
 

1 

 

 

 

،. قم بتمسك "قضيب للتدوير"1  

إسحب "قضيب الشريط" باستخفاف لكي ال تلتصق.    

 طلب 

● ، عندما تسحب "قضيب الشريط"    

  .ليكن القضيب على دوران بحيث أن الشريط لم يأت على وضع ضعيف  

2- "B   زر"حين ضغط على في 

  قم بإعداد قضيب الشريط )األخضر أو األزرق( 

زر "الصورة. ثم ، قم بإفراج كما هو مبين في   

B . لقفل الشريط "  

 طلب 

● B جدا على زر  بقوةال تدفع بعميق جدا أو   .  

 .قم باهتمام على أعلى وأسفل علبة الشريط●

 

3. A   حين الضغط على "زرفي  

 قم بتعيين "قضيب للتدوير" )أسود )

  .كما هو مبين في الشكل

A ثم، قم بإفراج "زر 

ط" لقفل الشري   .. 

 طلب 
● A ال تدفع بعميق جدا أو بشديد جدا على زر.  

 

ظهر على السطح األسودتقم بتدوير شريط الحبر نحو اتجاه السهم حتى  .4   

 )يتغير اللون وفقا لترتيب شفافة _ سوداء __ زرقاء( 

ظهر السطح )السوداء(، قم بإيقاف التدوير تعندما    

 طلب
  .تأكد من أن الشريط ليس برخو ●

 طــريـة الشـ بى علـد إلــديـج طـت شريـبيـثـت

 

ة ــالكيـواد االستهــل المــتحمي  

 .قم بفتح غطاء الشريط .1

 .تتغير اللون

 تدوير 

تتوقف تىح )أزرق( سالرئي  الفراجا رافعة إدفع .2 . 

 إدراج

ضغط إ  

 B زر
 إفراج

 A زر إضغط 
 إفراج

 دخال إ

 LM-550A 2ـي لــافــإض ل ــيـدل1. 

 الرافعة فع إد

 )صفراء( 
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 .ضي( إلى اليمين حتى تتوقف)فإم ّجه )بكرة( قم بتحريك رافعة مو .1

قم بتحميل أنبوب حسب الشكل أدناه  2 . 

 أنبوب 

ة للقفلقم بتحريك الرافع ب رافعة االفراج  قم بسح  .

( أزرق) الرئيس  

سم 2إسحب األنبوب خارجاً  . 

احتجز )تمسك(  

 األنبوب في المكان

حظ مال

 ة

 النحو التالي؛ن استخدامها على اأنابيب يمك #

    φ8.0mmإلى  φ1.5mm يمكن استخدامها فقط منأنابيب ●

 ,،المعوج )منحن(ال تستخدم األنابيب ●

 ,،ُمبقّع )ملّون(و أ أو مكسور  

 نبوب أو )تعثر( األ لتجنب تشوش 

 .لى الجهازمشكلة أخرى عأي لتجنب  

 ,وفي حالة بعض أنابيب عامة●

 عليهاعة ال يمكن لآللة الطبا 

 .حيحبشكل ص  

ملم, تأكد ان تجعل ضغط الطباعة علي الوضع    8.0او   7.0لكي تتطبع بأنبوب 

 ( 9-4)  18صفحة المنخفص كما هو موضح في كاتلوج التشغيل 

  ب ذلك في طمسحرارة منخفضة سوف سبمابان عندما تكون درجة العل

د الضبط الي  الطباعة. لذا اذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة يجب ان تعي

 فضة.اعة العدية وليست المنخ الطب

 

 

ح  عند تحميل أنبوب لطباعة بشكل صحي  اضعط باستمرار علي أنبوب  

 

حليقة   من  األنبوب  تحقق 
حليقة    وتحميله زاوية  في 

 هو مبين أدناه 
 

حليقة   تحميل  ال 
غير ف زاوية  ي 

 صحيحة
 

هي   كما  الحبر  شريط  علبة  إمسك 

 ً  .مبين أدناه وقم بتحميله تماما

 شريط 

2 .إلى اليسار حتى تتوقف)فضي(  M)بكرة(  قم بتحريك رافعة موّجه  .1 بتحميل شريط كاسيت حسب الشكل أدناهقم   . 
(أزرق)راج الرئيس قم بسحب رافعة االف . 

ةطة المؤشر إسحب الشريط إلى النق  . 

 .قم بإدخال الشريط في الموّجه

 التحميـل الصحيـح 

عليه برفق،   اضغط
أنه تم للتأكد من  

تعيين تماماال . 

بر شريط ح  

 دنبوب بالياألسحب تقم ب، ال (ا)متعثر اشوشمت  األنبوب إذا تم . 
 . (“”FEED  ام ) وظيفةاستخدب )متعثر( تشوشمنبوب الاألزالة قم بإ

 .الشريطثم، افتح غطاء . إيقاف الطاقةقم ب .1

 .لفتح)فضي( ل  M ّجه )بكرة(ك رافعة مويحر قم بتلك، شريط حبر وبعد ذ إزالةقم ب .2

 .ثوان 3لمدة   ON/OFF ، اضغط Cبينما يضغط   .3

 ."LETATWIN" ض شعار، في حين تعروالً أ ON/OFFقم بإفراج ثم، 

 

 .(FEED)هر شاشة تظ - .4

 

 .)متعثر( شوتشميمكن إزالة أنبوب ال. )أسود(بكرة اسطوانة  لتدوير        غط على مفتاحاض  .5

 كيفية إزالة األنبوب المتشوش )المتعثر( 
If the tube is jammed, do not pull the tube by hand.

