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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

مقدمة

نظرة عامة عىل السلسلة ( QLnالطابعة املبينة من نوع )QLn320

للطابعات املحمولة .بفضل تصميمها املبتكر ستصبح هذه الطابعات املتينة
إضافة مـُنتـجة وفعالة ملكان عملك .وألهنا صنعت بواسطة Zebra Technologies
فيمكنك التأكد من أنك ستحصل عىل دعم بمستوى عاملي لكل طابعات الرمز الرشيطي
اخلاصة بك ،ولرباجمك ولوازمك.
تعطيك هذه الوثيقة مرجعا سه ً
ال لتشغيل وصيانة الطابعات املحمولة من سلسلة .QLn
الوثائق الكاملة واحلالية هلذه الطابعة موجودة يف دليل مستخدم الطابعات من طراز سلسلة
 QLnواملتاحة عىل شبكة االنرتنت من خالل الرابط.www.zebra.com/manuals :

1
13
2

3

14

طباعة

6

ائط ال

4

12

حتمي

ل وس

7

5

8

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

11

QLn420
عرض وسائط الطباعة
 2.0بوصة إىل  4.4بوصة
( 50,8إىل  111,76مم)

عرض وسائط الطباعة:
من  1.0بوصة إىل  3.125بوصة
( 25,4مم إىل  79,4مم)

عرض وسط الطباعة:
 0.63بوصة إىل  2.18بوصة.
( 16مم إىل  55,37مم)

االرتفاع 7.35 :بوصة ( 186,7مم)*
العرض 6.50 :بوصة ( 165,1مم)
العمق 3.25 :بوصة( 82,5مم)
* متضمنًا مشبك احلزام

االرتفاع 6.85 :بوصة ( 173,659مم)*
العرض 4.65 :بوصة ( 117,856مم)
العمق 3.15 :بوصة ( 76,9مم)
* متضمنًا مشبك احلزام

االرتفاع 6.73 :بوصة ( 170,9مم)*
العرض 3.60 :بوصة ( 91,4مم)
العمق 2.75 :بوصة ( 69,9مم)
* متضمنًا مشبك احلزام

أبعاد الطابعة

أبعاد الطابعة

راجع دائام صحيفة بيانات معلومات األمان اهلامة التي ترسل مع كل طابعة والنرشة
الفنية التي تشحن مع كل جمموعة بطاريات .هذه الوثائق ترشح بالتفصيل اإلجراءات
التي جيب اتباعها لتحقيق أقىص اعتامدية وأمان أثناء استخدام هذه الطابعة.
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1.1اسطوانة الطباعة الدوارة
2.2مستشعر الرشيط
3.3أقراص دعم وسائط الطباعة
4.4رشيط القطع
5.5مستشعر وجود امللصقات
6.6ذراع فصل امللصق
7.7مثبت ذراع فصل امللصق
8.8زر غطاء وسائط الطباعة
9.9لوحة املفاتيح
1010قائم تثبيت احلزام
1111شاشة LCD
1212رأس الطباعة
1313غطاء وسائط الطباعة
1414مستشعر الفراغات
1515زر الطاقة الكهربائية
1616زر إدخال الورق
1717مؤرش الشحن الضوئي LED
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

تابع  -نظرة عامة عىل السلسلة QLn

نظرة عامة عىل السلسلة ( QLnالطابعة املبينة من نوع )QLn420
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1818مشبك احلزام
1919البطارية
2020منافذ االتصال USB/RS232
2121ملصق عنوان MAC
2222نقاط توصيل التثبيت
2323مدخل التيار املستمر
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1.1اسطوانة الطباعة الدوارة
2.2مستشعر الرشيط
3.3أقراص دعم وسائط الطباعة
4.4رشيط القطع
5.5مستشعر وجود امللصقات
6.6ذراع فصل
7.7مثبت ذراع فصل
8.8زر غطاء وسائط الطباعة
9.9لوحة مفاتيح
1010قائم تثبيت احلزام
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1212رأس الطباعة
1313غطاء وسائط الطباعة
1414مستشعر الفراغات
1515زر الطاقة الكهربائية
1616زر إدخال الورق
1717مؤرش الشحن الضوئي LED
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مسار البطارية
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نزع البطارية (الطابعة  QLn220مبينة يف الشكل)
اضغط املشبك عىل جمموعة
البطارية وأخرجه

