توافق املواصفات"، لكن قد ال تكون الحروف األبجدية الرقمية•
الصغرية مكتملة.

ملصقات فاتحة
للغاية

هذه امللصقات واضحة.

تحتوي كل من الرموز الرشيطية العادية واملُدارة على أرشطة وفراغات غري مكتملة.•

تتعذر قراءة الحروف األبجدية الرقمية الصغرية.•
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ملصقات التكوين
ثمة عنرصان من عنارص تشخيص الطابعة األكرث شيوًعا هما ملصقات تكوين الطابعة والشبكة. يمكن أن يساعدك تحليل املعلومات

املوجودة يف هذه امللصقات على استكشاف املشكالت املحتملة وإصالحها.

لطباعة ملصق تكوين الطابعة، املس Menu (القائمة) >
Print System Settings < (اإلعدادات) Settings

(طباعة إعدادات النظام).

الشكل 5    نموذج مللصق تكوين الطابعة

لطباعة ملصق تكوين الشبكة، املس Menu (القائمة) >
Network (:طباعة) :Print < (الشبكات) Networks

Info (معلومات الشبكة).

الشكل 6    نموذج مللصق تكوين الشبكة
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االختبار الذايت لإليقاف املؤقت
يمكن استخدام هذا االختبار الذايت لتوفري امللصقات التجريبية املطلوبة عند إجراء تعديالت على مجموعات الطابعة امليكانيكية، أو

لتحديد ما إذا كان أي من عنارص رأس الطباعة معطًال.

يظهر يف ما يأيت نموذج لنسخة مطبوعة.

الشكل 7    امللصق التجرييب لإليقاف املؤقت

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567

أوِقف تشغيل (O) الطابعة.1.

اضغط مع االستمرار على PAUSE (إيقاف مؤقت) يف أثناء تشغيل (I) الطابعة. استمر يف الضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت)2.
حىت ينطفئ أول مصباح يف لوحة التحكم.

يطبع االختبار الذايت األويل 15 ملصًقا بأبطأ رسعة للطابعة، ثم يوقف الطابعة مؤقًتا تلقائًيا. يف كل مرة يتم فيها الضغط على
PAUSE (إيقاف مؤقت)، ُيطبع 15 ملصًقا إضافًيا.

عندما تكون الطابعة متوقفة مؤقًتا:

يؤدي الضغط على CANCEL (إلغاء) إىل تغيري االختبار الذايت. يف كل مرة يتم فيها الضغط على PAUSE (إيقاف مؤقت)،•
ُيطبع 15 ملصًقا برسعة 152 مم (6 بوصات) يف الثانية.

يؤدي الضغط على CANCEL (إلغاء) مرة أخرى إىل تغيري االختبار الذايت للمرة الثانية. يف كل مرة يتم فيها الضغط على•
PAUSE (إيقاف مؤقت)، ُيطبع 50 ملصًقا بأبطأ رسعة للطابعة.

يؤدي الضغط على CANCEL (إلغاء) مرة أخرى إىل تغيري االختبار الذايت للمرة الثالثة. يف كل مرة يتم فيها الضغط على•
PAUSE (إيقاف مؤقت)، ُيطبع 50 ملصًقا برسعة 152 مم (6 بوصات) يف الثانية.

يؤدي الضغط على CANCEL (إلغاء) مرة أخرى إىل تغيري االختبار الذايت للمرة الرابعة. يف كل مرة يتم فيها الضغط على•
PAUSE (إيقاف مؤقت)، ُيطبع 15 ملصًقا بأقىص رسعة للطابعة.

للخروج من هذا االختبار الذايت يف أي وقت، اضغط مع االستمرار على CANCEL (إلغاء).3.
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يف املستشعر ملف تعر
يف اضغط على Menu (القائمة) > Print (طباعة) > Sensors (املستشعرات) > Print (طباعة): Sensor Profile (ملف تعر

املستشعر) لطباعة صورة مللف تعريف املستشعر. ستمتد الصورة عرب عدة ملصقات أو بطاقات فعلية.

استخدم صورة ملف تعريف املستشعر الستكشاف األخطاء وإصالحها يف الحاالت اآلتية:

تواجه الطابعة صعوبة يف تحديد الفجوات (الشبكة) بني امللصقات.•

تتعرف الطابعة على املناطق املطبوعة سابًقا على امللصق على أنها فجوات (شبكة) بشكل غري صحيح.•

يتعذر على الطابعة اكتشاف الرشيط.•

ع قسم معايرة
ِ
قارن نتائجك باألمثلة املوضحة يف هذا القسم. إذا كان ال بد من ضبط حساسية املستشعرات، فعاير الطابعة. (راج

مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117).

يط يف مستشعر الرش ملف تعر

يشري السطر املسمى RIBBON (1) (الرشيط) يف ملف تعريف املستشعر إىل قراءات مستشعر الرشيط. يشري OUT (2) (اإلخراج) إىل
إعداد عتبة مستشعر الرشيط. إذا كانت قراءات الرشيط دون قيمة العتبة، فهذا يعين أن الطابعة ال تمزي أن الرشيط تم تحميله.

الشكل 8    ملف تعريف املستشعر (قسم الرشيط)

2

1

يف مستشعر الوسائط ملف تعر

يشري السطر املسمى MEDIA (1) (الوسائط) يف ملف تعريف املستشعر إىل قراءات مستشعر الوسائط. يشري WEB (2) (الشبكة) إىل
إعدادات عتبة مستشعر الوسائط. يشري OUT (3) (اإلخراج) إىل عتبة إخراج الوسائط. تشري االرتفاعات أو االنخفاضات الحادة (4) إىل

مواضع االنقسام بني امللصقات (الشبكة أو الحز أو العالمة السوداء) بينما تشري الخطوط بني االرتفاعات واالنخفاضات الحادة (5) إىل
أماكن امللصقات.

إذا قارنت النسخة املطبوعة من ملف تعريف املستشعر بطول الوسائط، فيجب أن تكون املسافة الفاصلة بني االرتفاعات واالنخفاضات
الحادة هي نفسها املسافة الفاصلة بني الفجوات على الوسائط. إذا مل تكن املسافات متساوية، فربما تواجه الطابعة صعوبة يف تحديد

أماكن الفجوات.
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الشكل 9    ملف تعريف مستشعر الوسائط (الوسائط ذات الفجوات/الحزوز)
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الشكل 10    ملف تعريف مستشعر الوسائط (الوسائط ذات العالمات السوداء)

استخدام وضع تشخيصات االتصال
ُيعد اختبار تشخيصات االتصال أداًة الستكشاف األخطاء وإصالحها للتحقق من االتصال بني الطابعة والكمبيوتر املضيف. عندما تكون

الطابعة يف وضع التشخيصات، فإنها تطبع كل البيانات اليت تم استالمها من الكمبيوتر املضيف كأحرف ASCII مستقيمة مع القيم
الست عرشية أسفل نص ASCII. تطبع الطابعة كل األحرف اليت تم استالمها، بما يف ذلك رموز التحكم مثل CR (إرجاع الخرطوشة).

يبًيا نموذجًيا من هذا االختبار. الشكل 11    نموذج مللصق وضع تشخيصات االتصال بالصفحة 146 يعرض ملصًقا تجر

مالحظة: تتم طباعة ملصق االختبار مقلوًبا.

الشكل 11    نموذج مللصق وضع تشخيصات االتصال

53
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عني عرض امللصق على أن يساوي عرض الوسائط الفعلية املستخدمة لهذا االختبار أو يقل عنه. اضغط على Menu (القائمة) >1.
Print (طباعة) > Print Quality (جودة الطباعة) > Label Width (عرض امللصق) للوصول إىل إعداد عرض امللصق.

.2Diagnostic خيار (لغة الربنامج)، وعني Program Language < (النظام) System < (القائمة) Menu اضغط على
Mode (وضع التشخيصات) على ENABLED (ُممكن).

تدخل الطابعة يف وضع التشخيصات وتطبع أي بيانات يتم استالمها من الكمبيوتر املضيف على ملصق تجرييب.

افحص امللصق التجرييب بحًثا عن رموز الخطأ. بالنسبة إىل أي أخطاء، تحقق من أن َمعلمات االتصال صحيحة.3.

تظهر األخطاء على امللصق التجرييب على النحو اآليت:

FE لإلشارة إىل خطأ يف التأطري.•

OE لإلشارة إىل خطأ يف التجاوز.•

PE لإلشارة إىل خطأ يف التماثل.•

NE لإلشارة إىل ضجيج.•

للخروج من هذا االختبار الذايت والعودة إىل التشغيل العادي، أوقف تشغيل الطابعة وأِعد تشغيلها أو عني خيار وضع4.
ل). ُمعط) DISABLED التشخيصات على

تحميل اإلعدادات االفرتاضية أو آخر قيم محفوظة
 األمور حسب املتوقع، فقد يكون من املفيد إعادة الطابعة إىل القيم االفرتاضية أو إىل آخر قيم محفوظة.

ِ
إذا مل تجر

املس Menu (القائمة) > System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Restore Defaults (استعادة اإلعدادات
االفرتاضية) لالطالع على الخيارات املتاحة.

RESTORE
PRINTER

(استعادة إعدادات
الطابعة)

استعادة كل إعدادات الطابعة بخالف إعدادات الشبكة إىل
إعدادات املصنع االفرتاضية. توخ الحذر عند تحميل اإلعدادات
االفرتاضية ألنك ستحتاج إىل إعادة تحميل كل اإلعدادات اليت

غريتها يدوًيا.

RESTORE
NETWORK

(استعادة إعدادات
الشبكة)

إعادة تهيئة ملقم الطباعة السليك أو الالسليك الخاص
بالطابعة. مع استخدام ملقم طباعة السليك، تقرتن الطابعة

أيًضا بالشبكة الالسلكية من جديد.

RESTORE LAST
SAVED (استعادة

آخر إعدادات
محفوظة)

تحميل اإلعدادات من آخر إجراء حفظ دائم.

ع System (النظام) > Settings (اإلعدادات) > Restore Defaults (استعادة اإلعدادات االفرتاضية) ملعرفة طرق إضافية
ِ
راج

الستعادة هذه القيم.
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حاالت التنبيه والخطأ
إذا تغري لون خلفية الشاشة الرئيسية، فقد تحتاج إىل اتخاذ إجراء إلعادة الطابعة إىل حالة Ready (استعداد).

عادًة ما تشري الخلفيات الحمراء والصفراء إىل توقف الطباعة حىت ُتحل املشكلة.•

تختفي رسائل املعلومات ذات الخلفية الخرضاء عادًة من دون تدخل املستخدم، وتستمر الطباعة كاملعتاد.•

املس Reprint (إعادة الطباعة) لطباعة آخر ملصق مطبوع. إذا مل يكن الزر مرئًيا، فهذا يشري إىل عدم توفر أي تنسيق ملصق•
إلعادة طباعته

ع قسم التنبيهات ورسائل
ِ
املس الرموز املوجودة يف الرشيط أعلى الشاشة الرئيسية لعرض رسالة الخطأ أو التنبيه أو املعلومات. راج

الخطأ بالصفحة 149 ملعرفة اإلجراءات املوىص بها.
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التنبيهات ورسائل الخطأ

الحلول املوىص بهااألسباب املحتملةالشاشة

رأس الطباعة غري مغلق
بالكامل.

أغلق رأس الطباعة تماًما.

مستشعر فتح رأس الطباعة ال
يعمل كما ينبغي.

اتصل بفين صيانة الستبدال املستشعر.

مل يتم تحميل الوسائط أو تم
تحميلها بشكل غري صحيح.

ع
ِ
ل الوسائط بشكل صحيح. راج حم

قسم تحميل الوسائط بالصفحة 30.

خطأ يف محاذاة مستشعر
الوسائط.

تحقق من موضع مستشعر الوسائط.

الطابعة معينة على طباعة
وسائط غري متصلة، لكن قد تم

تحميل وسائط متصلة.

ثبت نوع الوسائط املناسب، أو أِعد1.
تعيني الطابعة على نوع الوسائط

الحايل.

ع قسم2.
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

معايرة مستشعرات الرشيط
والوسائط بالصفحة 117.

ثمة مشكلة يف الوسائط
املوجودة يف مسار الوسائط.

ابحث عن وسائط تم تحميلها بشكل1.
غري صحيح أو عالقة باملكونات يف مسار

الوسائط.

تحقق لرتى ما إذا كانت الوسائط2.
ملتفة على األسطوانة الدوارة. أزل
أي ملصقات بعناية. إذا لزم األمر،

ف األسطوانة الدوارة إلزالة املادة فنظ
ع قسم تنظيف رأس

ِ
الالصقة (راج

الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة
.(128

يف وضع النقل الحراري:

مل يتم تحميل الرشيط•

تم تحميل الرشيط بشكل•
غري صحيح

مل يكتشف مستشعر•
األرشطة رشيًطا

تحجب الوسائط مستشعر•
األرشطة

ع1.
ِ
ل الرشيط بشكل صحيح. راج حم

قسم تحميل الرشيط بالصفحة 62.

ع قسم2.
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

معايرة مستشعرات الرشيط
والوسائط بالصفحة 117.
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الحلول املوىص بهااألسباب املحتملةالشاشة

يف وضع النقل الحراري، مل
تكتشف الطابعة الرشيط على

الرغم من تحميله بشكل
صحيح.

ع قسم معايرة
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة
ل اإلعدادات االفرتاضية 117 أو حم

Menu للطابعة عن طريق ملس
(القائمة) > System (النظام) >

Restore < (اإلعدادات) Settings
Defaults (استعادة اإلعدادات

Restore Printer < (االفرتاضية
(استعادة الطابعة).

إذا كنت تستخدم وسائط
ية املبارشة، فهذا الطباعة الحرار
يعين أن الطابعة تنتظر تحميل

الرشيط؛ ألنها معينة بشكل
غري صحيح على وضع النقل

الحراري.

ية عني الطابعة على وضع الطباعة الحرار
Print < (طباعة) Print ع

ِ
املبارشة. راج

Print < (جودة الطباعة) Quality
Type (نوع الطباعة).

الرشيط غري مطلوب مع وسائط الطباعة
ية املبارشة. إذا كنت تستخدم الحرار

ل
ِ
ية املبارشة، فأز وسائط الطباعة الحرار

الرشيط. لن تؤثر رسالة الخطأ هذه يف
الطباعة.

إذا استمرت الرسالة يف الظهور من دون
وجود رشيط يف الطابعة، فعاير الطابعة.
ع قسم معايرة مستشعرات الرشيط

ِ
راج

والوسائط بالصفحة 117.

تم تحميل الرشيط، لكن
الطابعة معينة على وضع
ية املبارشة. الطباعة الحرار

إذا كنت تستخدم وسائط النقل الحراري
اليت تتطلب رشيًطا، فعني الطابعة على
ع قسم تحديد

ِ
وضع النقل الحراري. راج

طريقة تجميع امللصقات بالصفحة 28.

