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حظات للمستخدمينمال

وروبيةالتوافق مع المواصفات األ
وروبية لھذا المنتج والملحقات الكھربائية.حكام التوجيھات األا ألوروبية طبًقمة التوافق مع المواصفات األھذا المنتج يحمل عال

، بمقرھا الكائن في شارع Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbHوروبية مسؤولية شركةمة التوافق مع المواصفات األعال
+.49)-0-(2131-1245-0 نيوس، ألمانيا، ھاتف 41460، 7كارل شورتس. 

 Toshiba Tec Germany Imagingع المحلي أو بشركة تصال بالموّزوروبية، يرجى االللحصول على نسخة من إقرار التوافق مع المواصفات األ
Systems GmbH أو شركة Toshiba Tec.

وروبي فقط)تحاد األ(لال

التوافق مع المواصفات البريطانية
حكام التشريعات البريطانية لھذا المنتج والملحقات الكھربائية.ا ألمة تقييم المطابقة البريطانية طبًقھذا المنتج يحمل عال

ري، ، آبي كلويسترز، آبي غرين، تشيرتسي، َسToshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltdمة تقييم المطابقة البريطانية ھي مسؤولية عال
KT16 8RB 2244944 843-(0)-44+ ، الھاتف.

 Toshiba Tec U.K. Imaging Systemsع المحلي أو بشركة تصال بالموّزللحصول على نسخة من إقرار تقييم المطابقة البريطانية، يرجى اال
Ltd أو شركة Toshiba Tec.

(للمملكة المتحدة فقط)

ا على المستخدم اتخاذ إجراءات معينة.ھذا منتج من الفئة أ. وفي بيئة منزلية، قد يؤدي ھذا المنتج إلى تداخل موجات الراديو، وفي ھذا الحالة قد يكون لزاًم

ت الفيدرالية، الفئة أتصاالإشعار لجنة اال
). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:FCCت الفيدرالية (تصاال من قواعد لجنة اال15يتوافق ھذا الجھاز مع الفقرة 

 ضار. يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخٍل. يجب أال1
. غير مرغوٍب. يجب أن يقبل ھذا الجھاز أي تداخل وارد، ومن ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيال2ً
). FCCت الفيدرالية (تصاال من قواعد لجنة اال15جھزة الرقمية من الفئة أ، بموجب الفقرة  لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت توافقه مع حدود األحظة:مال

د ھذا الجھاز طاقة من ترددات موجات ت الضارة عند تشغيل الجھاز في بيئة تجارية. ويولّوقد تمت صياغة ھذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخال
ت تصاالت ضارة مع االرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخالا لإلالراديو ويستخدمھا ومن الممكن أن يشعھا كذلك، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه وفًق

ا على سلكية. ومن المحتمل أن يتسبب تشغيل ھذا الجھاز في منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار، وفي ھذه الحالة سيكون لزاًمالمعتمدة على الموجات الال
المستخدم تصحيح التداخل على نفقته الخاصة.

تحذير
ت لم تتم الموافقة عليھا صراحة من قبل الطرف المسؤول إلى إلغاء التصريح المقدم للمستخدم والذي يوكل بموجبه قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديال

باستخدام الجھاز.

يات المتحدة فقط)(للوال

Avis NMB-003, Classe A)، الفئة أ - ICES-003إشعار معيار المعدات المسببة للتداخل (
.ICES-003جھزة المسببة للتداخل يفي ھذا الجھاز الرقمي من الفئة أ بالمعيار الكندي لأل

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

(لكندا فقط)

يات المتحدة فقطية كاليفورنيا، الوال: لوال65مقترح كاليفورنيا رقم 

ية كاليفورنيا بأنھا تسبب السرطان. -بروبانول، المعروفة في وال2 ديكلورو-1،3يمكن لھذا المنتج أن يعرضك لمواد كيميائية منھا مادة 

 من المعلومات، يرجى زيارة الموقعلمزيٍد

www.P65Warnings.ca.gov.

تحذیر:

تحذیر:
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ستخدام في نطاق الرؤية المباشر في أماكن العرض المرئي.ھذا الجھاز غير مخصص لال

لتجنب حدوث انعكاسات في أماكن العرض المرئي، يجب عدم وضع ھذا الجھاز في نطاق الرؤية المباشر.

معلومات إعادة تدوير النفايات للمستخدمين:

.WEEEلكترونية - ا للشرط الخاص بنفايات المعدات الكھربائية واإلھذا المنتج مميز وفًق
  يجوز التخلص منه ضمن النفايات المحلية غير المصنفة، ولكن يجب جمعه بشكٍليشير استخدام ھذا الرمز إلى أن ھذا المنتج ال

منفصل. بالحرص على التخلص من ھذا المنتج بالطريقة الصحيحة، أنت تساعد على منع التبعات السلبية الممكنة على البيئة وصحة 
نسان، والتي قد تنجم عن معالجة ھذا المنتج بصورة غير صحيحة.اإل

تصال بالمورد الذي اشتريت منه ھذا المنتج. من المعلومات عن استرداد ھذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى االلمزيٍد

شعار (لتركيا)اإل
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

المعلومات التالية مخصصة للهند فقط:

 يجوز التعامل معه على أنه من ضمن النفايات المنزلية. بالحرص على التخلص من ھذا يشير ظھور ھذا الرمز إلى أن ھذا المنتج ال

نسان، والتي قد تنجم عن معالجة ھذا المنتج بالطريقة الصحيحة، أنت تساعد على منع التبعات السلبية الممكنة على البيئة وصحة اإل

المنتج بصورة غير صحيحة.

تصال بالمورد الذي اشتريت منه ھذا المنتج. من المعلومات عن استرداد ھذا المنتج وإعادة تدويره، يرجى االلمزيٍد

لكترونية بالھند" والتي تحظر اإل-يتوافق ھذا المنتج وما يحتويه من مكونات ومستھلكات وأجزاء وقطع غيار مع "قواعد النفايات 

استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم أو خماسي البروم ثنائي الفينيل 

ستثناء الموضح في "القواعد". في اال% بالوزن للكادميوم إال0.01% بالوزن و0.1بتركيزات عالية تتجاوز 

La siguiente información es solo para Argentina: 

El uso de este símbolo indica que  este producto  no puede ser tratado como

residuos domésticos. 

Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar

posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que

podrían derivarse de la incorrecta manipulación  de este producto. 

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su

distribuidor donde adquirió el producto. 

المعلومات التالية مخصصة لفيتنام فقط:

إقرار التوافق.
 الصادر عن 2014 أبريل 25 المؤرخ VBHN-BCT / 16 التي يتم بيعھا في أسواق فيتنام مع المرسوم Toshiba Tec Groupتتوافق منتجات 

لكترونية والكھربائية.ا من المحتوى المسموح به لبعض المواد الكيميائية السامة في المنتجات اإلوزارة الصناعة والتجارة والذي ينص على الحد مؤقًت
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ا.كيًا استهالستخدام التجاري وليس منتًجهذا المنتج مصمم لال

حظات:مال

.Toshiba Tec Corporationا دون الحصول على إذن كتابي مسبق من ا أو جزئًي يجوز نسخ ھذا الدليل كلًيال•

يمكن تغيير محتويات ھذا الدليل دون إخطار.•

خير من الدليل.صدار األ للحصول على اإلToshiba Tec Corporationتصال بالمندوب المعتمد لشركة يرجى اال

مات عن ھذا الدليل.يرجى الرجوع إلى ممثل الخدمة المعتمد المحلي بخصوص ما قد يكون لديك من استعال•

•Windowsمة تجارية مسجلة لشركة  عالMicrosoft Corporation.

وروبية للتجارة الحرة)وروبي، الرابطة األتحاد األالمستورد (لال

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

 نيوس، ألمانيا41460، 7شارع كارل شورتس 

المستورد (للمملكة المتحدة)
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd

، المملكة المتحدةKT16 BRBري، آبي كلويسترز، آبي غرين، تشيرتسي، َس

 المستورد (لتركيا)

BOER BILISIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI BCP

Yukari Dudullu, Tavukcuyolu Cad :8. شارع دميرتورك رقمA   34775،

عمرانية اسطنبول، تركيا

المصنع:

Toshiba Tec Corporation

 ، اليابان141  -8562، أوساكي، شيناجاوا-كو، طوكيو 1-11-1
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سلكيةت الالتصاالاحتياطات التعامل مع أجهزة اال

ا  يتطلب ترخيًصسلكي، والسلكية مخصصة لمحطات أنظمة نقل البيانات منخفضة الطاقة" بموجب قانون التلغراف الالف على أنه "معدة الھذا المنتج مصّن

للبث الراديوي. ويحظر القانون تعديل الجزء الداخلي لھذا المنتج.

معلومات تنظيمية
ع كما ھي موضحة في وثائق المستخدم المرفقة مع المنتج. ويتوافق ھذا المنتج مع معايير التردد ا لتعليمات المصّنيجب تركيب ھذا المنتج واستخدامه وفًق

مة التالية.الراديوي والسال

تكون المعايير التالية معتمدة في حالة التشغيل مع الھوائي المرفق. وتجنب استخدام أي ھوائيات أخرى مع ھذا المنتج.

وروبيةن التوافق مع المواصفات األأوروبا - إعال
ساسية والشروط ذات الصلة  متوافقتان مع المتطلبات األBV410D/BV420D بموجبه أن السلسلتين Toshiba Tec Corporationتعلن شركة 

 .EU/ 53 /2014خرى التي ينص عليھا توجيه  األ

مريكية (ت الفيدرالية األتصااللجنة االFCC(
حظة:مال

). وقد تمت FCCت الفيدرالية (تصاال من قواعد لجنة اال15جھزة الرقمية من الفئة أ، بموجب الفقرة لقد تم اختبار ھذا الجھاز وثبت توافقه مع حدود األ

د ھذا الجھاز طاقة من ترددات موجات الراديو ت الضارة عند تشغيل الجھاز في بيئة تجارية. ويولّصياغة ھذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخال

ت المعتمدة على تصاالت ضارة مع االرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخالا لإلويستخدمھا ومن الممكن أن يشعھا كذلك، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفًق

ا على المستخدم تصحيح سلكية. ومن المحتمل أن يتسبب تشغيل ھذا الجھاز في منطقة سكنية في حدوث تداخل ضار، وفي ھذه الحالة سيكون لزاًمالموجات الال

التداخل على نفقته الخاصة.

تنبيه:
).FCCت الفيدرالية (تصاال من قواعد لجنة اال15يتوافق ھذا الجھاز مع الفقرة 

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

 ضار. يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخٍل) يجب أال1(

. غير مرغوٍب) يجب أن يقبل ھذا الجھاز أي تداخل وارد، ومن ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيال2ً(

ت لم تتم الموافقة عليھا صراحة من الطرف المستفيذ من ھذا الجھاز إلى إلغاء التصريح المقدم للمستخدم والذي يوكل قد يؤدي إجراء أي تغييرات أو تعديال

بموجبه باستخدام الجھاز.

سلكية:تحذير التعرض للترددات الال
قدر رسال ھذا في مواضع توفر مساحة فصل ُترشادات المرفقة، كما يجب تركيب الھوائيات المستخدمة في جھاز اإلا لإليجب تركيب ھذا الجھاز وتشغيله وفًق

قتران مع أي ھوائيات أو أجھزة إرسال أخرى. ويجب أن يحصل المستخدمون حظر تركيبھا أو تشغيلھا باالشخاص، وُيقل من كل األ سم على األ20بـ 

سلكية.رسال لتحقيق التوافق الخاص بالتعرض للترددات الالالنھائيون ومسؤولو التركيب على إرشادات تركيب الھوائي وشروط تشغيل جھاز اإل

) كندا - وزارة الصناعة الكنديةIC(
 المعفاة من الرخصة في كندا.RSSھذا الجھاز متوافق مع معايير 

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

. يتسبب ھذا الجھاز في حدوث تداخٍل) يجب أال1(

 للجھاز. غير مرغوٍب) يجب أن يقبل ھذا الجھاز أي تداخل، ومن ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيال2ً(

.Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s)     

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

(1 ) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et

(2 ) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son

fonctionnement . 
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سلكيةمعلومات التعرض للترددات الال
سلكية. ومع ذلك، يجب بل وزارة الصناعة الكندية للتعرض للترددات الالسلكي بكثير عن الحدود الموضوعة من قِتقل طاقة الخرج المشع من الجھاز الال

دنى.ل التشغيل الطبيعي إلى الحد األمس البشري خال يصل باحتمال التالسلكي على نحٍواستخدام الجھاز الال

سلكية في ظل ظروف التعرض للھاتف بل وزارة الصناعة الكندية للتعرض للترددات الالكما تم تقييم ھذا الجھاز وإظھار توافقه مع الحدود الموضوعة من قِ

 سم).20(يفصل بين الھوائيات وجسم الشخص أكثر من 

Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF)
La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences

radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du

fonctionnement normal. 