21

20
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1818مشبك احلزام
1919البطارية
2020مدخل التيار املستمر
2121ملصق عنوان MAC
2222نقاط توصيل التثبيت/الغطاء
2323منافذ االتصال USB/RS232

تثبيت البطارية
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البطارية الذكية لسلسلة
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

هناك مخس ( )5طرق لشحن بطاريات الطابعات من السلسلة  ،QLnمنها طريقتان أثناء
وجود البطارية خارج الطابعة (باستخدام الشاحن الرباعي و الشاحن الذكي  ،)-2و ثالث
طرق أثناء وجود البطارية داخل الطابعة (حمول قدرة التيار املرتدد ،وحامل إيثرنت أحادي،
وحامل إيثرنت رباعي) اخليارات اخلمس موضحة محيعها يف األقسام التالية.

الشاحن الرباعي ( UCLI72-4جلميع الطابعات من السلسلة )QLn
إن الشاحن الرباعي  UCLI72-4يشحن ما يصل إىل أربعة جماميع بطاريات للسلسلة
 QLnيف آن واحد .البد من نزع البطاريات من الطابعة لشحنها بواسطة الشاحن الرباعي.

 .1قم بتوصيل مصدر الطاقة
الكهربائية بمخرج تيار مرتدد

مصدر الطاقة الكهربية

مؤرش ضوئي LED

حلالة الشحن

 .2أدخل جمموعة البطارية
يف مكان الشحن

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

 .3قم هبز جمموعة البطارية
حتى تصل ملكاهنا

مؤرش
أصفر كهرمان
التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

مؤرش الطاقة
الكهربائية
أصفر كهرمان
تشغيل

وامض

إيقاف

تشغيل

وامض

مؤرش
أخرض

مكان الشحن

أخرض

تشغيل
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حقات
االتصا ومعل
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جمموعة
البطارية

ستتيح املؤرشات املوجودة حتت البطارية يف مراقبة عملية الشحن طب ًقا للجدول أدناه:
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مقدمة

شحن البطارية

الشاحن الذكي  )SC2( -2شاحن بطارية واحدة (مجيع الطابعات من السلسلة )QLn

إيقاف

إيقاف

حالة البطارية

جاري الشحن

مشحون بمقدار 80%

(يمكن استخدامها)
مشحون كليا
خطأ

مؤرش ضوئي حلالة
البطارية LED

•قم بتوصيل شاحن  SC2بمخرج التيار املرتدد.
•أدخل جمموعة البطارية الذكية يف شاحن .SC2
•سيوضح املؤرش الضوئي  LEDاملوجود يف اجلهة األمامية من الشاحن حالة شحن جمموعة البطارية.
يدل اللون األخرض عىل اكامل عمليةالشحن ،ويدل اللون األصفر عىل أن البطارية قيد الشحن،
بينام يدل لون الكهرمات األصفر عىل وجود خطأ يف عملية الشحن.
حني يكون الشاحن  SC2متصال ولكن دون وجود بطارية ،فسوف ييضء مؤرش الشحن الضوئي
 LEDباللون األخرض.

•وهناك مؤرش ضوئي  LEDآخر سوف يبني حالة صالحية جمموعة البطاريات:
أخرض = جيد ،أصفر = سعة منخفضة ،اصفر وامض= ختطت البطارية عمر االستعامل ،وأصفر
كهرمان= بطارية غري قابلة لالستخدام-استبدل البطارية إذا كان املؤرش الضوئي منطفئـًا فإن هذا
يعني إما عدم وجود بطارية أو عدم وجود قوة كهربائية.
راجع دليل مستخدم السلسلة  QLnواملتاح من خالل الرابط www.zebra.com/manuals
للحصول عىل املعلومات التفصيلية بخصوص استخدام الشاحن  SC2املفرد.