تم استبدال رأس الطباعة
برأس آخر ليس أصلًيا من

.Zebra

.Zebra ب رأس طباعة أصلًيا منرك

أوقف تشغيل الطابعة ثم أِعد تشغيلهاثمة مشكلة يف رأس الطباعة.
لرؤية ما إذا تكرر الخطأ. إذا حدث ذلك،

فاستبدل رأس الطباعة.

أحد عنارص رأس الطباعة مل يعد
يعمل.

إذا كان موقع العنرص املعطل يؤثر يف
الطباعة، فاستبدل رأس الطباعة.

اقرتب رأس الطباعة من
نهاية عمره االفرتايض ويجب

استبداله.

استبدل رأس الطباعة.

150



اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو تاصيخشتلا

الحلول املوىص بهااألسباب املحتملةالشاشة

اتبع تعليمات التنظيف الواردة يف تنظيفيجب تنظيف رأس الطباعة.
رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة

بالصفحة 128.

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): قد يكون رأس
الطباعة ساخًنا إىل درجة تسبب حروًقا شديدة. اترك رأس

الطباعة ليربد.

درجة حرارة رأس الطباعة
مرتفعة.

اترك الطابعة لتربد. يتم استئناف الطباعة
تلقائًيا عندما تربد عنارص رأس الطباعة إىل

درجة حرارة تشغيل مقبولة.
إذا استمر هذا الخطأ، ففكر يف تغيري موقع

الطابعة أو استخدام رسعة طباعة أبطأ.

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): من املمكن أن
يتسبب كبل بيانات رأس الطباعة أو كبل الطاقة يف ظهور رسائل

الخطأ هذه إذا مل يكن متصًال بشكل صحيح. قد يكون رأس
الطباعة ساخًنا إىل درجة تسبب حروًقا شديدة. اترك رأس

الطباعة ليربد.

كبل بيانات رأس الطباعة غري
متصل بشكل صحيح.

ِصل رأس الطباعة بشكل صحيح.

تعرض الطابعة إحدى الرسائل اآلتية، أو تبدل بينها:

ثمة عطل يف املقاوم الحراري
لرأس الطباعة.

استبدل رأس الطباعة.

تنبيه: HOT SURFACE (سطح ساخن): من املمكن أن
يتسبب كبل بيانات رأس الطباعة أو كبل الطاقة يف ظهور رسالة

الخطأ هذه إذا مل يكن متصًال بشكل صحيح. قد يكون رأس
الطباعة ساخًنا إىل درجة تسبب حروًقا شديدة. اترك رأس

الطباعة ليربد.

تقرتب درجة حرارة رأس
الطباعة من حدها األدىن

للتشغيل.

تابع الطباعة بينما يصل رأس الطباعة
إىل درجة حرارة التشغيل الصحيحة. إذا
استمر الخطأ، فقد تكون البيئة املحيطة
باردة جًدا بحيث تتعذر الطباعة بشكل

كرث صحيح. غري موقع الطابعة إىل منطقة أ
دفًئا.

كبل بيانات رأس الطباعة غري
متصل بشكل صحيح.

ِصل رأس الطباعة بشكل صحيح.

ثمة عطل يف املقاوم الحراري
لرأس الطباعة.

استبدل رأس الطباعة.
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الحلول املوىص بهااألسباب املحتملةالشاشة

تنبيه: شفرة القاطع حادة. ال تلمس الشفرة أو تفركها
بأصابعك.

شفرة القاطع موجودة يف مسار
الوسائط.

أوقف تشغيل الطابعة وافصلها عن
مصدر الطاقة. افحص وحدة القاطع

بحًثا عن أي بقايا، ونظفها حسب الحاجة
متبًعا تعليمات التنظيف املذكورة يف

تنظيف وحدة القاطع وتزييتها بالصفحة
.131

غ بعًضا من ذاكرة الطابعة من خالل
ِ
أفر

ضبط تنسيق امللصقات أو َمعلمات
الطابعة. ُتَعد إحدى طرق تفريغ الذاكرة

ضبط عرض الطباعة ليساوي عرض
امللصق الحقيقي بدًال من ترك عرض

الطباعة معيًنا على اإلعداد االفرتايض.

كد من أن البيانات غري موجهة إىل جهاز تأ
غري مثبت أو غري متوفر.

ال تتوفر ذاكرة كافية لتنفيذ
الوظيفة املحددة.

إذا استمرت املشكلة، فاتصل بفين
الصيانة.
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مصابيح املؤرشات
تعرض مصابيح املؤرشات املوجودة فوق شاشة الطابعة أيًضا حالة الطابعة.

ما تشري إليهمصابيح املؤرشات

ضوء STATUS (الحالة) بلون أخرض ثابت (تيضء أضواء أخرى بلون
أصفر ثابت ملدة ثانيَتني يف أثناء بدء تشغيل الطابعة).

الطابعة جاهزة.

ضوء PAUSE (إيقاف مؤقت) بلون أصفر ثابت.
الطابعة متوقفة مؤقًتا.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أحمر ثابت.
ضوء SUPPLIES (املستلزمات) بلون أحمر ثابت.

لقد نفد إمداد الوسائط. يجب االنتباه إىل الطابعة، وتتعذر املتابعة من
دون تدخل املستخدم.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أحمر ثابت.
ضوء SUPPLIES (املستلزمات) بلون أحمر وامض.

لقد نفد إمداد الرشيط. يجب االنتباه إىل الطابعة، وتتعذر املتابعة من
دون تدخل املستخدم.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أصفر ثابت.
ضوء SUPPLIES (املستلزمات) بلون أصفر وامض.

ية املبارشة الذي ال يتطلب رشيًطا؛ الطابعة يف وضع الطباعة الحرار
وعلى الرغم من ذلك، يوجد رشيط مثبت يف الطابعة.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أحمر ثابت.
ضوء PAUSE (إيقاف مؤقت) بلون أصفر ثابت.

رأس الطباعة مفتوح. يجب االنتباه إىل الطابعة، وتتعذر املتابعة من دون
تدخل املستخدم.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أصفر ثابت.
درجة حرارة رأس الطباعة مرتفعة.

تنبيه—سطح ساخن: قد يكون رأس الطباعة ساخًنا وقد
يسبب حروًقا شديدة. اترك رأس الطباعة ليربد.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أصفر وامض.
يشري إىل إحدى األمور اآلتية:

درجة حرارة رأس الطباعة منخفضة.•

درجة حرارة مصدر الطاقة مرتفعة.•

درجة حرارة اللوحة األم الرئيسة (MLB) مرتفعة.•

الجدول 5    حالة الطابعة كما تعرضها مصابيح املؤرشات
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ما تشري إليهمصابيح املؤرشات

ضوء STATUS (الحالة) بلون أحمر ثابت.
ضوء PAUSE (إيقاف مؤقت) بلون أحمر ثابت.

ضوء DATA (البيانات) بلون أحمر ثابت.
تم استبدال رأس الطباعة برأس آخر ليس أصلًيا من Zebra. ركب

رأس طباعة أصلي من Zebra للمتابعة.

ضوء STATUS (الحالة) بلون أحمر وامض.
تتعذر على الطابعة قراءة إعداد عدد النقاط لكل بوصة الخاص برأس

الطباعة.

دة بخيار ZebraNet ذي اتصال Ethernet سليك الطابعات املزو

ضوء NETWORK (الشبكة) مطفأ.
.Ethernet ال يتوفر رابط

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أخرض ثابت.
.100 Base-T تم العثور على رابط

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أصفر ثابت.
.10 Base-T تم العثور على رابط

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أحمر ثابت.
توجد حالة خطأ يف اتصال Ethernet. الطابعة غري متصلة بالشبكة.

دة بخيار ZebraNet السليك الطابعات املزو

ضوء NETWORK (الشبكة) مطفأ.
ُعرث على راديو يف أثناء بدء التشغيل. تحاول الطابعة االقرتان بالشبكة.

يومض املصباح باللون األحمر بينما تقرتن الطابعة بالشبكة.
بعد ذلك يومض باللون األصفر بينما تصادق الطابعة الشبكة.

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أخرض ثابت.
الراديو مقرتن بشبكتك ومصاَدق، وإشارة شبكة WLAN قوية.

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أخرض وامض.
الراديو مقرتن بشبكتك ومصاَدق، لكن إشارة شبكة WLAN ضعيفة.

(deunitnoC) الجدول 5    حالة الطابعة كما تعرضها مصابيح املؤرشات
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ما تشري إليهمصابيح املؤرشات

ضوء NETWORK (الشبكة) بلون أحمر ثابت.
توجد حالة خطأ يف شبكة WLAN. الطابعة غري متصلة بالشبكة.

(deunitnoC) الجدول 5    حالة الطابعة كما تعرضها مصابيح املؤرشات
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استكشاف األخطاء وإصالحها
استخدم هذه املعلومات الستكشاف أخطاء الطابعة وإصالحها.

مشكالت الطباعة أو جودة الطباعة

الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

يتعذر مسح الرمز الرشيطي ضوئًيا

ال يتوافق الرمز الرشيطي مع املواصفات؛
ألن الطابعة معينة على مستوى

غمقان غري صحيح أو ألن ضغط رأس
الطباعة ال يعمل.

ذ الخطوات املذكورة يف قسم تشغيل معالج الطباعة1. نف
وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66.

إذا لزم األمر، فاضبط إعدادات الغمقان أو رسعة2.
الطباعة يدوًيا.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب•
لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت الغمقان

على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق
بشكل غري واضح، أو قد ال يتم مسح الرموز

الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق
كل رأس الطباعة مبكًرا. الرشيط، أو قد يتآ

تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة طباعة أفضل•
عادًة.

يمكنك الوصول إىل إعدادات الغمقان ورسعة
Menu الطباعة من الشاشة الرئيسية من خالل ملس

Print Quality < (طباعة) Print < (القائمة)
(جودة الطباعة).

إذا مل ُتحل املشكلة، فتحقق من ضغط رأس الطباعة3.
ع ضبط ضغط رأس الطباعة

ِ
وبدل موضعه. راج

بالصفحة 119

يتعذر مسح الرمز الرشيطي
املطبوع على امللصق ضوئًيا.

ال توجد مساحة فارغة كافية حول
الرمز الرشيطي.

اترك مساحة 3.2 مم (1/8 بوصة) على األقل بني الرمز
الرشيطي واملناطق املطبوعة األخرى يف امللصق، وبني الرمز

الرشيطي وحافة امللصق.

حجم الصورة غري صحيح

ُيطبع امللصق بحجم صغري
جًدا (أو كبري جًدا)

ُيستخدم برنامج تشغيل غري مناسب
للطابعة، أو ثمة إعدادات أخرى غري

صحيحة ال تناسب استخدامك
للطباعة.

تحقق من برنامج تشغيل الطابعة أو إعدادات اتصاالت
الربامج (إذا كان ذلك منطبًقا) املناسبة التصالك. قد تحتاج

إىل إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة باتباع التعليمات
الواردة يف قسم توصيل الطابعة بجهاز بالصفحة 13.

جودة الطباعة سيئة

عالمات تلطخ على
امللصقات

الوسائط أو الرشيط غري مصممني
للتشغيل برسعة عالية.

استبدل املستلزمات بتلك املوىص بها للتشغيل برسعة
.zebra.com/supplies ع

ِ
عالية. ملزيد من املعلومات، راج

نتائج سيئة مع امللصقات
السميكة

عني ضغط رأس الطباعة على أدىن حد مطلوب لتحقيقضغط رأس الطباعة غري صحيح.
عضبط ضغط رأس الطباعة

ِ
جودة طباعة جيدة. راج

بالصفحة 119

الطباعة فاتحة جًدا أو داكنة جًدا بشكل متسق
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الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

الوسائط أو الرشيط غري مصممني
للتشغيل برسعة عالية.

استبدل املستلزمات بتلك املوىص بها للتشغيل برسعة
.zebra.com/supplies ع

ِ
عالية. ملزيد من املعلومات، راج

الطابعة معينة على مستوى غمقان
غري صحيح.

للحصول على جودة طباعة مثالية، عني درجة الغمقان
على أدىن إعداد ممكن بما يناسب استخدامك.

ذ الخطوات املذكورة يف قسم تشغيل معالج الطباعة1. نف
وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66.

إذا لزم األمر، فاضبط إعدادات الغمقان أو رسعة2.
الطباعة يدوًيا.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب•
لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت الغمقان

على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق
بشكل غري واضح، أو قد ال يتم مسح الرموز

الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق
كل رأس الطباعة مبكًرا. الرشيط، أو قد يتآ

تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة طباعة أفضل•
عادًة.

يمكنك الوصول إىل إعدادات الغمقان ورسعة
Menu الطباعة من الشاشة الرئيسية من خالل ملس

Print Quality < (طباعة) Print < (القائمة)
(جودة الطباعة).

أنت تستخدم مزيًجا غري صحيح من
الوسائط والرشيط بما ال يناسب

استخدامك.

بّدل إىل وسائط أو رشيط من نوع آخر ملحاولة العثور على
مزيج متوافق.

إذا لزم األمر، فاسترش وكيل أو موزع Zebra املعتمد
للحصول على معلومات ونصائح.

الطباعة فاتحة جًدا أو
داكنة جًدا على امللصق

بكامله

إذا مل ُتحل املشكلة، فتحقق من ضغط رأس الطباعة وبدلضغط رأس الطباعة غري صحيح.
ع ضبط ضغط رأس الطباعة بالصفحة 119

ِ
موضعه. راج

الطباعة فاتحة جًدا أو
داكنة جًدا على أحد وجهي

امللصق

.
ٍ
اضبط ضغط رأس الطباعة حسب الحاجة للحصولضغط رأس الطباعة غري متساو

ع ضبط ضغط رأس الطباعة
ِ
على جودة طباعة جيدة. راج

بالصفحة 119
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الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

الطابعة معينة على رسعة طباعة أو
مستوى غمقان غري صحيح. تذكر أن

إعدادات الطابعة قد تتأثر بربنامج
التشغيل أو الربنامج املسَتخدم.

للحصول على جودة طباعة مثالية، عني درجة الغمقان
على أدىن إعداد ممكن بما يناسب استخدامك.

ذ الخطوات املذكورة يف قسم تشغيل معالج الطباعة1. نف
وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66.

إذا لزم األمر، فاضبط إعدادات الغمقان أو رسعة2.
الطباعة يدوًيا.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب•
لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت الغمقان

على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق
بشكل غري واضح، أو قد ال يتم مسح الرموز

الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق
كل رأس الطباعة مبكًرا. الرشيط، أو قد يتآ

تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة طباعة أفضل•
عادًة.

يمكنك الوصول إىل إعدادات الغمقان ورسعة
Menu الطباعة من الشاشة الرئيسية من خالل ملس

Print Quality < (طباعة) Print < (القائمة)
(جودة الطباعة).

أنت تستخدم مزيًجا غري صحيح من
امللصقات والرشيط بما ال يناسب

استخدامك.

بّدل إىل وسائط أو رشيط من نوع آخر ملحاولة العثور على
مزيج متوافق.

إذا لزم األمر، فاسترش وكيل أو موزع Zebra املعتمد
للحصول على معلومات ونصائح.

ع قسمرأس الطباعة متسخ.
ِ
ف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة. راج نظ

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.