Remove the ink-ribbon and then, slide the Mroller lever (Silver) to unlock.
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قراءةالتأكد من    .   2  

 مقدمة  2-1
 MAX TUBE MARKER LM-550A2/PCء شكرا لك على شرا

التي صممت   المريحة  المزايا  الجهاز مزود بمجموعة متنوعة  لة  األشرطة. الستخدام اآلعلى  لطباعة على األنابيب ولهذا 

ً  ةالصحيح ةفي الطريق هاستخدام يُنصحلفترة طويلة،   .لدليل التعليمات.  وفقا

 

 ستخداملإلاالحتياطات الالزمة  2-2

 [ مؤشرات]
التعليمات واآلل  اهذ المؤشرات ومعانيها هي    ستخدمية  الدليل  للجهاز.  بالتشغيل اآلمن والسليم  فيما يتعلق  مؤشرات مختلفة 

 .على النحو التالي

 

 

 

WARNING 

ذارنإ  
 قد يؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الخطيرة للعامل هذا عن االهمال 

 

 

CAUTION 

 تحذير 

، أو يتسبب في كممتلكاتإلى  األضرار    أو  قد يؤدي إلى إصابة عامل  هذا  االهمال  

 .إنشاؤهاالتي قد تم فقدان البيانات 

 

 

 طلب

ي ت، التشغيلوتحتاج إلى إصالح، أو ال اآللةاضطرابات في  ثالتي قد تتسبب في حدو تشغيلال فيص

 آللة الستعادة حالة ا .ل الختشغييتطلب إعادة ال

 

 مذكرة

 . )فكرة مفيدة( نصائحالو التشغيلصف نقاط ت

 .وظيفيحذر وقائي صف ي ★

 

 

 [رموز]

 
 "االنتباه بهيدل على "ما يجب : 

 
 . امحدد احظرتدل أو قرب هذا الرمز فيها  تفعله." إشارةال يجب أن ى "ما يدل عل: 

 
 دل على تعليمات محددة. تيدل على "ما يجب القيام به". إشارة في هذا الرمز : 

 

 

 



 

 4 

 

 

   
WARNING   إنـــذار 

 
 اكل. ش، أو مئيةكهربا صدمة وأحريقا  أنها يمكن أن تسبب -- أبداً  الجهازتشكيل إعادة ال تفكك أو  •

 

، مثل إصبع    • أي مواد غريبة  الجهاز    وأال تضع  داخل  أو أسالك،  الجهاز  يمكن    --قلم  تخرب  أو يسبب  أن 

 كهربائية. صدمةحريقا أو 

  --ل على مأخذ كهربائي واحد  يمتح الكهربائية. ال تضع الكثير من    مقبسمباشرة من    الكهرباءالحصول على    •

 كن أن يسبب حريقا. ويم

إلى نشوب حريق أو    تُسبب،  )توصيل حبلية(يمكن أن تتضرر الحبل    --  الحبل  ة ثقيلة على تياردال تضع ما  •

 صدمة كهربائية. 

 يمكن أن تتلقى صدمة كهربائية. -- المبلليد بال قابس التيار  الفصل ال تقم بفصل/ إعادة •

صل قابس  قم بفل داخل الجهاز، ئأي سادخل ئية على الجهاز. إذا احرص على عدم ترش الماء أو المواد الكيميا  •

لإلصالح. إذا كان الجهاز يستخدم في تلك  وكالئنال ااتصقم بالتيار الكهربائي فورا من مأخذ التيار الكهربائي، 

 و يسبب حريقا أو صدمة كهربائية. العطالن أ، فإنه يمكن حالة

 جهاز.لاب ةحق المل الخاصة (AC adapter)مهايئ شحن بتيار متناوب استخدم فقط  •

 •ال تستخدم هذا الجهاز في  وجود األطفال

 
 

 

. إذا استخدمت في مثل هذه الحالة، على سبيل المثال، عندما ينبعث منها دخان أو  المعطلةال تستخدم الجهاز    •

أ حريقا  يسبب  أن  يمكن  غريبة،  رائحة  أو  طبيعي  غير  كهربائية.  صوت  صدمة  بو  قابسقم  التيار    فصل 

 كالئنا. والتصال قم با لكهربائي ، الكهربائي فورا من مأخذ التيار ا

 
 . وأنه قد يسبب الحرق على اليد و/أو على األصابع بعد الطباعة مباشرةحار جدا يكون . أبداً   تلمس رأس الطابعة ال   •

 

تلم  • الال  جزء  )شفرة  مس  او  (Half-cutter)النصفي    قطعالمقطع  .  آللةل(  (Full cutter) لكامل  المقطع 

 ..إصابات خطيرةإلى ( قد يؤدي شفرةلمس الجزء القاطع )

 

   
CAUTIONS  ات  ريــذـحت 

 

 

في    • دائمة  بصورة  البيانات  تخزين  يمكن  بي.  ال  يو.أس.  داخلية.  الذاكرة  ال  يفو  (USB memory)ذاكرة 

أننا لسنا مسالرجاء مال الناتجة  ؤولين عن األضرار وفقداحظة  إلى   عنن األرباح  التي تعزى  البيانات  فقدان 

 استهالك البطارية، والمشاكل والتصليح ، الخ. 

 

التشغيل اآللي  المايكروويف، ومعدات  ومكيفات الهواء، والثالجات،  مثل  )   أخرى  مع معدات الكهربائية  منفذ    توزع ال   •

 طل. معلجهاز اهبط التيار الكهربائي ويمكن ي --بيرة ( التي تتطلب قدرة كالخ. طاقة الكهربائيةب، أدوات للمكات

 . مشاكلأنها يمكن أن تسبب حريقا أو  --ضع ورقة أو قطعة قماش على الجهاز ال تشر أو  تنال  •

 لعق شريط الحبر، واألنابيب واألشرطةتال  •

 هذا الجهاز غير مناسب لالستخدام في  األماكن التي يحتمل أن يكون األطفال فيها حاضرين •

 

 

فصل  قم بلفترة طويلة من الزمن، وذلك بسبب عطلة متتالية، وما إلى ذلك،    ةستخدمم  غيرعندما يكون الجهاز   •

 قابس التيار من مأخذ التيار الكهربائي، للسالمة.

 

ت  • إدخالوصيل  عند  أو  مسبقا.  س.بييو.أ  ذاكرةإخراج  / سلك  الطاقة  إيقاف  من  تأكد  كانت  ،  يتم   الطاقة إذا  ال 

 إصابة أو مشاكل. قد تنجم ، هإيقاف

بمرور الوقت، ويمكن أن مترتبة )مملوء بالتراب أو الغبار(  ، فإنه يصبح  وإالدوريا.    قابس التيارف  ينظقم بت  •

 .مشاكليسبب حريقا أو 

التيارعند فصل    • ، تكسير حبل الطاقة، يمكن  وإالسحب قابس الطاقة.  إو  إمسك.  قةحبل الطاسحب  ت، ال  قابس 

 ويمكن أن يسبب حريقا أو صدمة كهربائية.