إن حالة شحن بطارية الطابعات من سلسلة  QLnيعكسها مؤرشالشحن الضوئي  LEDاملوجود عىل
الواجهة األمامية للطابعة (كام هو موضح يف قسم أزرار التحكم يف الطابعة املوجود عىل صفحة .)11

قرصا كهرب ًيا عىل أطرافها ،أو تعرضها لدرجات
تنبيه • ال حترق البطاريات ،أو تفكها ،أوا تسبب ً
حرارة أعىل من  60درجة مئوية ( 140درجة فهرهنايت)
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

مقدمة

حمول تيار مرتدد (متضمن ضمن العبوة رقم القطعة )P1031365-024
(مجيع الطابعات من سلسلة )QLn

حامل اإليثرنت (األحادي و الرباعي للطابعتني  QLn220و 320فقط)

احلامل األحادي ()QLn-EC

حمول التيار املرتدد

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

للطابعة Qln320

سلك توصيل
قدرة التيار املرتدد
(يتغري طب ًقا للموقع)
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مقبس دخل التيار املستمر

•افتح الغطاء الواقي املوجود عىل الطابعة من سلسلة  QLnلتكشف عن مقبس
دخل التيار املستمر اخلاص بالشحن.
•اوصل سلك التيار املرتدد املناسب ملنطقتك اجلغرافية إىل حمول التيار ثم قم
بتوصيل سلك الطاقة الكهربائية إىل مقبس تيار مرتدد.
•اوصل القابس الربمييل من حمول التيار املرتدد إىل مقبس الشحن املوجود
عىل الطابعة.
•سيتم توصيل الطاقة الكهربائية للطابعة وتبدأ يف عملية الشحن .يمكن يف
هذه اخلطوة ترك الطابعة يف وضع التشغيل أو اإليقاف .سيستمر الشحن يف
كلتا احلالتني ،وسيتم مراقبة حالة الشحن عن طريق مؤرش الشحن الضوئي
 LEDاملوجود عىل الواجهة األمامية للطابعة.
يتم إرسال البطاريات من املصنع غري مشحونة .انزع اللفافة الواقية املنكمشة
حرار ًيا وامللصقات من جمموعات البطاريات اجلديدة واتركها حتى يتم شحنها
بالكامل قبل بدء االستخدام.

حالة الطاقة الكهربائية
مؤرش
وظيفة املؤرش الضوئي LED

حالة املؤرش الضوئي LED

الداللة

إيثرنت

أخرص وامض

نشاط اإليثرنت

الطاقة الكهربائية

ضوء أخرض متصل

وضع التشغيل

احلامل الرباعي ()QLn-EC4

منفذ التوصيل

مبي حالة اإليثرنت
ّ

زر التحرير

عىل الرغم من إمكانية شحن البطارية أثناء استخدام الطابعة ،فإن وقت الشحن
سيزيد يف هذه احلالة.

البطارية املمتدة السعة للطابعتني  QLn220و 320غري متوافقة مع حوامل تثبيت
اإليثرنت من طراز  QLn-ECو.EC4

حالة اإليثرنت
مؤرش

زر التحرير

مؤرش حالة القدرة الكهربائية
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زر التحرير

مبي حالة اإليثرنت
ّ

مؤرش حالة القدرة
الكهربائية

انزع امللصق املكتوب عليه
الوصول إىل نقاط توصيل احلامل
()Docking Cradle Access
قبل توصيل الطابعة باحلامل.
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حامل أحادي ( QLn420-ECبالنسبة للطابعة  QLn420فقط)
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الوصول إىل نقاط توصيل التثبيت
لتوصيل طابعة من سلسلة  QLnإىل أحد ملحقات حامل التثبيت املبينة يف األعىل،
جيب أن تصل أوالً إىل نقاط توصيل التثبيت املوجودة يف أسفل الطابعة .بالنسبة
للطابعتني  QLn220و 320جيب أن تنزع امللصق املكتوب عليه الوصول إىل نقاط
توصيل احلامل (( )Docking Cradle Accessكام هو مبني) للوصول إىل نقاط
توصيل التثبيت.

نقاط توصيل التثبيت

وباملثل ،جيب عليك أن تنزع غطاء نقاط التثبيت البالستيكي من أسفل الطابعة
( QLn420طب ًقا ملا هو مبني) للوصول إىل نقاط توصيل التثبيت.

غطاء
نقاط توصيل التثبيت
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ب.

أ.

لفافة وسائط الطباعة

الحظ اجتاه إنفصال وسائط
الطباعة عن اللفافة.

أبعد دعامتي اإلمساك بوسائط
الطباعة عن بعضهام كام هو مبني.

ج.