ضغط رأس الطباعة غري صحيح أو غري
.
ٍ
مستو

إذا مل ُتحل املشكلة، فتحقق من ضغط رأس الطباعة وبدل
ع ضبط ضغط رأس الطباعة بالصفحة 119

ِ
موضعه. راج

مشكالت عامة تتعلق
بجودة الطباعة

يعمل تنسيق امللصق على تغيري حجم
الخط الذي ال يمكن تغيريه.

تحقق من تنسيق امللصق للتحقق من مشكالت الخط.

خطوط رمادية مائلة على ملصقات فارغة

خطوط رمادية دقيقة
ومنكرسة على ملصقات

فارغة

ع أسباب وحلول تجعد الرشيط يف قسم مشكالتتجعد الرشيط.
ِ
راج

متنوعة بالصفحة 166.

الطباعة ناقصة

اتصل بفين الصيانة للحصول على املساعدة.عنرص طباعة تالف. مسارات طويلة من
الطباعة الناقصة على عدة

ع أسباب وحلول تجعد الرشيط يف قسم مشكالتتجعد الرشيط.ملصقات
ِ
راج

الرشيط بالصفحة 160.

فقدان التسجيل
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الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

ع قسماألسطوانة الدوارة متسخة.
ِ
ف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة. راج نظ

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.

هات الوسائط تأخذ موضًعا غري موج
صحيح.

ع
ِ
هات الوسائط يف موضعها الصحيح. راج كد من أن موج تأ

قسم تحميل الوسائط بالصفحة 30.

تم تعيني نوع الوسائط بشكل غري
صحيح.

عني الطابعة على نوع الوسائط الصحيح (الوسائط ذات
الفجوات/الحزوز، أو املتصلة، أو ذات العالمات).

فقدان تسجيل الطباعة
على امللصقات

انحراف رأيس زائد يف
التسجيل أعلى النموذج

تم تحميل الوسائط بشكل غري
صحيح.

ع قسم تحميل
ِ
ل الوسائط بشكل صحيح. راج حم

الوسائط بالصفحة 30.

ع قسم معايرة مستشعراتمل تتم معايرة الطابعة.
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.
تسجيل خاطئ/تخطي

امللصقات

تحقق من تنسيق امللصق، وقم بتصحيحه حسبتنسيق امللصق غري صحيح.
الرضورة.

ع قسماألسطوانة الدوارة متسخة.
ِ
ف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة. راج نظ

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.
تسجيل خاطئ وطباعة

خاطئة يف ملصق إىل ثالثة
ملصقات

ع قسمالوسائط ال توافق املواصفات.
ِ
استخدم وسائط موافقة للمواصفات. راج

مواصفات الوسائط بالصفحة 190.

ع قسم معايرة مستشعراتالطابعة خارج املعايرة.
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.
انحراف عمودي يف موضع

أعلى النموذج

ع قسماألسطوانة الدوارة متسخة.
ِ
ف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة. راج نظ

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.

حركة أفقية يف موضع
صورة امللصق.

تم فصل امللصقات السابقة بشكل غري
صحيح.

اسحب إىل أسفل وإىل اليسار عند فصل امللصقات؛ حىت
يساعد قضيب الفصل على فصل الغالف الخلفي

للملصق. يمكن أن يؤدي السحب إىل أعلى أو أسفل مع
السحب إىل اليمني إىل تحريك الوسائط إىل الجانب.

تستخدم الطابعة ملصقات غري
متصلة على الرغم من تكوينها يف

وضع امللصقات املتصلة.

عني الطابعة على نوع الوسائط الصحيح (الوسائط
ذات الفجوات/الحزوز، أو املتصلة، أو ذات العالمات)
ع قسم معايرة

ِ
 معايرة الطابعة إذا لزم األمر. راج

ِ
وأجر

مستشعرات الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

تمت معايرة مستشعر الوسائط بشكل
غري صحيح.

ع قسم معايرة مستشعرات
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

ع قسماألسطوانة الدوارة متسخة.
ِ
ف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة. راج نظ

تنظيف رأس الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.

إعدادات ضغط رأس الطباعة غري
صحيحة (مفاتيح التبديل).

اضبط ضغط رأس الطباعة لضمان الحصول على األداء
ع قسم ضبط ضغط رأس الطباعة

ِ
الوظيفي الجيد. راج

بالصفحة 119.

صورة رأسية أو انحراف
امللصق

تم تحميل الوسائط أو الرشيط بشكل
غري صحيح.

ع
ِ
كد من تحميل الوسائط والرشيط بشكل صحيح. راج تأ

قسَمي تحميل الرشيط بالصفحة 62 وتحميل الوسائط
بالصفحة 30.
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يجب عليك استخدام وسائط تتوافق مع مواصفاتالوسائط غري متوافقة.
كد من أن طول الفجوات أو الحزوز اليت تفصل الطابعة. تأ

بني امللصقات يرتاوح بني 2 و4 مم، وأنها موجودة يف
ع قسم مواصفات الوسائط

ِ
أماكنها بشكل متسق. راج

بالصفحة 190.

يط مشكالت الرش
.zebra.com/zt400 لالطالع على مقاطع فيديو عن بعض اإلجراءات الشائعة، انتقل إىل

الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

انقطاع الرشيط

تم تعيني الغمقان على درجة مرتفعة
جًدا.

ذ الخطوات املذكورة يف قسم تشغيل معالج الطباعة1. نف
وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66.

إذا لزم األمر، فاضبط إعدادات الغمقان أو رسعة2.
الطباعة يدوًيا.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب•
لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت الغمقان

على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق
بشكل غري واضح، أو قد ال يتم مسح الرموز

الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق
كل رأس الطباعة مبكًرا. الرشيط، أو قد يتآ

تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة طباعة أفضل•
عادًة.

يمكنك الوصول إىل إعدادات الغمقان ورسعة
Menu الطباعة من الشاشة الرئيسية من خالل ملس

Print Quality < (طباعة) Print < (القائمة)
(جودة الطباعة).

ع قسم تنظيف رأس3.
ِ
ف رأس الطباعة جيًدا. راج نظ

الطباعة واألسطوانة الدوارة بالصفحة 128.

انقطاع أو انصهار الرشيط

الرشيط مطلي من الوجه الخطأ وال
يمكن استخدامه يف هذه الطابعة.

استبدل الرشيط بآخر مطلي على الوجه الصحيح. ملزيد
ع قسم تحديد نوع الرشيط الذي يجب

ِ
من املعلومات، راج

استخدامه بالصفحة 61.

تجعد الرشيط

ع قسم تحميل الرشيطتم تحميل الرشيط بشكل غري صحيح.تجعد الرشيط
ِ
ل الرشيط بشكل صحيح. راج حم

بالصفحة 62.
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ذ الخطوات املذكورة يف قسم تشغيل معالج الطباعة1.درجة حرارة االحرتاق غري صحيحة. نف
وطباعة ملصق تجرييب بالصفحة 66.

إذا لزم األمر، فاضبط إعدادات الغمقان أو رسعة2.
الطباعة يدوًيا.

عني غمقان الطباعة عند أدىن إعداد مطلوب•
لتحقيق جودة طباعة جيدة. إذا عينت الغمقان

على درجة مرتفعة جًدا، فقد ُتطبع صورة امللصق
بشكل غري واضح، أو قد ال يتم مسح الرموز

الرشيطية ضوئًيا بشكل صحيح، أو قد يحرتق
كل رأس الطباعة مبكًرا. الرشيط، أو قد يتآ

تنتج رسعات الطباعة األبطأ جودة طباعة أفضل•
عادًة.

يمكنك الوصول إىل إعدادات الغمقان ورسعة
Menu الطباعة من الشاشة الرئيسية من خالل ملس

Print Quality < (طباعة) Print < (القائمة)
(جودة الطباعة).

ضغط رأس الطباعة غري صحيح أو غري
.
ٍ
مستو

عني ضغط رأس الطباعة على أدىن حد مطلوب لتحقيق
ع قسم ضبط ضغط رأس الطباعة

ِ
جودة طباعة جيدة. راج

بالصفحة 119.

ال يتم تزويد الوسائط بشكل صحيح؛
فهي "تتنقل" من جانب إىل آخر.

ه الوسائط ملجرد أن يالمس حافة الوسائط. اضبط موج
إذا مل يؤد ذلك إىل حل املشكلة، فتحقق من ضغط رأس

ع قسم ضبط ضغط رأس الطباعة بالصفحة
ِ
الطباعة. راج

.119
إذا لزم األمر، فاتصل بفين الصيانة.

قد ال يكون رأس الطباعة أو األسطوانة
الدوارة مثبَتني بشكل صحيح.

تحقق من أنهما مثبَتان بشكل صحيح إن استطعت. إذا
لزم األمر، فاتصل بفين الصيانة.

مشكالت اكتشاف الرشيط

ال تكتشف الطابعة مىت
ينفد الرشيط.

يف وضع النقل الحراري، مل
تكتشف الطابعة الرشيط

على الرغم من تحميله
بشكل صحيح.

ربما تمت معايرة الطابعة من دون
رشيط أو من دون تحميل الرشيط

بشكل صحيح.

كد من تحميل الرشيط بشكل صحيح حىت يمكن1. تأ
ملستشعر الرشيط اكتشافه. يجب أن يكون الرشيط

مسحوًبا إىل الخلف بالكامل تحت رأس الطباعة،
ع قسم تحميل

ِ
بالقرب من جدار حماية الطابعة. راج

الرشيط بالصفحة 62.

ع قسم معايرة مستشعرات2.
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

تشري الطابعة إىل نفاد
الرشيط، على الرغم من
تحميله بشكل صحيح.

مل تتم معايرة الطابعة للملصق
والرشيط قيد االستخدام.

ع قسم معايرة مستشعرات
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

RFID مشكالت

الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

توقف الطابعة عند طبقة RFID الداخلية
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تتوقف الطابعة عند طبقة
RFID الداخلية.

عايرت الطابعة طول امللصق حىت
طبقة RFID الداخلية فقط بدًال من

املسافة الفاصلة بني امللصقات.

اضغط على Menu (القائمة) > System (النظام)1.
> Settings (اإلعدادات)، ثم حدد FEED (تزويد)
Head Close(بدء التشغيل) و Power Up إلجراَيئ

(إغالق الرأس).

ع قسم إجراء معايرة املستشعر2.
ِ
عاير الطابعة يدوًيا. راج
يدوًيا بالصفحة 118.

ملصقات مبطلة

مل تتم معايرة الطابعة للوسائط قيد
االستخدام.

ع إجراء معايرة املستشعر يدوًيا
ِ
عاير الطابعة يدوًيا. راج

بالصفحة 118).

أنت تستخدم ملصق RFID مع نوع
بطاقات ال تدعمه الطابعة.

تدعم هذه الطابعات ملصقات RFID من الجيل 2 فقط.
ع دليل برمجة RFID 3، أو اتصل

ِ
ملزيد من املعلومات، راج

.Zebra معتمد لدى RFID بموزع

يتعذر على الطابعة االتصال بقارئ
.RFID

أوِقف تشغيل (O) الطابعة.1.

.2.
ٍ
انتظر 10 ثوان

ل (I) الطابعة.3. شغ

إذا استمرت املشكلة، فقد يكون قارئ RFID لديك4.
RFID سيًئا، أو قد ال يكون االتصال محكًما بني قارئ

RFID والطابعة. اتصل بالدعم الفين أو فين صيانة
معتمد من Zebra للحصول على املساعدة.

تداخل ترددات الراديو (RF) من
مصدر ترددات راديو آخر.

كرث من اإلجراءات اآلتية حسب نِفذ إجراًء واحًدا أو أ
الرضورة:

انقل الطابعة بعيًدا عن قاريئ RFID الثابتني أو مصادر•
ترددات الراديو األخرى.

كد من إغالق باب الوسائط يف كل األوقات يف أثناء• تأ
.RFID برمجة

اإلعدادات غري صحيحة يف برنامج
تصميم امللصقات.

كد من توافق تتجاوز إعدادات الربنامج إعدادات الطابعة. تأ
إعدادات الربنامج مع إعدادات الطابعة.

أنت تستخدم موضع برمجة غري
صحيح، ال سيما إذا كانت البطاقات

املستخدمة تقع ضمن حدود
مواصفات الطابعة.

كرث من اإلجراءات اآلتية حسب نِفذ إجراًء واحًدا أو أ
الرضورة:

تحقق من موضع برمجة RFID أو إعداد موضع•
الربنامج يف برنامج تصميم امللصقات لديك. إذا كان

املوضع غري صحيح، فغري اإلعداد.

استعد موضع برمجة RFID إىل القيمة االفرتاضية.•

ع دليل برمجة RFID 3. للحصول
ِ
ملزيد من املعلومات، راج

على تفاصيل عن وضع جهاز اإلرسال/االستقبال، انتقل إىل
.zebra.com/transponders

تبطل الطابعة كل ملصق.

أنت ترسل أوامر ZPL أو SGD خاصة
بـ RFID غري صحيحة.

تحقق من تنسيقات امللصقات لديك. ملزيد من املعلومات،
.3 RFID ع دليل برمجة

ِ
راج
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ال تقع ملصقات RFID ضمن حدود
مواصفات الطابعة، ما يعين أن جهاز
اإلرسال/االستقبال ال يقع يف منطقة

يمكن برمجتها بشكل متسق.

كد من أن امللصقات توافق مواصفات وضع جهاز تأ
zebra.com/ ع

ِ
اإلرسال/االستقبال لطابعتك. راج

transponders للحصول على معلومات عن وضع جهاز
اإلرسال/االستقبال.

ع دليل برمجة RFID 3 أو اتصل
ِ
ملزيد من املعلومات، راج

.Zebra معتمد لدى RFID بموزع

مستويات طاقة القراءة والكتابة غري
صحيحة.

غري مستويات RFID لطاقة القراءة والكتابة. للحصول
.3 RFID ع دليل برمجة

ِ
على إرشادات، راج

تداخل ترددات الراديو (RF) من
مصدر ترددات راديو آخر.

كرث من اإلجراءات اآلتية حسب نِفذ إجراًء واحًدا أو أ
الرضورة:

انقل الطابعة بعيًدا عن قاريئ RFID الثابتني.•

كد من إغالق باب الوسائط يف كل األوقات يف أثناء• تأ
.RFID برمجة

إنتاجية منخفضة. يتم
إبطال كثري من بطاقات

RFID يف كل لفة.

تستخدم الطابعة إصدارات قديمة من
الربنامج الثابت والقارئني.

انتقل إىل zebra.com/firmware للحصول على اإلصدار
املحدث من الربنامج الثابت.

مشكالت RFID أخرى

تم إيقاف تشغيل الطابعة (O) ثم
إعادة تشغيلها (I) برسعة كبرية جًدا
حىت تعذر على قارئ RFID التهيئة

بشكل صحيح.

 على األقل بعد إيقاف تشغيل الطابعة
ٍ
انتظر ملدة 10 ثوان

قبل إعادة تشغيلها.

أوِقف تشغيل (O) الطابعة.1.

