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ءازجلا ءامسأ .1

ءزجلا مسامقرءزجلا مسامقر
DCIN لصوم11ةعابطلا سأر1
USB ذفنم12ريشقتلا ةدحو2
ةيراطبلا جارخإ عارذ13يولعلا ءاطغلا حتف رز3
نحشلا فرط14ليغشتلا ةحول4
ةعباطلا ةناوطسأ5
طئاسولا رعشتسم6
يولعلا ءاطغلا7
عطق بيضق8
ةيراطبلا ءاطغ9
مازح ةحتف10
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3    . الملحقات2

. الملحقات2

اسم الجزءرقماسم الجزءرقم
مشبك حزام5مةمعلومات السال1
2QSG6 برغيM-3×8
مجموعة البطارية7بطاقة عنوان جھاز3
منظف رأس الطباعة4

BD Address

abcdefabcdef

[1] [2] [3]

[5][4] [6] [7]
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ليغشتلا ةحول فئاظو .3

مالحظة 
.ةلوهسب هررضت نكمي اهحطس نإ ثيح ،داح ٍمسجب ليغشتلا ةحول سملت ل

مادختسلا/ةفيظولازمرلا/مسلامقر
 يرولب ضرع) LCD ةشاش[1]

(لئاس
.كلذ ريغو ةيراطبلا ىوتسمو ةيكلسللا ةراشلا ةوق لثم ،ةعباطلا ةلاح زومر ضرعت
.زومر وأ ةيمقر ةيدجبأ ٍفورحب ةعباطلا ةلاح ىلإ راشُيو

.فيضملا رتويبمكلا نم رادصلا رمل ةزهاج ةعباطلاONLINEضرعلا ةشاش ةلاسر

PAUSEةعابطلا ءانثأ اًتقؤم ةعباطلا فقو دنع .تقؤم فاقيإ ةلاح يف ةعباطلا، 
.ةعوبطملا ريغ تاقصلملا ددع ضَرعُي

COVER OPENحوتفم يولعلا ءاطغلا.

LBL PRESENT ****طئاسولا ذفنم نم عوبطملا قصلملا ةلازإ راظتنا يف ةعباطلا. "****" 
 .ةعوبطملا ريغ تاقصلملا ددع ىلإ ريشت

WAITING)XXXX(سأر ةرارح ةجرد ضافخنا وأ ةيراطبلا دهج ةداعتسا راظتنا يف ةعباطلا 
 .كرحملا وأ ةعابطلا

 ةيلحملا ةكبشلا ةراشإ ةوق[2]
(WLAN) ةيكلسللا

تايوتسم 5 يف ةيكلسللا ةيلحملا ةكبشلا ةوق ىلإ ريشت

[3]BluetoothBluetooth لاصتا ةلاح ىلإ ريشتلصتم Bluetooth

Bluetooth ريغ 
لصتم

تانايبلا لاسرإ ةلاح ىلإ ريشت تانايبلا لابقتسا/لاسرإلاسرلا[4]

 ىلع تانايبلا لابقتسا
ةعباطلا

 ىلإ تانايبلا لاسرإ
فيضم رتويبمك

ONLINE

BFP2D V1.0

[11] [12] [13]

[9]

[5],[6],[7],[8]

[10]

[2]

[1]

[3]

[4]
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.ةقاطلا ريفوت عضو يف ةعباطلا نوكت امدنع ضرعُينوكسلا[5]

.ةعباطلا يف أطخ ثدحي امدنع ضرعُيأطخ[6]

ةيوئملا ةبسنلاب ىوتسملا ضرع كلذكو تايوتسم 10 يف ةيراطبلا ىوتسم ىلإ ريشيةيراطبلا ىوتسم[7]

 رمع ءاهتنا برقب هيبنتلاءازجلا هيبنت[8]
ةعباطلا ةناوطسأ ةركب

 .بيرق تقو يف ةعباطلا ةناوطسأ رييغت تقو ىلإ ريشي

 ةركب رمع ءاهتناب هيبنتلا
ةعباطلا ةناوطسأ

 .ةعباطلا ةناوطسأ رييغت تقو ىلإ ريشي

 رمع ءاهتنا برقب هيبنتلا
يرارحلا سأرلا

.بيرق تقو يف يرارحلا سأرلا رييغت تقو ىلإ ريشي

 .يرارحلا سأرلا رييغت تقو ىلإ ريشييرارحلا سأرلا هيبنت

ةعباطلا ةلاح ىلإ ةراشلل يلاقتربلا وأ يناوجرلا وأ رمحلا وأ قرزلا نوللاب ضموت وأ ءيضت(ةلاحلا) STATUS ةبمل[9]

ةيداع ةلاح :قرزلا نوللاب ءيضت
(ليغشتلل ةلباق) ةيراطبلا ضافخنا ريذحت ةلاح :يناوجرلا نوللاب ءيضت
ةيراطبلا ضافخنا ةلاح :رمحلا نوللاب ءيضت
ةلازلا راظتنا يف اًعوبطم اًقصلم نأ وأ مدقتلا ديق ةيلخادلا ةجلاعملا وأ ليصوتلا :قرزلا نوللاب ضموت.
أطخ ةلاح :رمحلا نوللاب ضموت

ةيراطبلا نحش لمتكي امدنع ئفطنتو ،نحشلا ديق ةيراطبلا ةعومجم نوكت امدنع يلاقتربلا نوللاب ءيضت(نحشلا) CHARGE ةبمل[10]

اهفاقيإ وأ ةعباطلا ليغشت(ةقاطلا) [POWER] رز[11]