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d’exposition aux RF d’IC dans des

conditions d’exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d’une

personne). 

جهزةستخدام هذه األالبلدان/المناطق المعتمدة ال
ء أو فنيي الخدمة المعتمدين من تصال بالوكالبل البلدان/المناطق المحددة. يرجى االسلكية من قِا لمعايير الترددات الالتمت الموافقة على ھذا الجھاز وفًق

Toshiba Tec.

ستخدامالتدابير الوقائية عند اال
تصال أو قد تتأثر  على موقع التركيب واتجاھه والبيئة وما إلى ذلك، قد يتراجع أداؤه في االسلكية. وبناًءيتواصل ھذا المنتج مع أجھزة أخرى عبر الموجات الال

بة بالقرب منه.جھزة المرّكاأل

 تعمل في نطاق الترددات الراديوية نفسه وقد تتداخل مع بعضھا البعض. وإذا كنت تستخدم تقنية LANسلكية  وأجھزة الشبكة المحلية الال ®Bluetoothتقنية 
تصال بالشبكة.مثل أو حتى فقد االحيان أقل من أداء الشبكة األ في وقت واحد، قد تواجه في بعض األLANسلكية  وأجھزة الشبكة المحلية الال®

.LANسلكية  أو أجھزة الشبكة المحلية الال ®Bluetoothوفي حال واجھتك مثل ھذه المشكلة، أوقف تشغيل إما تقنية 

ا عن الموجات الدقيقة (الميكروويف).حفظ بعيًدوُي

تصال أو قد يحدث خطأ اتصال بسبب انبعاث موجات الراديو من الموجات الدقيقة.قد يتراجع أداء اال

تصال. معدني. فقد يتراجع أداء اال تستخدم المنتج على طاولة معدنية أو بالقرب من جسٍمال

*Bluetooth® مة تجارية مسجلة لشركة . عالBluetooth SIG, Inc.
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مةاحتياطات السال

مةملخص السال
من. ستخدام اآلزمة لالمة الشخصية أثناء التعامل مع الجھاز أو صيانته. ويتضمن ھذا الدليل التحذيرات والتنبيھات الالعتناء بالسالمن الضروري للغاية اال

ا قبل استخدام الجھاز أو صيانته.جميع التحذيرات والتنبيھات الواردة في ھذا الدليل يجب قراءتھا وفھمھا جيًد

جراءات الموضحة في ھذا الدليل، أوقف تشغيل الطابعة حه عن طريق اإل يمكن إصالت لھذا الجھاز. إذا حدث خطأ الحات أو تعديال تحاول إجراء إصالال

ا للمساعدة. المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationوانزع كابل الطاقة من مصدر التيار، ثم اتصل بمندوب شركة 

معاني كل رمز من الرموز

مالحظة 
نتباه إليھا عند تشغيل الدليل.يشير إلى المعلومات التي يجب اال

تحذير

يشير ھذا الرمز إلى موقف خطر محتمل، يؤدي عدم تجنبه، إلى الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة أو تلف تحذير

خطير أو نشوب حريق في الجھاز أو الكائنات المحيطة.

يشير ھذا الرمز إلى موقف خطر محتمل، يؤدي عدم تجنبه، إلى إصابة بسيطة أو متوسطة أو تلف تنبيه

جزئي في الجھاز أو الكائنات المحيطة أو فقد البيانات.

جراءات الممنوعة (العناصر الممنوعة).يشير ھذا الرمز إلى اإلممنوع

 أو بالقرب منه.يتم وضع المحتويات الممنوعة المحددة داخل رمز 

(يشير الرمز الموجود على اليسار إلى "عدم التفكيك".)

جراءات الواجب تنفيذھا.يشير ھذا الرمز إلى اإلواجب تنفيذه

 أو بالقرب منه.يتم وضع تعليمات محددة داخل رمز 

(يشير الرمز الموجود على اليسار إلى "افصل قابس كابل الطاقة من المقبس".)

تحذير
شارة.ا لھذه اإلًف خاطئ أو خال إذا تم التعامل مع الجھاز على نحٍوصابة الخطيرةاإل أو الموتفضي إلى يشير ھذا إلى وجود خطر قد ُي

يحظر استخدام أي جهد 
ف جهد التيار كهربائي بخال

المتردد المحدد.

ن ذلك قد يتسبب في ف جھد التيار المتردد المحدد في لوحة التصنيف، أل تستخدم جھد كھربائي بخالال

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقنشوب 

.صدمة كهربائيةن ذلك قد يتسبب في حدوث  مبتلة ألتجنب توصيل أو فصل سلك الطاقة بأيٍدممنوع

ا من الطاقة، ا كبيًرإذا كان الجھاز يشترك في نفس منفذ التيار الكھربائي مع أي جھاز آخر يستھلك قدًرممنوع

جھزة. تأكد من توفير فسوف يتقلب التيار الكھربائي على نطاق واسع في كل مرة تعمل فيھا ھذه األ

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقمر قد يتسبب في نشوب منفذ خاص للجھاز، حيث إن تجاھل ھذا األ

تجنب وضع أشياء معدنية أو أوعية بھا ماء مثل زھريات الورد وأحواض الزھور والفناجين، وغير ممنوع

شياء المعدنية أو السائل المسكوب في الجھاز، فقد يتسبب ذلك على الجھاز. حيث إنه في حال دخول األ

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقذلك في نشوب 
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شياء الغريبة في الجھاز شتعال أو غيرھا من األتجنب إدخال أو إسقاط أشياء معدنية أو أشياء قابلة لالممنوع

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقن ذلك قد يتسبب في نشوب ل فتحات التھوية، ألمن خال

رجى عدم وضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة أو شده ف أو تعديل كبل الطاقة. كما ُيتجنب خدش أو إتالممنوع

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقن ذلك قد يتسبب في نشوب أو ثنيه بشكل مفرط، أل

ُفصل القابس. ط الجھاز أو تعرضت العلبة للتلف، فأوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل قابس كبل الطاقة من سقِأ

ا للمساعدة. المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationالمنفذ، ثم اتصل بممثل شركة 

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقفمواصلة استخدام الجھاز في ھذه الحالة قد يتسبب في حدوث 

مواصلة استخدام الجھاز في حالة غير طبيعية كأن يصدر الجھاز أدخنة أو روائح غريبة، فقد يتسبب فصل القابس.

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقذلك في نشوب 

ا وافصل قابس كبل الطاقة من المنفذ.ت، أوقف مفتاح الطاقة فوًروفي ھذه الحاال

ا للمساعدة. المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationثم اتصل بممثل شركة 

إذا دخلت أجسام غريبة (شظايا معدنية، مياه، سوائل) في الجھاز، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل فصل القابس.

ا  المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationقابس كبل الطاقة من المنفذ، ثم اتصل بممثل شركة 

للمساعدة.

.صدمة كهربائية أو حدوث حريقفمواصلة استخدام الجھاز في ھذه الحالة قد يتسبب في حدوث 

 ثم سحبه.عند نزع كبل الطاقة، احرص على مسك القابس جيداًفصل القابس.

 أو حدوث حريقك الداخلية أو تعريتھا ومن ثم يتسبب في نشوب سالسحب الكبل قد يتسبب في قطع األ

.صدمة كهربائية

تحقق من تأريض الجھاز بشكل صحيح. تأريض.توصيل سلٍك

.طالة مؤرضة أيضاًت اإلوينبغي أن تكون كبال

جھزة غير المزودة بمؤرض مناسب. في األصدمة كهربائية أو حدوث حريقفقد يحدث 

ح أو تعديل الجھاز بنفسك.غطية أو إصالتجنب إزالة األممنوع التفكيك.

ا للمساعدة. المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationاتصل بممثل شركة 

 أو الحواف الحادة داخل جزاء الساخنة جداً بسبب التيار العالي الجھد أو األصابةلإلفقد تتعرض 

الجھاز.

.احريقًسبب ذلك شتعال، فقد ُي يحتوي على غاز قابل لال تنظف ھذا المنتج باستخدام منظف بخاٍخالممنوع

صابة بقاطعة الورق في الطابعة.ض نفسك لإل تعّريجب التزام الحيطة لئالممنوع



مةاحتياطات السال    8

تنبيه

تنبيه
شارة.ا لھذه اإلًف خاطئ خالشياء إذا تم التعامل مع الجھاز على نحٍو األتلف الشخصية أو صابةاإليشير ھذا إلى احتمالية 

حتياطاتاال
حتياطات التالية على ضمان استمرار ھذا الجھاز في أداء وظائفه بصورة صحيحة.ستساعدك اال

ئمة:حاول تجنب المواقع التي تتسم بھذه الظروف غير المال•

درجات حرارة مخالفة للمواصفات-
أشعة الشمس المباشرة-
الرطوبة العالية-
مصدر الطاقة المشترك-
ھتزاز الزائداال-
الغبار/الغاز-

 بمحلول تنظيف خفيف.ينبغي تنظيف الغطاء عن طريق مسحه بقطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة قليالً•

ستيكية.غطية البالحظر استخدام المرقق أو أي مذيب متطاير آخر على األُي

 المحددة فقط.TOSHIBA TEC CORPORATIONاستخدم ورق •

شعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو الغبار أو الغاز.ا ألًضماكن التي قد يكون فيھا معّرن الورق في األ تخّزال•

. مستٍوتأكد من تشغيل الطابعة على سطٍح•

 .FSP060-RAAK3 آخر غير مھايئ  تستخدم أي جھاٍزعند توصيل الطابعة بمصدر طاقة خارجي مثل مھايئ التيار المتردد، ال•

 بالطابعة.نة في ذاكرة الطابعة يمكن فقدانھا نتيجة عطٍلأي بيانات مخّز•

 على الخط الكھربائي.خرى التي يحتمل أن تسبب تداخالًجھزة األحاول تجنب استخدام ھذا الجھاز على نفس مصدر الطاقة مع أجھزة عالية الجھد أو األ•

افصل الجھاز متى كنت تعمل بداخله أو تنظفه.•

حافظ على خلو بيئة عملك من شحنات الكھرباء الساكنة.•

.صابةاإلشياء قد تصبح غير متزنة وتسقط مسببة لك تضع أشياء ثقيلة على الجھاز، حيث إن ھذه األ•

.حريقتجنب سد فتحات التھوية بالجھاز، حيث إن ذلك سيتسبب في تراكم الحرارة داخل الجھاز مما قد يتسبب في حدوث •

صابةاإل تسند إلى الجھاز. فقد يسقط عليك ويسبب لك ال•

افصل الجھاز عند عدم استخدامه لمدة طويلة من الوقت.•

 ومستقر. مستٍوضع الجھاز على سطٍح•

طلب الصيانة

د من خدمات الصيانة التي نقدمھا.استفِ•

جزاء الداخلية للجھاز.ا للمساعدة مرة كل عام لتنظيف األ المعتمد طلًبToshiba Tec Corporationبعد شراء الجھاز، اتصل بممثل شركة 
.عطل أو حريقسيتراكم الغبار داخل الجھاز وقد يتسبب في حدوث 

جواء الرطبة. خاص قبل المواسم الممطرة واألال بشكٍلويكون التنظيف فّع

ا.حداث مسبًقخرى الضرورية للحفاظ على جودة الجھاز وأدائه، ما يمنع وقوع األعمال األتشمل خدمة الصيانة الوقائية لدينا فحوصات دورية واأل•