 

5 

 

 طلب 

 لجهاز، اتبع االحتياطات أدناه. لمنع حدوث مشاكل ل

 

 AC)  المتناوب  التيار   ومهايئ  الجهاز  هذا .1

adapter  )بحرص،  معها  تعامل.  دقيقة  منتجات  هي 

 . صدمة أو هزة أي  من ظهاواحف  للسقوط تُعرضها ال

 

 

  شريط )  األنابيب   غير   المستهلكة  موادلل  بالنسبة .2

 ،..(الخ  والمقطع  الحبر،   شريط  وعلبة  كاسيت،

  أبداً   تستخدم  ال.  فقط  المخصصة  المنتجات  استخدم

 .أخرى منتجات

 

األعندما   .3 تستخدم  يطبع  ال  أنابيب،  على  حرف 

وخاصة،  أو سيئة الملون.  محطم محني أواألنابيب ال

أو    وساخأ أجنبية  الصعبة  أنابيب    حقةالملمادة  على 

 س الطابعة.ألرمشاكل يسبب  

 

 

بإدراج  نابيباألشرطة واأل   مخرجال يعوق    .4 تقم  . ال 

داخلها على  األشياء  تنسحب  ال  أو  األ.  شرطة 

 نابيب عندما يتم طباعتها. األ

 

 

ً  الجهاز ترفع ال .5  . الكاسيت بغطاء  ممسكا

 

كان   .6 الضإذا  صدمة  الجيج  هناك  أو  الخارجي  قوي 

تتطبق   قد  التشغيل،  أثناء  الجهاز  عرض    ظهرعلى 

 محتويات الذاكرة. أوقد تمحى غير طبيعية 

 

مفتاح  تال   .7 أن  حين  في  الكهرباء  كابالت  سحب 

تشغيل أو على وضع الالرئيسي    جهازالتشغيل من ال

، مما قد يتسبب في مباشرة ا  بعد أن يتم إيقاف تشغيله

م  خلل فقدان  مثل  مشاكل  أو أو  اإلعداد  حتويات 

 الذاكرة.  

 

ال  األ  تشوش  إذا .8 األنبوب  تنبوب،  قم  .  باليدسحب 

الاألزالة  بإ وظيفة منبوب  استخدام  مع  تشوش 

"FEED ( 51". )صفحة 
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كابالت على  تضع أي مواد ثقيلة على الجهاز أو  ال   .9

 الكهرباء. 

 

تضع .10 ذلك    شظايا  ال  شابه  ما  أو  المواد  معدنية  من 

فتحة   في  بي.األجنبية  ذاكرة    اليو.أس.  شق  في  أو 

 . إلكتروستاتيكبسبب  شاكل، قد يسبب ماليو.أس.بي

 

الشاشة .11 على  تضغط  في  بقوة  ال  يتسبب  قد  مما   ،

 ر العرض.اكسان

 

 على  الماء  أو  العصير  أو   القهوة  مثل  سائالً   تسكب  ال .12

 .الجهاز

 

 

الجهاز،  ألتنظيف   .13 قطستخدإوساخ  القماش  م  من  عة 

فعل ذلك، ال تستخدم مذيبات  تها. عندما  ينظفالناعم و

البنزين أو   وأ،  ُمخفِّّفعضوية أو مواد كيميائية مثل  

تغيير   أو  تشوه  حدوث  في  يتسبب  قد  مما  الكحول، 

 اللون لآللة. 

 

 

ب .14 جئت  غرفة  إذا  الى  الباردة  الخارج  من  الجهاز 

الجهاز نظرا  قد يكون هناك ندى مكثفة داخل    دافئة،

السريع   الحرارةلللتغير  الحالة،  درجة  هذه  في  قم  . 

فيب الجهاز  من  الغرفة    ترك  دقيقة   30ألكثر 

 ندى قد اختفى. أن الواستخدم ذلك بعد التأكد من 

 

الم .15 سبب  ب،  شاكللتجنب  تقم  تخزين  ال  أو  استخدام 

 الجهاز في األماكن التالية. 

 

 القريب  كانالم  أو  المباشرة  الشمس  أشعة  تحت(  1)

 . مدفأة مثل حراري مصدر من

 هناك الكثير من الغبار أو الرطوبة.  (2)

فيه  3) يوجد  الذي  المكان  في  اآللة  تستخدم  ال   )

من أقل  الحرارة  الحرارة   10)  درجات  درجة 

المئوي( )    بالميزان  من  أعلى  درجة    35أو 

 الحرارة بالميزان المئوي(.

فيه درجات جد  يو  اآللة في المكان الذيتخزن    ( ال4)

من   أقل  الح   0)الحرارة  بالميزان درجة  رارة 

( من  أعلى  أو  الحرارة    40المئوي(  درجة 

 . بالميزان المئوي(

 

استخدم  ل .16 الجهاز،  نقل  أو  أو  العلبة  تخزين  المرفقة 

 حزمة الموفر لك عندما اشترى الجهاز.ال

 

سك .17 منطقة  في  لالستخدام  المنطقة  مخصص  أو  نية 

له هالمتاخمة  الجهاز  ،  ب ذا  تدبير  مزود 

 ائي.  الكهرومغناطيسي وق

اذا استعملت قرب الراديو أو جهاز التلفزيون، ومع  

 ذلك، فإنه قد يسبب تشويشا االستقبال.

 

 



 

7 

 المحتويات   3

 LM-550A                                       1            2ـي لــاف ــإض ل ــ يـدل .1

 3        قراءةال. تأكد من 2

  3        مقدمة   2-1

  3      دام  الستخلاالحتياطات الالزمة  2-2

  7        المحتويات  3.

   10        . قبل االستعمال 4

   10       الرئيسية    اللمحات 4-1

   11      محتويات الحزمة من د أكي ت 4-2

   12       د  و البنمن اسم كل  4-3

   13       تيح ووظائفها لمفا سم اا  4-4

   15        شاشة إدخال  4-5

   16       شاشة  ال اختيار لغة  4-6

   17  "(  FEED"وظيفة  ) أنابيب المتشوشأو إزالة بكرة اسطوانة تنظيف  4-7

   18       النصفي  قطععمق م ضبط 4-8

 18         الطباعةضغط  حولت  4-9

   19       . تحميل المواد االستهالكية  5

   19      حبر  الت أو استبدال شريط بي تث 5-1

   21         علبة شريط الحبراألنابيب و تحميل 5-2

   25     الحبر  علبة شريط سيت وتحميل شريط كا 5-3

5-4 4.1mm 27      معرف لوحة إعداد طريقة   

 28         ينصفمقطع ال  البداست  5-5

 28     (  ذاكرة خارجية)  اليو.أس.بي  إدخال ذاكرة  5-6

 29       األساسية  ت. التشغيال 6

   30  (  Pitch printة على المستوى المحددة طباعالالطباعة على أنبوب )  6-1

   32       على الشريط   ةعاطبال 6-2

   32     على الشريط  ة مستوى المحددة طباع 6-2-1

 34      الشريط  علىطباعة عادية  6-2-2

 36       الحروف  . إدخال وحذف7

 36       إدخال الحروف   7-1

   36        الحروف   حذف 7-2

   37     "  الرموز" وظيفية مع الحروف إدخال 7-3

 DIACR”             38“ تخدام الوظيفةإدخال الحروف باس  7-4

   39        وظائف )مهمات(. 8

   39        حجم   8-1

   40        عرض   8-2

   41       سطر  ال   /مسافة الحرف 8-3

   42      ة على المستوى المحددةطباع 8-4

   43       المستوى المحددةطول  8-4-1

   43       قطع المستوى المحددة 8-4-2

   44         طباعة عادية 8-5
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 44       ة  طباعطول ال 8-5-1