ةعباطلا ليغشت ةيفيك
 امدنعو .ٍناوث عضبل طغضلا رارمتسا عم (ةقاطلا) [POWER] رز ىلع طغضا ،فقوتلا ديق ةعباطلا نوكت امنيب
.ةزهاج ةعباطلا نوكت ،ضرعلا ةشاش ىلع (لصتم) "ONLINE" ةلاسر ضرعُت

ةعباطلا ليغشت فاقيإ ةيفيك
.ضرعلا ةشاش ئفطنت ىتح طغضلا رارمتسا عم (ةقاطلا) [POWER] رز ىلع طغضأ

.اًقباس ةعوبطملا تانايبلا رصانع ةعابط ديعُي وأ طئاسولا يذغي(ةيذغت) [FEED] رز[12]
 .رادصلا عضو بسح ىلع (ةيذغت) [FEED] رز ةفيظو فلتخت

 [PAUSE] رز[13]
(تقؤم فاقيإ)

.ةعابطلا ديعي وأ اًتقؤم طئاسولا رادصإ فقوي
.أطخ حسم دعب ةعباطلا ةداعتسل مدختسُي اذهو

مادختسلا/ةفيظولازمرلا/مسلامقر
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ةيراطبلا ةعومجم ليمحت .4

.[2] ةيراطبلا ءاطغ حتفل [1] ةيراطبلا جارخإ عارذ ىلع طغضا1

.لماكلاب ةعباطلا يف [3] ةيراطبلا ةعومجم لخدأ2

.[2] ةيراطبلا ءاطغب اهيلع لَفقُيو [3] ةيراطبلا ةعومجم لَخدُت3

مالحظة 
.[3] ةيراطبلا ةعومجم هاجتل هبتنا

!ريذحت

ثدحُي دق كلذب مايقلا مدعو .رانلا نع اًديعب اهظفحاو اًروف اهمادختسا فقوأ ،ةهيرك ةحئار وأ اًناخد ردصت وأ لئاس برست ةيراطبلا ةعومجم تناك اذإ 
.اًقيرح وأ اًراجفنا
(طقف ةدحتملا تايلولا) .زاهجلا هنم تيرتشا يذلا رجتملا ىلإ ةلمعتسملا نويأ مويثيللا تايراطب ةداعإ بجي ،ةدحتملا تايلولا يف
حيحص لكشب نويأ مويثيللا تايراطب نم صلختلا بجي.
ةبرسم وأ ةفلات نويأ مويثيل ةيراطب مدختست ل.
كيمدق ىلع ةيراطبلا ةعومجم طقست لأ ىلع صرحا ،ةباصلا بنجتل.

[1]

[2]

[3]

[2]

[3]
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مالحظة 

زارط نم ةعباطلا عم مادختسلل ةعّنصملاو ةممصملا ةيراطبلا ةعومجم ىوس مدختست لأ ىلع صرحا B-FP2D، ةيراطبلا ةعومجم يهو
B-FP803-BTH-QM-R

ةعومجم لّمح وأ يرايتخا ةيراطب نحاشب ةيراطبلا ةعومجم نحشا .اًئلتمم ةدّوزملا ةيراطبلا ةعومجمل ةيراطبلا ىوتسم نوكي ل ،فيلغتلا قودنص حتف دنع 
.همادختسا لبق اًيرايتخا اًئياهم لّصو مث ةعباطلا يف ةيراطبلا
(B-EP800-CHG-QM-R) ةدحاو ةحتفب ةيراطب نحاش-
(B-EP800-CHG6-QM-R) تاحتف تسب ةيراطب نحاش-
(B-FP800-AC-QM-S) ددرتملا رايتلا ئياهم-
(B-FP802-CR-QM-S) ةدحاو ةحتفب ضوح نحاش-
(B-FP802-CR4-QM-S) تاحتف عبرأب ضوح نحاش-
(B-FP800-DCJA-QM-R) رمتسملا رايتلا سباق ئياهم-
نحشلا ءانثأ ةعابطلا ةعباتم نكمملا نمف ،ةدحاو ةحتفب ضوح نحاش مادختسا ةلاح يف.
نحشلا ءانثأ ةعابطلا ةعباتم نكمي لف ،تاحتف عبرأب ضوح نحاش مادختسا ةلاح يف.

!هيبنت
.هلعأ روكذملا ريغ رخآ زاهج يأب ةعباطلا لصوت ل
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ةيراطبلا ةعومجم جارخإ .5

.[2] ةيراطبلا ءاطغ حتفل [1] ةيراطبلا جارخإ عارذ ىلع طغضا1

.ةعباطلا نم [3] ةيراطبلا ةعومجم جارخل [4] ناسللا بحسا2

[1]

[2]

[4][3]
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يرايتخا ئياهمب ةيراطبلا ةعومجم نحش .6

.رمتسم رايت ئياهم وأ رئاجسلا ةحادق ئياهم وأ ،يرايتخا ددرتم رايت ئياهم مادختساب ةعباطلا يف ةيراطبلا ةعومجم نحشا

.[1] ءاطغلا حتفا1

.DCIN [3] لصومب [2] ةقاطلا ئياهم لبك لصوأ2

مالحظة 

ةصصخملا ةيرايتخلا تائياهملا ةفرعمل كلاملا ليلد ىلإ عوجرلا ىجرُي ،ليصافتلل.
ةصاخلا تايراطبلا نحاوش تازارط ةفرعمل كلاملا ليلد ىلإ عجرا ،ةيراطبلا تاعومجم نحشل يرايتخا ةيراطب نحاش مادختسا دنع.
ةجرد ىلع ًءانب ةملسلاب قلعتت ضارغل ةيراطبلا ةعومجم نحش زوجي لف ،ةيليغشتلا ةرارحلا ةجرد قاطن نمض ةطيحملا ةرارح ةجرد تناك نإ ىتح 