 المعتمد.Toshiba Tec Corporationللحصول على التفاصيل، يرجى استشارة ممثل شركة 

خرىاستخدام المبيدات الحشرية والكيماويات األ•

ء.خرى وقد يتسبب في تقشير الطالجزاء األخرى. فھذا سيؤدي إلى بلي العلبة أو األض الجھاز لمبيدات الحشرات أو المذيبات المتطايرة األ تعّرال
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. نظرة عامة على المنتج1

مقدمة
عداد العام وكيفية تأكيد تشغيل الطابعة باستخدام المطبوعات ا لك لشرائك طابعة الرمز الشريطي. يحتوي دليل المالك ھذا على معلومات قيمة بشأن اإلشكًر

ختبارية. اقرأ ھذا الدليل بعناية لمساعدتك في الحصول على أقصى أداء وعمر تشغيلي من الطابعة. وتأكد من أن يظل ھذا الدليل في المتناول للرجوع إليه اال

ا.يومًي

 من المعلومات بخصوص ھذا الدليل. للحصول على مزيٍدToshiba Tec Corporationتصال بممثل شركة رجى االوُي

الخصائص
تتميز ھذه الطابعة بالخصائص التالية:

فتح صندوق التغليف

افتح صندوق التغليف وأخرج الطابعة.1

تأكد من عدم وجود خدوش على الطابعة أو أي أضرار أخرى بها.2

مالحظة 
 أي مسؤولية عن أي تلف يحدث أثناء نقل المنتج.Toshiba Tec Corporation تتحمل شركة ال

.ا لنقل الطابعة مستقبالًاحتفظ بالصناديق الكرتونية ومواد التغليف الداخلية تحسب3ً

ا مزودة  وواجھة منفذ إيثرنت بشكل قياسي. ويمكن أن تأتي أيًضUSBتأتي الطابعة مزودة بمنفذ الواجهات

) كخيارات إضافية.RS-232C وواجھة تسلسلية (Bluetoothسلكية وبشبكة محلية ال

ممت آلية الطابعة للسماح بسھولة التشغيل والوصول إلى القطع الداخلية للصيانة.ُصستخدامسهولة اال

 203 نقطة/مم (8يمكن الحصول على طباعة واضحة عالية الدقة بفضل رأس طباعة بدقة أجهزة مرنة

) بسرعات BV420D-GS02-QM-S وBV410D-GS02-QM-Sنقطة/بوصة) (في 

 نقطة/300 نقطة/مم (11.8 بوصة/ثانية) أو رأس طباعة بدقة 7 مم/ثانية (177.8تصل إلى 

) بسرعات تصل BV420D-TS02-QM-S وBV410D-TS02-QM-Sبوصة) (في 

 بوصة/ثانية).5 مم/ثانية (127إلى 

ختيارية التالية.جھزة االا تزويد الطابعة باأليمكن أيًضمجموعة كاملة من الخيارات

وحدة القاطعة•

وحدة التقشير•

حامل الوسائط الخارجي•

سلكيةواجھة توصيل الشبكة المحلية الال•

Bluetoothواجھة •

) التسلسليةRS-232Cواجھة (•

غطاء مھايئ التيار المتردد•
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عند شراء كبل الطاقة
مر كذلك، فيرجى شراء كبل طاقة معتمد يفي بالمعايير التالية أو اتصل بممثل شركة  يتم إرفاق سلك الطاقة بھذه الطابعة،  وإذا كان األفي بعض البلدان، ال

Toshiba Tec Corporation.المعتمد 

عتمادمة االعالالوكالةالبلد/المنطقةعتمادمة االعالالوكالةالبلد/المنطقةعتمادمة االعالالوكالةالبلد/المنطقة

SEMKKOالسويدVDEألمانياSAAأستراليا

SEVسويسراNSAIأيرلنداOVEالنمسا

IMQإيطالياCEBECبلجيكا
المملكة 

المتحدة
ASTA

METIاليابانCSAكندا
المملكة 

المتحدة
BSI

KEMAھولنداDEMKOالدنمارك

يات الوال

المتحدة 

مريكيةاأل

UL

HARأوروباNEMKOالنرويجFEIفنلندا

CNSتايوانAEEإسبانياUTEفرنسا

جنوب 

أفريقيا
SABS
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% من التيار المقدر للمنتج125قل، على األ1*

رشادات الخاصة بكبل الطاقةاإل

 أمبير. 10 فولت، 125دنى  فولت تيار متردد، يرجى اختيار كبل طاقة يبلغ تصنيفه األ125 و100ستخدام مع مصدر طاقة يتراوح بين لال.1

 أمبير. 10 فولت، 250دنى  فولت تيار متردد، يرجى اختيار كابل طاقة يبلغ تصنيفه األ240 و200ستخدام مع مصدر طاقة يتراوح بين لال.2

م أو أقل.2يرجى اختيار كابل طاقة يبلغ طوله .3

. راجع الشكل التالي.ICE-320-C14يجب إدخال قابس كبل الطاقة المتصل بمھايئ التيار المتردد في مدخل .4

جنوب أفريقياأسترالياالمملكة المتحدةأوروباأمريكا الشماليةالبلد/المنطقة

كابل الطاقة

دنى)التصنيف (الحد األ

النوع

 10 فولت، 125

أمبير 

SVT

 فولت250

H05VV-F

 فولت250

H05VV-F

 فولت250

يلبي معيار 

AS3191،

حمال سلك يناسب األ

الخفيفة أو العادية

 أمبير6 فوات، 250

H05VV

 حجم الموصل 

دنى)(الحد األ

2 ممx  0.75 23 ممx  0.75 23 ممx  0.75 23  مم3/18AWG3 x  0.75رقم 

تكوين القابس (النوع 

ا) المعتمد محلًي

1* فولت 1250* فولت 1250* فولت 250 أمبير10 فوات، 250 أمبير10 فولت، 125دنى)التصنيف (الحد األ
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. وصف المكونات2

أسماء المكونات المبينة في ھذا القسم مستخدمة في الفصول التالية.

مامي والخلفيالمنظرين األ

مالحظة 
.ت". توصيل الكبال6 "22صفحة بالنسبة لقسم الواجھة في الجانب الخلفي، يرجى الرجوع إلى       

تنبیھ
المخاطر الميكانيكية

قه.حشر أصابعك في فتحة الورق أثناء فتح الغطاء العلوي أو إغالصابة، احترس من أن ُتلتجنب اإل

اسم الجزءرقماسم الجزءرقم
نافذة عرض الوسائط3] (الطاقة)POWERزر [1

فتحة الورق4منفذ الوسائط2

[1]

[2]

[3]

[4]
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الجزء الداخلي

تحذیر
سطح ساخن

قد تصاب بحروق.
تجنب لمس رأس الطباعة أو ما حولھا بعد الطباعة مباشرة.

ا للغاية أثناء الطباعة.يصبح رأس الطباعة ساخًن

اسم الجزءرقماسم الجزءرقم
بكرة أسطوانة الطابعة7الغطاء العلوي1

 الوسائط (أيسر، أيمن)دليال8جزئا تحرير القفل (أيسر، أيمن)2

 القلبحامال9حامل بكرة الوسائط3

مثبط الوسائط (العلوي)10ذراع قفل الحامل4

رأس الطباعة11مثبط الوسائط (السفلي)5

مستشعرات الوسائط6

[3]

[2]

[4]

[5]

[7]

[6]

[8]

[8]

[3]

[10]

[9]

[11] [1]

[2]
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. الملحقات3

اسم الجزءرقماسم الجزءرقم
USBكبل 3دليل المالك1

2CD-ROM4مھايئ التيار المتردد

[1] [2] [3]

[4]
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. وظائف لوحة التشغيل4

زرار الموجودة على لوحة التشغيل في تشغيل الطابعة وإعدادھا.ستخدم األُت

BV410D

مالحظة 
عطال . استكشاف األ14 "38صفحة . للتفاصيل، راجع       LCD (خطأ) وتظھر رسالة على شاشة ERRORعند حدوث خطأ في الطابعة، يضيء مصباح 

.حھا"وإصال

ستخدامالوظيفة/االسماالرقم
 (عرض بلوري LCDشاشة 1

سائل)

سلكية وغير ذلك.شارة الالتعرض رموز حالة الطابعة، مثل قوة اإل•

 أبجدية رقمية أو رموز.شار إلى حالة الطابعة بحروٍفوُي•

تصال يضيء عندما تكون الطابعة في وضع اال• (متصل)ONLINEمصباح 2

يومض عند تواصل الطابعة مع كمبيوتر مضيف.•

 تعمل بشكل صحيح.تصال أو نفاذ الورق أو كون الطابعة اليضيء عند حدوث خطأ في اال (خطأ)ERRORمصباح 3

ستخدم ھذا الزر تصال. وُييغذي ورقة وسائط واحدة بالضغط على ھذا الزر أثناء وجود الطابعة في وضع اال] (تغذية)FEEDزر [4

على في تشغيل شاشة التعليمات أو شاشة التحديد.في تحريك المؤشر أل

] (إعادة RESTARTزر [5

تشغيل)

نترنت.تصال باإليؤدي الضغط على ھذا الزر بعد إزالة سبب الخطأ إلى إعادة الطابعة إلى حالة اال•

ا إلى استئناف عمل الطباعة.يؤدي الضغط على ھذا الزر أثناء توقف الطابعة مؤقًت•

سفل في عادة تشغيل الطابعة عن طريق إنھاء شاشة التعليمات أو لتحريك المؤشر ألويستخدم ھذا الزر إل•

شاشة التحديد.

ا.يوقف الطباعة مؤقًت•] (إيقاف مؤقت)PAUSEزر [6

ا أو حدوث خطأ.يعيد تعيين الطابعة عند إيقافھا مؤقًت•

ستخدم ھذا الزر في تثبيت العناصر المحددة في تشغيل شاشة التعليمات أو شاشة التحديد.وُي•

ONLINE ERROR

FEED

RESTART

PAUSE

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]

[2]
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>LCD<الرموز المعروضة على شاشة 

ستخدامالوظيفة/االالرمزسماالرقم
سلكية شار إلى كثافة الشبكة المحلية الالختيارية. ُيسلكية االيشير إلى وقت تثبيت الشبكة المحلية الالسلكية الشبكة المحلية الال1

 مستويات.4بـ 

ختيارية. عند سلكية االيشير إلى وقت تثبيت الشبكة المحلية الالالتجوالرتباطاال2

فقد موجة الراديو لنقطة الوصول المحددة، يتم البحث عن 

ا.موجة أخرى وتوصيلھا تلقائًي
سلكيةتوصيل الشبكة المحلية الال

 في حالة تركيب وحدة Bluetoothتشير إلى حالة اتصال Bluetoothتوصيل Bluetoothتوصيل 3
Bluetoothختيارية. اال

Bluetoothقابل للتوصيل 

.Bluetoothتصال التلقائي لـ يومض أثناء وضع إعادة االBluetoothتوصيل Bluetoothوضع 4

يشير إلى حالة نقل البيانات.إرسال/استقبال البياناتاستقبال البيانات5

BV400D-T

PRINTED
IP : 192. XXX. XXX. XXX

000000
ONLINE

V1.0

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]
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BV420D

مالحظة 
 (خطأ)، يكون قد حدث خطأ في الطابعة.ERRORعندما يضيء مصباح 
.حھا"عطال وإصال. استكشاف األ14 "38صفحة للتفاصيل، راجع       

 

ستخدامالوظيفة/االسماالرقم
يضيء عند تشغيل الطاقة. (الطاقة)POWERمصباح 1

تصاليضيء عندما تكون الطابعة في وضع اال• (متصل)ONLINEمصباح 2

يومض عند تواصل الطابعة مع كمبيوتر مضيف.•

 تعمل بشكل صحيح.تصال أو نفاذ الورق أو كون الطابعة اليضيء عند حدوث خطأ في اال (خطأ)ERRORمصباح 3

تصال.يغذي ورقة وسائط واحدة بالضغط على ھذا الزر أثناء وجود الطابعة في وضع اال] (تغذية)FEEDزر [4

ا.يوقف الطباعة مؤقًت•] (إيقاف مؤقت)PAUSEزر [5

ا أو حدوث خطأ.يعيد تعيين الطابعة عند إيقافھا مؤقًت•

ONLINEPOWER ERROR

FEED

PAUSE

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
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. إعداد الطابعة5

يوضح ھذا الفصل إجراءات إعداد الطابعة قبل تشغيلھا.