مقدمة
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تثبيت وسائط الطباعة ()QLn320/220

أغلق غطاء وسائط
الطباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

سيفتح غطاء وسائط
الطباعة

4

اضغظ زر املزالج

حتميل وسائط الطباعة ()QLn420

أبعد دعامتي اإلمساك
بوسائط الطباعة عن
بعضهام كام هو مبني
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اسحب وسائط الطباعة
خارج الطابعة

أغلق غطاء وسائط
الطباعة
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اسحب وسائط الطباعة
خارج الطابعة
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لفافة وسائط الطباعة

الحظ اجتاه إنفصال وسائط
الطباعة عن اللفافة
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حتميل وسائط الطباعة للطابعة ( QLn320/220مع تشغيل ذراع فصل امللصق)
أ.

ب.

د.

6
7

ج.

4
5

هـ.
لفصل مث َّبت ذراع فصل امللصق،
اضغط ألسفل حتى يتم إقفاله يف
الوضع الرئييس.
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ج.
أغلق غطاء وسط الطباعة بعد
حتميل وسط الطباعة..
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حتميل وسائط الطباعة للطابعة ( QLn420مع تشغيل ذراع فصل امللصق)

د.
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ومات
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افاأل
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عطال
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حتمي

ل وس

لتعشيق مثبت ذراع فصل امللصق،
اسحب ذراع فصل امللصق إىل
أعىل حتى يثبت يف مكانه.

لفك تعشيق مثبت ذراع فصل
امللصق ،اضغط زر حترير ذراع
فصل امللصق مع الضغط عىل
ذراع فصل امللصق ألسفل حتى
يثبت يف املكان اإلبتدائي.
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قم بتوصيل الطابعة عن طريق كابل

يمكنك توصيل طابعتك بنهاية طرفية أو جهاز حاسوب شخيص إما باستخدام بروتوكول  RS232Cأو  .USBبرامج التشغيل لربوتوكول  USBمتضمنة مع برنامج تشغيل Zebra Designer

وهو متاح من خالل االسطوانة املدجمة للسلسلة  QLnأو يمكن حتميلها من موقع رشكة  Zebraااللكرتوين عىل الرابط . www.zebra.com/software
سلك االتصال مع احلاسوب الشخيص.

االتصال السلكي مع وحدة طرفية.
الوحدة الطرفية

ل وس

ائط ال

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مقدمة

سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

توصيل الطابعة

حتمي

موصل

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

USB

سلك االتصاالت  RS232Cأو  USBمع
الوحدة الطرفية

راجع امللحق أ يف دليل املستخدم لسلسلة QLn

للحصول عىل أرقام األجزاء.

موصل RS232

منافذ االتصال
سلك االتصاالت  RS-232Cأو  USBمع
جهاز احلاسوب

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

راجع امللحق أ يف دليل املستخدم للحصول عىل أرقام األجزاء.

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

لتقليل محل الشد الذي تتعرض له اسالك
االتصاالت ،أدر غطاء الغلق يف اجتاه
عقارب الساعة إلحكامه .يمكن استخدام
سلك واحد فقط يف كل مرة يف هذا االجتاه.

غطاء الغلق
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

مؤرش الشحن الضوئي LED
أصفر متصل :جاري الشحن
أخرض متصل :كامل الشحن
مطفأ :ال يوجد مصدر قدرة تيار
مستمر متصل
مطفأ :عند توصيل مصدر قدرة
تيار مستمر :خطأ يف الشحن

اضغط لتشغيل الوحدة .سيكون هناك
زمن بدء تشغيل مقداره  10ثوان.
اضغط مرة أخرى إليقاف الوحدة.

اضغط إلخراج ملصق فارغ أو طول معني
لربنامج من وسائط الطباعة الدورية.

ل وس

ائط ال

حتمي

زر الطاقة الكهربائية

زر إدخال الورق

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مقدمة

أدوات التحكم يف الطابعة ()QLn320/220

شاشة القائمة الرئيسية

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

تعرض اخليارات الرسومية والتي تتضمن
االتصاالت ،وشاشة العرض ،والوسائط ،
والبطارية ،واملساعدة.

رشيط حالة الطابعة

يبني حالة العديد من وظائف الطابعة**.

شاشة احلالة

ستعرض الطابعة الشاشة
االفرتاضية عندما ال يقوم
املستخدم بالتنقل خالل
شاشة القائمة الرئيسية.