.ةيراطبلا ةدحو ةرارح

[1]

[2]

[3]
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طئاسولا ةفافل ليمحت .7

.[2] يولعلا ءاطغلا حتفل [1] يولعلا ءاطغلا حتف رز ىلع طغضا1

.جراخلل [4] قرولا يليلد كّرح مث ليغشتلا ةحول بناج هاجتاب [3] قرولا يليلد ريرحت عارذ كّرح2

مالحظة 
.قرولا يليلد رسك يف ببستي دق اذهف .قرولا يليلد ريرحت عارذ لفق ءاغلإ نود قرولا يليلد كّرحت ل

.ةعباطلا يف [5] طئاسولا ةفافل عض3

مالحظة 

ةياغلل داح فرطلاف .عطقلا بيضق عم لماعتلا دنع رذحلا ّخوت.
ةعباطلا هذه يف طقف اهمادختسا نكمي يتلا يه جراخلل فوفلملا طئاسولا ةفافل.

!هيبنت
.طئاسولا ةركب ليمحت لبق هديربتب مق ،كلذل .اًروف ةعابطلا دعب اًنخاس ةعابطلا سأر حبصي

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



11    طئاسولا ةفافل ليمحت .7

.طئاسولا ةفافل ضرع ىلع [4] قرولا يليلد طبضا .ليغشتلا ةحول بناج هاجتاب [3] قرولا يليلد ريرحت عارذ كّرح4

 ءاطغلا قلغأ مث طئاسولا ةفافل يف ٍخارت يأ نم صّلخت .ليغشتلا ةحول بناج هاجتاب [5] طئاسولا ةفافل نم يولعلا فرطلا بحسا5
.[2] يولعلا

مالحظة 

ةكرش نم ةدمتعملا طئاسولا مدختسا Toshiba Tec لمحتت لو .طقف Toshiba Tec ىرخأ طئاسو مادختسا نع ةجتان ةعابط ةجيتن يأ ةيلوؤسم..
ةكرش لثممب لصتا ،طئاسو بلطت امدنع Toshiba Tec كيدل برقلا.

[3]

[4]

[5]

[2]
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ريشقتلا ةدحو مادختسا لبق .8

.طئاسو ةفافل ليمحت لبق جراخلل ريشقتلا ةركب بحسا ،ريشقتلا عضو يف تاقصلملا رادصإ دنع

.[2] يولعلا ءاطغلا حتفل [1] يولعلا ءاطغلا حتف رز ىلع طغضا1

.[4] ريشقتلا ةدحو جرختس .مهسلا هاجتا يف [3] لفقلا رز ىلع طغضا2

.[5] طئاسولا ةفافل طبضاو ةقباسلا ةحفصلا يف [طئاسولا ةفافل ليمحت] عجار3
.اهنم صلخت مث ةدحاو قصلم ةقرو ريشقتب مق

.طئاسولا ةفافل ضرع ىلع [7] قرولا يليلد طبضا .ليغشتلا ةحول بناج هاجتاب [6] قرولا يليلد ريرحت عارذ كّرح4

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[6]

[7]
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 ءاطغلا قلغأ مث طئاسولا ةفافل يف ٍخارت يأ نم صّلخت .ليغشتلا ةحول بناج هاجتاب [5] طئاسولا ةفافل نم يولعلا فرطلا بحسا5
.[2] يولعلا

.[4] ريشقتلا ةدحو قلغأ6

مالحظة 

ريشقتلا ةركب رسك يف ببستي دق اذهف .ةدشب ريشقتلا ةركب طسو بذجت ل.
ريشقتلا ةركب رسك يف ببستي دق اذهف .ةعباطلا يف ةوقب اهعفدت وأ ةونع ريشقتلا ةركب بذجت ل.
ةياغلل داح فرطلاف .عطقلا بيضق عم لماعتلا دنع رذحلا ّخوت.

[5]

[2]

[4]
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ريشقتلا ةركب بيكرت ةيفيك

.[2] يولعلا ءاطغلا حتفل [1] يولعلا ءاطغلا حتف رز ىلع طغضا1

.اهرارقتسا توصلا عمست ىتح مهسلاب حضوملا هاجتلا يف ةعباطلا يف اهعفداو [3] ريشقتلا ةركب ىلع قفرب طغضا2

مالحظة 

ريشقتلا ةركب رسك يف ببستي دق اذهف .ةدشب ريشقتلا ةركب طسو بذجت ل.
ريشقتلا ةركب رسك يف ببستي دق اذهف .ةعباطلا يف ةوقب اهعفدت وأ ةونع ريشقتلا ةركب بذجت ل.
ةياغلل داح فرطلاف .عطقلا بيضق عم لماعتلا دنع رذحلا ّخوت.

[1]

[2]

[3]
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تاقحلملا بيكرت ةيفيك .9

مازح كبشم
.ةعباطلا رهظ يف قفرملا مازحلا كبشم بِّكَر ،كمازح يف ةعباطلا تيبثت ةادأ مادختسا دنع

.[2] (M-3×8) نينثا نييغرب ةطساوب ةعباطلا نم يفلخلا ءزجلاب [1] مازحلا كبشم تّبث1

مالحظة 
.ةعباطلل يلخادلا ءزجلا فلت ىلإ يدؤي دق ىرخأ يغارب مادختساف .طقف مازحلا كبشم تيبثتل نيدوزملا نييغربلا ىوس مدختست ل

.[3] كمازح يف [1] مازح كبشم طبرا2

!هيبنت

فتكلا مازح ةطساوب اهقيلعت وأ رصخلا مازح يف اهطبر ءانثأ ةعباطلا طقست ل ىتح رذحلا يخوت بجي.
ةعباطلا طوقس يف ببستي دق ىرخأ ةمزحأ مادختساف .لقأ وأ مم 40 هضرع نوكي نأ بجي ،كب صاخلا مازحلا يف ةعباطلا تيبثتل.