تحذیر
تجنب استخدام الطابعة في المواقع التي تتعرض فيھا لضوء شديد (مثل أشعة الشمس المباشرة ومصباح المكتب). 

فقد يؤثر ھذا الضوء على مستشعرات الطابعة، مما يؤدي إلى حدوث خلل.

حتياطاتاال
حتياطات التالية.رجى مراعاة االمة المشغل والطابعة، ُيلضمان أفضل أداء لبيئة التشغيل وسال

ھتزاز وأشعة الشمس المباشرة. من الرطوبة الزائدة ودرجة الحرارة المرتفعة والغبار واال خاٍل في مكاٍن ومستٍو مستقٍرل الطابعة على سطٍحشّغ•

حافظ على خلو بيئة العمل من شحنات الكھرباء الساكنة. فقد يتسبب تفريغ الشحنات الساكنة في تلف المكونات الداخلية الحساسة.•

احرص على توصيل الطابعة بمصدر نظيف للتيار المتردد وعدم اتصال نفس المصدر بأي أجھزة أخرى عالية الجھد مما قد تتسبب في التشويش على •
مصدر الطاقة.

تأكد من توصيل الطابعة فقط بمصدر تيار متردد مؤرض بشكل مناسب.•

جزاء المتحركة بالطابعة. من األنحشار في أيٍبسك لال تتعرض أصابعك أو مالل الطابعة والغطاء مفتوح. واحرص على أال تشّغال•

قبل العمل داخل الطابعة أو تنظيفھا، تأكد من فصل التيار عن الطابعة وإزالة مھايئ التيار المتردد من الطابعة.•

. (راجع دليل اللوازم).Toshiba Tec Corporationللحصول على أفضل النتائج وأطول عمر تشغيلي للطابعة، استخدم الوسائط التي توصي بھا •

ا للمواصفات المحددة في قسم "كيفية تخزين الوسائط ومناولتھا" من ھذا الدليل.ن الوسائط وفًقخّز•

 تتعرض لصدمة كھربائية. من أغطية الجھاز حتى ال تزيل أيٍتحتوي آلية الطابعة ھذه على مكونات عالية الجھد،  ولذلك ينبغي أال•
لين إليھا.اسة  التي قد تتعرض للتلف في حال وصول أفراد غير مخّونات الحّسوإضافة إلى ذلك، تحتوي الطابعة على العديد من المكّو

 بمحلول تنظيف خفيف.ف الطابعة من الخارج بقطعة قماش نظيفة وجافة أو قطعة قماش مبللة قليالًنّظ•

يصبح رأس الطباعة والملحقات ساخنة للغاية أثناء الطباعة. قد تصاب بحروق إذا لمسته وھو على تلك الحال. لذلك، انتظر حتى تبرد الطابعة بدرجة كافية •
قبل التنظيف.

 لتنظيف رأس الطباعة.Toshiba Tec Corporationواستخدم منظف رأس الطباعة الذي توصي به شركة 

تجنب فصل الطاقة عن الطابعة أو إزالة قابس الطاقة أثناء الطباعة أو وميض أي مصباح.•

يجب تثبيت الطابعة بالقرب من مأخذ التوصيل، ويجب ضبطھا بحيث يمكن إزالة قابس الطاقة من مأخذ التوصيل بسھولة.•

وساخ إلى نشوب حريق طراف. فقد يؤدي تراكم الغبار واألقل وتنظيفه من حول األيجب إزالة قابس الطاقة من مأخذ التوصيل مرة واحدة في العام على األ•
بسبب الحرارة المنبعثة من التسرب الكھربائي.

 يتم الضغط على الملصق.لغاء قفل الغطاء العلوي حتى ال يتم استخدام الطابعة لفترة طويلة، اسحب ذراع تحرير القفل باتجاھك إلعندما ال•
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جراء الخاص بإعداد الطابعةاإل
عداد الطابعة بشكل صحيح.زمة إلجراءات الاليوضح ھذا القسم اإل

تنبیھ
.USBيثرنت أو كبل  أو اإلRS-232Cتصال بجھاز كمبيوتر مضيف، يلزم أن يتم ذلك عبر كبل لتتمكن من اال•

 عمل له). دبابيس (تجنب استخدام كبل مودم الRS-232C  :9كبل -
Base 10/100كبل إيثرنت: -
USB  :V2.0 (Hi-Speed)كبل -

.Windows إلى تمكين الطباعة من تطبيقات Windowsسيؤدي استخدام برنامج تشغيل •
.Toshiba Tecتصال بممثل شركة ا التحكم في الطابعة باستخدام أوامر البرمجة الخاصة بھا. للحصول على التفاصيل، يرجى االيمكن أيًض

افتح صندوق التغليف وأخرج الطابعة وملحقاتها من الصندوق.1

ضع الطابعة في المكان حيث سيتم استخدامها.2
مة" المرفقة.ستخدام الطابعة وتثبيتھا بشكل صحيح، راجع "احتياطات السالال

تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.3
.. تشغيل/إيقاف الطابعة"8 "24صفحة راجع       

.USBيثرنت أو كبل  أو اإلRS-232Cل الطابعة بكمبيوتر مضيف أو شبكة باستخدام كبل ِص4
.ت". توصيل الكبال6 "22صفحة راجع       

ل كبل الطاقة بمأخذ طاقة مؤرض بشكل صحيح.ل مهايئ التيار المتردد بالطابعة، ثم ِصِص5
.. توصيل مھايئ التيار المتردد وكبل الطاقة"7 "23صفحة راجع       

ل الوسائط.حّم6ِ
.. تحميل الوسائط"10 "26صفحة راجع       

اضبط موضع مستشعرات الوسائط بحيث تتوافق مع الوسائط المراد استخدامها.7
.. ضبط مستشعرات الوسائط"11 "30صفحة راجع       

ثبت برنامج تشغيل الطابعة في الكمبيوتر المضيف.8
راجع "برنامج تشغيل الطابعة" على القرص المضغوط.

ل الطابعة.شغ9ِّ
.. تشغيل/إيقاف الطابعة"8 "24صفحة راجع       
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ت. توصيل الكبال6

ت في ھذه ثة أنواع من الكبالتصال بالطابعة من جھاز الكمبيوتر المضيف أو أجھزة أخرى. يمكن استخدام ثالت االيوضح ھذا الفصل كيفية توصيل كبال

الطابعة.

تنبیھ
يقاف. تأكد من توصيل الكبل التسلسلي عندما تكون الطابعة والكمبيوتر المضيف قيد اإل•

إذا تم إجراء محاولة لتوصيل الكبل أثناء تشغيل الطابعة والكمبيوتر المضيف، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف أو صدمة كھربائية أو دارة قصيرة.•

ستخداماالاسم الجزءرقم
يستخدم لتوصيل مھايئ التيار المتردد.مقبس الطاقة1

.USB للكمبيوتر المضيف بكبل USBيستخدم لتوصيل أحد منافذ  لتوصيل الكمبيوتر المضيفUSBواجھة 2

 متصل بأحد B الذي يحتوي على قابس من النوع USBاستخدم كبل 

جوانبه.

.USBيستخدم لتوصيل جھاز آخر بكبل USB لتوصيل ذاكرة USBواجھة 3

 ROMعلى سبيل المثال، تنزيل البرامج الثابتة، وتوسيع ذاكرة 

 وما إلى ذلك، وليس للمستخدم.USBباستخدام ذاكرة 

ضافة إلى ذلك، يمكن . باإلEthernetيستخدم لتوصيل شبكة بكبل واجھة إيثرنت4

 بالكمبيوتر المضيف.Ethernetتصال المباشر بأي منفذ اال

مالحظة 

 يتوافق مع المعيار.Ethernetتأكد من استخدام كبل •
10BASE-T الفئة الثالثة أو أعلى :

100BASE-TXالفئة الخامسة أو أعلى :
 متر100طول الكبل: يصل طول القطعة إلى 

تصال بسبب تداخل موجات الراديو مع الكبل، إذا حدث خطأ في اال•
) محمي.STPفاستخدم كبل (

)RS-232Cالواجھة التسلسلية (5

(خيار)

 للكمبيوتر المضيف بكبل تسلسلي.COMيستخدم لتوصيل أحد منافذ 

[1] [2] [3] [4] [5]
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. توصيل مهايئ التيار المتردد وكبل الطاقة7

].2] بمهايئ التيار المتردد [1ل كبل الطاقة [وّص1

مالحظة 
. "عند شراء كبل الطاقة"12صفحة في حالة عدم إرفاق سلك الطاقة بھذه الطابعة، فيرجى شراء السلك الصحيح المشار إليه في 

] في الجانب الخلفي من الطابعة.4] في مقبس الطاقة [3أدخل موصل مهايئ التيار المتردد[2

خر من كبل الطاقة في مأخذ تيار مؤرض.أدخل الطرف اآل3

[1]

[2]

[4]

[3]
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. تشغيل/إيقاف الطابعة8

تنبیھ
] (الطاقة) بالطابعة لتشغيلھا أو إيقاف تشغيلھا.POWERاضغط زر [•

 للطابعة.ن ذلك قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صدمة كھربائية أو تلٍفيقاف تشغيل الطابعة ألتجنب توصيل سلك الطاقة لتشغيل الطابعة أو فصله إل

تجنب فصل الطاقة عن الطابعة أثناء الطباعة، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى انحشار الوسائط أو تلف الطابعة.•

ن ذلك قد يؤدي إلى فقدان أو تلف البيانات قيد التنزيل. (متصل) ألONLINEتجنب إيقاف تشغيل الطابعة أثناء وميض مصباح •

كيفية تشغيل الطاقة

مالحظة 
 ثم الكمبيوتر المضيف.إذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، فمن المستحسن تشغيل الطابعة أوالً

>BV410D<

.] (الطاقة) مع استمرار الضغط لبضع ثواٍنPOWERبينما تكون الطابعة قيد التوقف، اضغط على زر [1

 الموجودة على لوحة التحكم.LCDتضيء شاشة 2
 (متصل).ONLINEإذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، يضيء مصباح 

>BV420D<

.] (الطاقة) مع استمرار الضغط لبضع ثواٍنPOWERبينما تكون الطابعة قيد التوقف، اضغط على زر [1

 (الطاقة) الموجود على لوحة التحكم.POWERيضيء مصباح 2
 (متصل).ONLINEإذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، يضيء مصباح 

مالحظة 

 ثانية) بعد 0.5 في الوميض (الفاصل الزمني: ONLINE بعد التشغيل. يبدأ المصباح Open Typeكمال تحميل خطوط  ثانية إل30مرسيتطلب اال•
 إلى إضاءة. أثناء وميض المصباح ONLINE، تتغير حالة المصباح Open Type بعد التشغيل. عند اكتمال تحميل خطوط  ثواٍن10مرور 

ONLINEيمكن طباعة ملفات تتضمن خطوط  أنه ال، يمكن تلقي بيانات الطباعة؛ إال Open Type.

 (خطأ)، يكون قد حدث خطأ في الطابعة. ERRORعندما يضيء مصباح •
.حھا"عطال وإصال. استكشاف األ14 "38صفحة للتفاصيل، راجع      

كيفية إيقاف الطاقة

مالحظة 

 ثم الطابعة.إذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، فمن المستحسن إيقاف الكمبيوتر المضيف أواًل

>BV410D<

 يومض). (متصل) بلوحة التحكم (الONLINEإذا كانت الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر مضيف، فتأكد من إضاءة مصباح 1

 ويتوقف تشغيل الطابعة.LCD] (الطاقة) لفترة من الوقت. تنطفئ شاشة POWERاضغط على زر [2
 (متصل) بلوحة التحكم.ONLINEإذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، فتأكد من انطفاء مصباح 

>BV420D<

 يومض). (متصل) بلوحة التحكم (الONLINEتأكد من إضاءة مصباح 1

] (الطاقة) لفترة من الوقت. تنطفئ كافة المصابيح ويتوقف تشغيل الطابعة.POWERاضغط على زر [2
 (متصل) بلوحة التحكم.ONLINEإذا كانت الطابعة متصلة بجھاز كمبيوتر مضيف، فتأكد من انطفاء مصباح 
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ق الغطاء العلوي. فتح وإغال9

لفتح الغطاء العلوي
].2]، افتح الغطاء العلوي [1أثناء سحب جزء تحرير القفل [

ق الغطاء العلويغالإل
أغلق الغطاء العلوي.

