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بيانات خصوصية امللكية

حيتوي هذا الدليل على معلومات ختص شركة  .Zebra Technologies Corporationوهو خمصص فقط ملعلومية األطراف
القائمني على تشغيل وصيانة املعدات املذكورة بداخله والستخدامهم .ال يسمح باستخدام هذه املعلومات اخلاصة أو نسخها أو
كشفها ألي أطراف أخرى أو ألي غرض آخر دون موافقة كتابية صرحية من شركة .Zebra Technologies Corporation
حتسينات املنتج
نظرا النتهاج شركة  Zebra Technologies Corporationلسياسة التطوير املستمر للمنتج ،فقد تتعرض مجيع املواصفات
ً
والعالمات للتغيري دون إنذار مسبق.
موافقات اجلهات ومعلومات تنظيمية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 GB4943لألمان
GB9254
GB17625.1
 c UL 60950و UL
IEC60650
NOM
SAA
C-Tick
CE
PSE
PSB
عالمة  Sاألرجنتينية
عالمة  Sالربازيلية
PCT
KC
أوكرانيا (سيتم حتديده)
ماليزيا (سيتم حتديده)

بيان إخالء املسئولية

تعد شركة Zebra Technologies
جهدا يف إعطاء معلومات دقيقة يف هذا الدليل ،ال
على الرغم من عدم ادخارها
ّ
ً
 Corporationمسئولة عن أي معلومات خاطئة أو سهو .حتتفظ شركة  Zebra Technologies Corporationلنفسها باحلق يف
عم ا ينتج عنها.
تصحيح مثل هذه األخطاء وختلي مسئوليتها ّ

إخالء املسئولية من التلف االستتباعي

ال تتحمل شركة  Zebra Technologies Corporationأو أي شخص آخر يعمل يف إنشاء أو إنتاج أو تسليم املنتج املصاحب (مبا
مطلقا (ويتضمن ذلك بدون حتديد خسارة املكاسب التجارية أو توقف العمل ،أو
يف ذلك األجهزة والربامج) مسئولية التعويض
ً
فقدان املعلومات التجارية ،أو أي خسارة مالية أخرى) من جراء استخدام أو نتيجة استخدام أو عدم
ّ
القدرة على استخدام مثل تلك املنتجات ،حىت إذا مت إبالغ شركة  Zebra Technologies Corporationبإمكانية حدوث مثل
هذه اخلسائر .قد ال ينطبق القيد الوارد أعاله عليك نظرا ألن بعض الواليات ال تسمح باالستثناء من املسئولية عن التلف غري
ً
املقصود أو االستتباعي.
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صفحة 3