.2.
ٍ
انتظر 10 ثوان

ل (I) الطابعة.3. شغ

تحقق من َمعلمات RFID يف وضع اإلعداد، أو من4.
معلومات RFID على ملصق تكوين جديد.

تم تحميل إصدار غري صحيح من
الربنامج الثابت للطابعة على الطابعة.

تحقق من تحميل اإلصدار الصحيح من الربنامج1.
ع دليل

ِ
الثابت على طابعتك. ملزيد من املعلومات، راج

.3 RFID برمجة

نزل الربنامج الثابت الصحيح للطابعة إذا لزم األمر.2.

إذا استمرت املشكلة، فاتصل بالدعم الفين.3.

RFID ال تظهر َمعلمات
يف وضع اإلعداد، وال تظهر

معلومات RFID على
ملصق تكوين الطابعة.

ال تبطل الطابعة ملصقات
RFID اليت مل تتم برمجتها

بشكل صحيح.

يتعذر على الطابعة االتصال بنظام
RFID الفرعي.

أوِقف تشغيل (O) الطابعة.1.

.2.
ٍ
انتظر 10 ثوان

ل (I) الطابعة.3. شغ

إذا استمرت املشكلة، فقد يكون قارئ RFID لديك4.
RFID سيًئا، أو قد ال يكون االتصال محكًما بني قارئ
والطابعة. اتصل بالدعم الفين أو بفين صيانة معتمد

للحصول على املساعدة.

163

http://www.zebra.com/transponders
http://www.zebra.com/transponders
http://www.zebra.com/firmware


اهحالصإو ءاطخألا فاشكتساو تاصيخشتلا

الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

DATA يومض ضوء
(البيانات) ملدة غري محددة
بعد محاولة تزنيل الربنامج
الثابت للطابعة أو القارئ.

مل ينجح التزنيل. للحصول على نتائج
مثالية، أوقف تشغيل الطابعة ثم أِعد
تشغيلها قبل تزنيل أي برنامج ثابت.

أوِقف تشغيل (O) الطابعة.1.

.2.
ٍ
انتظر 10 ثوان

ل (I) الطابعة.3. شغ

حاول تزنيل الربنامج الثابت مرة أخرى.4.

إذا استمرت املشكلة، فاتصل بالدعم الفين.5.
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مل يتم التعرف على تنسيقات امللصقات

تم إرسال تنسيق ملصق إىل
الطابعة، لكن مل يتم التعرف عليه.

مصباح DATA (البيانات) ال
يومض.

تحقق من برنامج تشغيل الطابعة أو إعدادات اتصاالتَمعلمات االتصال غري صحيحة.
الربامج (إذا كان ذلك منطبًقا) املناسبة التصالك. قد
تحتاج إىل إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة باتباع

التعليمات الواردة يف قسم توصيل الطابعة بجهاز
بالصفحة 13.

دة ال تطابق الحروف البادئة واملحد
املعينة يف الطابعة الحروف

املوجودة يف تنسيق امللصق.

دة باستخدام أوامر تحقق من الحروف البادئة واملحد
ل القيم إذا لزم األمر. اآلتية. عد SGD

•U1 getvar !
"zpl.format_prefix"#

•U1 getvar "zpl.delimiter"# !

كد من تحقق من إعدادات االتصاالت على الكمبيوتر. تأ
أنها توافق إعدادات الطابعة.

يتم إرسال بيانات غري صحيحة إىل
الطابعة.

إذا استمرت املشكلة، فتحقق من تنسيق امللصق.

تم إرسال تنسيق ملصق إىل
الطابعة، لكن مل يتم التعرف عليه.
مصباح DATA (البيانات) يومض

لكن ال تجري الطباعة.

تحقق من أن تنسيق امللصق يوافق إعدادات الطابعة.توجد محاكاة نشطة يف الطابعة.

توقفت طباعة امللصقات بشكل صحيح

كد من توافق إعدادات التحكم يف التدفق. تأ

ع قسم مواصفات
ِ
تحقق من طول كبل االتصال. راج

واجهات االتصال بالصفحة 183 ملعرفة املتطلبات.

تم إرسال تنسيق ملصق إىل
الطابعة. تجري طباعة عدة

ملصقات، ثم تتخطى الطابعة
الصورة املوجودة على امللصق
أو تغري موضعها أو تفوتها أو

تشوهها.

إعدادات االتصال التسلسلي غري
صحيحة.

تحقق من برنامج تشغيل الطابعة أو إعدادات اتصاالت
الربامج (إذا كان ذلك منطبًقا).
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مشكالت يف الشاشة

تعرض شاشة لوحة التحكم
لغًة ال أستطيع قراءتها.

تم تغيري َمعلمة اللغة عرب لوحة التحكم
أو أمر من الربنامج الثابت.

على الشاشة الرئيسية، املس Menu (القائمة) (الرمز1.
املوجود يف الجزء السفلي األيرس).

املس أول خيار على الشاشة.2.

مرر عرب خيارات اللغة املندرجة ضمن خيار القائمة3.
هذا. يتم عرض الخيارات املتاحة لهذه املَعلمة باللغات

الفعلية لتسهيل عثورك على لغة يمكنك قراءتها.

املس اللغة اليت تريد عرضها لتحديدها.4.

املس رمز Home (الشاشة الرئيسية) للعودة إىل5.
الشاشة الرئيسية.

ثمة بعض األحرف أو
أجزاء األحرف الناقصة من

الشاشة.

اتصل بفين الصيانة،قد تحتاج إىل استبدال الشاشة.

USB املضيف على جهاز USB ال يتعرف منفذ

تدعم الطابعة حالًيا محركات أقراص
USB بسعة تصل إىل 1 تريابايت فقط.

استخدم محرك أقراص USB بسعة 1 تريابايت أو أقل. ال تتعرف الطابعة على جهاز
USB، أو ال تقرأ امللفات

USB املوجودة على جهاز
USB تم توصيله يف منفذ

املضيف.
قد يتطلب جهاز USB طاقة خارجية

خاصة به.
إذا كان جهاز USB الذي تستخدمه يتطلب طاقة خارجية،

كد من أنه موصل بمصدر طاقة يعمل. فتأ

َمعلمات الطابعة غري معينة على النحو املتوقع

أدى أحد إعدادات أو أوامر الربنامج
الثابت إىل تعطيل إمكانية تغيري املَعلمة.

مل يتم تنفيذ التغيريات
اليت أُجريت على إعدادات

املَعلمات.
أو

تغريت بعض املَعلمات
بشكل غري متوقع.

أدى أحد أوامر تنسيق امللصق إىل
إعادة املَعلمة إىل اإلعداد السابق.

تحقق من تنسيقات امللصقات أو إعدادات الربنامج الذي
تستخدمه إلرسال التنسيقات إىل الطابعة.

Set-و ZBIو ZPL ع دليل برمجة ُطرز
ِ
إذا لزم األمر، فراج

Get-Do وMirror وWML أو اتصل بفين الصيانة. تتوفر
.zebra.com/manuals نسخة من الدليل على

عنوان IP يتغري
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تعيد طابعيت تعيني عنوان
IP جديد مللقم الطباعة بعد
إيقاف تشغيل الطابعة مدة

من الوقت.

تتسبب إعدادات الشبكة لديك يف
IP قيام الشبكة بإعادة تعيني عنوان

جديد.

إذا كان تغيري الطابعة لعناوين IP يسبب مشكالت لك،
فاتبع هذه الخطوات لتعيني عنوان IP ثابت لها:

تعرف على القيم اليت يجب تعيينها لعنوان IP وقناع1.
الشبكة الفرعية والبوابة مللقم الطباعة لديك (سليك أو

السليك أو كالهما).

.2PERMANENT املناسبة إىل IP قيمة بروتوكول غري
(دائم).

غري قيم عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة مللقم3.
الطباعة املناسب إىل القيم اليت تريد أن تبقى عليها.

أِعد تعيني الشبكة من خالل ملس Menu (القائمة)4.
Networks < (االتصاالت) Connections <

(الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني
الشبكة) ثم ملس عالمة التحقق لحفظ التغيريات.

ال يمكنين االتصال عرب االتصاالت السلكية أو الالسلكية

تجب إعادة تعيني شبكة الطابعة بعد
تغيري القيم.

أِعد تعيني الشبكة من خالل ملس Menu (القائمة) >
Connections (االتصاالت) > Networks (الشبكات)

> Reset Network (إعادة تعيني الشبكة) ثم ملس
عالمة التحقق لحفظ التغيريات.

.ESSID 1.مل يتم تحديد قيمةESSID بالنسبة إىل االتصال الالسليك، حدد قيمة
ه الالسليك اليت تطابق القيمة اليت يستخدمها املوج

لديك باستخدام أمر Set/Get/Do اآليت:
U1 setvar "wlan.essid" "value"# !

وفيه تكون "value" هي ESSID (ُيطلق عليه أحياًنا
ه لديك. يمكنك أن للشبكة) الخاصة باملوج SSID

ه على ملصق يحتوي تبحث يف الجهة الخلفية من املوج
ه االفرتاضية. على معلومات املوج

مالحظة: إذا تم تغيري املعلومات عن
اإلعدادات االفرتاضية، فاسأل مسؤول
الشبكة ملعرفة قيمة ESSID اليت يجب

استخدامها.

إذا ما زالت الطابعة غري قادرة على االتصال، فأِعد2.
تعيني الشبكة من خالل ملس Menu (القائمة)

Networks < (االتصاالت) Connections <
(الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني

الشبكة) ثم املس عالمة التحقق لحفظ التغيريات، ثم
أوقف تشغيل الطابعة وأِعد تشغيلها.

لقد قمُت بإدخال عنوان
IP السليك وشبكة فرعية
وبوابة يدوًيا على الطابعة،

لكنها ال تتصل بشبكيت
السلكية أو الالسلكية.

مل يتم تحديد قيمة ESSID أو قيم
أخرى بشكل صحيح.

اطبع ملصق تكوين الشبكة وتحقق من أن القيم1.
املحددة صحيحة.

 التصحيحات حسب الرضورة.2.
ِ
أجر

أِعد تعيني الشبكة من خالل ملس Menu (القائمة)3.
Networks < (االتصاالت) Connections <

(الشبكات) > Reset Network (إعادة تعيني
الشبكة) ثم ملس عالمة التحقق لحفظ التغيريات.
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الحل املوىص بهالسبب املحتملاملشكلة

مشكالت املعايرة

تم تحميل الوسائط أو الرشيط بشكل
غري صحيح.

ع
ِ
كد من تحميل الوسائط والرشيط بشكل صحيح. راج تأ

قسَمي تحميل الرشيط بالصفحة 62 وتحميل الوسائط
بالصفحة 30.

يتعذر على املستشعرات اكتشاف
الوسائط أو الرشيط.

ع قسم معايرة مستشعرات
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.

املستشعرات متسخة أو موضوعة
بطريقة غري صحيحة.

كد من نظافة املستشعرات ومن وضعها بطريقة تأ
صحيحة.

تتعذر املعايرة التلقائية.

تم تعيني نوع الوسائط بشكل غري
صحيح.

عني الطابعة على نوع الوسائط الصحيح (الوسائط ذات
الفجوات/الحزوز، أو املتصلة، أو ذات العالمات).

مل تتم معايرة الطابعة للوسائط قيد
االستخدام.

ع قسم معايرة مستشعرات
ِ
 معايرة الطابعة. راج

ِ
أجر

الرشيط والوسائط بالصفحة 117.
يتم التعامل مع امللصقات
غري املتصلة كأنها ملصقات

متصلة.
عني الطابعة على نوع الوسائط الصحيح (الوسائط ذاتتم تكوين الطابعة للوسائط املتصلة.

الفجوات/الحزوز، أو املتصلة، أو ذات العالمات).

يتم قفل الطابعة

كل أضواء املؤرشات
مضاءة، وال يظهر يشء على
الشاشة، والطابعة مقفلة.

عطل كهربايئ داخلي أو تعطل يف
الربنامج الثابت.

يتم قفل الطابعة يف أثناء
بدء تشغيلها.

عطل يف اللوحة األم الرئيسية.

أوقف تشغيل الطابعة ثم أِعد تشغيلها. إذا استمرت
املشكلة، فاتصل بفين الصيانة.
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صيانة الطابعة
إذا واجهتك مشكلة يف استخدام الطابعة، فاتصل بقسم الدعم الفين أو دعم األنظمة يف منشأتك. إذا كانت ثمة مشكلة يف الطابعة،

.zebra.com/support على Zebra فسيتواصلون مع مركز دعم العمالء العاملي يف

:Zebra اجمع املعلومات اآلتية قبل االتصال بمركز دعم العمالء العاملي يف

الرقم التسلسلي للوحدة•

رقم الطراز أو اسم املنتج•

رقم إصدار الربنامج الثابت•

تستجيب Zebra للطلبات عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف أو الفاكس يف غضون اإلطار الزمين املحدد يف اتفاقيات الصيانة. إذا تعذر حل
مشكلتك يف مركز دعم العمالء العاملي يف Zebra، فقد تحتاج إىل إرجاع جهازك لتتم صيانته، وسيتم إعطاؤك توجيهات محددة.

إذا اشرتيت منتجك من أحد رشكاء أعمال Zebra، فُريجى االتصال برشيك األعمال هذا للحصول على الدعم.

شحن الطابعة
إذا كان عليك شحن الطابعة:

أوقف تشغيل (O) الطابعة، وافصل كل الكبالت.1.

ل أي وسائط أو أرشطة أو أشياء غري مثبتة من داخل الطابعة.2.
ِ
أز

أغلق رأس الطباعة.3.

احزم الطابعة بعناية يف الحاوية األصلية أو يف حاوية بديلة مناسبة لتجنب تعرضها للتلف يف أثناء النقل.4.

يمكن رشاء حاوية شحن من Zebra إذا تم فقدان العبوة األصلية أو تلفها.

هام: ال تتحمل Zebra مسؤولية أي أرضار تحدث يف أثناء الشحن إذا مل ُتستخدم حاوية شحن معتمدة. قد يؤدي
شحن الوحدات بشكل غري صحيح إىل إبطال الضمان.
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فيضم USB ذفنم مادختسا
Print Touch ةزيمو

Print Touch مضيف ومزية USB استخدام منفذ

ستساعدك التمارين املقدمة هنا على تعلم كيفية استخدام منفذ USB مضيف ومزية Print Touch يف الطابعة مع جهاز يعمل بنظام
د بتقنية االتصال بالحقل القريب (NFC) (مثل الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي). مزو Android™

يتم إدراج بعض أوامر SGD بوصفها جزًءا من هذه التمارين للمستخدمني املتقدمني.

ين العنارص املطلوبة للتمار
إلجراء التمارين املذكورة يف هذا املستند، ستحتاج إىل:

محرك أقراص USB محمول بسعة تصل إىل 1 تريابايت•

مالحظة: لن تتعرف الطابعة على محركات األقراص اليت تزيد سعتها على 1 تريابايت.