مالحظة 
، قد تتأثر جودة الطباعة.ا، وإالتأكد من غلق الغطاء العلوي تماًم

[2]

[1]

[1]
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. تحميل الوسائط10

يوضح ھذا الفصل كيفية تحميل الوسائط في الطابعة. ھذه الطابعة مخصصة لطباعة لفة الوسائط (لفة الملصقات ولفة البطاقات) والورق ذي الطيات. استخدم 

.Toshiba Tec Corporationالوسائط المعتمدة من شركة 

تحذیر
تجنب لمس رأس الطباعة أو ما حولھا بعد الطباعة مباشرة.

ا للغاية أثناء الطباعة. قد تصاب بحروق إذا لمسته وھو على تلك الحال.يصبح رأس الطباعة ساخًن

تنبیھ
قه.حشر أصابعك في فتحة الورق أثناء فتح الغطاء العلوي أو إغالصابة، احترس من أن ُتلتجنب اإل•

 تلمس رأس الطباعة،ال•
خرى.ت جودة الطباعة األحرف بسبب الكھرباء الساكنة أو مشكالفقد يتسبب ذلك في تلف بعض األ

(لفة الملصقات ولفة البطاقات) تحميل لفة الوسائط

افتح الغطاء العلوي.1
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

] نحو الخارج.2]، حرك حامل الوسائط [1مع الضغط على ذراع قفل الحامل [2

مالحظة 

تأكد من إجراء معايرة لمستشعرات الوسائط عند تغيير نوع الوسائط.•
" في القرص المضغوط.BV400للحصول على تفاصيل، راجع "مواصفة التشغيل الرئيسية لسلسلة 

ستخدامھا في الطابعة ھي على النحو التالي.حجم الوسائط المتاحة ال•

 بوصة)5 مم كحد أقصى (127قطر اللفافة: -
 بوصة)1.65 مم (42 بوصة) أو 1.5 مم (38.1 بوصة) أو 1 مم (25.4ساسي: القطر الداخلي األ-

 بوصة)، فستكون ھناك حاجة إلى حامل الوسائط 3 مم (76.2ساسي  بوصة) أو إذا بلغ القطر الداخلي األ5 مم (127إذا بلغ قطر لفافة الوسائط •
ختياري).الخارجي (اال

. "حامل الوسائط الخارجي (خيار)"33صفحة للتفاصيل، راجع      

 بوصة) عن شحن المنتج من المصنع. 1.65 مم (42 بوصة) و 1.5 مم (38.1] على 1ساسي في حامل لفافة الوسائط [يتم ضبط حجم الحامل األ•
]، ثم اقلبه وضعه في إطار الطابعة كما ھو 2ساسي [ بوصة)، قم بإزالة الحامل األ1 مم (25.4وعند استخدام لفافة وسائط يبلغ قطر قلبھا الداخلي 

موضح أدناه.

[2]

[1]

[1]

[2] [2]
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] ولفافة وسائط ملفوفة للخارج. (راجع الشكل أدناه). ضع لفافة وسائط بحيث يكون 1يمكن إجراء الطباعة باستخدام لفافة وسائط ملفوفة للخارج [•
على.ا ألسطح الطباعة متجًھ

ضع لفافة الوسائط.3
على.ا أل] بحيث يكون سطح الطباعة متجًھ2] بين حاملي لفافة الوسائط [1اضبط لفافة الوسائط [

مالحظة 
] المرفقين بالغطاء العلوي 4] ومثبط الوسائط [السفلي] [3مسة مثبط الوسائط (العلوي) [عند وضع لفافة الوسائط، احرص على عدم طيھا عند مال

للطابعة.

] على عرض لفافة الوسائط.1اضبط دليلي الوسائط [4
] لتثبيت لفافة الوسائط بإحكام.3]، حرك حامل الوسائط [2مع الضغط على ذراع قفل الحامل [

مالحظة 

على.تحقق من أن سطح الطباعة للطابعة متجه أل•

[1] [2]

[1]

[2]

[2]
[4]

[3]     

[3]

[2]

[1]
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اقطع طرف الوسائط باستخدام المقص.•

] مستشعر فراغات التغذية1[
] بكرة أسطوانة الطابعة2[
مات السوداء] مستشعر العال3[

ل الوسائط.حّم5ِ
] واسحبھا حتى تصل إلى مقدمة الطابعة.1مرر الوسائط عبر دليلي الوسائط [

مالحظة 
 ستنحني الوسائط وقد يتسبب ذلك في انحشار الوسائط أو أخطاء في التغذية. تفرط في الضغط على الوسائط بدليلي الوسائط، وإالال

اضبط مستشعرات الوسائط.6
.. ضبط مستشعرات الوسائط"11 "30صفحة للتفاصيل، راجع      

أغلق الغطاء العلوي.7
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

مالحظة 
، قد تتأثر جودة الطباعة.ا، وإالتأكد من غلق الغطاء العلوي تماًم

] (تغذية).FEEDاضغط على زر [8
تحقق من تغذية الوسائط بشكل صحيح.

[1]

[2] [3]

[1]

[2] [3]

[1]

[1]
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تحميل الورق ذي الطيات

مالحظة 

على.ا ألاضبط الورق ذي الطيات بينما بحيث يكون سطح الطباعة متجًھ•

ضع رزمة من الورق ذي الطيات بحيث تكون متوازية مع فتحة الورق.•

تأكد من عدم تداخل كبل الواجھة وكابل الطاقة مع تغذية الورق ذي الطيات.•

].2مامية في فتحة الورق [] في الجانب الخلفي للطابعة وأدخل الحافة األ1ضع رزمة الورق ذي الطيات [1

افتح الغطاء العلوي.2
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

] واسحبها حتى تصل إلى مقدمة الطابعة.1مرر الوسائط عبر دليلي الوسائط [3

مالحظة 
 ستنحني الوسائط وقد يتسبب ذلك في انحشار الوسائط أو أخطاء في التغذية. تفرط في الضغط على الوسائط بدليلي الوسائط، وإالال

أغلق الغطاء العلوي.4
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

[2]

[1]

[1]

[1]
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. ضبط مستشعرات الوسائط11

ھذه الطابعة مزودة بنوعين من مستشعرات الوسائط، وتفصيلھا كالتالي.

نتقالي): يكتشف الفرق بين الفراغات بين الملصقات.مستشعر فراغات التغذية (اال

مات السوداء المطبوعة على الجانب الخلفي للوسائط.مات السوداء (العاكس): يكتشف العالمستشعر العال

مالحظة 

عند تغيير نوع الوسائط إلى نوع آخر، يجب ضبط حساسية ھذين المستشعرين.•

مات سوداء مطبوعة وسيحدث خطأ نتيجة لذلك.، لن يتم الكشف عن عالوإال•

مستشعر فراغات التغذية
] إلى الموضع الموضح في الشكل أدناه.2مة السوداء [] لمستشعر فجوة التغذية. قم بمحاذاة نتوء مستشعر العال1ح الموضع [تم إصال•

تأكد من إجراء معايرة لمستشعرات الوسائط عند تغيير نوع الوسائط.•
" في القرص المضغوط.BV400للحصول على تفاصيل، راجع "مواصفة التشغيل الرئيسية لسلسلة 

مالحظة 
 ملم من مركز الوسائط.6.27يتم وضع مستشعر فجوة التغذية على مسافة 

مات السوداءمستشعر العال

مات السوداء للوسائط.] باتجاه اليمين أو اليسار حتى يتحاذى مع مركز العال2مات السوداء [حرك مستشعر العال1

 
].3مة السوداء الحركة على مدى قيم عرض الوسائط [يمكن لمستشعر العال

مات السوداء.اضبط موضع مستشعر العال2
" في القرص المضغوط. BV400للحصول على تفاصيل، راجع "مواصفة التشغيل الرئيسية لسلسلة 

6.27mm

[1]

[2]

[2]

[2]

[3]
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. وضع الطباعة12

ھناك أربعة أوضاع طباعة متوفرة لھذه الطابعة.

وضع الدفعات
صدار. متواصل حتى تفرغ من طباعة عدد عمليات الطباعة المحدد في أمر اإلفي وضع الدفعات، تتم طباعة الوسائط وتغذيتھا على نحٍو

مالحظة 
ختيارية، مزق فعات، تأكد من تمزيق الوسائط في منفذ الوسائط بيديك. في حالة تركيب وحدة التقشير االلفصل الوسائط المطبوعة عن الطابعة في وضع الُد

 مم أو أكثر) بالضغط على 10الوسائط من خارج صفيحة النزع. إذا قمت بتمزيق الوسائط في رأس الطباعة عن طريق الخطأ، فتأكد من تغذية ملصق واحد (
، قد يؤدي ذلك إلى انحشار الوسائط.] (تغذية) قبل الطباعة التالية. وإالFEEDزر [

(خيار) وضع النزع
ا من ورق التبطين عند طباعة كل ملصق.ختيارية وتنفيذ الطباعة، تتم إزالة الملصقات تلقائًيفي حالة تركيب وحدة التقشير اال

مالحظة 
عند طباعة الملصقات دون إزالتھا من ورق التبطين، فليس من الضروري تمرير الوسائط عبر فتحة الوسائط.

ضع الوسائط.1
.. تحميل الوسائط"10 "26صفحة للتفاصيل، راجع      

].1افتح وحدة التقشير [2

مامي للوسائط بحيث ينشأ جزء ورق التبطين فقط.] من الطرف األ2ل ما يكفي من الملصقات [أِز3

[1]

[2]
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].5] وشريط التقشير [4] بين بكرة تغذية النزع [3مرر ورق التبطين [4

].1 يرتخي ورق التبطين [] مع سحب الوسائط تجاهك برفق بحيث ال2ختيارية [أغلق وحدة التقشير اال5

أغلق الغطاء العلوي.6
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

(خيار) وضع القطع
ا.ختيارية، يمكن قطع الوسائط تلقائًيعند تركيب وحدة القاطعة اال

تحذیر
خرى بمنأى عنھاصابع وأجزاء الجسم األأجزاء متحركة خطيرة - حافظ على األ

 تتسبب في إصابة نفسك أثناء التعامل مع القاطعة.القاطعة حادة للغاية، فيجب التزام الحيطة لئال

تنبیھ
تأكد من قطع ورق التبطين فقط من الملصق. •

ر عمرھا التشغيلي.فقطع الملصقات سيؤدي إلى التصاق الغراء بشفرات القاطعة مما قد يؤثر في جودة القاطعة ومن ثم يقّص

قصى للقيمة المحددة على عمر القاطعة التشغيلي.مكه الحد األقد يؤثر استخدام ورق البطاقات الذي يتجاوز ُس•

ضع الوسائط.1
.. تحميل الوسائط"10 "26صفحة للتفاصيل، راجع      

ل الوسائط.حّم2ِ
] من وحدة القاطعة.2] ثم مررھا عبر مخرج الوسائط [1اضبط الوسائط بين دليلي الوسائط [

[3]

[4]
[5]

[2]

[1]

[2]

[1]

[1]
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مالحظة 
 ستنحني الوسائط وقد يتسبب ذلك في انحشار الوسائط أو أخطاء في التغذية. تفرط في الضغط على الوسائط بدليلي الوسائط، وإالال

أغلق الغطاء العلوي.3
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

(خيار) حامل الوسائط الخارجي
ختياري). بوصة)، فستكون ھناك حاجة إلى حامل الوسائط الخارجي (اال3 مم (76.2ساسي  بوصة) أو إذا بلغ القطر الداخلي األ5 مم (127إذا بلغ قطر لفافة الوسائط 

] في الجزء السفلي من الطابعة.1قم بتثبيت حامل الوسائط الخارجي [1

].3] داخل أنبوب لفافة الوسائط [2أدخل عمود الوسائط [2

] على حامل الوسائط الخارجي.4] في الفتحة [3أدخل عمود الوسائط [3

] بوحدة القاطعة.5مامي من الوسائط في فتحة الورق [أدخل الطرف األ4

[1]

[2]

[3]

[3]

[4]

[5]
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افتح الغطاء العلوي.5
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

] واسحبها حتى تصل إلى مقدمة الطابعة.1مرر الوسائط عبر دليلي الوسائط [6

مالحظة 
 ستنحني الوسائط وقد يتسبب ذلك في انحشار الوسائط أو أخطاء في التغذية. تفرط في الضغط على الوسائط بدليلي الوسائط، وإالال

أغلق الغطاء العلوي.7
.ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة للتفاصيل، راجع      

[1]

[1]
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. الصيانة13

يوضح ھذا الفصل تفاصيل إجراءات الصيانة الروتينية.