حقوق النشر

حقوق الطبع املنصوص عليها يف هذا الدليل وحمرك طباعة امللصقات املوصوف فيه مملوكة لشركة Zebra Technologies
ّ
 .Corporationالنسخ غري املصرح به هلذا الدليل أو الربامج املوجودة يف حمرك طباعة امللصقات ميكن أن يعاقب بالسجن ملدة
ِّ
عام و غرامات تصل إىل  10,000دوالر أمريكي (وفقا للمادة رقم  .)U.S.C.506 17قد يقع اخملالفون حلقوق النشر حتت طائلة
املسئولية املدنية.
هذا املنتج قد حيتوي على برامج  ZPLو ZPL IIوZebraLinkTM؛ ودائرة معادلة طاقة العنصر؛  ;E3و خطوط طباعة .AGFA
الربامج .ZIH Corp .مجيع احلقوق حمفوظة على مستوى العامل.
 ZebraLinkومجيع أسماء املنتجات وأرقامها عالمات جتارية مسجلة ،و Zebraوشعار  Zebraو ZPLوZPL IIو دائرة معادلة طاقة
العنصر و دائرة  E3مجيعها عالمات جتارية مسجلة مملوكة لشركة  .ZIH Corpمجيع احلقوق حمفوظة على مستوى العامل.
 Monotypeو Intellifontو UFSTمجيعها عالمات جتارية ملك  .Monotype Imaging, Incومسجلة يف مكتب براءات االخرتاع
والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكية وقد تكون مسجلة لدي بعض االختصاصات القضائية األخرى.
 AndyTMو CG PalacioTMو CG Century SchoolbookTMو CG TriumvirateTMو  CG TimesTMو
 Monotype KaiTMو Monotype MinchoTMو Monotype SungTMعالمات جتارية مسجلة لشركة  .Monotype Imaging, Incوقد
مسج لة لدى بعض االختصاصات القضائية األخرى.
تكون
ّ
TM
 HY Gothic Hangulعالمة جتارية مملوكة لشركة .Hanyang Systems, Inc
 AngsanaTMعالمة جتارية مملوكة لشركة ) Unity Progress Company (UPCاحملدودة.
 Andaleو Arialو Book Antiquaو Corsivaو Gill Sansو Sortsو Times New Romanعالمات جتارية مملوكة لشركة The Monotype
مسج لة لدى بعض
ومسج لة يف مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكية وقد تكون
Corporation
ّ
ّ
االختصاصات القضائية األخرى.
 ™Century Gothicو Bookman Old StyleTMو  Century SchoolbookTMعالمات جتارية مملوكة لشركة The Monotype
مسج لة لدى بعض االختصاصات القضائية األخرى.
 Corporationوقد تكون
ّ
 HGPGothicBعالمة جتارية مملوكة لشركة  .Ricoh company, Ltdوقد تكون مسجلة يف بعض االختصاصات القضائية األخرى.
 UniversTMعالمة جتارية مملوكة لشركة  Heidelberger Druckmaschinen AGوقد تكون مسجلة يف بعض االختصاصات
حصري ا عن طريق شركة  Linotype Library GmbHوهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة
القضائية األخرى وهي مرخصة
ً
.Heidelberger Druckmaschinen AG
 Futuraعالمة جتارية مملوكة لشركة  Bauer Types SAوهي مسجلة يف مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية بالواليات املتحدة
األمريكية وقد تكون مسجلة لدى بعض االختصاصات القضائية األخرى.
 TrueTypeعالمة جتارية مملوكة لشركة  .Apple Computer, Incوهي مسجلة يف مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية
بالواليات املتحدة األمريكية وقد تكون مسجلة لدى بعض االختصاصات القضائية األخرى.
مجيع األسماء التجارية أو أسماء املنتجات أو العالمات التجارية األخرى مملوكة ملالكيها.
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اصطالحات الوثيقة
تستخدم االصطالحات التالية يف هذه الوثيقة للداللة على معلومات معينة:
تنبيه • حيذرك من احتمال حدوث تفريغ للشحنات الكهربية االستاتيكية.
تنبيه • حيذرك من احتمال حدوث صعق كهريب.
تنبيه • حيذرك من موقف ميكن أن تسبب احلرارة الزائدة فيه حرقً ا.
تنبيه • يرشدك إىل أن عدم اختاذ إجراء معني أو عدم جتنب إجراء معني قد يتسبب يف إيذائك جسماني ا.
ً
تنبيه • يرشدك إىل أن عدم اختاذ إجراء معني أو عدم جتنب إجراء معني قد يتسبب يف تلف مادي للمعدات.
هام • يرشدك إىل معلومات الزمة إلمتام مهمة ما.
ملحوظة • ترشدك إىل معلومات حمايدة أو إجيابية تؤكد على نقاط هامة يف النص األساسي أو تكملها.
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تعليمات أمان الشاحن
تؤكد اإلخطارات التالية بعض املعلومات اخلاصة بالشاحن الذكي رقم .2

ال تضع الشاحن يف أماكن ميكن أن تسقط فيها السوائل أو األجسام املعدنية على الشاحن أو على منافذ الشحن.

توخ احلرص عند وضع الشاحن الذكي رقم  )SC2( 2يف مكانه .ال تسد فتحات التهوية املوجودة يف األغطية
السفلية .تأكد من توصيل الشاحن مبصدر قدرة كهربية ال ميكن انطفاؤه بطريق اخلطأ أثناء شحن البطاريات يف
فرتة الليل.
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وصف املؤشرات واألجزاء

4
3

1

2

6
5

األوصاف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مؤشر حالة البطارية
مؤشر شحن البطارية
منفذ الشحن
موصل البطارية
ِّ
مقبس تيار مرتدد
فتحات تهوية
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تشغيل الشاحن
يتضمن اجلدول التايل قائمة بالبطاريات املصرح باستخدامها مع الشاحن الذكي رقم .2
ّ
إن استخدام شواحن بطاريات مل تصرح شركة  Zebraباستخدامها مع سلسلة طابعات  Zebraعلى وجه التحديد
ِّ
سوف يلغي الضمان وقد يسبب تلف الطابعة أو جمموعة البطاريات .شركة  Zebraغري مسئولة عن أي تلف
للمعدات يسببه االستخدام اخلاطئ ملعدات غري مصرح بها.

وصف البطاريات املدعومة

رقم القطعة

البطارية الذكية للطابعة QLn220/320

P1023901

البطارية الذكية للطابعات P4T, RW4-PS

CT18499-1

بطاريات الطابعات QL 220/QL 320/QL 220 Plus/QL 320 Plus
بطارية QL 420/QL 420 Plus

AT16004-1
AT16293-1

بطارية الطابعة RW 220

CT17497-1

بطارية الطابعة RW 420

CT17102-2

استشر ممثل مبيعات شركة  Zebraأو املصنع للحصول على رقم القطعة املناسبة كامالً.