•USB لوحة مفاتيح

امللفات املختلفة املدرجة يف ملفات إلكمال التمارين بالصفحة 171•

•(Google Play يف متجر Zebra Technologies ابحث عن) املجاين لهاتفك الذيك Zebra Utilities تطبيق
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ين ملفات إلكمال التمار
تتوفر معظم امللفات اليت تحتاج إليها إلكمال التمارين املذكورة يف هذه األقسام على zebra.com يف شكل ملف بتنسيق ZIP. موجود
هنا. انسخ هذه امللفات إىل الكمبيوتر قبل بدء التمارين. يتم عرض محتويات امللفات حيثما أمكن. ال يتم تضمني محتويات امللفات اليت

تتضمن محتوى مشفًرا، أي ال يمكن عرضه يف شكل نص أو صورة.

ZEBRA.BMP :1 امللف

SAMPLELABEL.TXT :2 امللف

يطبع تنسيق امللصق البسيط هذا شعار Zebra وسطًرا نصًيا يف نهاية تمرين الطباعة املعكوسة.

XA^
^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS

^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS
^XZ

LOGO.ZPL :3 امللف

USBSTOREDFILE.ZPL :4 امللف

يطبع تنسيق امللصق هذا صورة ونًصا. سيتم تخزين هذا امللف على جهاز ذاكرة USB على مستوى الجذر حىت يمكن طباعته.

CT~~CD,~CC^~CT~
^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ

~DG000.GRF,07680,024,,[image data]
^XA
^LS0
^SL0

^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS

^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS
^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS

^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N
^FD>:Zebra Technologies^FS

^PQ1,0,1,Y^XZ
^XA^ID000.GRF^FS^XZ

VLS_BONKGRF.ZPL :5 امللف

هذا امللف مضمن يف ملف ZIP. املوجود هنا.

VLS_EIFFEL.ZPL :6 امللف

هذا امللف مضمن يف ملف ZIP. املوجود هنا.
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KEYBOARDINPUT.ZPL :7 امللف

يقوم تنسيق امللصق هذا -املستخَدم يف تمرين إدخال لوحة مفاتيح USB- بما يأيت:

•(RTC) إنشاء رمز رشيطي يحتوي على التاريخ الحايل، استناًدا إىل إعداد ساعة الوقت الفعلي

•Zebra طباعة صورة شعار

طباعة نص ثابت•

يطالبك FN^# بإدخال اسمك، وتطبع الطابعة ما أدخلته•

XA^
^CI28

^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS

^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS

^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS
^XZ

SMARTDEVINPUT.ZPL :8 امللف

إن تنسيق امللصق هذا هو نفسه تنسيق امللصق السابق، مع اختالف النص فقط. ُيستخدم هذا التنسيق لتمرين إدخال الجهاز الذيك.

XA^
^CI28

^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS

^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input.
 ^FS

^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS

^XZ

امللف 9: ملف الربنامج الثابت

قد ترغب يف تزنيل ملف برنامج ثابت لطابعتك، ونسخه إىل الكمبيوتر الستخدامه يف أثناء التمارين. يمكنك تجاهل هذا اإلجراء إذا
أردت.

.zebra.com/firmware يمكنك تزنيل أحدث إصدار مللف الربنامج الثابت من
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منفذ USB املضيف
دة بمنفذ USB مضيف أو منفَذين يف اللوحة األمامية. يتيح لك منفذ USB املضيف توصيل أجهزة USB مثل قد تأيت طابعتك مزو

لوحة املفاتيح أو املاسح الضويئ أو محرك أقراص USB املحمول بالطابعة. ستساعدك التمارين الواردة يف هذا القسم على تعلم كيفية
إجراء املطابقة عرب USB، وكيفية نقل امللفات من الطابعة وإليها، وكيفية توفري املعلومات اليت ُتطلب منك ثم طباعة ملصق باستخدام

هذه املعلومات.

،2 ،1 ،0 ،...،c ،C ،b ،B ،a ،A) مضيف، تجب تسمية امللفات بحروف أبجدية رقمية فقط USB هام: عند استخدام منفذ
3،...) يرتاوح عددها بني حرف واحد و16 حرًفا. ال تستخدم الحروف اآلسيوية أو الحروف السرييلية أو الحروف املُشكلة يف

أسماء امللفات.

مالحظة: قد ال تعمل بعض الوظائف كما ينبغي إذا تضمن اسم امللف رشطات سفلية. استخدم النقاط بدًال منها.

USB محمول وإجراء املطابقة عرب USB ين 1: نسخ امللفات إىل محرك أقراص تمر
على محرك أقراص USB املحمول، أن ما يأيت:1.

•Zebra مجلد باسم

ثالثة مجلدات فرعية يف هذا املجلد باسم:•

•appl

•commands

•files

يف مجلد appl/#، ضع نسخة من أحدث برنامج ثابت لطابعتك.2.

يف مجلد files/#، ضع امللف اآليت:3.

امللف ZEBRA.BMP :1 بالصفحة 171

يف مجلد commands/#، ضع امللفات اآلتية:4.

امللف SAMPLELABEL.TXT :2 بالصفحة 171•

امللف LOGO.ZPL :3 بالصفحة 171•

أدِخل محرك أقراص USB املحمول يف منفذ USB مضيف يف الجزء األمامي من الطابعة.5.
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راقب لوحة التحكم وانتظر.6.

يجب أن يحدث ما يأيت:

إذا كان الربنامج الثابت املوجود على محرك أقراص USB املحمول مختلًفا عن الربنامج املوجود يف الطابعة، فسيتم تزنيل•
الربنامج الثابت على الطابعة. ستتم بعد ذلك إعادة تشغيل الطابعة وطباعة ملصق تكوين للطابعة. (إذا مل يوجد برنامج ثابت

على محرك أقراص USB املحمول، أو إذا كان إصدار الربنامج الثابت هو نفسه، فستتخطى الطابعة هذا اإلجراء).

ستزنل الطابعة امللفات املوجودة يف مجلد files/# وتعرض ملدة وجزية أسماء امللفات اليت يتم تزنيلها على الشاشة.•

•.#/commands ستنفذ الطابعة أي ملفات موجودة يف مجلد

•###### #####) MIRROR PROCESSING FINISHED :ستتم إعادة تشغيل الطابعة ثم ستظهر هذه الرسالة
(########

ل محرك أقراص USB املحمول من الطابعة.7.
ِ
أز

معلومات املستخدم املتقدمة

ع دليل برمجة Zebra ملزيد من املعلومات عن هذه األوامر.
ِ
راج

! U1 setvarلتمكني/تعطيل املطابقة:
"usb.mirror.enable" "value"#

#####) "off" أو (#####) "on" :القيم
(#######

لتمكني/تعطيل املطابقة التلقائية اليت تحدث عند إدخال
محرك أقراص USB محمول يف منفذ USB املضيف:

U1 setvar "usb.mirror.auto" "value"# !

#####) "off" أو (#####) "on" :القيم
(#######

! #"U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "valueلتحديد عدد مرات تكرار عملية املطابقة إذا فشلت:

القيم: 0 إىل 65535

لتغيري املسار إىل املوقع الذي يتم اسرتداد ملفات املطابقة منه
:USB يف جهاز

U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path"# !

"zebra/appl" :االفرتايض

لتغيري املسار إىل املوقع الذي يتم اسرتداد ملفات املطابقة منه
يف الطابعة:

U1 setvar !
"usb.host.lock_out" "value"#

"zebra" :االفرتايض

:USB لتمكني/تعطيل القدرة على استخدام منفذU1 setvar !
"usb.host.lock_out" "value"#

#####) "off" أو (#####) "on" :القيم
(#######

ين 2: طباعة تنسيق ملصق من محرك أقراص USB محمول تمر
USB كبري السعة، مثل محرك أقراص USB طباعة امللفات من جهاز تخزين (USB طباعة ملف) Print USB File يتيح لك خيار

املحمول. يمكن طباعة امللفات القابلة للطباعة (بتنسيق ZPL.# وXML.#) فقط من جهاز تخزين USB كبري السعة، ويجب أن تكون
امللفات موجودة على مستوى الجذر وليس يف دليل.

انسخ امللفات اآلتية إىل محرك أقراص USB املحمول لديك:1.

•171 ####### USBSTOREDFILE.ZPL :4 #####

•171 ####### VLS_BONKGRF.ZPL :5 #####

•171 ####### VLS_EIFFEL.ZPL :6 #####
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أدِخل محرك أقراص USB املحمول يف منفذ USB مضيف يف الجزء األمامي من الطابعة.2.

.3.(USB من) From USB :(طباعة) USB > Print < (ين اضغط على Menu (القائمة) > Storage (التخز

ل الطابعة أي ملفات قابلة للتنفيذ وتعالجها. يتم إدراج امللفات املتوفرة. يتوفر خيار SELECT ALL (تحديد الكل) لطباعة كل تحم
امللفات املوجودة على محرك أقراص USB املحمول.

.4.USBSTORDFILE.zpl حدد

املس عالمة التحقق لنسخ امللفات.5.

وسُيطبع امللصق.

ين 3: نسخ امللفات من/إىل محرك أقراص USB محمول تمر
يتيح لك خيار Copy USB File (نسخ ملف USB) نسخ امللفات من جهاز تخزين USB كبري السعة إىل محرك األقراص :E ذي الذاكرة

املحمولة يف الطابعة.

انسخ امللفات اآلتية إىل الدليل الجذر ملحرك أقراص USB املحمول.1.

•172 ####### KEYBOARDINPUT.ZPL :7 #####

•172 ####### SMARTDEVINPUT.ZPL :8 #####

مالحظة: ال تضع هذه امللفات يف مجلد فرعي.

أدِخل محرك أقراص USB املحمول يف منفذ USB مضيف يف الجزء األمامي من الطابعة.2.
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ين) > Copy < USB (نسخ): Files to Printer (امللفات إىل الطابعة).3. اضغط على Menu (القائمة) > Storage (التخز

ل الطابعة أي ملفات قابلة للتنفيذ وتعالجها. يتم إدراج امللفات املتوفرة. (يمكنك استخدام Select All (تحديد الكل) -إن تحم
رغبت- لنسخ كل امللفات املتوفرة من محرك أقراص USB املحمول).

.4.STOREFMTM1.ZPLو.STOREFMT.ZPL حدد امللفات

املس عالمة التحقق لنسخ امللفات.5.

.E:# ن الطابعة امللفات يف ذاكرةتخز

ل محرك أقراص USB املحمول من منفذ USB املضيف.6.
ِ
أز

Storage < (القائمة) Menu محمول من خالل الضغط على USB يمكنك اآلن نسخ هذه امللفات من الطابعة إىل محرك أقراص
.(USB امللفات إىل) Files to USB :(نسخ) USB > Copy < (ين (التخز
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يتوفر خيار SELECT ALL (تحديد الكل) لتخزين كل امللفات املتوفرة من الطابعة إىل محرك أقراص USB املحمول. ستجرى معالجة
الحقة ألي ملف ZPL.# يتم نسخه حىت تصبح محتويات امللف مالئمة إلرسالها إىل طابعة للتنفيذ العادي.

ين 4: إدخال بيانات مللف مخزن باستخدام لوحة مفاتيح USB وطباعة ملصق تمر
تتيح لك مزية Print Station (محطة الطباعة) استخدام جهاز USB بواجهة مستخدم برشي (HID)، مثل لوحة مفاتيح أو جهاز

.#*.ZPL يف قالب ملف بتنسيق #^FN مسح ضويئ للرموز الرشيطية، إلدخال بيانات حقل

.1USB بمنفذ USB محمول بالصفحة 175، ِصل لوحة مفاتيح USB بعد أداء تمرين 3: نسخ امللفات من/إىل محرك أقراص
مضيف.

اضغط على Menu (القائمة) > Print (طباعة) > Print Station (محطة الطباعة).2.

ل الطابعة أي ملفات قابلة للتنفيذ وتعالجها. يتم إدراج امللفات املتوفرة. تحم

.3.KEYBOARDINPUT.ZPL حدد امللف

ستتمكن الطابعة من الوصول إىل امللف، وستطلب منك املعلومات املوجودة يف حقول FN^# يف امللف. يف هذه الحالة، ستطلب
منك إدخال اسمك.

اكتب اسمك على لوحة املفاتيح، ثم اضغط على <ENTER> (إدخال).4.

تطلب الطابعة تحديد عدد امللصقات املطلوب طباعتها.

حدد كمية امللصقات املطلوبة، ثم اضغط على <ENTER> (إدخال) مرة أخرى.5.

سُيطبع العدد املحدد من امللصقات، مع وجود اسمك يف الحقول املناسبة.
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(NFC) يب مزية Print Touch/االتصال بالحقل القر
د بتقنية االتصال بالحقل القريب (NFC) (مثل مزو Android™ مالمسة جهاز يعمل بنظام Zebra من Print Touch تتيح لك مزية

الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي) بشعار NFC الظاهر على الطابعة إلقران الجهاز بالطابعة. تسمح لك هذه اإلمكانية باستخدام جهازك
لتوفري املعلومات اليت تتم مطالبتك بها ثم طباعة ملصق باستخدام تلك املعلومات.

هام: قد ال تدعم بعض األجهزة االتصال بالحقل القريب (NFC) مع الطابعة حىت تغري إعداداتها. إذا واجهت صعوبات،
فاسترش موفر الخدمة أو الرشكة املصنعة لجهازك الذيك ملزيد من املعلومات.

NFC الشكل 12    موقع شعار
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ين 5: إدخال بيانات مللف مخزن باستخدام جهاز وطباعة ملصق تمر
قد تختلف الخطوات الواردة يف هذا التمرين إىل حد ما بناًء على:

جهازك (الهاتف أو الجهاز اللوحي)•

موفر الخدمة•

ما إذا كان تطبيق Zebra Utilities املجاين مثبًتا على جهازك أم ال•

ع دليل مستخدم بلوتوث يف Zebra للحصول على تعليمات محددة لتكوين طابعتك الستخدام واجهة بلوتوث. تتوفر نسخة من
ِ
راج

.zebra.com/manuals هذا الدليل على

انسخ ملف SMARTDEVINPUT.ZPL إىل جهازك.1.

.2Zebra مثبًتا على جهازك، فانتقل إىل متجر التطبيقات املخصص لجهازك، وابحث عن تطبيق Zebra Utilities إذا مل يكن تطبيق
Setup Utilities وثبته.

.3
إذا كان هاتفك يدعم االتصال بالحقل القريب (NFC)، فأقرن جهازك بالطابعة عن طريق حمل الجهاز إىل جانب  رمز االتصال

بالحقل القريب (NFC) الظاهر على الطابعة. وإال فعليك اإلقران باستخدام إعدادات بلوتوث على جهازك.

(aع مستندات
ِ
إذا لزم األمر، فاطلع على معلومات بلوتوث املتعلقة بطابعتك باستخدام جهازك. للحصول على تعليمات، راج

الرشكة املصنعة لجهازك.

(b.إلقرانها بالجهاز Zebra إذا لزم األمر، فحدد الرقم التسلسلي لطابعة

(c.(قبول) ACCEPT بعد أن تكتشف الطابعة جهازك، قد تطالبك الطابعة بقبول اإلقران أو رفضه. إذا لزم األمر، فاضغط على
سيتم إقران بعض األجهزة بالطابعة من دون هذه املطالبة.