   44        هامش  8-5-2

 45          العمودي  8-6

 45        تكرار   8-7

 46          رالتسطي 8-8

 46        تسلسل   8-9

   47        طار  اإل 8-10

   48        رمزال 8-11

   49       الكلمة  تسجيل 8-21

   51        صورة    8-13

 51        الخيار   8-14

   52         الطباعة كثافة 8-14-1

 52      الحرارةدرجة وضع أقل   8-14-2

   52       نبوب  األس أر تغذية   8-14-3

 53       (مارك)"  9،   6"عالمة  8-14-4

   53       الطباعة سطر   وضع 8-14-5

   53       قطع  وضع ال  8-14-6

ً التيار الكهربائي إغالق   8-14-7    54        تلقائيا

   54      المحددة" طول المستوى لـ " مة االفتراضيةالقي  8-14-8

 54      "تكرار"  لـ  ضية القيمة االفترا  8-14-9

 55    سيق )تنسيق الحروف لتمأل السطور حتى نهايتها(ن ت 8-14-10

   SEQ”       55“و  ”RPT“ ـ الطباعة لنمط  8-14-11

 LCD         56 سطوع 8-14-12

 LCD      56اإلضاءة الخلفية  8-14-13

 56           الخط اختيارات 8-14-14

 57      ساسي تسجيل التعيين األ   8-14-15

 57     ( التوقف عالمة/  وقفلا عالمة) النقطة 8-14-16

 57        لصق   /نسخ 8-15

   57        نسخ    8-15-1

 58        لصق    8-15-2

 58              اإلدخال مساعدة ظيفةو 8-16

   59          ة كراذ  8-17

   59       داخلية ال ذاكرة  ال   8-17-1

   61       خارجية  ال ذاكرة  ال   8-17-2

 63         ةعاطبال. 9

 63       نطاق الطباعةشاشة إعداد ل 9-1

   63    ( فقط  األنابيب عالمات وضع) الطباعة تدوير 180 9-2

 64       ةعاطبال تنسيق طول 9-3

 64     فيد االستهالكية  استمرار الطباعة بعد تن 9-4

   65    الحاسب اآللي الشخصي  ب والطباعة  البيانات تحرير. 10

   65 شخصي  الكمبيوتر الإلى   و درايورات الطباعة ”LETATWIN PC EDITOR“ تثبيت 10-1
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 65  .صيشخالكمبيوتر اللى إ ”LETATWIN PC EDITOR“ تثبيت  10-1-1

 66      ابعةالط درايواراتتثبيت   10-1-2

 67     الشخصي  تحرير البيانات على الكمبيوتر 10-2

 LETATWIN PC EDITOR”     68“اشرة من الطباعة مب 10-3

 LETATWIN PC EDITOR”    69“بيانات مباشرة من ال حفظ 10-4

 70      . استكشاف األخطاء وإصالحها11

 70        خطأ  ةقائمة رسال 11-1

 73      . استكشاف األخطاء وإصالحها  11-2

 75       . مواصفات المنتج  12

 76                الملحقات. 13
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 قبل االستعمال . 4

 سية  رئيال اللمحات 4-1

 روف مباشرة على األنابيب واألشرطة.بسيطة، يمكنك طباعة الح بتشغيل• 

 .االستقراراية ( والعاليةmm40/s• الطباعة عالية السرعة )تصل إلى 

 .  (Letatwin PC Editor)اكس األصلي تم تضمين البرنامج التطبيق م• 

استيرادها بـإتصال يو.أس.بي أو ب  مباشرة  طباعتها  كنيم   Letatwin PC Editor  استخدام• البيانات التي تم إنشاؤها ب

 .يو.أس.بي عن طريق بطاقة LM-550A/PCإلى  من جهاز الكمبيوتر

 .LCDوع وإضاءة خلفية طس• 

 كخيار(. ذاكرة يو.أس.بي. حرفا والذاكرة الخارجية ) 250,000 داخلية منالذاكرة متوافرة • 

 لتالي: لى النحو ايمكن استخدامها ع األشرطة التي• األنابيب و

حقيقية   أنابيب  Max genuine tubes    =φ2.5mm   ،φ2.7mmφ،φ3.2mm  ماكس   ، 

φ3.4mm،φ3.6mm ،  φ4.2mm ،φ5.2mm، φ6.4mm ،φ8.0mm 

Max grip tubes  =φ2.9mm  ،φ3.7mmφ ، 

،  Generic tubes=φ1.5mm ،φ2.0mm   ،φ2.5mm  ،φ3.2mm ،  φ3.6mm عامة    أنابيب

φ4.2mm  ،φ5.2mm   ،φ5.5mm ،φ6.5mm،φ8.0mm 

،   shrinkable tubes  =2.5mm ،φ2.5mm   ،φ3.2mm   ،φ3.6mm   ،φ4.2mmتقلص  م أنابيب  

φ5.2mm ،φ5.5mm، φ6.0mm ،φ6.5mm،φ6.8mm، 

   PVC free” tubes =φ3.2mm  ،φ3.6mm  ،φ4.2mm  ،φ5.2mm“ "غير األنابيب البالستيكية " أنابيب

 5mm  ،9mm  ،12mmالعرض :  =Max genuine tapesة ائط حقيقيماكس شر

 .(φ2.0mm و φ1.5mm و  Max grip أنابيب  على  للطباعة مطلوبة تكون خاصة ملحقة قطعة)