[2]

[1]

[3]

[1]
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رايخ( فتكلا مازح(
.ةعباطلاب (B-EP900-SS-QM-R) يرايتخا فتك مازح طبرل يلاتلا ءارجلا عبتا

.ةعباطلا نم يماملا ءزجلا يف [2] مازحلا ةحتف للخ نم [1] فتكلا مازح يفرط دحأ رّرم1

.[1] فتكلا مازح لوط طبضل [3] ميزبلا حِزأ .[3] ميزبلا للخ نم [1] فتكلا مازح فرط رّرم2

.[1] فتكلا مازح نم رخلا فرطلا عم كلذ رّرك3

[1]

[2]

[2]

[3]
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تانايبلا لاسرإ .10

USB

.ماظنلا ليغشت أدباو فيضملا رتويبمكلا لّغش1

.[1] ءاطغلا حتفاو ةعباطلا لّغش2

.USB [3] ذفنمب USB [2] لبك لصوأ3

.فيضملا رتويبمكلاب USB لبك لصوأ4

.ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم تانايبلا لسرأ5

مالحظة 

لبك ليصافت ةفرعمل USB، ةكرش لثمم رشتسا Toshiba Tec كيدل برقلا. 
لبك لصف دنع USB، فيضملا رتويبمكلا ماظن تاميلعت عبتا.

[1]

[3]

[2]

[1]
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يكلسل

 ،ةيكلسللا )LAN( ةيلحملا ةكبشلا ةلاح يف .فيضملا رتويبمكلا نم م 3 دودح يف ةعباطلا عضو نم دكأت ،Bluetooth مادختسا دنع1
.ةيكلسللا ةيطغتلا اهلمشت ةقطنم يف ةعباطلا عض

.ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم تانايبلا لسرأ مث .فيضملا رتويبمكلاو ةعباطلا لّغش2
فيضم رتويبمك.1

(Bluetooth ربع)
يودي يفرط زاهج.2

(Bluetooth ربع)

مالحظة 

هذه ليغشت لبق "ةيكلسللا تلاصتلا ةزهجأ عم لماعتلا تاطايتحا" ةءارق ىلع صرحا 
.ةعباطلا
يف قئاوعلا ببستت دقف .فيضملا رتويبمكلاو ةعباطلا نيب قئاوع يأ دوجو مدع نم دكأت 

.لاصتلا لشف

 ةيندعملا قئاوعلا اميس ل .ليغشتلا ةئيبب ةيكلسللا ويدارلا تاجوم ربع لاصتلا ةيناكمإ رثأتت
.ديجلا لاصتلا نود لوحت دق يتلا ةيندعم ناردجب ةطاحملا نكاملا وأ يندعملا قوحسملا وأ
.Toshiba Tec ةكرشل لثمم برقأ رشتسا ،لوصولا طاقن بيكرت عقومل

فيضم رتويبمك.1
يودي يفرط زاهج.2
لوصو ةطقن.3

B-FP2D

[2]

[1]

[3]
[2]

[1] B-FP2D
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ةيمويلا ةنايصلا .11

.مظتنملا فيظنتلا مزلي ،ةعباطلل يلاعلا ءادلاو ةدوجلا ىلع ظافحلل

ةعابطلا سأر

ريشقتلا دومعو ةعابطلا ةناوطسا

!هيبنت

ةعباطلا لطعت وأ ةعابطلا لشف يف كلذ ببستي دقف ،ةفلتخملا تاركبلا وأ ةعابطلا سأر فيظنت يف اًداح اًمسج مدختست ل.
ةعباطلا لّطعت وأ ةعابطلا لشف ببسي دق اذه نإ ثيح ،نيزنبلاو رنثلا ىلع يوتحي رياطتم بيذم يأ مادختسا رظحُي.
ةعابطلا سأر فلتإ ىلإ يدؤت دق ةنكاسلا ءابرهكلا نإ ثيح ،نيتيراعلا كيديب ةعابطلا سأر رصنع سملت ل.
طئاسولا ليمحت لبق هديربتب مق ،كلذل .اًروف ةعابطلا دعب اًنخاس ةعابطلا سأر حبصي.

.[1] قفرملا ةعابطلا سأر فظنُمب [1] ةعابطلا سأر رصنع فّظن

 يأ حسما ،ةناطبلا ةميدع تاقصلملا طئاسو تافافل نم نيتنثا وأ ةدحاو ةفافل مادختسا دعب
.ةعابطلا سأر نم ءارغلا اياقب نع ةجتان ةبرتأ

مالحظة 
.ةياغلل داح فرطلاف .عطقلا بيضق عم لماعتلا دنع رذحلا ّخوت

 لوحكلابً ليلق ةللبم ةمعان شامق ةعطقب اهفظن ،[1] ةعباطلا ةناوطسأ ريودت ءانثأ
.فرصلا يليثيلا

فرصلا يليثيلا لوحكلابً ليلق ةللبم ةمعان شامق ةعطقب [2] ريشقتلا دومع فّظن

 ةناطبلا ةميدع تاقصلملا تاودأ ةعومجمب ةصاخلا ةعباطلا ةناوطسأ فّظن
(B-FP902-LL-QM-S) دعب فيظنتلا ءارجإ يغبنيو .ةقيرطلا سفنب 
.ةناطبلا ةميدع تاقصلملا طئاسو نم نيتفافل وأ ةدحاو ةفافل مادختسا

[2]

[1]

[1]