يتم إقران الطابعة بجهازك.

ابدأ تشغيل تطبيق Zebra Utilities على جهازك.4.

.Zebra Utilities تظهر القائمة الرئيسية لتطبيق

اضغط على Available Files (امللفات املتوفرة).5.

يحصل الجهاز الذيك على البيانات من الطابعة ويعرضها.

كرث حىت تكتمل. مالحظة: قد تستغرق عملية اسرتداد البيانات هذه دقيقة أو أ

.6.SMARTDEVINPUT.ZPL ر عرب التنسيقات املعروضة وحددمر

استناًدا إىل حقل FN^# يف تنسيق امللصق، سيطالبك الجهاز بتحديد اسمك.

أدِخل اسمك يف املطالبة.7.

غري كمية امللصقات املطلوب طباعتها، إذا رغبت يف ذلك.8.

اضغط على Send to Printer (إرسال إىل الطابعة) لطباعة امللصق.9.
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املواصفات

يدرج هذا القسم مواصفات الطابعة العامة ومواصفات الطباعة ومواصفات الرشيط ومواصفات الوسائط.

املواصفات العامة
ZT411ZT421

12.8 بوصة (325 مم)12.8 بوصة (325 مم)االرتفاع*

13.2 بوصة (335 مم)10.7 بوصات (272 مم)العرض

19.7 بوصة (500 مم)19.7 بوصة (500 مم)العمق

40 رطًال (18 كجم)36 رطًال (16 كجم)الوزن

النقل الحراري: 40 درجة فهرنهايت إىل 105 درجات فهرنهايت (5 إىل 40 درجةالتشغيل
مئوية)

ية املبارشة: 32 درجة فهرنهايت إىل 105 درجات فهرنهايت (0 إىل الطباعة الحرار
40 درجة مئوية)

درجة الحرارة

40– درجة فهرنهايت إىل 140 درجة فهرنهايت (40– إىل 60 درجة مئوية)التخزين

%20 إىل 85% من دون تكاثفالتشغيل الرطوبة النسبية

%5 إىل 85% من دون تكاثفالتخزين

ذاكرة RAM سعة 256 ميجابايت (8 ميجابايت متوفرة للمستخدم)الذاكرة
ذاكرة محمولة سعة 512 ميجابايت (64 ميجابايت متوفرة للمستخدم من

الذاكرة الداخلية املحمولة)

مالحظة:
ية. * ينطبق على طراز الطابعة األسايس. قد تختلف األبعاد حسب التكوين، مثل إضافة مزية إعادة اللف االختيار
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مواصفات الطاقة
ُتَعد القيم اآلتية قيًما نموذجية. تختلف القيم الفعلية من وحدة إىل أخرى، وتتأثر بعوامل مثل الخيارات املثبتة وإعدادات الطابعة

ZT411ZT421

240-100 فولت بتيار مرتدد، 50-60 هرتز.املتطلبات الكهربائية

120 فولت بتيار مرتدد، 60 هرتزاستهالك الطاقة

< 35 أمبري عند الذروة، مع متوسطالتيار املتدفق
جذر تربيعي يبلغ 8 أمبري (نصف دورة)

< 40 أمبري عند الذروة، مع متوسط
جذر تربيعي يبلغ 8 أمبري (نصف دورة)

طاقة Energy Star يف حال إيقاف التشغيل
(واط)

0.080.08

4.144.14طاقة Energy Star يف حال السكون (واط)

98215طاقة الطباعة* (واط)

108261طاقة الطباعة* (فولت أمبري)

230 فولت بتيار مرتدد، 50 هرتزاستهالك الطاقة

< 80 أمبري عند الذروة،التيار املتدفق
مع متوسط جذر تربيعي

يبلغ 12 أمبري (نصف دورة)

< 90 أمبري عند الذروة،
مع متوسط جذر تربيعي

يبلغ 15 أمبري (نصف دورة)

طاقة Energy Star يف حال إيقاف التشغيل
(واط)

0.180.18

4.264.26طاقة Energy Star يف حال السكون (واط)

97209طاقة الطباعة* (واط)

127261طاقة الطباعة* (فولت أمبري)

مالحظة: * ملصقات االختبار الذايت للتوقف املؤقت عن الطباعة برسعة 6 بوصات يف الثانية مع ملصقات مقاس 4×6
ية مبارشة. بوصات أو 6.5×4 بوصات وغمقان يبلغ 10 درجات، ووسائط طباعة حرار

مواصفات سلك الطاقة
تبًعا لطريقة طلب الطابعة، قد يكون أو ال يكون سلك الطاقة مضمًنا. إذا مل يكن مضمًنا، أو إذا مل يكن السلك الذي تم تضمينه مناسًبا

ملتطلباتك، فعليك مراعاة املعلومات اآلتية.

تنبيه—تلف املنتج: للحفاظ على سالمة األفراد واألجهزة، استخدم دائًما سلك طاقة معتمًدا ثاليث املوصالت خاًصا
باملنطقة أو البلد الذي سيتم الرتكيب فيه. يجب أن يستخدم هذا السلك وصلة أنىث IEC 320، وتكوين القابس األريض

ثاليث املوصالت املناسب الخاص باملنطقة.
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الشكل 13    مواصفات سلك الطاقة

قابس طاقة التيار املرتدد املناسب لبلدك: يجب أن يحمل عالمة اعتماد من منظمة واحدة على األقل من منظمات1
ع قسم الشكل 14    رموز اعتماد منظمات السالمة الدولية بالصفحة 182). يجب

ِ
السالمة الدولية املعرتف بها (راج

توصيل الخط األريض للهيكل (التأريض) لضمان السالمة والحد من التداخل الكهرومغناطييس.

كبل منسق ثاليث املوصالت أو كبل آخر معتمد يف بلدك.2

ل IEC 320: يجب أن يحمل عالمة اعتماد من منظمة واحدة على األقل من منظمات السالمة الدولية املعرتف3 موص
ع قسم الشكل 14    رموز اعتماد منظمات السالمة الدولية بالصفحة 182).

ِ
بها (راج

الطول ≤ 3 م (9.8 أقدام). التصنيف 10 أمبري، 250 فولت بتيار مرتدد.4

الشكل 14    رموز اعتماد منظمات السالمة الدولية
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مواصفات واجهات االتصال
الشكل 15    موقع واجهات االتصال

ٍ
ملقم طباعة داخلي سليك لالتصال عربمنفذ متواز

Ethernet

منفذ USBمنفذ تسلسلي

مالحظة: يجب عليك توفري كل كبالت البيانات الالزمة الستخدامك. يوىص باستخدام مشابك تخفيف الضغط على
الكبالت.

ال يلزم عزل كبالت Ethernet، لكن يجب أن تكون كل كبالت البيانات األخرى معزولة بالكامل ومزّودة بأغلفة توصيل معدنية أو مطلية
باملعدن. قد تزيد كبالت البيانات غري املعزولة من االنبعاثات اإلشعاعية بما يتجاوز الحدود التنظيمية.

لتقليل التقاط الضجيج الكهربايئ يف الكبل إىل أقىص درجة:

احرص على أن تكون كبالت البيانات قصرية قدر اإلمكان.•

تجنب تجميع كبالت البيانات مع أسالك الطاقة بشدة.•

تجنب ربط كبالت البيانات بخراطيم أسالك الطاقة.•
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االتصاالت القياسية
تدعم طابعات ZT411/ZT421 مجموعة متنوعة من االتصاالت القياسية.

البلوتوث إصدار 4.1

تتوفر هذه املزية يف طرز معينة فقط. لتحديد ما إذا كانت طابعتك تتضمن هذه املزية، انظر إىل ملصق رقم القطعة داخل حجرة
الوسائط. عادًة ما يكون موجوًدا أسفل حامل اإلمداد بالوسائط.

يتبع رقم القطعة هذا التنسيق:

ZTxxxxx – Xxxxxxxx :###### ###

إذا بدأت السلسلة األخرية من رقم القطعة (Xxxxxxxx) بالحرف P، فهذا يعين أن طابعتك ال تتضمن هذه املزية.

يمكن لكثري من األجهزة املحمولة االتصال بالطابعة يف حدود مساحة يبلغ قطرها 9.1 أمتارالقيود واملتطلبات
(30 قدًما) من الطابعة.

ع دليل مستخدم بلوتوث يف Zebra للحصول على تعليمات محددة لتكوين طابعتكاالتصاالت والتكوين
ِ
راج

.zebra.com/manuals الستخدام واجهة بلوتوث. يتوفر هذا الدليل على

منفذا USB مضيفان

تتوفر هذه املزية يف طرز معينة فقط. لتحديد ما إذا كانت طابعتك تتضمن هذه املزية، انظر إىل ملصق رقم القطعة داخل حجرة
الوسائط. عادًة ما يكون موجوًدا أسفل حامل اإلمداد بالوسائط.

يتبع رقم القطعة هذا التنسيق:

ZTxxxxx – Xxxxxxxx :###### ###

إذا بدأت السلسلة األخرية من رقم القطعة (Xxxxxxxx) بالحرف P، فهذا يعين أن طابعتك ال تتضمن هذه املزية.

يمكنك توصيل جهاز واحد فقط بكل من منفَذي USB املضيَفني يف الطابعة. ال يمكنكالقيود واملتطلبات
استخدام جهاز ثالث من خالل توصيله بمنفذ USB على أحد األجهزة، وال يمكنك

كرث من جهاز واحد يف استخدام مها لتقسيم منفذ USB املضيف على الطابعة لقبول أ
الوقت نفسه.

ال يلزم إجراء تكوين إضايف.االتصاالت والتكوين
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(NFC) يب مزية PrintTouch من Zebra/االتصال بالحقل القر

تتوفر هذه املزية يف طرز معينة فقط. لتحديد ما إذا كانت طابعتك تتضمن هذه املزية، انظر إىل ملصق رقم القطعة داخل حجرة
الوسائط. عادًة ما يكون موجوًدا أسفل حامل اإلمداد بالوسائط.

يتبع رقم القطعة هذا التنسيق:

ZTxxxxx – Xxxxxxxx :###### ###

إذا بدأت السلسلة األخرية من رقم القطعة (Xxxxxxxx) بالحرف P، فهذا يعين أن طابعتك ال تتضمن هذه املزية.

يجب بدء االتصال بالحقل القريب (NFC) بمالمسة جهازك للموقع املناسب على الطابعة.القيود واملتطلبات

قد ال تدعم بعض األجهزة االتصال بالحقل القريب (NFC) مع الطابعة حىت تغرياالتصاالت والتكوين
إعداداتها.

USB 2.0 واجهة بيانات

الحد األقىص لطول الكبل 5 م (16.4 قدًما).القيود واملتطلبات

ال يلزم إجراء تكوين إضايف.االتصاالت والتكوين

ملقم الطباعة السليك 10/100 عرب Ethernet (داخلي)

يخزن خيار ZebraNet Ethernet القيايس هذا معلومات تكوين الشبكة يف الطابعة. يخزن اتصال Ethernet االختياري معلومات
التكوين على لوحة ملقم طباعة يمكن إزالته، ومن َثم يمكن مشاركته بني الطابعات.

يجب تكوين الطابعة للسماح باستخدام شبكة LAN.•القيود واملتطلبات

يمكن تثبيت ملقم طباعة سليك آخر يف فتحة الخيارات السفلية.•

ع دليل مستخدم ملقمات الطباعة السلكية والالسلكية ZebraNet للحصول علىاالتصاالت والتكوين
ِ
راج

.zebra.com/manuals تعليمات التكوين. يتوفر هذا الدليل على
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RS-232/C واجهة البيانات التسلسلية

2400 إىل 115000 باود•املواصفات

التماثل، وحدات بت/حرف•

7 أو 8 وحدات بت من البيانات•

بروتوكول املصافحة XON-XOFF أو RTS/CTS أو DTR/DSR مطلوب•

750 مللي أمبري عند 5 فولت من السنني 1 و9•

يجب استخدام كبل من دون مودم لالتصال بالطابعة أو مها من دون مودم يف حالالقيود واملتطلبات
استخدام كبل مودم قيايس.

الحد األقىص لطول الكبل 15.24 م (50 قدًما).•

قد تحتاج إىل تغيري َمعلمات الطابعة لتوافق الكمبيوتر املضيف.•

يجب أن يوافق معدل الباود، وعدد البيانات، ووحدات بت اإليقاف، والتماثل، وتحكماالتصاالت والتكوين
XON/XOFF أو DTR اإلعدادات نفسها يف الكمبيوتر املضيف.

ية االتصاالت االختيار
تدعم طابعات ZT411/ZT421 خيارات االتصال هذه.

ملقم الطباعة الالسليك

ع قسم املواصفات الالسلكية بالصفحة 187 لالطالع على التفاصيل.املواصفات
ِ
راج

بإمكانه الطباعة إىل الطابعة من أي كمبيوتر يف شبكة املنطقة املحلية الالسلكية•القيود واملتطلبات
.(WLAN)

بإمكانه االتصال بالطابعة عرب صفحات الويب الخاصة بالطابعة.•

•.WLAN يجب تكوين الطابعة للسماح باستخدام شبكة

ال يمكن تثبيته إال يف فتحة الخيارات العلوية.•

ع دليل مستخدم ملقمات الطباعة السلكية والالسلكية ZebraNet للحصول علىاالتصاالت والتكوين
ِ
راج

.zebra.com/manuals تعليمات التكوين. تتوفر نسخة من هذا الدليل على

IEEE 1284 ية ثنائية االتجاه واجهة البيانات املتواز

الحد األقىص لطول الكبل 10 أقدام، (3 م).•القيود واملتطلبات

طول الكبل املوىص به 6 أقدام، (1.83 م).•

ال يلزم إجراء تغيريات يف َمعلمات الطابعة ملطابقة الكمبيوتر املضيف.•

يمكن الرتكيب إما يف فتحة الخيارات العلوية أو السفلية.•

•.IEEE 1284 يلزم استخدام كبل

ال يلزم إجراء تكوين إضايف.االتصاالت والتكوين
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واجهة املطباق

ل DB15F.املتطلبات يلزم توفر موص

ملقم الطباعة السليك 10/100 عرب Ethernet (خارجي)

يتيح لك خيار ZebraNet Ethernet هذا برمجة معلومات تكوين الشبكة مللقم الطباعة الذي يمكن مشاركته بني الطابعات. يخزن
اتصال Ethernet القيايس معلومات التكوين على الطابعة نفسها.