2.5mm, 4.1mm, 4.6mm, 6.3mm, 9.0mm = ID PLATE 

 إزالة الشرائط بسهولة. تسمح تحمل أنابيب دون أن تفقد و لك المقطع النصفيتسمح • 

 سهولة.  ات بسرعة وانسمح لك إلدخال البيت Ten key عشرة • مفتاح

 مفتاح طبعة أعلى محمى بمعطف •

 تخزين بأمان. ليجعل من السهل  الحامل  غطاء• 

 . المتعددةالشاشة  تختار لغة• يمكن أن 

 .  ضبط العرض رافعةبنصف القطع عرض • يمكنك ضبط 

قطرها يبلغ التي  لألنابيب النصفي القطع يمكن ال  φ6.8 وφ8.0. سوى  تحديد يمكن  ال  NO / LINE / DOTS فقط. 
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 محتويات الحزمة من الد يكتأ 2-4

 
 التالية.    ستلزماتأتي هذا الجهاز مع المت

 ها مدرجة.از من أناستخدام الجهتأكد قبل 

 

ملغطاء حا Main unit الوحدة الرئيسية  Carrying case   

 

（ الجهاز من الخلفي الجزء على المنتج تسمية ）） 

 

 

  

 

       

Instruction manual  
 دليل التعليمات 

 

 

AC adapter  

 مهايئ شحن بتيار متناوب 

 

 

 

 

 

 

Ribbon case 
شريط  علبة  

Ink ribbon: black 
حبر: أسود  شريط  

  ､لألنبوب ملحقة قطعة<

MAX GRIPφ 2.9/3.7mm､φ1.5/2.0mm 
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 القسم  من لكل اسم 3-4

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M roller (gold color) 

 (ذهبي)  ”M“دوارة 

Cutter button 

 قطع زر م

Hook  
 خطاف

Cassette cover 
شريطالغطاء   

 

LCD display 

 LCD رضع

 

Keyboard 

 المفاتيح  لوحة 

 شريط كاسيت ●

Guide  موّجهة 

ة شريط علب ●  ● Winding core  

  قضيب التدوير

 

● Ribbon core   

  شريط قضيب
 

 A زر

 B زر

AC adapter inlet  
 AC adapterخل  مد

 
USB cable port 

كابل يو. أس.بي فتحة   

USB Memory slot  
 ة اليو.أس.بي ق ذاكرش

Platen roller  

 بكرة اسطوانة 
 

Head pressure switching lever 

 ( الرأسالفراج عن لالمحولة  رافعة (

 

Head release lever (blue) 

 ( أزرق) سالرأن الفراج عرافعة ل

 

Tube holder A 

 "أ" وبنبحامل األ

Half cutter guide (white) 

ه مقطع نصفي م  )أبيض( وّجِّ

 

Half cutter (yellow color) 

   األخضر(للونا مقطع النصفي

Ribbon case holder   

الشريط  علبة حامل  

M roller lever (silver) 

 )فضي(  ”M“الدوارة رافعة 

Tape cassette holder 

 الكاسيت  شريط حامل

Lock button 
 زر للقـفـل 

Half cutting depth 

adjusting lever 

 الرافعة لتعيين عمق لقطع النصفي 
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 لمفاتيح ووظائفهااسم ا 4-4

 لوحة المفاتيح باعي لنموذج ط  <1>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفاتيح ووظائفها  <2>

1 ON/OFF  .اضغط على هذا المفتاح لتشغيل/ إيقاف الطاقة 

2 ESC  
أية تغييرات. عند الطباعة أو عرض  بدون  هذا المفتاح للعودة الى القائمة السابقة و  على   اضغط

 .تشغيلال يلغي "صورة"

3 

3 

P.MATERIAL 

(SHIFT → Esc) 

 . الطاقة دون إيقاف المواد عند تغيير "المواد المطبوعة" طمفتاح لضبلا  هذااضغط على 

 أساسية(  التشغيل:  6 نظرأ)  

SIZE  حجم(  1-8)انظر   " األحرف. حجم"مفتاح لضبط هذا ال ضغط علىا : 

TP/LNG 

(SHIFT → SIZE) 

 .  (ةديطباعة عاـ "وضع " لالهامشو "" الطباعةطول اضغط على هذه المفاتيح لتعيين "

 عادية( طباعة :  5-8ر نظ)ا   

WIDTH  ( العرض :  2-8)انظر   " األحرف. عرض"اضغط على هذا المفتاح لتعيين 

C /SPC  
 ".مسافة السطرو " "الحرفمسافة "اضغط على هذا المفتاح لتعيين 

 ( السطر /مسافة الحروف:  3-8)انظر   

VRT 

(SHIFT → C/SPC) 
 : العمودي(  6-8)انظر   "  العمودي ةالطباعين "عي اضغط على هذه المفاتيح لت

PITCH 
 "  ةالمحدد مستوىة على الطول طباعاضغط على هذا المفتاح لتعيين "

 ( ة على المستوى المحددة : طباع 4-8)انظر    

P /CUT 

(SHIFT → PITCH) 

 ".  محددةستوى العلى الم قطعاضغط على هذه المفاتيح لتعيين طريقة "

 ( ى المحددة المستوة على طباع:  4-8)انظر  

RPT .ر( : تكرا 7-8)انظر   اضغط على هذا المفتاح لتعيين مرات التكرار وضبط التسطير 

FRAME 

(SHIFT → RPT) 
  اإلطار(:  10-8)انظر                  "اإلطار"اضغط على هذه المفاتيح لتعيين 

SEQ ( تسلسل : 9-8)انظر   متسلسلة.   اضغط على هذا المفتاح لضبط أرقام 

SYMBOL الوظيفة لتشغيل المفتاح  هذا على اضغط "SYMBOL ."   الرمز(  11-8)انظر : 

WORD 

(SHIFT → SEQ) 

 ".MEMORY OF WORD" وظيفة لتشغيل مفاتيحال هذه على اضغط

 ذاكرة للكلمة( ال:  12-8)انظر   

12 11 10 9 8 7 

2 

14 
4 

13 

3 

6 

5 

1 

15 

 

4 
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3 

OPTION 

  أو "  لياآل  الحاسب  من  رةمباش  الطباعة"  لدخول  ،"رالخيا"   لدخول  المفتاح  هذا   على   اضغط

  ".اآللي الحاسب من  مباشرة الملفات تحويل" لدخول

"الخيار"   14-8)أنظر:   منالطبا  10-3:   مباشرة   LETATWIN PC“  عة 

EDITOR ”   حفظ البيانات مباشرة من  4-10أو“LETATWIN PC EDITOR ) 

IMAGE 

(SHIFT → OPTION)  
 ورة( : ص 13-8ر )انظ  .  اعةصورة الطبتيح لعرض اضغط على هذه المفا

MEMORY 
 ".  الذاكرةوظيفة "اضغط على هذا المفتاح لتشغيل  

 خلية(ادالذاكرة ال: 1-17-8انظر )  

COPY 

(SHIFT → MEMORY)   

 المؤشر.  ب ةبينالمتاضغط على هذه المفاتيح لنسخ كتلة 

 : نسخة(1-15-8انظر )  

USB MEM. 
 .  ".يو. أس.بذاكرة ي"وظيفة ل  تشغيالمفتاح لاضغط على هذا  

 خارجية(الذاكرة ال: 2-17-8انظر )  

PASTE 

(SHIFT → USB MEM.) 