[2]
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طئاسولا راسمو طئاسولا رعشتسم ةذفان

ليغشتلا ةحولو يولعلا ءاطغلا

 ةرفوتم ةفاجو ةمعان ةاشرف ةطساوب [1] طئاسولا رعشتسم ةذفان نم ةبرتلا وأ رابغلا لزأ
.اًيراجت

.ةفاجو ةمعان شامق ةعطقب [2] طئاسولا راسم فّظن

 يليلد نم ةقصللا داوملا اياقب نم ةبرتلا حسما ،ةناطبلا ةميدع تاقصلملا مادختسا دنع
.طئاسولا تافافل نم نيتنثا وأ ةدحاو ةفافل اهيف مدختسُت ةرم لك يف طئاسولا

 يليثيلا لوحكلابً ليلق ةللبم ةمعان شامق ةعطقب [2] ليغشتلا ةحول ةذفانو ءاطغلا فّظن
.فرصلا

ً ليلق ةللبم نطق ةعطق مادختساب [3] طئاسولا ذفنم نم ءارغلا اياقب نع ةجتان ةبرتأ يأ لِزأ
.فرصلا يليثيلا لوحكلاب

 يأ حسما ،ةناطبلا ةميدع تاقصلملا طئاسو تافافل نم نيتنثا وأ ةدحاو ةفافل مادختسا دعب
.[3] طئاسولا ذفنم وأ [1] يولعلا ءاطغلا نم ءارغلا اياقب نع ةجتان ةبرتأ

[1]

[1]

[2]

[1][3]

[2]
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.بسانملا يحيحصتلا ءارجلا ذختا مث ،يلاتلا اهحلصإو لاطعلا فاشكتسا ليلد عجار ،ليغشتلا ءانثأ ةلكشم ثدحت امدنع
 ةمدخ لثممب لصتا مث .ةيراطبلا ةعومجم جرخأو ةعباطلا ليغشت فقوأ .كسفنب اهحلصإ لواحت ل ،ةيلاتلا لولحلا ءارجإ دعب ىتح ةمئاق ةلكشملا تلظ اذإ

.كتدعاسمل Toshiba Tecةكرش

.أطخلا حَسمُيس .(تقؤم فاقيإ) [PAUSE] رز طغضا مث ةصاخلا تاميلعتلا عبتا ،أطخ ةلاسر رهظت امدنع

أطخ ةلاسر ترهظ اذإ

لحلاببسلاأطخلا ةلاسر
COMMS ERRORءانثأ ريطأتلا يف أطخ وأ لثامتلا يف أطخ ثدح 

.لاصتلا
 تانايبلا لسرأ .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا
 اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم
 ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا ترركت

.Toshiba Tec ةكرش

PAPER JAMحيحصلا لكشلاب طئاسولا ةفافل لّمح.حيحص ٍلكشب ةلّمحم ريغ طئاسولا ةفافل.

 لكشلاب طئاسولا ةفافل لّمح مث ةروشحملا طئاسولا لِزأ.ةعباطلا يف طئاسولا ترِشُح
.(تقؤم فاقيإ) [PAUSE] رز ىلع طغضا .حيحصلا

 رز ىلع طغضا مث حيحصلا لكشلاب طئاسولا ةفافل لّمح.حيحص ٍلكشب طئاسولا ةفافل ةيذغت متي مل
[PAUSE] (تقؤم فاقيإ).

 مث ةحيحصلا ءادوسلا تاملعلا تاذ طئاسولا ةفافل لّمح.ءادوسلا تاملعلا فشتكي ل سكاعلا رعشتسملا
.(تقؤم فاقيإ) [PAUSE] رز ىلع طغضا

 نيب تاغارفلا فشتكي ل لسرملا رعشتسملا
تاقصلملا

 مق ،ةلكشملا ترركت اذإ .ةحيحصلا طئاسولا ةفافل لّمح
.ىرخأ ةرم دحلا دادعإب

NO PAPERرز ىلع طغضا مث ةديدج طئاسو ةفافل لّمح.طئاسولا ةفافل ةعباطلا تدفنتسا [PAUSE] 
.(تقؤم فاقيإ)

COVER OPENيولعلا ءاطغلا قلغأ.حوتفم يولعلا ءاطغلا.

HEAD ERRORةمدخ لثممب لصتاو ةعباطلا ليغشت فقوأ.روسكم ةعابطلا سأر رصنع نم ءزج Toshiba 
Tec ةعابطلا سأر لادبتسل.

FLASH WRITE ERRORتانايبلا لسرأ .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا.ةلومحملا ةركاذلا ةباتك يف أطخ ثدح 
 اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم
 ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا ترركت

.Toshiba Tec ةكرش

FORMAT ERRORتانايبلا لسرأ .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا.ةلومحملا ةركاذلا ةئيهت يف أطخ ثدح 
 اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم
 ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا ترركت

.Toshiba Tec ةكرش

FLASH MEMORY FULLةئيهت دعأ .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا.تانايبلا نيزختل ةيفاك ريغ ةلومحملا ةركاذلا ةحاسم 
 رتويبمكلا نم تانايبلا لسرأ مث ةحاسم ريرحتل ةركاذلا
 ،ةلكشملا ترركت اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا ىلإ فيضملا
 Toshiba ةكرش ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا

Tec.