ية.املتطلبات يلزم توفر خيار واجهة البيانات املتواز

املواصفات الالسلكية

معلومات الهوايئ

كسب رشيحة الهوايئ 1.69 ديسيبل بالنسبة إىل العامل املتناحي•النوع

كسب الهوايئ غري املوجه 3 ديسيبل بالنسبة إىل العامل املتناحي عند 2.4 جيجاهرتز؛ 5•
ديسيبل بالنسبة إىل العامل املتناحي عند 5 جيجاهرتز

كسب الهوايئ الخاص بمجموعة لوحة الدارات املطبوعة (PCBA) = –30 ديسيبل•
بالنسبة إىل العامل املتناحي عند 900 ميجاهرتز
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WLAN مواصفات شبكة

802.11 b•2.4 جيجاهرتز

•(CCKو DQPSKو DSSS (DBPSK

طاقة ترددات الراديو (RF) 17.77 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

802.11 g•2.4 جيجاهرتز

•(QPSKو BPSK 64 مع-QAMو OFDM (16-QAM

طاقة ترددات الراديو (RF) 18.61 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

802.11 n•2.4 جيجاهرتز

•(QPSKو BPSK 64 مع-QAMو OFDM (16-QAM

طاقة ترددات الراديو (RF) 18.62 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

802.11 a/n•5.25-5.15 جيجاهرتز، 5.35-5.25 جيجاهرتز، 5.725-5.47 جيجاهرتز

•(QPSKو BPSK 64 مع-QAMو OFDM (16-QAM

طاقة ترددات الراديو (RF) 17.89 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

802.11 ac•5.25-5.15 جيجاهرتز، 5.35-5.25 جيجاهرتز، 5.725-5.47 جيجاهرتز

•(QPSKو BPSK 64 مع-QAMو OFDM (16-QAM

طاقة ترددات الراديو (RF) 13.39 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

البلوتوث إصدار 4.1 + منخفض
(LE) الطاقة

2.4 جيجاهرتز•

GFSK ،(BDR/EDR) FHSS (البلوتوث منخفض الطاقة)•

طاقة ترددات الراديو (RF) 9.22 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

البلوتوث الكالسييك + منخفض
(LE) الطاقة

2.4 جيجاهرتز•

DSSS ،(BDR/EDR) FHSS (البلوتوث منخفض الطاقة)•

طاقة ترددات الراديو (RF) 9.22 ديسيبل مللي واط (القيمة الفعالة لطاقة اإلشعاع•
املتجانس اتجاهًيا)

RFID M6e 928-865 ميجاهرتز•وحدة راديو

•FHSS

طاقة ترددات الراديو (RF) 27.893 ديسيبل مللي واط•
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مواصفات الطباعة
ZT411ZT421

203 نقاط لكل بوصة (نقطة/
بوصة)/8 نقاط/مم

203 نقاط لكل بوصة (نقطة/
بوصة)

8 نقاط/مم

300 نقطة لكل بوصة/12
نقطة/مم

300 نقطة لكل بوصة
12 نقطة/مم

دقة الطباعة

600 نقطة لكل بوصة/24
نقطة/مم

ال ينطبق

6.6 بوصات (168 مم)4.09 بوصات (104 مم)203 نقاط لكل بوصة

6.6 بوصات (168 مم)4.09 بوصات (104 مم)300 نقطة لكل بوصة

الحد األقىص لعرض
الطباعة

ال ينطبق4.09 بوصات (104 مم)600 نقطة لكل بوصة

2.4 بوصة إىل 14 بوصة203 نقاط لكل بوصة
(61 مم إىل 356 مم) يف

يادات بمقدار بوصة الثانية مع ز
واحدة (25.4 مم)

2.4 بوصة إىل 12 بوصة
(61 مم إىل 305 مم) يف

يادات بمقدار بوصة الثانية مع ز
واحدة (25.4 مم)

2.4 بوصة إىل 10 بوصات300 نقطة لكل بوصة
(61 مم إىل 254 مم) يف

يادات بمقدار بوصة الثانية مع ز
واحدة (25.4 مم)

2.4 بوصة إىل 10 بوصات
(61 مم إىل 203 مم) يف

يادات بمقدار بوصة الثانية مع ز
واحدة (25.4 مم)

رسعات الطباعة املتصلة
القابلة للربمجة

1.5 بوصة إىل 4 بوصات600 نقطة لكل بوصة
(38 مم إىل 102 مم) يف

يادات بمقدار بوصة الثانية مع ز
واحدة (25.4 مم)

ال ينطبق

0.0049 بوصة × 2030.0049 نقاط لكل بوصة
بوصة

(0.125 مم × 0.125 مم)

0.0049 بوصة × 0.0049
بوصة

(0.125 مم × 0.125 مم)

0.0033 بوصة × 3000.0039 نقطة لكل بوصة
بوصة

(0.084 مم × 0.099 مم)

0.0033 بوصة × 0.0039
بوصة

(0.084 مم × 0.099 مم)

مقاس النقطة (اسمي)
(العرض × الطول)

0.0016 بوصة × 6000.0016 نقطة لكل بوصة
بوصة

(0.042 مم × 0.042 مم)

ال ينطبق

0.14 بوصة ±0.05 بوصة203 نقاط لكل بوصة
(3.5 مم ±1.25 مم)

0.10 بوصة ±0.035 بوصة
(2.5 مم ±0.9 مم)

موقع النقطة األوىل
(يتم القياس من الحافة

الداخلية للوسائط)
0.08 بوصة ±0.05 بوصة300 نقطة لكل بوصة

(2.1 مم ±1.25 مم)
0.10 بوصة ±0.035 بوصة

(2.5 مم ±0.9 مم)
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ZT411ZT421

0.08 بوصة ±0.05 بوصة600 نقطة لكل بوصة
(2.1 مم ±1.25 مم)

ال ينطبق

(X) ُبعد معامل الرمز الرشيطي

4.9 مللي بوصة إىل 49 مللي203 نقاط لكل بوصة
بوصة

5 مللي بوصة إىل 50 مللي
بوصة

3.3 مللي بوصة إىل 33 مللي300 نقطة لكل بوصة
بوصة

3.3 مللي بوصة إىل 33 مللي
بوصة

اتجاه رأيس (عدم تدوير
االتجاه)

1.6 مللي بوصة إىل 16 مللي600 نقطة لكل بوصة
بوصة

ال ينطبق

4.9 مللي بوصة إىل 49 مللي203 نقاط لكل بوصة
بوصة

5 مللي بوصة إىل 50 مللي
بوصة

3.9 مللي بوصة إىل 39 مللي300 نقطة لكل بوصة
بوصة

3.9 مللي بوصة إىل 39 مللي
بوصة

اتجاه أفقي (تدوير االتجاه)

1.6 مللي بوصة إىل 16 مللي600 نقطة لكل بوصة
بوصة

ال ينطبق

كل رسعات الطباعة وعددتسجيل رأيس
النقاط لكل بوصة

1.0± مم1.0± مم

مواصفات الوسائط
ZT411ZT421

RFID وسائط غري

0.5 بوصة (12.7 مم)0.5 بوصة (12.7 مم)الفصل

0.5 بوصة (12.7 مم)0.5 بوصة (12.7 مم)نزع امللصق

0.5 بوصة (12.7 مم)0.5 بوصة (12.7 مم)إعادة اللف

1.0 بوصة (25.4 مم)1.0 بوصة (25.4 مم)القاطع

الحد األدىن

RFID يختلف تبًعا لكل نوع جهاز إرسال/استقبالوسائط

200 أو 300 نقطة
لكل بوصة

39 بوصة (991 مم)39 بوصة (991 مم)

طول امللصق

الحد األقىص

ال ينطبق20 بوصة (508 مم)600 نقطة لكل بوصة

102 بوصة (2590 مم)157 بوصة (3988 مم)200 نقطة لكل بوصة

45 بوصة (1143 مم)73 بوصة (1854 مم)300 نقطة لكل بوصة

الحد األقىص لطول طباعة الوسائط املتصلة

ال ينطبق39 بوصة (991 مم)600 نقطة لكل بوصة

RFID 2 بوصة (51 مم)1.0 بوصة (25.4 مم)وسائط غري الحد األدىن

RFID يختلف تبًعا لكل نوع جهاز إرسال/استقبالوسائط

عرض امللصق

7.0 بوصات (178 مم)4.5 بوصات (114 مم)الفصل/القاطعالحد األقىص
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ZT411ZT421

نزع امللصق/إعادة
اللف

4.25 بوصات (108
مم)

6.75 بوصات (171
مم)

0.0023 بوصةالحد األدىن
(0.058 مم)

0.0023 بوصة
(0.058 مم)

مك اإلجمايل (بما يف ذلك الغالف الخلفي، الس
إن وجد)

0.010 بوصة (0.25 مم)الحد األقىص

8 بوصات (203 مم) -- على قالب قطره الداخلي 3الحد األقىص لقطر البكرة الخارجي
بوصات (76 مم)

0.079 بوصة (2 مم)الحد األدىن

0.118 بوصة (3 مم)املُفضل

الفجوة بني امللصقات

0.157 بوصة (4 مم)الحد األقىص

0.25 بوصة × 0.12 بوصةمقاس حز التذكرة/البطاقة (العرض × الطول)
(6 مم × 3 مم)

0.125 بوصة (3.18 مم)قطر الثقب

0.15 بوصة (3.8 مم)الحد األدىن موضع الحز أو الثقب (يف املنتصف من حافة
الوسائط الداخلية)

3.5 بوصات (90 مم)2.25 بوصة (57 مم)الحد األقىص

> 1.0 وحدة كثافة ضوئيةالكثافة، مقيسة بوحدة الكثافة الضوئية (العالمة السوداء)

≤ 0.5 وحدة كثافة ضوئيةالحد األقىص لكثافة الوسائط

7/16 بوصة (11 مم) من الحافة الداخليةمستشعر اإلرسال الخاص بالوسائط (موضع ثابت)

يط مواصفات الرش
تستخدم الطابعات القياسية رشيًطا مطلًيا من الخارج. يتوفر محور رشيط اختياري الستخدام رشيط مطلي من الداخل. اتصل بموزع

Zebra املعتمد لديك للحصول على معلومات عن الطلب.

ZT411ZT421

بوصتان** (51 مم**)بوصتان** (51 مم**)الحد األدىن لعرض الرشيط*

6.85 بوصات (174 مم)4.33 بوصات (110 مم)الحد األقىص لعرض الرشيط

1476 قدًما (450 م)الحد األقىص لطول الرشيط

1 بوصة (25 مم)القطر الداخلي لقالب الرشيط

3.2 بوصات (81.3 مم)الحد األقىص للقطر الخارجي للفة الرشيط

مالحظة:
كل. * تويص Zebra باستخدام رشيط عرضه مثل عرض الوسائط على األقل لحماية رأس الطباعة من التآ

** تبًعا الستخدامك، قد يمكنك استخدام رشيط أقل عرًضا من بوصتني (51 مم) ما دام الرشيط أعرض من الوسائط
كد من حصولك على النتائج املطلوبة. املستخدمة. الستخدام رشيط أقل عرًضا، اخترب أداء الرشيط مع الوسائط للتأ
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مرسد املصطلحات

أبجدي رقمي
يشري إىل الحروف واألرقام والرموز مثل عالمات الرتقيم.

الزتويد العكيس
عندما تسحب الطابعة الوسائط والرشيط (يف حال استخدامه) باتجاه الخلف إىل داخل الطابعة، حىت تأخذ بداية امللصق الذي ستجري

طباعته موضعها خلف رأس الطباعة كما ينبغي. يحدث الزتويد العكيس عند تشغيل الطابعة يف وضَعي الفصل واملطباق.

يطي الرمز الرش
رمز يمكن من خالله تمثيل األحرف األبجدية الرقمية بسلسلة من الخطوط املتجاورة ذات مقاسات العرض املختلفة. يوجد عدد كبري

.Code 39 أو (UPC) من أنظمة الرموز، مثل رمز املنتج العاملي

الوسائط ذات العالمات السوداء

وسائط ذات عالمات تسجيل على الجهة السفلية من وسائط الطباعة تكمن وظيفتها يف تحديد بداية امللصقات للطابعة. ُيعد
مستشعر الوسائط العاكس الخيار املحدد بشكل عام الستخدامه مع الوسائط ذات العالمات السوداء.

املقابلة بـ الوسائط املتصلة بالصفحة 193 أو الوسائط ذات الفجوات/الحزوز بالصفحة 195.

معايرة (الطابعة)
عملية تحدد من خاللها الطابعة بعض املعلومات األساسية الالزمة للطباعة بدقة بمزيج محدد من الوسائط بالصفحة 196 والرشيط

بالصفحة 199. للقيام بذلك، تزود الطابعة رشيًطا (يف حال استخدامه) وبعض الوسائط عرب الطابعة، وتستشعر ما إذا كان من
ية املبارشة بالصفحة 194 أو النقل الحراري بالصفحة 200، وطول امللصقات أو الواجب استخدام طريقة الطباعة الطباعة الحرار

البطاقات الفردية (يف حال استخدام الوسائط غري املتصلة بالصفحة 197).
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يقة التجميع طر
حدد طريقة لتجميع الوسائط متوافقة مع خيارات الطابعة لديك. تشمل الخيارات اليت يمكنك تحديدها الفصل ونزع امللصق والقاطع

وإعادة اللف. إن تعليمات األساسية لتحميل الوسائط والرشائط هي التعليمات نفسها لكل طرق التجميع مع بعض الخطوات
اإلضافية الالزمة الستخدام أي من خيارات تجميع الوسائط.

التكوين
يقصد بتكوين الطابعة مجموعة من َمعلمات التشغيل الخاصة باستخدام الطابعة. يمكن تحديد بعض املَعلمات من ِقبل املستخدم،

بينما تعتمد َمعلمات أخرى على الخيارات املثبتة ووضع التشغيل. يمكن تحديد املَعلمات عن طريق املفاتيح، أو برمجتها من لوحة
التحكم، أو تزنيلها على هيئة أوامر لغة برمجة Zebra (ZPL II). يمكن طباعة ملصق تكوين يضم كل َمعلمات الطابعة الحالية

للرجوع إليها.

الوسائط املتصلة
وسائط ملصقات أو ورق بطاقات ال تحتوي على فجوات أو ثقوب أو حزوز أو عالمات سوداء توضح الفواصل بني امللصقات. تكون هذه

الوسائط قطعة طويلة من املواد ملفوفة على بكرة. يسمح ذلك بطباعة الصورة يف أي مكان على امللصق. ويمكن يف بعض األحيان
استخدام قاطع لقطع ما بني كل ملصق أو إيصال.

عادًة ما ُيستخدم املستشعر النفاذي (مستشعر الفجوات) حىت تكتشف الطابعة مىت تنفد الوسائط.

املقابلة بـ الوسائط ذات العالمات السوداء بالصفحة 192 أو الوسائط ذات الفجوات/الحزوز بالصفحة 195.

قطر القالب
القطر الداخلي للقالب املصنوع من الورق املقوى الذي يتوسط لفة الوسائط أو الرشيط.

التشخيصات
معلومات تحدد أًيا من وظائف الطابعة ال تعمل، وُتستخدم الستكشاف مشكالت الطابعة وإصالحها.