رشيط االنتقال

أزرار لينة

يعرض اخليارات التي يمكن
للمستخدم اختيارها.

اضغط الختيار الوظيفة
املوجودة عىل رشيط االنتقال.

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

أزرار التنقل رباعية االجتاه

قم بالتمرير عرب اختيارات
القائمة عىل شاشة احلالة اضغط
موافق “ ”OKللدخول.
** لن تعرض مجيع الرموز عىل رشيط احلالة
يف نفس الوقت ،بل ستعرض فقط الرموز
التي تنطبق عىل مواصفات الطابعة.
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

حتمي

ل وس

ائط ال

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مقدمة

أدوات التحكم يف الطابعة ()QLn420

مؤرش الشحن الضوئي LED
أصفر متصل :جاري الشحن
أخرض متصل :كامل الشحن
مطفأ :ال يوجد مصدر قدرة تيار
مستمر متصل
مطفأ :عند توصيل مصدر قدرة
تيار مستمر :خطأ يف الشحن

زر إدخال الورق

زر الطاقة الكهربائية

اضغط إلخراج ملصق فارغ أو طول معني
لربنامج من وسائط الطباعة الدورية.

اضغط لتشغيل الوحدة .سيكون هناك
زمن بدء تشغيل مقداره  10ثوان.
اضغط مرة أخرى إليقاف الوحدة.

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

شاشة القائمة الرئيسية.

يعرض اخليارات الرسومية وتتضمن
اإلعدادات واألدوات والشبكة والبطارية
واللغات واملستشعرات واملنافذ والبلوتوث.

يبني حالة العديد من وظائف الطابعة**.

شاشة احلالة

ستعرض الطابعة الشاشة
االفرتاضية عندما ال يقوم
املستخدم بالتنقل خالل
شاشة القائمة الرئيسية.

PRINTER READY
V68.18.1z

رشيط االنتقال

SETTINGS
أزرار لينة
اضغط الختيار الوظيفة
املوجودة عىل رشيط االنتقال.

OK
OK
املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

رشيط حالة الطابعة

يعرض اخليارات التي يمكن
للمستخدم اختيارها.

أزرار التنقل رباعية االجتاه

قم بالتمرير عرب اختيارات القائمة
عىل شاشة احلالة اضغط موافق
“ ”OKللدخول.

OK
OK
** لن تعرض مجيع األيقونات عىل رشيط
احلالة يف نفس الوقت ،ستعرض فقط
األيقونات التي تنطبق عىل هتيئة الطابعة.
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ذراع فصل امللصق

مقدمة

سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

تنظيف الطابعات

تنبيه • لتجنب إحتامل اإلصابة الشخصية أو تلف الطابعة ،ال تدخل أي أجسام مدببة أو حادة داخل آليات الطابعة مطل ًقا.
املكشطة

QLn320

سطح اسطوانة الطباعة

جتنب استخدام الكحول عىل سطح
اسطوانات الطباعة الغري مبطنة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مستشعر الرشيط

نقاط حمامل الدوران

حتمي

ل وس

ائط ال

طباعة

عنارص رأس
الطباعة
أقراص دعم وسائط الطباعة

مستشعر الفراغات

امللصق موجود
مستشعر

رشيط القطع

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

املنطقة

رأس الطباعة
سطح اسطوانة الطباعة

طريقة التنظيف

استخدم قلم تنظيف من رشكة  Zebraلتنظيف عنارص الطبع
من ناحية إىل الناحية األخرى (عنارص الطباعة موجودة يف
اخلط الرمادي الرفيع عىل رأس الطباعة).
أدر اسطوانة الطباعة الدوارة ونظفها بالكامل باستخدام قلم
التنظيف أو كحول أيزوبروبييل بنسبة .70%

سطح اسطوانة الطباعة الغري مبطنة

الوحدات ذات اسطوانة الطباعة غري املبطنة :أدر اسطوانة
الطباعة ونظف نقاط حمامل الدوران فقط .جتنب استعامل
الكحول عىل سطح اسطوانات الطباعة الغري مبطنة!

املكشطة (الوحدات الغري مبطنة فقط)

نظفه متا ًما باستخدام قلم التنظيف.

رشيط القطع

نظفه متا ًما باستخدام قلم التنظيف.