 ها إلى موضع المؤشر. نسخي التلصق كتلة اضغط على هذه المفاتيح ل

 : لصق( 2-15-8انظر )  

4 

BS .اضغط على هذا المفتاح لحذف الحرف قبل المؤشر 

INIT.  

(SHIFT → BS) 

 .ات اإلعدادكافة بيان ح لتهيئةفاتيهذه الم اضغط على

]  مستندأي    تتبقىإذا   اإلدخالفي  والتهيئة  شاشة  قادرة.[،  ب  غير  المستند  حذف  أكمله بعد 

 تنفذ التهيئة.  ((SHIFT-DELETإضغط )

DELET 

 حذف حرف على المؤشر.لاضغط على هذا المفتاح 

ت  تحللمصنع    تراضيةفاالقيمة  دم أولمستخلضي  االفتراقيمة  اضغط على هذا المفتاح لتهيئة  

 .ةيفائوظالقائمة مفاتيح 

CLEAR 

(SHIFT → DELET) 
 [. إلدخالا شةاش] على لهاكمبأ  الوثائق لحذف المفاتيح هذه على اضغط

5 

 

Ten key  نقطةالالفاصلة واألرقام، و إلدخالاضغط على هذا المفتاح . 

6 

تحت بنود  إعداد اليير  [ أو تغخالشة اإلداش]  لمؤشر علىلتحريك ا  اضغط على هذه المفاتيح  /  /▼/▲

 .قائمة مفاتيح الوظائفية

SHIFT →       or 

SHIFT →  
 الوثيقة.نهاية المؤشر إلى أعلى أو حريك المفاتيح لت اضغط على هذه

7 ENTER .]اضغط على هذا المفتاح لتحديد قيمة اإلعداد على ]شاشة اإلدخال 

8 

BLOCK  مباشرة قبل المؤشرة جديد" بلوك"الدخال اح هذا المفتاضغط على. 

EJECT USB 

(SHIFT → BLOCK) 

  وضع   على  الطاقة  خالل  كينةالما  من  بي.سأ.يو  ذاكرة  لخروج  المفاتيح  هذه  على  إضغط

 .ON التشغيل

9 

CODE 

 رمز إلدراج رموز. ال رقماضغط على هذا المفتاح إلدخال 

   (وزرمال: إدخال  3-7)انظر   

دخال إللسماح لك  ل" ، اضغط على هذا المفتاح  صينيةلا"  الشاشة  ةتيار لغيتم اخ  دماعن●  

 . Big 5أو رمز  GB الحرف الصينية باستخدام

DIACR 

(SHIFT → CODE)  

 لغات أوروبية. لاضغط على هذه المفاتيح إلدخال التشكيل 

 (  التشكيل عالمة : 4-7)انظر   

10 SPACE   ل مسافة.دخاالمفتاح إلاضغط على هذا 
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 إدخال شة اش  4-5

 نموذج طباعي للشاشة 

     

11 A / a أو العكس  إلى حروف صغيرة الكبيرة اضغط على هذا المفتاح لتحويل الحروف 

12 SHIFT 
هذا على  إلى  المف  اضغط  للوصول  على    حروفتاح  أو  ثانوية  ثانوية المفتاح  وظائف 

 (.13( و )9) (،8) (،4(، )3لمجموعة )

13 SHIFT → A / a مباشرة كذل قبل  هإدخال تم ذيلا الحرف عتسترج . 

14 

PRINT  طباعة"وظيفة اضغط على هذا المفتاح لالنتقال إلى." 

FEED 

(SHIFT → PRINT)  
 بيب أو األشرطة.فاتيح لتغذية أنااضغط على هذه الم

15 Character keys فاتيح إلدخال األحرف.اضغط على هذه الم 

 . األسطر ح لتغييرلمفتاى هذا ااضغط عل   16

1 SHIFT 
 ”SHIFT“ط  عندما تُضغ  ”OFF“  ويكون على وضع اإليقاف  ”SHIFT“ما تُضغط  عند  S يعرض

 مرة أخرى.

2 MEMORY  يعرضM ي. وعندما على وضع القبول.. بل ذاكرة يو. أسعندما تم إدخا 

3 A ,a 
 الكبيرة.  وفحر الإدخال : يتيح  (on) التشغيلفي وضع  ى عل ”A“عندما يكون 

 يتيح إدخال الحروف الصغيرة.  (on)على وضع التشغيل  ”a“عندما يكون 

4 PRT/PITCH 

   ”PITCH LENGTH“عرض ي :”PITCH PRINT MODE“في 

 ( ى المحددة  ة على المستوطباعلا:  4-8)انظر    

 . ”PRINT LENGTH“ يعرض :”NORMAL PRINT MODE“في 

 دية( اعطباعة  : 5-8)انظر    

5 PITCH CUT  يعرض طريقة من“PITCH CUTTING”     ( على المستوى المحددة : قطع 2-4-8)انظر 

6 BLOCK No.  يعرض“BLOCK NO.” .على المؤشر 

7 INPUT screen تحرير.عالمة الو الهادخالتي تمت إ يعرض األحرف 

8 STATUS screen الطباعة. ادمو السفلي حقل. يعرض الهانقد تم تعيي كان إذا لسل قم المتسحالة الر يعرض الحقل العلوي 

9 FRAME   عندما يكون اإلطار على وضع التشغيل يعرض“ON”  .  ( إطار : 10-8 )انظر 

10 VRT  العمودي(  6-8)انظر   . عموديالعلى  الطباعة تحديد يعرض عند : 

11 REPEAT  ار( : تكر 7-8)انظر   . شرعلى المؤ بلوككرر للالميعرض األرقام 

12 C/SPACE  (األسطر ف/وحرمسافة ال:  3-8)انظر   . مسافة الحروفيعرض 

13 C/WIDTH  .العرض( :  2-8)انظر   يعرض الحرف 

14 C/SIZE  جم( : ح 1-8)انظر   . على المؤشر للبلوكيعرض حجم الحرف 

N ＡＢＣ  
 
P 

Ｓ  ▲    ２ ３．８  ＬＩ ＮＥ   ００２  

【１０】００ ０１－０ ００６         Ｕ  

          ＴＵＢ Ｅ  ３．６ｍｍ  

ＳＴＤ . ＳＴＤ  ＳＴＤ   ００３  ▼▼  

B 7 

8 

1 

2 3 4 5 6 

9 

11 12 13 10 14 
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 . و التاليلى النحهي ع لشاشةى اعل التي تمت عرضهتحرير ال رموز(ال) معاني عالمات