لضمان مواصلة تشغيل الطابعة بجودة عالية، ينبغي المواظبة على إجراء عمليات الصيانة الدورية بانتظام أو في كل وقت يتم فيه تغيير الوسائط.

ا.ا. عند عدم استخدام الطابعة بشكل مكثف، قم بإجراء ھذه الصيانة أسبوعًيعند استخدام الطابعة بكثافة عالية طوال الوقت، قم بإجراء الصيانة يومًي

تحذیر
مة.قبل تنظيف الطابعة وداخلھا، تأكد من إيقاف تشغيل طاقة الطابعة وإلغاء توصيل قابس الطاقة من مأخذ التيار لضمان السال•

قه. قد تجرح نفسك.حشر أصابعك في فتحة الورق أثناء فتح الغطاء العلوي أو إغالصابة، احترس من أن ُتلتجنب اإل•

ا للغاية أثناء الطباعة. لھذا، تجنب لمس رأس الطباعة أو ما حولھا بعد الطباعة مباشرة. قد تصاب بحروق إذا لمسته وھو على يصبح رأس الطباعة ساخًن•
تلك الحال.

 الماء على الطابعة مباشرة. قد يتسبب ھذا في حدوث ضرر أو صدمة كھربائية أو حريق.تجنب صّب•

تنبیھ
مسة رأس الطباعة أو أسطوانة الطابعة. فقد يتسبب ھذا في تلفھما.ي أجسام صلبة بمال تسمح ألال•

حظر استخدام أي مذيب متطاير يحتوي على مرقق وبنزين. قد يتسبب ھذا في تغير لون الغطاء أو فشل الطباعة أو تلف الطابعة.ُي•

 تلمس رأس الطباعة بيديك العاريتين. قد يتسبب ذلك في نشوء كھرباء ساكنة، وبالتالي قد يؤدي إلى تلف رأس الطباعة.ال•

رأس الطباعة

افصل الطاقة وافتح الغطاء العلوي.1

يثيلي. بالكحول اإلف رأس الطباعة بمنظف رأس طباعة أو قطعة من القطن أو القماش الناعم المبللة قليالًنّظ2

مستشعرات الوسائط

افصل الطاقة وافتح الغطاء العلوي.1

يثيلي (النقي). بالكحول اإلامسح مستشعرات الوسائط بقطعة قماش ناعمة أو قطعة قطن مبللة قليال2ً
زالة الغبار أو جزيئات الورق، امسح مستشعرات الوسائط بقطعة قماش ناعمة وجافة.إل
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بكرة أسطوانة الطابعة

افصل الطاقة وافتح الغطاء العلوي.1

يثيلي (النقي). بالكحول اإلامسح بكرة أسطوانة الطابعة بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال2ً

(خيار) وحدة التقشير

افصل الطاقة وافتح وحدة التقشير.1

] دليل نقل الورق المساند بقطعة قماش جافة وناعمة. 3ع [] غطاء وحدة التقشير وأضال2]، وحواف [1سطوانة [ف سطح األنّظ2

مبيت الوسائط

افصل الطاقة وافتح الغطاء العلوي.1

امسح مبيت الوسائط بقطعة قماش ناعمة وجافة.2
 بمحلول تنظيف مخفف.وساخ، امسحھا بقطعة قماش ناعمة مبللة قليالًإن بقي بعض األ

[1]
[3]

[3]

[2]

[2]
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كيفية تخزين الوسائط ومناولتها

تنبیھ
ف المحددة قد يؤدي إلى ا. استخدم فقط الوسائط التي تلبي المتطلبات المحددة. فإن استخدام وسائط خالن وفھمه جيًداحرص على مراجعة دليل اللوازم بتمّع

ت تخص قابلية قراءة الرمز الشريطي أو جودة الطباعة. وينبغي التعامل مع جميع الوسائط بالتزام الحيطة لتجنب تقصير عمر الرأس ويتسبب في حدوث مشكال
أي تلف يحدث للوسائط أو الطابعة. اقرأ التوجيھات الواردة في ھذا القسم بعناية.

ع.تجنب تخزين الوسائط لمدة أطول من العمر التخزيني الموصى به من المصّن•

 ا غير منتظٍمنھا على الجوانب المنحنية حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تسطيح ھذا الجانب مما قد يسبب تقدًم تخّزن الوسائط على الطرف المسطح. والخّز•
للوسائط وجودة طباعة رديئة.

تربة ومن ثم، فإن التآكل ض الوسائط غير المحمية لألا على إعادة الغلق بعد الفتح. فيمكن أن تتعّرستيكية واحرص دائًم بالن الوسائط في أكياٍسخّز•
تربة سيؤدي إلى تقصير عمر رأس الطباعة التشغيلي.ضافي من جسيمات الغبار واألاإل

شعة الشمس المباشرة أو درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية أو الغبار ضة ألماكن التي قد تكون معّرب األ بارد وجاف. تجّنن الوسائط في مكاٍنخّز•
أو الغاز.

 جزء Cl- 500 جزء بالمليون وK+ 250 جزء بالمليون، وNa+ 800 تتجاوز مواصفاته الورق الحراري المستخدم للطباعة الحرارية المباشرة يجب أال•
بالمليون.

فتراضي لرأس الطباعة. تجنب استخدام ا قد يحتوي على مكونات تعمل على تقصير العمر االبعض الحبر المستخدم في بعض الوسائط المطبوعة سابًق•
).Al2O3، 2SiO2، 2H2O) والكاولين (CaCO3ا باستخدام حبر يحتوي على مواد صلبة مثل كربونات الكالسيوم (الملصقات المطبوعة سابًق

عي الوسائط.تصال بالموزع المحلي لديك أو مصّنرجى اال من المعلومات، ُيللحصول على مزيٍد
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تحذیر
ح الطابعة. أوقف تشغيل الطابعة وانزع القابس. ثم اتصل بممثل شركة  تحاول إصال ما باتخاذ التدابير الموصوفة في ھذا الفصل، فالإذا لم يمكن حل مشكلٍة

Toshiba Tecا للمساعدة. المعتمد طلًب

حهاعطال وإصالاستكشاف األ

الحلولالسببالعرض
 الخاص POWER يضيء مصباح ال

بالطابعة عند الضغط على الزر 

]POWER.[

افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار المتردد. وصل كبل الطاقة كابل الطاقة غير موصل بمھايئ التيار المتردد.

بمھايئ التيار المتردد وأدخله في مأخذ التيار المتردد.

. توصيل مھايئ التيار المتردد وكبل الطاقة"7 "23صفحة      

 يتم تزويد مأخذ ھناك انقطاع في الطاقة أو ال

التيار المتردد بالطاقة.

 كھربائي تفقد مأخذ التيار المتردد بواسطة كبل طاقة من جھاٍز

آخر. 

ا أو مورد الكھرباء إذا لم يتم توفير الطاقة، فاستشر كھربائًي

لديك.

ل حتراق، أو تعّطتعرض المصھر بالمبنى لال

قاطع الدائرة.

افحص المصھر أو قاطع الدائرة.

تم فصل موصل مھايئ التيار المتردد من مقبس 

الطاقة.

ل موصل مھايئ افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار المتردد. وصِّ

التيار المتردد بمقبس الطاقة، ثم وصل كبل الطاقة بمأخذ التيار 

المتردد. 

. توصيل مھايئ التيار المتردد وكبل الطاقة"7 "23صفحة      

أعد تحميل الوسائط بالطريقة الصحيحة.  صحيح.لة بشكٍلالوسائط غير محّم يتم إصدار الوسائط. ال

ت". توصيل الكبال6 "22صفحة      

أعد توصيل كبل الواجھة.  صحيح.كبل الواجھة غير متصل بشكٍل

. الصيانة"13 "35صفحة      

ف مستشعرات الوسائط. نظِّمستشعرات الوسائط متسخة.

. تحميل الوسائط"10 "26صفحة      

حتى إذا تم اختيار الوضع الحراري المباشر،  يتم طباعة أي شيء.ال

فلن يتم تحميل الوسائط الحرارية المباشرة.

ل وسائط حرارية مباشرة. حمِّ

. تحميل الوسائط"10 "26صفحة      

أعد تحميل الوسائط بالطريقة الصحيحة.  صحيح.لة بشكٍلالوسائط غير محّم

ق الغطاء العلوي". فتح وإغال9 "25صفحة      

 يتم إرسال بيانات الطباعة من الكمبيوتر ال

المضيف.

ل بيانات الطباعة.أرِس

 Toshiba Tec تستخدم شركة الطباعة سيئة

Corporation.الوسائط المعتمدة 

استبدل الوسائط بأخرى معتمدة.

ف رأس الطباعة. نّظتربة.ث باألرأس الطباعة ملّو

. الصيانة"13 "35صفحة      

ف رأس الطباعة.نّظتربة.ث باألرأس الطباعة ملّونقاط مفقودة

. الصيانة"13 "35صفحة      

عندما تؤثر النقاط المفقودة على المطبوعات، أوقف تشغيل بعض أجزاء رأس الطباعة مكسورة.

 لطلب Toshiba Tecالطابعة واتصل بأقرب ممثل لشركة 

استبدال رأس الطباعة.

يحدث انحشار الوسائط فور بدء 

الطباعة.

إذا تم ترك الطابعة لفترة طويلة دون إجراء أي 

طباعة، فقد يحدث انحشار للوسائط بين الملصق 

وبكرة اسطوانة الطابعة.

 يتم استخدام الطابعة لفترة طويلة، اسحب ذراع تحرير عندما ال

 يتم الضغط لغاء قفل الغطاء العلوي حتى الالقفل باتجاھك إل

على الملصق.

يتم ذلك لتبريد رأس الطباعة الذي ارتفعت الطباعة تتم بشكل متقطع.
درجة حرارته بسبب الطباعة المستمرة لفترة 

طويلة.

تابع استخدام الطابعة في ھذا الحالة. ليس ھناك ما يؤثر على 
مة الطابعة.حية أو سالفترة صال
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 مصبحSTATUS(الحالة) 
 (تشغيل) أو تومض بما يتوافق مع حالة الطابعة.LEDتضيء مصابيح 

BV410D

يتوقف التشغيل للحظة أثناء الطباعة 
المستمرة.

يحدث ذلك لضمان استخدام الطابعة في مستوى 
فضل.مة األالسال

 مشكلة في متابعة استخدام الطابعة في ھذه الحالة.ال

انقطع إمداد التيار الكھربائي أثناء 
محاولة استخدام ورق يتجاوز طولة 

 بوصة).15.7 سم (40

عند طباعة صورة تحتوي على منطقة سوداء 
% أو أكبر) على سرعة بطيئة، 30كبيرة (
 بوصة/2 مم/ثانية على سبيل المثال. (50.8

 بوصة/ثانية)، 3 مم/ثانية (76.2ثانية)، 
 بوصة/ثانية)، قد تقوم 4 مم/ثانية (101.6

غراض الطباعة بقطع إمداد التيار الكھربائي أل
مة.تتعلق بالسال

. أنزع قابس تيار مھايئ التيار المتردد من المقبس وانتظر قليالً
ثم أعد توصيل قابس التيار في المقبس. اضغط زر 

]POWER .(الطاقة) لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلھا [
سوف يتم حل ھذه المشكلة في حالة الطباعة على سرعة عالية، 

 مم/152.4 بوصة/ثانية)، 5 مم/ثانية على سبيل المثال. (127
 بوصة/ثانية).7 مم/ثانية (177.8 بوصة/ثانية)، 6ثانية (

 يمكن قراءة الرمز الشريطي أو ال

بعاد بشكل صحيح.الرموز ثنائية األ
قم بتزويد حجم الوحدة.ا لخصائص الورق.قد يحدث ھذا العرض وفًق

حدد سرعة طباعة أقل.