الداخل

نظف بفرشاة/او بنفخ اهلواء .تأكد من أن نوافذ مستشعر
الرشيط ،ومستشعر الفراغات ومستشعر وجود امللصقات
خالية من أية أتربة.

ذراع فصل امللصق

اخلارج

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

اسطوانات الطباعة الغري
مبطنة فقط

داخل الوحدات ذات أعمدة
الطباعة الغري مبطنة

نظفه متا ًما باستخدام قلم التنظيف.

امسح باستخدام قطعة من القامش مبللة باملاء أو بامسحة
مبللة بكحول أيزوبروبيل بنسبة .70%

نظف األسطح الداخلية ألقراص دعم ورق الطباعة و دواعم
وسائط الطباعة باستخدام قلم التنظيف املتضمن مع الطابعة أو
باستخدام كحول إيزوبروبيل برتكيز  70%عىل مسحة القطن.

الوحدات الغري مبطنة فقط

منظور للطرازات الغري مبطنة
الفرتة الزمنية

بعد كل مخس لفافات من وسائط الطباعة (أو اقل إذا
دعت احلاجة لذلك).
عند استخدام وسط طباعة ال حيتوى عىل بطانة ،يكون
التنظيف مطلو ًبا بعد استعامل كل لفافة من وسائط الطباعة.
بعد كل مخس لفافات من وسائط الطباعة (أو اقل إذا
دعت احلاجة لذلك) تتطلب وسائط الطباعة الغري
تكرارا أي بعد كل لفافة.
مبطنة تنظي ًفا أكثر
ً

طب ًقا للحاجة

بعد كل مخس لفافات من وسط الطباعة (أو اقل إذا
دعت احلاجة لذلك)

طب ًقا للحاجة

بعد كل مخس لفافات من وسائط الطباعة (أو اقل إذا
دعت احلاجة لذلك)
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لوحة حتكم LCD

مقدمة

سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

استكشاف األعطال واصالحها

يعرض اجلزء العلوي من الشاشة الرموز التي تبني حالة وظائف الطابعة املختلفة .راجع حالة املؤرش وراجع جدول استكشاف
األعطال وإصالحها املوجود أدناه.

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

الرمز

احلالة

الداللة

تشغيل

تم انشاء وصلة بلوتوث

غري موجود

وصلة بلوتوث غري نشطة

وامض

جاري التوصيل ونقل امللصقات

هوائي وامض
هوائي وامض مع قوس واحد متصل

تم التعارف/جاري حماولة املصادقة عىل
الشبكة الالسلكية املحلية WLAN

هوائي و قوسني وامضان

جاري تسلم البيانات

 4أعمدة

مشحون بنسبة > 80%

هوائي و قوسني متصلني
غري موجود

حتمي

ل وس

ائط ال

طباعة

عمودين

مشحون بنسبة  40%إىل 60%

عمود واحد

مشحون بنسبة  20%إىل 40%

 4أعمدة وامضة مع  /رشارة برق

جاري الشحن ألكثر من  80%من السعة

عمودان وامضان مع  /رشارة برق

جاري الشحن بنسبة  60% - 40من السعة

بطارية منخفضة

جاري الشحن بنسبة  80% - 60من السعة

عمود واحد وامض مع  /رشارة برق

جاري الشحن بنسبة  40% - 20من السعة

وامض

غطاء وسائط الطباعة مفتوح

وامض

جاري احلصول عىل بيانات الطابعة

غري موجود

ال توجد وصلة ايثرنت

ثابت

ال توجد بيانات تتم معاجلتها

 0أعمدة تومض مع  /رشارة برق

متصل

وامض

جاري الشحن ألقل من  20%من السعة

متصل و ال يتم تسلم بيانات امللصقات
جاري معاجلة البيانات

وامض

لقد نفذت وسائط الطباعة

وامض

هنالك أخطاء (باستثناء نفاذ وسائط الطباعة وفتح مزالج الرأس)

ثابت

وسائط الطباعة موجودة

غري موجود

ال توجد أخطاء

 3أعمدة

قوة إشارة  802.11أقل من أو تساوي 75%

 4أعمدة

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

ال يوجد جهاز السلكي

 3أعمدة

 3أعمدة وامضة مع  /رشارة برق

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تم التعارف واملصادقة

مشحون بنسبة  60%إىل 80%

 0أعمدة

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

جاري البحث عن نقطة الوصول

عمودين

قوة إشارة  802.11أكرب من 75%
قوة إشارة  802.11أقل من أو تساوي  50%ولكنها أكثر من 25%