الشاحن الذكي SC2

 230فولت وتردد من
الشاحن الذكي رقم 2
شاحن سريع يعمل على مداخل تيار مرتدد متنوعة جبهد من  110إىل 240
ٌ
 50إىل  60هرتز .VAC input .هذا الشاحن خمصص لشحن جمموعة بطاريات الليثيوم أيون ( )Li-ionاملستخدمة مع
طابعات  Zebraاحملمولة.
تلقائي ا لإلبقاء
سيشحن الشاحن الذكي جمموعة البطاريات بأقصى سرعة يسمح بها مستوى الشحن ،مث ينتقل
ً
على احلد األقصى للشحن .

مؤشرات حالة الشحن
املتضم ن ،مث أدخل
قم بتوصيل الشاحن الذكي  SC2يف خمرج التيار املرتدد احلائطي باستخدام كابل القدرة
ّ
طبقا للجدول التايل.
البطارية يف منفذ الشحن .سوف يشري املؤشر الضوئي حلالة الشحن
ً
مدخل قدرة التيار
املستمر

مؤشر

حالة البطارية

موجودة

إيقاف

البطارية غري موجودة

موجودة

أخضر

مت الشحن بالكامل

موجودة

أصفر

جاري الشحن

موجودة

أصفر كهرمان

خطأ

موجودة

إيقاف

موجودة وحالة
البطارية = سيئة

صفحة 8
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مؤشرات حالة البطارية
حيتوي الشاحن الذكي رقم ( )SC2على مؤشر ضوئي ثالثي اللون (أصفر/أخضر/أصفر كهرمان) للداللة على حالة
طبقا
جمموعة البطاريات .يبدأ تقييم حالة البطارية عند إدخاهلا يف الشاحن وينتج عن ذلك إضاءة املؤشر باللون املناسب
ً
ملا هو موضح أدناه.
البطارية

مؤشر

احلالة

غري موجودة أو غري
ذكية

إيقاف

البطارية/القدرة غري موجودة

بطارية ذكية متصلة

أخضر

جيدة

بطارية ذكية متصلة

أصفر

استبدل

بطارية ذكية متصلة

أصفر يومض

استبدهلا (قاربت على نهاية العمر
املفيد)

بطارية ذكية متصلة

أصفر كهرمان

سيئة (مل تعد صاحلة لالستخدام)

طبقا لدليل تعليمات الشاحن.
تأكد من تركيب الشاحن بطريقة صحيحة
ً
تأكد من توصيل الشاحن الذكي  SC2مبخرج التيار املرتدد احلائطي املناسب.
انزع أي تغليف االنكماش الواقي وامللصقات من على جمموعات البطاريات قبل استخدامها ألول مرة.
أدخل جمموعة البطارية داخل منفذ الشحن حىت تتوقف.
سيتحول مؤشر حالة البطارية إىل اللون األصفر الكهرمان إذا مل تكن البطارية مدخلة بصورة صحيحة.
جيب شحن البطارية بالكامل قبل تركيبها يف الطابعة.
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صفحة 9

الصيانة الوقائية
إطالة عمر البطارية
• جتنب تعرض البطارية لضوء الشمس املباشر أو لدرجات حرارة تزيد عن  104درجة فهرنهايت ( 40درجة مئوية).
خصيصا لبطاريات الليثيوم-أيون .قد يتلف استخدام أي شاحن آخر
دائم ا شاحن  Zebraاملصمم
• استخدم
ً
ً
البطارية.
• استخدم وسائط الطباعة املناسبة ملتطلبات طباعتك .ميكن أن يساعدك مندوب إعادة البيع املفوض من  Zebraيف
حتديد أفضل وسط طباعة لتطبيقاتك.
• إذا كنت تطبع نفس النص أو الرسم على كل ملصق ،فك ـِّر يف استخدام ملصقات مسبقة الطبع.
• استخدم قتامة وسرعة الطباعة املناسبني لوسط الطباعة.
• ال تستخدم اإلضاءة اخللفية لشاشة  LCDإال عند احلاجة .وأطفئها عند عدم احلاجة إليها.
• انزع البطارية من الطابعة إذا مل تكن ستستخدم ليوم أو أكثر ومل تكن تقوم بشحن صيانة.
• فك ـِّر يف شراء بطارية إضافية.
• تذكر أن أي بطارية قابلة للشحن قد تفقد قدرتها على االحتفاظ بالشحن لفرتة طويلة وال ميكن إعادة شحنها إال
لعدد حمدود من املرات قبل أن تضطر لتغيريها.
دائم ا بطريقة صحيحة.
ختلص من البطاريات املستخدمة
ً

Zebra Technologies Corporation

475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
+1
800.423.0442
T: +1
or+1أو847.634.6700
هاتف+1847.634.6700:
800.423.0442
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