LOW BATTERYىرخأب ةيراطبلا ةعومجم لدبتسا مث ةقاطلا لصفا.ةضفخنم ةيقبتملا ةيراطبلا ةعس 
.لماكلاب ةنوحشم

EXCESS HEAD 
TEMPERATURE

 ىلعلا دحلا ىلإ ةعابطلا سأر ةرارح ةجرد تلصو
.ليغشتلا ةرارح ةجردل

 اهتلاح ىلإ ةعباطلا دوعت ىتح رظتناو ةعابطلا فقوأ
 مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا ترركت اذإو .اًيئاقلت ةيعيبطلا
.Toshiba Tec ةكرش ةمدخ لثممب لصتا

AMBIENT TEMP ERRORىلعلا دحلا ىلإ ةطيحملا ةرارحلا ةجرد تلصو 
.ليغشتلا ةرارح ةجردل

 دوعتل ةطيحملا ةرارحلا ةجرد طبهت ىتح ةعابطلا فقوأ
.ةعباطلا ليغشت ةرارح ةجرد قاطن نمض
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(تاقصلملا تادحوب) 9999 ىلإ 1 :ةعوبطملا ريغ تاقصلملا ددع*

BATTERY TEMP ERRORناك اذإ ةقاطلا ئياهم لصفا .ةعباطلا ليغشت فقوأ.ةياغلل ةنخاس ةيراطبلا 
 دوعتل ةيراطبلا ةرارح ةجرد طبهت ىتح رظتنا ً.لصتم

.ةعباطلا ليغشت ةرارح ةجرد قاطن نمض

HIGH VOLT.ERRORدعأو ،ةيراطبلا ةدحو عزنب مق .ةعباطلا ليغشت فقوأ.يعيبط ريغ ةيراطبلا دهج 
 ترركت اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا لّغش مث اهبيكرت
 ةكرش ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا

Toshiba Tec.

CHARGE ERRORلدبتسا .يضارتفلا اهرمع ةياهن ىلإ ةعباطلا تلصو.ةيراطبلا ةعومجم نحش ءانثأ أطخ فِشُتكا 
.ةديدج ىرخأب ةيراطبلا ةعومجم

لثم رملا يف أطخ
PC001;0A00,0300,

 رطسلا يف رهظيس ،رمأ يف أطخ ثدحي امدنع
 ةيمقر ةيدجبأ زومر وأ ماقرأ ضرعلا ةشاشب يولعلا
.اًمقرو اًفرح 16 ىلإ لصت

 تانايبلا لسرأ .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا
 اذإو .ىرخأ ةرم ةعباطلا ىلإ فيضملا رتويبمكلا نم
 ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا ترركت

.Toshiba Tec ةكرش

 ترركت اذإو .ىرخأ ةرم اهليغشت دعأ مث ةقاطلا لصفا.جماربلا وأ ةزهجلا يف لشف ثودحىرخأ أطخ لئاسر
 ةكرش ةمدخ لثممب لصتا مث ةقاطلا لصفا ،ةلكشملا

Toshiba Tec.

لحلاببسلاأطخلا ةلاسر
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.حيحصتلا ءارجلا ذختاو ضرع لكب ةصاخلا طاقنلا نم ققحت ،ةيلاتلا ضارعلا روهظ ةلاح يف

حيحص ٍلكشب ةعباطلا لمعت ل امدنع

لحلا)ببسلا( اهنم ققحتلا يغبني يتلا ةطقنلاضرعلا
 ىلع طغضلاب ةعباطلا ليغشت أدبي ل
.(ةقاطلا) [POWER] رز

.حيحص ٍلكشب لماكلاب ةنوحشم ةيراطب ةعومجم لّمح.حيحص ٍلكشب ةلّمحم ريغ ةيراطبلا ةعومجم

 ةنوحشم ةيراطب ةعومجم ليمحت متي
 ليغشت تقول رمتست اهنكلو لماكلاب
.ريصق

لماكلاب ةنوحشمو ةديدج ةيراطب ةعومجم لّمح.يضارتفلا ةيراطبلا رمع ىهتنا

.ةعباطلا لّغش.ةعباطلا ليغشت متي مل.USB ربع ةعباطلا ليصوت رذعتي

.يكلسللا لاصتلا ِهنأ.يكلسللا لاصتلا ربع لصتت ةعباطلا

.حيحص رادصإ عضو ددح.حيحص ريغ رادصلا عضو

 ربع ةعباطلا ليصوت رذعتي
Bluetooth.

.ةعباطلا لّغش.ةعباطلا ليغشت متي مل

.راتمأ 3 قاطن يف فيضملا نم برقلاب ةعباطلا عض.اًدج ةديعب فيضملا رتويبمكلا ىتح ةفاسملا

 وأ ءاضوضلل ضّرعم ٍناكم يف ةمدختسم ةعباطلا
.لخادتلا

.نكاملا هذه لثم بنجت

 ىلع حيحص ٍلكشب نّيعم ريغ ةعباطلا ناونع
.فيضملا رتويبمكلا

 ٍلكشب فيضملا رتويبمكلا ىلع ةعابطلا ناونع نّيع
.حيحص

.حيحص رادصإ عضو ددح.حيحص ريغ رادصلا عضو

 ةكبشلا ربع ةعباطلا ليصوت رذعتي
.ةيكلسللا (LAN) ةيلحملا

.ةعباطلا لّغش.ةعباطلا ليغشت متي مل

.ةيكلسللا ةيطغتلا ةقطنم لخاد ةعباطلا لقنا.اًدج ةديعب فيضملا رتويبمكلا ىتح ةفاسملا