قم بتغيير اتجاه طباعة الرمز الشريطي العمودي إلى الرمز 

 درجة).90فقي (استدارة الشريطي األ

تحقق من إعدادات الماسح الضوئي.

 صحيح  يتم فصل الملصقات بشكٍلال
عن ورقة التبطين. (في حالة تركيب 

ختيارية)وحدة التقشير اال

 Toshiba Tec تستخدم شركة ال

Corporation.الوسائط المعتمدة 

استبدل الوسائط بأخرى معتمدة.

أعد تحميل الوسائط بالطريقة الصحيحة. صحيح.لة بشكٍلالوسائط غير محّم

. تحميل الوسائط"10 "26صفحة       

يتم فتح وحدة التقشير عند الطباعة في 
وضع النزع. (في حالة تركيب وحدة 

ختيارية) التقشير اال

أعد تحميل ورق التبطين بشكل صحيح.ورق التبطين تم تحميله في وضع مرتخي.
. وضع الطباعة"12 "31صفحة       

 نظيف. (في  يتم قطع الوسائط بشكٍلال

ختيارية)حالة تركيب وحدة القاطعة اال

وصلت شفرة القاطعة إلى نھاية عمرھا 

نتاجي.اإل

 Toshiba Tecأوقف تشغيل الطابعة، واطلب من ممثل 

استبدال وحدة القاطعة.

يحدث خطأ في اتصال الشبكة المحلية 

سلكية فور تشغيل الطابعة.الال

سلكية أثناء تمكين اتصال الشبكة المحلية الال

 (متصل) حوالي ONLINEإضاءة مصباح 

. ثواٍن10

قل بعد إضاءة مصباح  على األ ثواٍن10ل الطابعة. انتظر شّغ

ONLINEتصال. (متصل) لبدء اال

LCDرسالة 
LEDمؤشر 

حالة الطابعة ONLINE 
تصال)(اال

ERROR 
(خطأ)

ONLINEتصال) (االON(تشغيل) OFF(إيقاف)  عادي - وضعOnline

Blink(وميض) OFF(إيقاف)  عادي - وضعOnlineتصال) اال (جاٍر

PAUSE(إيقاف مؤقت) OFF(إيقاف) OFF(إيقاف) ا (إيقاف مؤقت).الطباعة متوقفة مؤقًت

HEAD OPENOFF(إيقاف) OFF(إيقاف) تصال.الغطاء العلوي مفتوح في وضع اال

OFF(إيقاف) ON(تشغيل) .تمت محاولة الطباعة أو تغذية الوسائط أثناء فتح الغطاء العلوي

COMMS ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل)  حدث خطأ اتصال. (فقط عند استخدامRS-232C(

الحلولالسببالعرض
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BV420D

PAPER JAMOFF(إيقاف) ON(تشغيل) حدث انحشار للوسائط1 .

 صحيح.لة بشكٍل. الوسائط غير محّم2

. يتم اختيار مستشعرات وسائط تختلف عن الوسائط التي بجب استخدامھا.3

مات السوداء  صحيح مع العال بشكٍلمات السوداء غير متحاٍذ. مستشعر العال4
بالوسائط.

. حجم الوسائط المحملة يختلف عن حجم الورق المحدد.5

. ذراع مستشعر الوسائط غير مناسب للوسائط الفعلية.6

ا.  يمكن اكتشاف فجوة الملصقات المطبوعة مسبًق. ال7

CUTTER ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل) ختيارية حدث انحشار للوسائط في وحدة القاطعة. (في حالة تركيب وحدة القاطعة اال
فقط)

NO PAPEROFF(إيقاف) ON(تشغيل) توجد وسائط متبقية.. ال1 

 صحيح.لة بشكٍل. الوسائط غير محّم2

HEAD ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل) .توجد مشكلة في رأس الطباعة

EXCESS HEAD 
TEMP

OFF(إيقاف) ON(تشغيل) .رأس الطباعة ساخنة للغاية

MEMORY WRITE 
ERR.

OFF(إيقاف) ON(تشغيل)  حدث خطأ في الكتابة على الذاكرة المحمولةROM.

FORMAT ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل)  حدث خطأ في بدء تشغيل الذاكرة المحمولةROM.

MEMORY FULLOFF(إيقاف) ON(تشغيل) ا لعدم وجود مساحة فارغة على ذاكرة القراءة فقط (فشل الحفظ نظًرROM.(

SYNTAX ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل) م أمر غير صحيح مثل أمر "طباعة" أثناء ترقية البرنامج الثابت في وضع تم استال
التنزيل.

SYSTEM ERROROFF(إيقاف) ON(تشغيل)  في حالة القيام بعمليات تشغيل غير طبيعية مثل تلك الموضحة أدناه، تحدث أخطاء في
النظام.

مر من عنوان غريب.(أ) تلقي األ
.word(ب) الوصول بيانات وورد من مكان آخر غير حدود بيانات 

.long word من مكان آخر غير حدود بيانات long word(ج) الوصول بيانات 
)d 80000000) الوصول إلى منطقةH إلى FFFFFFFFH في المساحة المنطقية 

في وضع نظام المستخدم.
ف تم وضعه في موضع آخر غير فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر غير معّر
ف في فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر غير معّر

عادة كتابة فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر إل

LEDمؤشر 
حالة الطابعة POWER 

(الطاقة)
ONLINE 

تصال)(اال
ERROR 

(خطأ)
ON(تشغيل) ON(تشغيل) OFF(إيقاف)  عادي - وضعOnline

ON(تشغيل) Blink(وميض) OFF(إيقاف)  عادي - وضعOnlineتصال) اال (جاٍر

ON(تشغيل) OFF(إيقاف) OFF(إيقاف) تصال.. الغطاء العلوي مفتوح في وضع اال1

ا (إيقاف مؤقت).. الطباعة متوقفة مؤقًت2

LCDرسالة 
LEDمؤشر 

حالة الطابعة ONLINE 
تصال)(اال

ERROR 
(خطأ)
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.إزالة الوسائط المحشورة

تنبیھ
ف رأس الطباعة.تجنب استخدام أي أداة قد تتسبب في إتال

عند انحشار الوسائط، يرجى إزالة الوسائط المحشورة من الطابعة بالطريقة التالية.

أوقف تشغيل الطابعة.1

افتح الغطاء العلوي وأخرج بكرة الوسائط.2

ف الطابعة.ت أو أدوات حادة حيث إنها قد تتسبب في إتالأزل الوسائط المحشورة من الطابعة. تجنب استخدام أي آال3

ف رأس الطباعة والسطح الزجاجي، ثم تخلص من أي أتربة أو أجسام غريبة أخرى.نّظ4

ل الوسائط مرة أخرى وأغلق الغطاء العلوي.ّمَِح5

ON(تشغيل) OFF(إيقاف) ON(تشغيل) حدث خطأ اتصال. (فقط عند استخدام 1 .RS-232C(

. حدث انحشار للوسائط2-1

 صحيح.لة بشكٍل. الوسائط غير محّم2-2

. يتم اختيار مستشعرات وسائط تختلف عن الوسائط التي بجب استخدامھا.2-3

مات السوداء بالوسائط. صحيح مع العال بشكٍلمات السوداء غير متحاٍذ. مستشعر العال2-4

. حجم الوسائط المحملة يختلف عن حجم الورق المحدد.2-5

. ذراع مستشعر الوسائط غير مناسب للوسائط الفعلية. 2-6

ا.    يمكن اكتشاف فجوة الملصقات المطبوعة مسبًق. ال2-7

. حدث انحشار للوسائط في وحدة القاطعة. 3

 توجد وسائط متبقية.. ال4

. تمت محاولة الطباعة أو تغذية الوسائط أثناء فتح الغطاء العلوي.5

. توجد مشكلة في رأس الطباعة.6

قصى.. تجاوزت درجة حرارة رأس الطباعة الحد األ7

.ROM. حدث خطأ في الكتابة على الذاكرة المحمولة 8

.ROM. حدث خطأ في بدء تشغيل الذاكرة المحمولة 9

).ROMا لعدم وجود مساحة فارغة على ذاكرة القراءة فقط (. فشل الحفظ نظًر10

ON(تشغيل) OFF(إيقاف) ON(تشغيل) م أمر غير صحيح مثل أمر "طباعة" أثناء ترقية البرنامج الثابت في وضع التنزيل.. تم استال11

. في حالة القيام بعمليات تشغيل غير طبيعية مثل تلك الموضحة أدناه، تحدث أخطاء في النظام.12
مر من عنوان غريب.(أ) تلقي األ

.word(ب) الوصول بيانات وورد من مكان آخر غير حدود بيانات 
.long word من مكان آخر غير حدود بيانات long word(ج) الوصول بيانات 

)d 80000000) الوصول إلى منطقةH إلى FFFFFFFFH في المساحة المنطقية في وضع 
نظام المستخدم.

ف تم وضعه في موضع آخر غير فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر غير معّر
ف في فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر غير معّر

عادة كتابة فتحة التأخير.(ه) تم فك تشفير أمر إل

LEDمؤشر 
حالة الطابعة POWER 

(الطاقة)
ONLINE 

تصال)(اال
ERROR 

(خطأ)
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. مواصفات الطابعة15

يوضح ھذا الفصل مواصفات الطابعة.

الطابعة
يوضح الجدول التالي مواصفات الطابعة.

مالحظة 

•Data MatrixTMمة تجارية مسجلة لشركة  عالInternational Data Matrix Inc. يات المتحدة.، الوال

•PDF417TMمة تجارية مسجلة لشركة  عالSymbol Technologies Inc. يات المتحدة.، الوال

•QR Codeمة تجارية مسجلة لشركة  عالDENSO CORPORATION.

•Maxi Codeمة تجارية مسجلة لشركة  عالUnited Parcel Service of America, Inc. يات المتحدة.، الوال

BV410D-GS02-QM-S / BV420D-GS02-QM-Sالعنصر
 (مھاييء تيار متردد خارجي)DC +24V, 2.5Aجھد التيار

ك الطاقةاستھال

 واط60أثناء مھمة طباعة

 واط (دون الخيارات)4.4ستعدادأثناء وضع اال

 درجة فھرنھايت)104 درجة فھرنھايت إلى 41 درجة مئوية (40 درجة مئوية إلى 5نطاق درجة حرارة التشغيل

 درجة فھرنھايت)140 درجة فھرنھايت إلى 4-  درجة مئوية (60 درجة مئوية إلى 20- نطاق درجة حرارة التخزين

% رطوبة نسبية (بدون تكثيف)85 إلى %25الرطوبة النسبية

% رطوبة نسبية (بدون تكثيف)90 إلى %10نسبة الرطوبة أثناء التخزين

 نقطة/مم)8 نقطة لكل بوصة (203الدقة

الحرارية المباشرةطريقة الطباعة

الدفعات والنزع (خيار) والقطع (خيار)صداروضع اإل

سرعة الطباعة

 بوصة/ثانية)، 4 مم/ثانية (101.6 بوصة/ثانية)، 3 مم/ثانية (76.2 بوصة/ثانية)، 2 مم/ثانية (50.8فعات/القطعفي وضع الُد

 بوصة/ثانية)7 مم/ثانية (177.8 بوصة/ثانية)، 6 مم/ثانية (152.4 بوصة/ثانية)، 5 مم/ثانية (127

 بوصة/ثانية)4 مم/ثانية (101.6 بوصة/ثانية)، 3 مم/ثانية (76.2 بوصة/ثانية)، 2 مم/ثانية (50.8في وضع النزع

 ورق عرض الوسائط المتاحة (شامالً

التبطين)

 بوصة)4.6 مم (118 بوصة) إلى 1.0 مم (25.4

 بوصة)4.25 مم (108.0عرض الطباعة الفعالة (حد أقصى)

جزاء البارزة)  بوصة) (باستثناء األx  6.81 بوصة x  8.39 بوصة 6.66 مم (x  173 مم  x   213 مم 169رتفاع)بعاد (العرض × العمق × االاأل

جزاء البارزة) ) (باستثناء األبوصة x  6.81 بوصة x  8.59 بوصة 6.85  مم (x  173 مم x  218 مم 174

 رطل)4.4 كغم (2.0الوزن

/EAN-8 وUPC-E add 2&5 وUPC-A add on 2&5 وEAN8/13 وUPC-E وUPC-Aأنواع الرمز الشريطي المتاحة

13 add on 2&5و Code39و Code93و Code128و EAN128و NW7و MSI 

 GS1 Databar وKIX-code وRM4SCC وPOSTNET وITF وIndustrial 2 of 5و

USPS Intelligent mail barcodeو

 Micro QR وMicro PDF417 وMaxi Code وQR Code وPDF417 وData Matrixبعاد المتاحالرمز ثنائي األ

Aztec Code وGS1 Data Matrixو

 نوع، 20 اختياري: TTFا،  نوًع132حرف القابلة للكتابة:  أنواع، األ7ا، تفصيلي:  نوًع21صورة نقطية: الخط المتاح
Chinese-simp 24x24  ,OTF(CJK)

°270، °180، °90، °0الدوران

USB 2.0 Hi-speedواجھة التوصيل القياسية

)10BASE-T  ،100BASE-TXواجھة إيثرنت (

)RS-232Cالواجھة التسلسلية (ختياريةالواجھة اال

)IEEE802.11a/b/g/nسلكية (واجھة الشبكة المحلية الال

Bluetooth (Ver.2.1+EDR)واجھة 
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•Bluetooth® مة تجارية مسجلة لشركة . عالBluetooth SIG, Inc.