الوسائط املقطعة وفق أشكال محددة
نوع من ورق امللصقات يحتوي على ملصقات فردية ملصقة على غالف خلفي للوسائط. قد تكون امللصقات مصفوفة جنًبا إىل جنب أو

ع قسم الوسائط غري املتصلة بالصفحة 197).
ِ
تفصل بينها مسافة قصرية. عادًة ما تتم إزالة املادة املحيطة بامللصقات. (راج
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ية املبارشة الطباعة الحرار
طريقة طباعة يضغط فيها رأس الطباعة على الوسائط مبارشًة. يؤدي تسخني عنارص رأس الطباعة إىل تغري لون طبقة الطالء الحساسة

للحرارة على الوسائط. وبتسخني عنارص رأس الطباعة بطريقة انتقائية يف أثناء مرور الوسائط تحتها، ُتطبع الصورة على الوسائط. ال
ُيستخدم رشيط مع طريقة الطباعة هذه.

املقابلة بـ النقل الحراري بالصفحة 200.

ية املبارشة وسائط الطباعة الحرار
وسائط مطلية بمادة تتفاعل عند تعريضها للحرارة املبارشة من رأس الطباعة إلنتاج صورة.

الوسائط ذات الطيات املروحية

وسائط غري متصلة تأيت مطوية يف رزمة مستطيلة بنمط متعرج. تأيت الوسائط ذات الطيات املروحية إما على شكل الوسائط ذات
الفجوات/الحزوز بالصفحة 195 أو الوسائط ذات العالمات السوداء بالصفحة 192، ما يعين أنها تستخدم العالمات السوداء أو

الحزوز لتتبع موضع تنسيق الوسائط.

يمكن أن تحتوي الوسائط ذات الطيات املروحية على فواصل امللصقات نفسها اليت تحتوي عليها الوسائط امللفوفة غري املتصلة. تقع
الفواصل إما على الطيات أو بالقرب منها.

املقابلة بـ الوسائط امللفوفة بالصفحة 199.

الربنامج الثابت
هذا هو املصطلح املستخدم لتحديد برنامج تشغيل الطابعة. يتم تزنيل هذا الربنامج على الطابعة من كمبيوتر مضيف وتخزينه يف
الذاكرة املحمولة بالصفحة 194. يف كل مرة يتم فيها تشغيل الطابعة، يبدأ برنامج التشغيل هذا. يتحكم هذا الربنامج يف مىت يتم

تزويد الوسائط بالصفحة 196 إىل األمام أو الخلف، ومىت ُتطبع نقطة على أوراق امللصقات.

الذاكرة املحمولة
ذاكرة ثابتة تحافظ على سالمة املعلومات املخزنة عند إيقاف التشغيل. ُتستخدم منطقة الذاكرة هذه لتخزين برنامج تشغيل الطابعة.

ية وتنسيقات الرسوم وتنسيقات امللصقات املكتملة. ويمكن استخدامها أيًضا لتخزين خطوط الطابعة االختيار

الخط
CG Triumvirateو CG Times™ مجموعة كاملة من الحروف أبجدي رقمي بالصفحة 192 بأسلوب كتابة واحد. من أمثلة ذلك

.Bold Condensed™
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الوسائط ذات الفجوات/الحزوز
وسائط تحتوي على فاصل أو حز أو ثقب يدل على مكان انتهاء ملصق/تنسيق مطبوع وبداية التايل.

املقابلة بـ الوسائط ذات العالمات السوداء بالصفحة 192 أو الوسائط املتصلة بالصفحة 193.

بوصة يف الثانية
الرسعة اليت تتم بها طباعة امللصق أو البطاقة. بإمكان كثري من طابعات Zebra الطباعة برسعة ترتاوح بني 1 بوصة يف الثانية و14

بوصة يف الثانية.

امللصق
قطعة من الورق أو البالستيك أو مادة أخرى مزودة بمادة الصقة على الجهة الخلفية ومطبوع عليها معلومات. للملصقات غري املتصلة

طول محدد، وبعكس امللصقات املتصلة أو اإليصاالت اليت قد يختلف طولها.

الطبقة الخلفية للملصق (الغالف الخلفي)
املادة اليت يتم تثبيت امللصقات عليها يف أثناء التصنيع، ويتم التخلص منها أو إعادة تدويرها.

نوع امللصق
تتعرف الطابعة على أنواع امللصقات اآلتية.

املتصلة

ذات الفجوات/الحزوز
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ذات العالمات

مصابيح LED (الثنايئ الباعث للضوء)
مؤرشات إلظهار حاالت محددة يف الطابعة. يكون كل مصباح LED إما مطفأً أو مضيًئا أو وامًضا، تبًعا للمزية اليت تتم مراقبتها.

الوسائط اليت ليس لها غالف خلفي
ال تحتوي الوسائط اليت ليس لها غالف خلفي على طبقة خلفية ملنع التصاق طبقات امللصقات يف اللفة ببعضها. بل يتم لفها مثل لفة

الرشيط الالصق، حيث يكون الوجه الالصق إلحدى الطبقات مالمًسا للسطح غري الالصق للطبقة الواقعة تحتها. وقد يتم الفصل بني
امللصق واآلخر بثقوب، أو من املمكن قطعهما عن بعضهما. وبفضل عدم وجود غالف خلفي، يمكن لف مزيد من امللصقات يف اللفة

الواحدة، ما يقلل الحاجة إىل تغيري الوسائط بالوترية نفسها. ُتَعد الوسائط اليت ليس لها غالف خلفي خياًرا صديًقا للبيئة؛ نظًرا إىل عدم
إهدار الطبقة الخلفية، وألن تكلفة كل ملصق من املمكن أن تقل كثًريا عن تكلفة امللصقات القياسية.

شاشة LCD (العرض البلوري السائل)
شاشة ذات إضاءة خلفية تعرض للمستخدم حالة التشغيل يف أثناء التشغيل العادي، أو قوائم الخيارات عند تكوين الطابعة لتطبيق

معني.

الوسائط ذات العالمات
ع قسم الوسائط ذات العالمات السوداء بالصفحة 192.

ِ
راج

الوسائط
املواد اليت تتم طباعة البيانات عليها بالطابعة. تشمل أنواع الوسائط: ورق البطاقات وامللصقات املقطعة وفق أشكال محددة وامللصقات

املتصلة (مع غالف خلفي للوسائط أو من دونه) والوسائط غري املتصلة والوسائط ذات الطيات املروحية والوسائط امللفوفة.
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مستشعر الوسائط
يوجد مستشعر الوسائط هذا خلف رأس الطباعة ليكتشف وجود الوسائط، وبالنسبة إىل الوسائط غري املتصلة بالصفحة 197،

ليكتشف موضع الشبكة أو الثقب أو الحز املستخدم لإلشارة إىل بداية كل ملصق.

حامل اإلمداد بالوسائط
الذراع الثابتة اليت تدعم لفة الوسائط.

الوسائط غري املتصلة
وسائط تحتوي على إشارة تدل على موضع نهاية ملصق/تنسيق مطبوع وبداية التايل. تشمل أنواع الوسائط غري املتصلة الوسائط ذات

الفجوات/الحزوز بالصفحة 195 والوسائط ذات العالمات السوداء بالصفحة 192. (املقارنة بـ الوسائط املتصلة بالصفحة 193).

عادًة ما تأيت الوسائط امللفوفة غري املتصلة على شكل ملصقات مزودة بمادة خلفية الصقة على غالف. يتم فصل البطاقات (أو التذاكر)
بثقوب.

يتم تتبع امللصقات أو البطاقات الفردية والتحكم يف موضعها باستخدام إحدى الطرق اآلتية:

تفصل الوسائط الشبكية امللصقات عن طريق فجوات أو ثقوب أو حزوز.•

تستخدم الوسائط ذات العالمات السوداء عالمات سوداء مطبوعة سابًقا على ظهر الوسائط لإلشارة إىل الفواصل بني امللصقات.•

بة على ثقوب للسماح بفصل امللصقات أو البطاقات عن بعضها بسهولة، باإلضافة إىل عالمات أو حزوز أو• تحتوي الوسائط املثق
فجوات بني امللصقات للتحكم يف مواضعها.

الذاكرة الثابتة
ذاكرة إلكرتونية تحتفظ بالبيانات حىت عند إيقاف الطاقة عن الطابعة.
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الوسائط ذات الحزوز
نوع من ورق البطاقات يحتوي على منطقة مفرغة يمكن للطابعة أن تستشعر منها مؤرش بداية امللصق. عادًة ما تكون مصنوعة من
ع قسم الوسائط ذات الفجوات/الحزوز بالصفحة 195.

ِ
مادة أثقل تشبه الورق املقوى يتم قطعها أو فصلها عن البطاقة التالية. راج

وضع نزع امللصق
وضع تشغيل تزنع فيه الطابعة ملصًقا مطبوًعا عن غالفه الخلفي، ويسمح للمستخدم بإزالته قبل طباعة ملصق آخر. تتوقف الطباعة

مؤقًتا حىت تتم إزالة امللصق.

بة الوسائط املثق

وسائط ذات ثقوب تسمح بفصل امللصقات أو البطاقات عن بعضها بسهولة. قد تحتوي الوسائط أيًضا على عالمات سوداء أو فواصل
أخرى بني امللصقات أو البطاقات.

رسعة الطباعة
رسعة إجراء عملية الطباعة. بالنسبة إىل طابعات النقل الحراري، يتم التعبري عن هذه الرسعة بوحدة بوصة يف الثانية بالصفحة 195.

نوع الطباعة
يحدد نوع الطباعة ما إذا كان نوع الوسائط بالصفحة 196 املستخدمة يتطلب الرشيط بالصفحة 199 للطباعة. النقل الحراري

ية املبارشة بالصفحة 194 ذلك. بالصفحة 200 تتطلب وسائط رشيًطا، بينما ال تتطلب وسائط الطباعة الحرار

كل رأس الطباعة تآ
كل رأس الطباعة. ومن يشري إىل تردي حالة سطح رأس الطباعة و/أو عنارص الطباعة بمرور الوقت. قد تتسبب الحرارة واالحتكاك يف تآ

َثم وإلطالة عمر رأس الطباعة إىل أقىص حد، استخدم أدىن إعداد لغمقان الطباعة (الذي ُيسمى أحياًنا درجة حرارة االحرتاق أو درجة
حرارة الرأس) وأدىن ضغط لرأس الطباعة يحققان جودة طباعة جيدة. يف طريقة طباعة النقل الحراري بالصفحة 200، استخدم

الرشيط بالصفحة 199 يبلغ عرضه مثل عرض الوسائط أو يزيد عليه لحماية رأس الطباعة من سطح الوسائط الخشن.

(RFID) الوسائط "الذكية" ذات تقنية تحديد الهوية باستخدام ترددات الراديو

يحتوي كل ملصق RFID على جهاز إرسال/استقبال RFID (ُيسمى أحياًنا "طبقة داخلية") مكون من رشيحة وهوايئ مضّمنني بني
امللصق والغالف الخلفي. يختلف شكل جهاز اإلرسال/االستقبال باختالف الجهة املصنعة، ويمكن رؤيته عرب امللصق. تتمزي كل امللصقات

"الذكية" بذاكرة يمكن قراءتها، ويحتوي كثري منها على ذاكرة يمكن ترمزيها.

يمكن استخدام وسائط RFID يف طابعة مزودة بقارئ/أداة ترمزي RFID. يتم تصنيع ملصقات RFID من املواد واللواصق نفسها اليت
.RFID ُتستخدم للملصقات غري املزودة بتقنية
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اإليصال
اإليصال هو نسخة مطبوعة ذات طول متغري. من أمثلة اإليصاالت إيصاالت متاجر البيع بالتجزئة اليت تظهر فيها كل سلعة مشرتاة يف

سطر منفصل يف النسخة املطبوعة. ومن ثم كلما زاد عدد السلع املشرتاة، زاد طول اإليصال.

التسجيل
محاذاة الطباعة على امللصق أو البطاقة من الجهة العلوية (رأسًيا) أو الجوانب (أفقًيا).

يط الرش
الرشيط هو طبقة رقيقة مطلية على أحد الوجهني بالشمع أو الراتنج أو الراتنج الشمعي (ُيسمى عادًة الحرب) الذي ينتقل إىل الوسائط

يف أثناء عملية النقل الحراري. ينتقل الحرب إىل الوسائط عند تسخينه بفعل عنارص صغرية موجودة داخل رأس الطباعة.

ية املبارشة استخدام رشيط. عند استخدام ُيستخدم الرشيط مع طريقة الطباعة بالنقل الحراري فقط. ال تتطلب وسائط الطباعة الحرار
الرشيط، يجب أن يساوي عرضه عرض الوسائط اليت يتم استخدامها أو يزيد عليه. إذا كان الرشيط أضيق من الوسائط، فستبقى

كل املبكر. تأيت أرشطة Zebra مطلية بطبقة على الجهة الخلفية بعض املناطق يف رأس الطباعة من دون حماية وستكون عرضة للتآ
كل. لحماية رأس الطباعة من التآ

يط تجعد الرش
تجعد يف الرشيط ناتج عن سوء املحاذاة أو عن ضغط غري مالئم من رأس الطباعة. يمكن أن يتسبب هذا التجعد يف ترك فراغات يف

الطباعة و/أو إعادة لف الرشيط املستخَدم بطريقة غري متساوية. يجب تصحيح هذا الوضع عن طريق تنفيذ إجراءات الضبط.

الوسائط امللفوفة
وسائط تأيت ملفوفة حول قالب (من الورق املقوى عادًة). يمكن أن تكون متصلة (ال فواصل بني امللصقات)

أو غري متصلة (بنوع من الفواصل بني امللصقات).

املقابلة بـ الوسائط ذات الطيات املروحية بالصفحة 194.

املستلزمات
مصطلح عام يشري إىل الوسائط والرشيط.
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طباعة الرموز
مصطلح ُيستخدم بشكل عام عند اإلشارة إىل الرمز الرشيطي.

ورق البطاقات
نوع من الوسائط غري مزود بغالف خلفي الصق، بل يتمزي بثقب أو حز يمكن استخدامه لتعليق البطاقة على يشء ما. ُتصنع البطاقات

عادًة من الورق املقوى أو من مادة متينة أخرى، وعادًة ما توجد ثقوب بني كل بطاقة وأخرى. يمكن أن يأيت ورق البطاقات على هيئة
ع قسم الوسائط ذات الفجوات/الحزوز بالصفحة 195).

ِ
لفات أو رزم ذات طيات مروحية. (راج

وضع الفصل
وضع تشغيل يفصل فيه املستخدم امللصق أو ورقة البطاقة عن الوسائط املتبقية يدوًيا.

النقل الحراري
طريقة طباعة يضغط فيها رأس الطباعة برشيط مطلي بالحرب أو الراتنج على الوسائط. يؤدي تسخني عنارص رأس الطباعة إىل نقل

الحرب أو الراتنج إىل الوسائط. وبتسخني عنارص رأس الطباعة بطريقة انتقائية يف أثناء مرور الوسائط والرشيط تحتها، ُتطبع الصورة على
الوسائط.

ية املبارشة بالصفحة 194. املقابلة بـ الطباعة الحرار

الفراغ
مساحة كان يجب أن تتم الطباعة عليها لكنها بقيت فارغة بسبب وقوع حالة خطأ، مثل تجعد الرشيط أو استخدام عنارص طباعة

معيبة. قد يتسبب وجود فراغ يف الرمز الرشيطي املطبوع يف قراءته بطريقة غري صحيحة، أو عدم قراءته مطلًقا.
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