.قئاوعلا نم ٍلاخ ٍناكم يف ةعباطلا مدختسا.ويدارلا تاجوم لوصو نود قئاوعلا لوحت

 وأ ءاضوضلل ضّرعم ٍناكم يف ةمدختسم ةعباطلا
.لخادتلا

.عقاوملا هذه لثم بنجت

 ىلع حيحص ٍلكشب نّيعم ريغ ةعباطلا ناونع
.فيضملا رتويبمكلا

.حيحص ٍلكشب فيضملا ىلع ةعباطلا ناونع نّيع

 فيضملا رتويبمكلا وأ لوصولا ةطقنل ةانقلا دادعإ
.حيحص ريغ

.ةرواجملا لوصولا طاقن عم لخادتت ةانق مادختسا بنجت

.حيحص رادصإ عضو ددح.حيحص ريغ رادصلا عضو

.ةعابطلا سأر فّظن.ةبرتلاب ثّولم ةعابطلا سأر.ةحتاف تاعوبطملا

.حيحصلا لكشلاب طئاسولا ةفافل لّمح.حيحص ٍلكشب ةلّمحم ريغ طئاسولا ةفافل

.ةديدج طئاسو ةفافل لّمح.ةفلات طئاسو مدختسُت

.Toshiba Tec ةكرش نم ةدمتعملا طئاسولا مدختسا.Toshiba Tec ةكرش نم ةدمتعم تسيل طئاسولا

 ل اهنكلو ةعابطلا تانايب ةعباطلا تقلت
.عبطت

.أطخلا حسما.ةضماو وأ ةئيضم (ةلاحلا) STATUS ةبمل

.حيحصلا لكشلاب طئاسولا ةفافل لّمح.حيحص ٍلكشب ةلّمحم ريغ طئاسولا ةفافل
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B-FP2D-GH30-QM-SB-FP2D-GH50-QM-Sزارطلا
ةناطبلا ميدع قصلم ،لاصيإ ،ةقاطب ،قصلمطئاسولا عون

ةرشابملا ةيرارحلاةعابطلا ةقيرط

(مم/ةطقن 8) ةصوب لكل ةطقن 203ةقدلا

(ةيناث/مم 152.4) ةيناث/ةصوب 6 ىصقأ دحةعابطلا ةعرس
(كلذ ىلإ امو ةيراطبلا ةلاحو ةعابطلا فورظو ليغشتلا ةئيبل اًقفو)

(ةصوب 2) مم 54ةلاعفلا ةعابطلا ضرع

ريشقتلا ،تاعفدلارادصلا عضو

 ،5و 2 ىلع ةفاضإ EAN-8/13و ،5و 2 ىلع ةفاضإ UPC-A/Eو ،EAN8/13و ،UPC-A/Eيطيرشلا زمرلا
 ،5 نم Industrial 2و ،MSIو ،NW7و ،EAN128و ،Code128و ،Code93و ،Code39و
GS1 Databarو ،KIX-codeو ،RM4SCCو ،Postnetو ،ITFو

 ،Micro QRو ،Micro PDF417و ،QR codeو ،Maxicodeو ،PDF417و ،Data Matrixداعبلا يئانث زمرلا
Aztecو ،GS1 Data Matrixو

 Simplified Chinese 24x24)GB18030(, Japanese  ،عون 25 يمقر يدجبأ :ةيطقن ةروصطخلا
gothic 16x16،  24x24،  Mincho 32x32

عاونأ 5 :يليصفت
)Noto Hans Sans )CJK :ةحوتفملا طوطخلا ماظن

ةيفلخ ةءاضإب ةطقن 128×128 ،(ةقبطلا ةقيقر تاروتسزنارت تاذ) TFT ناولأ ضرع ةشاشضرعلا ةشاش

(ةيمسلا ةعسلا) ريبمأ يللم 2500 تلوف 7.2 ةردقب نويأ مويثيل ةيراطبةيراطبلا

(عورشملا ءازجأ ةلماش ريغ) مم (عافترلا) 69 × (قمعلا) 130 × (ضرعلا) 97داعبلا

مارج 469مارج 462(ةيراطب ةعومجم بيكرت عم) نزولا

(تياهنرهف ةجرد 104 ىلإ تياهنرهف ةجرد 5) ةيوئم ةجرد 40 ىلإ ةيوئم ةجرد 15-ليغشتلا ةرارح ةجرد

(فيثكت نودب) %80 ىلإ 20 نم ةبوطر ةبسنليغشتلا ةبوطر

 ةجرد 104 ىلإ تياهنرهف ةجرد 32) ةيوئم ةجرد 40 ىلإ ةيوئم ةجرد 0 :ددرتملا رايتلا ئياهمنحشلا ةرارح ةجرد
(تياهنرهف

تياباجيم SDRAM:  32 ،تياباجيم ROM:  128 ةلومحملا ةركاذلاةركاذلا

Bluetooth V2.1+EDRBluetooth V2.1+EDRةهجاولا
(IEEE802.11a/b/g/n) ةيلحملا ةيكلسللا ةكبشلا

C عونلا نم USB 2.0:  USB لصوم

NFCISO/IEC14443 عونلا نم A،  NFC Forum تياب 144 ،2 عونلا نم

قصلملا غارفطئاسولا رعشتسم
 ءادوسلا ةملعلا
قرولا ةياهن
ريشقتلا

(B-EP800-CHG-QM-R) ةدحاو ةحتفب ةيراطب نحاشرايخلا
(B-EP800-CHG6-QM-R) تاحتف تسب ةيراطب نحاش
(B-FP800-AC-QM-S) ددرتملا رايتلا ئياهم
(B-FP802-CR-QM-S) ةدحاو ةحتفب ضوح نحاش
(B-FP802-CR4-QM-S) تاحتف عبرأب ضوح نحاش
(B-EP900-SS-QM-R) فتكلا مازح
(B-FP803-BTH-QM-R) ةيطايتحا ةيراطب ةعومجم
(B-FP902-LL-QM-S) ةناطبلا ةميدع ةعباطلا ةناوطسأ تاودأ ةعومجم
(B-FP902-CC-QM-S) لمحلا ةبيقح
(B-FP800-DCJA-QM-R) رمتسملا رايتلا سباق ئياهم