مالحظة 

•Data MatrixTMمة تجارية مسجلة لشركة  عالInternational Data Matrix Inc. يات المتحدة.، الوال

•PDF417TMمة تجارية مسجلة لشركة  عالSymbol Technologies Inc. يات المتحدة.، الوال

•QR Codeمة تجارية مسجلة لشركة  عالDENSO CORPORATION.

•Maxi Codeمة تجارية مسجلة لشركة  عالUnited Parcel Service of America, Inc. يات المتحدة.، الوال

•Bluetooth® مة تجارية مسجلة لشركة . عالBluetooth SIG, Inc.

BV410D-TS02-QM-S / BV420D-TS02-QM-Sالعنصر
 (مھايئ تيار متردد خارجي)DC +24V, 2.5Aجھد التيار

ك الطاقةاستھال

 واط60أثناء مھمة طباعة

 واط (دون الخيارات)4.4ستعدادأثناء وضع اال

 درجة فھرنھايت)104 درجة فھرنھايت إلى 41 درجة مئوية (40 درجة مئوية إلى 5نطاق درجة حرارة التشغيل

 درجة فھرنھايت)140 درجة فھرنھايت إلى 4-  درجة مئوية (60 درجة مئوية إلى 20- نطاق درجة حرارة التخزين

% رطوبة نسبية (بدون تكثيف)85 إلى %25الرطوبة النسبية

% رطوبة نسبية (بدون تكثيف)90 إلى %10نسبة الرطوبة أثناء التخزين

 نقطة/مم)11.8 نقطة لكل بوصة (300الدقة

الحرارية المباشرةطريقة الطباعة

الدفعات والنزع (خيار) والقطع (خيار)صداروضع اإل

سرعة الطباعة

 بوصة/ثانية)4 مم/ثانية (101.6 بوصة/ثانية)، 3 مم/ثانية (76.2 بوصة/ثانية)، 2 مم/ثانية (50.8فعات/القطعفي وضع الُد

 بوصة/ثانية)5 مم/ثانية (127

 بوصة/ثانية)4 مم/ثانية (101.6 بوصة/ثانية)، 3 مم/ثانية (76.2 بوصة/ثانية)، 2 مم/ثانية (50.8في وضع النزع

 ورق عرض الوسائط المتاحة (شامالً

التبطين)

 بوصة)4.6 مم (118 بوصة) إلى 1.0 مم (25.4

 بوصة)4.16 مم (105.7عرض الطباعة الفعالة (حد أقصى)

جزاء البارزة)  بوصة) (باستثناء األx  6.81 بوصة x  8.39 بوصة 6.66 مم (x  173 مم  x   213 مم 169رتفاع)بعاد (العرض × العمق × االاأل

جزاء البارزة) ) (باستثناء األبوصة x  6.81 بوصة x  8.59 بوصة 6.85  مم (x  173 مم x  218 مم 174

 رطل)4.4 كغم (2.0الوزن

/EAN-8 وUPC-E add 2&5 وUPC-A add on 2&5 وEAN8/13 وUPC-E وUPC-Aأنواع الرمز الشريطي المتاحة

13 add on 2&5و Code39و Code93و Code128و EAN128و NW7و MSI 

 GS1 Databar وKIX-code وRM4SCC وPOSTNET وITF وIndustrial 2 of 5و

USPS Intelligent mail barcodeو

 Micro QR وMicro PDF417 وMaxi Code وQR Code وPDF417 وData Matrixبعاد المتاحالرمز ثنائي األ

Aztec Code وGS1 Data Matrixو

 نوع، 20 اختياري: TTFا،  نوًع132حرف القابلة للكتابة:  أنواع، األ7ا، تفصيلي:  نوًع21صورة نقطية: الخط المتاح
Chinese-simp 24x24  ,OTF(CJK)

°270، °180، °90، °0الدوران

USB 2.0 Hi-speedواجھة التوصيل القياسية

)10BASE-T  ،100BASE-TXواجھة إيثرنت (

)RS-232Cالواجھة التسلسلية (ختياريةالواجھة اال

)IEEE802.11a/b/g/nسلكية (واجھة الشبكة المحلية الال

Bluetooth (Ver.2.1+EDR)واجھة 
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الخيارات

مالحظة 
.Toshiba Tec Corporation أو من مقر شركة Toshiba Tec Corporationه من أقرب ممثل لشركة يمكنك الحصول على الخيارات أعال

>BV410D<

>BV420D<

الوصفالنوعاسم الخيار
ا (تفصلھا بشكل كامل).وحدة قطع تقوم بقطع الوسائط المطبوعة تماًمBV214-F-QM-Sوحدة القاطعة (البيضاء)

BV214-P-QM-Sتفصل بشكل كامل). ا (الوحدة قطع تقوم بقطع الوسائط المطبوعة جزئًي 

ن ھذه الوحدة الطابعة من نزع ورق التبطين من ملصقات الطباعة مكُِّتBV914-H-QM-Sوحدة التقشير (أبيض)

خر) عن طريق ا تلو اآلوتقديم الملصقات المنزوعة حسب الطلب (واحًد

اكتشاف وجود ملصق أو إزالته من شريط التقشير.

ختيارية بالطابعة، يمكن استخدام وسائط ذات عند إرفاق ھذه الوحدة االBV904-PH-QM-Sحامل الوسائط الخارجي

 76.2 بوصة) وقطر قلب داخلي 8.4 مم (214قطر خارجي يصل إلى 

 بوصة).3مم (

مجموعة واجھة توصيل الشبكة المحلية 
سلكيةالال

BV700-WLAN-QM-Sسلكية (تتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال الشبكة المحلية الالWLAN.(

.Bluetoothتتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال BluetoothBV700-BLTH-QM-Sمجموعة واجھة 

) التسلسلي.RS-232Cتتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال (BV700-RS-QM-S التسلسليةI/F (RS-232C)لوحة 

حتواء مھايئ التيار المترددربط بقاعدة الطابعة الُيBV914-ACD-QM-Sغطاء مھايئ التيار المتردد (أبيض)

الوصفالنوعاسم الخيار
ا.وحدة قطع تقوم بقطع (فصل) الوسائط المطبوعة تماًمBV224-F-QM-Sوحدة القاطعة (سوداء)

BV224-P-QM-Sتفصل بشكل كامل). ا (الوحدة قطع تقوم بقطع الوسائط المطبوعة جزئًي 

ن ھذه الوحدة الطابعة من نزع ورق التبطين من ملصقات الطباعة مكُِّتBV924-H-QM-Sوحدة التقشير (سوداء)

خر) عن طريق ا تلو اآلوتقديم الملصقات المنزوعة حسب الطلب (واحًد

اكتشاف وجود ملصق أو إزالته من شريط التقشير.

ختيارية بالطابعة، يمكن استخدام وسائط ذات عند إرفاق ھذه الوحدة االBV904-PH-QM-Sحامل الوسائط الخارجي

 76.2 بوصة) وقطر قلب داخلي 8.4 مم (214قطر خارجي يصل إلى 

 بوصة).3مم (

مجموعة واجھة توصيل الشبكة المحلية 

سلكيةالال

BV700-WLAN-QM-Sسلكية (تتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال الشبكة المحلية الالWLAN.(

.Bluetoothتتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال BluetoothBV700-BLTH-QM-Sمجموعة واجھة 

) التسلسلي.RS-232Cتتيح مجموعة الواجھة ھذه اتصال (BV700-RS-QM-S التسلسليةI/F (RS-232C)لوحة 

حتواء مھايئ التيار المترددربط بقاعدة الطابعة الُيBV924-ACD-QM-Sغطاء مھايئ التيار المتردد (أسود)
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. مواصفات الوسائط16

يوضح ھذا الفصل مواصفات الوسائط.

الوسائط
ت التي تحدث نتيجة  تسري الضمانات على المشكال. والToshiba Tec Corporationبل شركة يرجى التأكد من اعتماد الوسائط المستخدمة من قِ

.Toshiba Tec Corporationاستخدام وسائط غير معتمدة من شركة 

.Toshiba Tecتصال بممثل معتمد من شركة رجى اال، ُيToshiba Tec Corporationبل شركة وللحصول على معلومات بخصوص الوسائط المعتمدة من قِ

نوع الوسائط
يوضح الجدول التالي حجم وشكل الوسائط التي يمكن استخدامھا على ھذه الطابعة.

]Aمة السوداء (على الجانب الخلفي)]: العال

]Bوضع القطع :[

]Cاتجاه التغذية :[

ورق البطاقاتالملصق

[5]

[A] [A]

[B]

[C]

[4]

[2]

[1]

[3]
[3]

[5]

[2]

[1]

[6]
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الوحدة: مم (بوصة)

مالحظة 

 فقط.Toshiba Tec Corporationلضمان جودة الطباعة وعمر رأس الطباعة، استخدم الوسائط المعتمدة من شركة .1
ختياري. بوصة)، يلزم وجود حامل الوسائط الخارجي اال3 مم (76.2عند استخدام لفافة وسائط بقطر داخلي أساسي يبلغ .2
 بوصات) وحامل الوسائط الخارجي.3 مم (76.2عند استخدام ملصق ملفوف للداخل، يلزم استخدام لفافة وسائط ذات قطر داخلي قدره .3

صدار                                 وضع اإل
وضع الدفعاتوضع الدفعاتالعنصر

وضع القطعوضع النزع(التقطيع)

] عرض الوسائط1[

ف)(بما في ذلك ورقة الغال

)4.64 إلى 1.00 (118.0 إلى 25.4

)4.52 إلى 0.88 (115.0 إلى 22.4] عرض الملصق2[

999 إلى 10من الملصق] ارتفاع الوسائط3[

)39.3 إلى 0.39(

152.4 إلى 25.4

)6.0 إلى 1.0(

999 إلى 25.4

)39.3 إلى 1.0(

999 إلى 10من البطاقة

)39.3 إلى 0.39(

999 إلى 25.4-----

)39.3 إلى 1.0(

997 إلى 8] طول الملصق4[

)39.2 إلى 0.32(

150.4 إلى 23.4

)5.92 إلى 0.92(

993 إلى 19.4

)39.1 إلى 0.76(

10.0 إلى 6.0من )0.39 إلى 0.08 (10.0 إلى 2.0مات السوداء] طول الفراغات/العال5[

)0.39 إلى 0.24(

 أدنى) كحٍد0.32 (8.0مات السوداء] مستشعر العال6[

)0.0074 إلى 0.0024 (0.19 إلى 0.06مكالسُّ

)Ø127) 5.0بحد أقصى قطر اللفافة الخارجي

Ø214) 8.4ختياري): عند استخدام حامل الوسائط الخارجي اال

,)3حظة للخارج (قياسي)، للداخل (انظر المالاتجاه اللفافة

,)3 و2حظة ) (انظر المال3.0 أو 1.65، 1.5، 1.0 (76.2 أو 42، 38.1، 25.4ساسيالقطر الداخلي األ
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