 نفس الطول للمستوى المحددة   معبلوك  مجموعة من الفعالة. تمثل    (PITCH PRINT MODE)  ل  مثّ : ت ( 1)

 ة على المستوى المحددة( طباعال:  4-8)انظر  .  يتال ال (P) عالمة إلى

  في مستند بأكمله. لوكب 999 ىلما يصل ايمكن إدخالها . بلوكالمثل : ت ( 2)

   (ة المحدد  المستوىلى ة عطباعال:  4-8)انظر       

 . األسطر مثل تغذية: ت  ( 3)

  .حد فقطسطر وا يمكن تعيين :  φ2.9 ى لإ φ1.5 )الطباعة على أنابيب(    

    φ3.2  إلىφ8.0  :  مم2، شريطة  أسطر 2 صل إلىما ييمكن تعيين 

 ن  يجب تعيي φ4.2) ألنابيب حجم األحرف مستخدمة.       

 ل(.تصا )ا CNTلى افة السطر إسم    

 مم2و مم12 شريط شرطب، أسطر 3حتى ( يمكن تعيين عة على األشرطةا)الطب   

 حجم األحرف مستخدمة.      

 : تسلسل( 9-8)انظر تسلسل. تعيين مثل ت :  ( 4)

 

 شاشة اللغة اختيار  4-6

 .  جهازكل لنوع الموديلوفقا  المتعددة اختيار لغة الشاشةيمكن 

ل لمودينوع ا لغةال   

LM-550A2/PC A11-T, LM-550A2BH/PC A11 ( االنجليزية أو الصينيةT)الحرف التقليدية الصينية( ) 

LM-550A2/PC A12-C,   LM-550A2BH/PC A12-C 

LM-550A2/PC A12-TH,  LM-550A2/PC BS 

LM-550A2/PC A12-C72, LM-550A2/PC SASO 

LM-550A2/PC (IND),    LM-550A2B/PC (IND) 

 سطة(األحرف الصينية المب( )Cينية )لصية أو االنجليزا

LM-550A2BH/PC CE ،اإلسبانية، اإليطالية الفرنسية، األلمانية، اإلنجليزية 

 التركية  أو الروسية دية،ولنالب

 ]كيفية اختيار[  

 في نفس الوقت.  G   و  L   بينما تضغطل الطاقة، يشغقم بت. 1

 .  LETATWIN شعار ضد عر[ بعLANGUAGE MODE screen لغةل اشاشة وضع ]تظهر 

 [ LANGUAGE MODE screen اللغةع شاشة وض]

  

 

 

امدادات الطاقة  سوف يقف  ، و(مفتاح اإلدخال)  ENTER  ثم اضغط  ▲ / ▼ .    مفتاح  للغة باستخداما  قم بإختيار.  2

 تلقائيا.  

 . ترتهالتي اخ للغةباتشغيله  أبديمرة أخرى، ثم الطاقة  ليشتغتقم ب. 3

.الصينية الحروف طباعة أو إدخال نكيمك  ال اإلنجليزية، غةالل اختيار عند● ة :مالحظ

［ＭＯＤＥ］  
 
 Ｃｈｉｎｅ ｓｅ（Ｔ ）  
ＣＯＮＴＩＮ ＵＥ  
 Ｅｎｇｌｉ ｓｈ  
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 أو أنابيب المتعثرة  بكرة لإلسطوانة تنظيف 4-7

 (  ”FEED“ وظيفة)

 

 . الشريطفتح غطاء إ -1

 ثوان. 3لمدة  ON/OFFإضغط  C  ضغط تبينما  -2

بإفراج  ثم،   حين َ  أوال   ON/OFFقم  شعار  رعفي  ض 

"LETATWIN ." 
 

 

 

 

 

 ( FEED )شاشةتظهر . 3

 

 

  حتى  اليمين  إلى(  الفضي)   لالتبدي  رافعة  يكحربت  قم.  4

 .الصورة في موضح هو كما تتوقف

 

   مفتاح ونظفه باستخدام سطوانةبكرة لالضع قطعة قماش مبللة بالماء أو الكحول ل .5

            

 . بيدكسحب األنبوب ت . ال  ”FEED“وظيفة م ية باستخدااالستهالكالة المواد زإب ة، قممتعثر إذا كان األنبوب  مالحظة :

 

 
 ＦＥＥＤ  
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 ضبط عمق تقطيع النصفي  4-8

 . يكون تقطيع النصفي غير مالئمع" عندما يطفعة ضبط عمق نصف التقعمق تقطيع النصفي بـ "رايمكن ضبط 

 مالحظة : 

البد   األنابيب،  على  الطباعة  عند  يكون●    وضع   أن 

   ."االنبوب" ى عل  عةرافال

ا عند  عل●  البد    ى لطباعة  يكوالشريط،  وضع    نأن 

   ".الشريط"  علىالرافعة  

 

 الطباعةضغط  تحول 4-9

 ".  الطباعةضغط رافعة التحول ل" الطباعة بـقوة  ضبطيمكن 

 جدا.  عريضةطباعة  النتيجة إذا كانت قوة إال الحاجة الى تغيير  بلست  مالحظة :

 

 ة( قوة منخفض لىا عادية )تغيير من قوة

تأ1 ط )الرافعة  وسمت  وضععلى    ي ة هلرافعأن ا  كد من. 

 . وضع قائم(على 

 

 الرافعة على وضع قيام 

قم .  2 القفل  زر  تضغط  التحول    عندما  رافعة  بتحريك 

 . ضغط الطباعة إلى اليمينل

 

 

 رأس منخفض.ال. اآلن، قوة ضغط 3

 

 

موقف منخفض    

 ( عادية قوة   الى ةمنخفض )تغيير من قوة

إفإفحص أن    .1 )الرج  رارافعة  افعة  على وضع متوسط 

 . (على وضع قائم

 قم بضغط زر القفل.  -2

 

رافعة   ما يكونندر ضغط الرأس عيتغيتقم ب : ال    مالحظة

شكل. )وضع "مفتوح" أو    الرأس كما فيإفراج  

 وضع "مغلق"(

  

Deep 

Shallow 

The release lever is 

standing. 