25    طئاسولا تافصاوم .14

طئاسولا تافصاوم .14

I

H

H

E

E

B

DF F
G

D

G

C

A

J

J

B A

<Tags/Receipts>

<Labels>

Print surface

Feed direction

Roll direction: facing outside

Roll direction: facing outside

Black mark (back side)

Print surface

Feed direction

تاقصلملا

<تلاصيلا/تاملعلا>
(يفلخلا بناجلا) ءادوسلا ةملعلا

ةعابطلا حطس

ةيذغتلا هاجتا
جراخلل هجاوم :ةركبلا هاجتا

ةعابطلا حطس

ةيذغتلا هاجتا

جراخلل هجاوم :ةركبلا هاجتا
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(مم :ةدحولا)

.ةراشتسلل يلحملا عزوملاب لصتا ،ةناطب لب طئاسو مادختسا ةلاح يف .ةناطب نودب طئاسو مادختسل (B-FP902-LL-QM-S :رايخلا) ةناطب نودب ةناوطسأ مقط رفاوت مزلي1*

دنبلا

لاصيإقصلمطئاسولا عون
 ةميدع

1*ةناطبلا  تاملعبريشقتلاتاعفدلاعضولا
ءادوس

 تاملع نودب
ءادوس

10.013.010.016.0ىندأقصلملا عافتراأ

--999.967.0999.9ىصقأ

--7.010.07.0ىندأقصلملا لوطب

--996.960.0996.9ىصقأ

––26.0ىندأنيطبتلا قرو ضرعج

––58.0ىصقأ دحب

––24.0ىندأقصلملا ضرعد

––58.0ىصقأ دحب

24.032.0–ىندأطئاسولا ضرعد

58.058.0–ىصقأ

––3.0ىندأقصلملا ىلإ قصلملا نم غارفلاـه

––7.0ىصقأ دحب

––3.0ىندأءادوسلا ةملعلا لوطـه

––7.0ىصقأ دحب

––1.0ىندأيدومعلا غارفلا ضرعو

––7.0ىصقأ دحب

54.0ىصقأةلاعفلا ةعابطلا ضرعز

––995.058.0995.0ىصقأةلاعفلا ةعابطلا لوطح

 فرط نم 6.5–يلفسلا/يولعلا قصلملا فرط نم 1.0ةعابطلل ةلباقلا ريغ ةقطنملاط
يولعلا قصلملا

 فرط نم 1.0
يلفسلا قصلملا

φ60.0ىصقأيجراخلا ةفافللا رطقي

طقف يجراخةفافللا هاجتا
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عّنصملا نم هب ىصوملا ينيزختلا رمعلا نم لوطأ ةدمل طئاسولا تافافل نّزخت ل.
ٍمظتنم ريغ اًمدقت ببسي دق امم بناجلا اذه حيطست ىلإ يدؤي دق اذهف .ةينحنملا بناوجلا ىلع اهنّزخت لو .حطسملا فرطلا ىلع طئاسولا تافافل نّزخ 

.ةئيدر ةعابط ةدوجو طئاسولل
نإف ،مث نمو ةبرتلل ةيمحملا ريغ طئاسولا تاركب ضّرعتت نأ نكميف .حتفلا دعب قلغلا ةداعإ ىلع اًمئاد صرحاو ةيكيتسلب ٍسايكأ يف طئاسولا تافافل نّزخ 

.يليغشتلا ةعابطلا سأر رمع ريصقت ىلإ يدؤيس ةبرتلاو رابغلا تاميسج نم يفاضلا لكآتلا
وأ ةيلاعلا ةبوطرلا وأ ةعفترملا ةرارحلا ةجرد وأ ةرشابملا سمشلا ةعشل ةضّرعم نوكت دق يتلا نكاملا بّنجت .فاجو دراب ٍناكم يف طئاسولا تاركب نّزخ 

.زاغلا وأ رابغلا
هتافصاوم زواجتت لأ بجي ةرشابملا ةيرارحلا ةعابطلل مدختسملا يرارحلا قرولا 

Ca++ 800 نويلملا يف ءزج، Na+ 800 نويلملا يف ءزج، K+ 800 نويلملا يف ءزج، Cl- 600 نويلملا يف ءزج.
مادختسا بنجت .ةعابطلا سأرل يضارتفلا رمعلا ريصقت ىلع لمعت تانوكم ىلع يوتحي دق اًقباس ةعوبطملا تاقصلملا ضعب يف مدختسملا ربحلا ضعب 

.(Al2O3،  2SiO2،  2H2O) نيلواكلاو (CaCO3) مويسلاكلا تانوبرك لثم ةبلص داوم ىلع يوتحي ربح مادختساب اًقباس ةعوبطملا تاقصلملا

.كب صاخلا طئاسولا تافافل عّنصم وأ كيدل يلحملا عزوملاب لصتا ،تامولعملا نم ٍديزمل

!هيبنت
 يدؤي دق ةددحملا فلخ طئاسو مادختسا نإف .طقف ةددحملا تابلطتملا اهيف رفاوتت يتلا طئاسولا مدختسا .اًديج همهفو نّعمتب ضرعلا ليلد ةءارق ىلع صرحا
 مازتلاب طئاسولا تافافل عيمج عم لماعتلا يغبنيو .ةعابطلا ةدوج وأ زمرلا ةءارق ةيلباق صخت تلكشم ثودح يف ببستي مث نمو سأرلا رمع ريصقت ىلإ
.ةيانعب ةيلاتلا تاهيجوتلا أرقا .ةعباطلا وأ طئاسولا تافافلل ثدحي فلت يأ بنجتل ةطيحلا
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