عمود واحد

قوة إشارة  802.11أقل من أو تساوي 25%

 0أعمدة

ال توجد إشارة
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حزام كتف قابل للضبط

حزام اليد

احلملة
اسحب ّ
هنا لإلطالة

مقدمة

سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

امللحقات

امسك باحللية
املعدنية

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

حتمي

ل وس

ائط ال

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

ادخل احللقة ِيف
األجزاء املفتوحة
عىل الطابعة احكم
احللقة عىل الزر
للربط

اسحب
احلملة
ّ
هنا
للتقصري

مشبك احلزام (متضمن مع معظم الطابعات)
لالستخدام :علـِّق املشبك عىل حزامك ،وتأكد من أن
املشبك معلق جيدً ا باحلزام .سوف يدور مشبك احلزام
البالستيكي عىل حمور يف كافة االجتاهات حتى يمكنك
التحرك بحرية أثناء تعليقك للطابعة.

مشبك
حزام معدين

اشبك الطابعة يف احلزام

مشبك
حزام بالستيك

حزام

ملحوطة :الطابعتان من طراز  QLn220و320

املجهزة بالبطاريات ذات السعة املمتدة ال تأيت
جمهزة بمشبك للحزام.

QLn420

يمكن للطابعة أن تتحرك
حول املحور بحرية
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حافظة مرنة
مجيع الطابعات من السلسلة  QLnهلا حافظة مرنة اختيارية
أيضا محل الطابعة من حزامك( .احلافظة املرنة
تتيح لك ً
للطابعة  QLn420مبينة يف الشكل املصاحب).
ملحوظة :احلافظة املرنة للطرازين  QLn220و 320

غري متوافقة مع الطابعات املجهزة بخيار البطارية ذات
السعة املمتدة.

ائط ال

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مقدمة

سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

امللحقات (تابع)

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

حتمي

ل وس

3
حرك النصف العلوي من اهليكل
اخلارجي حركة مفصلية لتصل إىل
وضع الفتح.

2

1

العلبة الصلبة
للطابعة  QLn420علبة صلبة اختيارية
متكنك من محل الطابعة من حزامك
باستخدام مشبك حزام معدين .مشبك
احلزام مثبت اىل العلبة الصلبة والطابعة
بواسطة مسامرين .عند عدم استخدام
مشبك احلزام ،يستخدم مسامران أقل
طوالً لتثبيت الطابعة اىل العلبة الصلبة.
أدخل الطابعة من طراز  QLn420إىل
النصف السفيل من اهليكل اخلارجي.
أغلق النصف العلوي وتأكد من إحكام
الغلق بسامع صوت النقرة.
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سلسلة الطابعات املحمولة QLn
دليل التشغيل الرسيع

املل
حقات
االتصا ومعل
ل
ومات

التنظ
يفوا
وإصالح ستكش
افاأل
ها
عطال

تو
الت صيل ال
طابعة
ح
كم يف الطا /أزرار
بعة

حتمي

ل وس

ائط ال

طباعة

ت
ركيب
وشح
ن البطا
ريات

مقدمة

دعم املنتج

لدعم املنتج ،وللحصول عىل أحدث إصدارات مجيع وثائق العميل ،يرجى االتصال برشكة  Zebra Technologiesعىل املوقعwww.zebra.com :

راجع امللحق د يف دليل املستخدم للطابعة  QLn320للحصول عىل معلومات اتصال أكثر تفصي ً
ال

يف االمريكتني اتصل بـ:

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069
هاتف +1.847.634.6700 :أو +1.866.230.9494
فاكس+1.847.913.8766 :
يف أوروبا وإفريقيا والرشق األوسط واهلند اتصل بـ:

Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire, SL8 5XF, UK
هاتف+44.1628.556000 :
فاكس+44.1628.556001 :
يف منطقة آسيا واملحيط اهلادي اتصل بـ:

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
هاتف+65-6858 0722 :
فاكس+65-6885 0838 :

تفضل بزيارة  www.zebra.com/contactللحصول عىل بيانات االتصال كاملة.

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069
هاتف +1.847.634.6700 :أو +1.800.423.0442
فاكس+1.847.913.8766 :
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