Low position 

“Open” “Close” 

(1) (2) 
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   . تحميل المواد االستهالكية5

 اه.  ة أدنمذكوراتبع الخطوات ال

 الحبر.  ة شريطعلبفي الحبر  ت شريطثبي( ت1)

 شريط.  وب أو ( تحميل أنب2)

 الحبر.  علبة شريط ( تحميل 3)

 

 حبر  ال ت أو استبدال شريط بيتث 5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (LM-550A2/PC)لـ  (LM-RC500) الشريطعلبة استخدام قم ب مالحظة :

 . LM-550A2/PC لـ امهااستخد يمكن  ال LM-RC300 الشريط علبة

 ً   الشريط علبة في LM-IR50B/LM-IR50W/LM-IR50BP الحبر  شريط عضو يمكن ال أيضا

LM-RC300. 

 

 ريط. الش إلى علبة. تثبيت شريط جديد 1

  

 

 

 قسمكل لاسم 

Top  

(Transparent) 

 أعلى )شفاف( 

Bottom 

  )أسفل(

لبة شريط ع ●  

 

● Winding core  

ر يو دتقضيب ال  
  قضيب شريط

The side with letters comes the top. 

 على أعلىالجانب الذي تأتي الحروف 

 A زر

 

 إدخال 

 

 إضغط

 

 إفراج 

  B زر

 

زر2 على  ضغط  حين  في   .  “B”،   قم

الشريط   في كما هو مب  بإعداد قضيب  ين 

،  ةصورال ثم  بإفرا.  زقم  قفل ل  ”B“  رج 

 .الشريط

 

 طلب 

ب   ● وأسفل  قم  أعلى  علبة  اهتمام 

 شريط.ال

"قضيب  .1 بتمسيك  إسحب   قم  للتدوير" 

ال " لكي  بخفيف  الشريط"  قضيب 

 تلتصق.

 طلب 

 .لشريط" ليكن القضيب على دوران بحيث أن الشريط لم يأت على وضع ضعيف.يب اعندما تسحب "قض ●

● Ribbon core  

 

 B زر
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زر3 على  ضغط  حين  في   .  “A”،    قضيب بإعداد  قم 

ال  الشريط   بإفراج ز. ثم ،  صورةكما هو مبين في    رقم 

“A” شريطلل القف . 
 

 

ب.  4 اويتدقم  السهم حتى يظهر اتج  لحبر نحور شريط   اه 

( األسود.  السطح  لترتيب  التغير  يعلى  وفقا  لون 

 زرقاء( __ سوداء  _ شفافة

 . تدويرال قم بإيقافالسطح )السوداء(،  ما يظهرندع
 

 

 

 
 

 

 ط. الشري علبةبإزالة شريط الحبر من قم . استبدال شريط الحبر، أوال 2

في حين ضغط ع1 ب،  ”B“  لى زر.  قضيب اخراج  قم 

 علبة الشريط.( من أو األزرق )األخضر الشريط

 

 

 

ذلك.  2 زروبعد  على  الضغط  حين  في   ،  “A”  ،  قم

 شريط. علبة ال( من ألسود)اقضيب الشريط ج اخراب

 

 

 

B زر 

 

 قضيب التدوير 
سود( )األ  

A  زر 
 

A  زر 
 

 إضغط
 

 إفراج 

دخال إ  

 

ون يتغير الل  

 

 دورة
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 الحبر شريط علبة األنابيب و تحميل 5-2

 

 .الشريطفتح غطاء قم ب. 1

 

 . الخلف إلى( أزرق) الرأس إفراج ةفعرا إدفع. 2

 

    

 

 حتى  اليمين  إلى(  الفضي)  المحولة  رافعة  بتحويل  قم  .3

 . تتوقف

. 

 

 

 

 

 

 

 MAX GRIPφ2.9/3.7أنابيب استخدام عند *

,φ1.5/2.0mm كما   خاصة  ملحقة  قطعة  ركب  ، أو  

 .أدناه موضح هو

 

 

الرأس ج فرارافعة إ  

 لمحّولة ا رافعة

 بوبلألن ملحقة قطعة<

 <,MAX GRIPφ2.9/3.7,φ1.5/2.0mm 
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  تحت لوحة الحاملة. أ : تمرير أنابيب  4

: األب  قم  ب  طرف  بنإخراج  من   2cm~  1ـابيب 

 .هازالج

 

 

 

 

 وتحول  ”TUBE“  عالمة  ىنبوب علاأل  تفظواحضع  .  5

لة" إلى قفل.   "رافعة المحوَّ

        

.األنبوب  تم تحميل  

.أدناهكما هو موضح  ها تم تحميلقد نبوب األتأكد من أن  . 

      

 

. لةالحام وحةل  

 سحب 

لة   رافعة المحّوِّ

1~2cm 
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 .غير رخو . تأكد من أن الشريط 6

 

الشريط  ذإ كان  اقضيتدوير  بقم  ،  رخوى  لعا    ير لتدوب 

   الشريط. ورخإلزالة ه السهم نحو اتجا

 

 .كامل شكلل بكما هو موضح أدناه وحمّ  امسك علبة شريط الحبر. 7

          

 

 خو.التحقق من الر

 

 . إفراج الرأس افعة رسحب قم ب. 8
 

 
 
 حتى تستقر. علبة الشريط إغالق قم ب. 9

 

 

 
 تحميل السليم
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  وب(نباأل)إزالة  

 .الشريطفتح غطاء بقم . 1

 . الخلف إلى الرأس جإفرا رافعة إدفع. 2

 

 ى حت  اليمين  إلى(  الفضي)  المحّولة  رافعة  بتحويل  قم.  3

 . األنبوب بإزالة قم ثم يتوقف،

 

: إلزالة    مالحظة  بحاجة  لست  شريط  أنت  علبة 

 نبوب.األالحبرعند إزالة 

 

إفراسحب  إ.  4 ارافعة  ثمأزرق)  سلرأج  علبة   أغلق  (، 

 تقر تس حتىط الشري

 

 

 

 

 

  Caution     ريحذت 

 .إفراج الرأسكن حذرا عند تشغيل رافعة 

 . ربما تتسبب في االصابة الرافعة، رافعة أثناء تشغيلالإذا انزلقت  
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 للحبر شريط علبة تحميل شريط كاسيت و 5-3

 .الشريط طاءفتح غقم ب. 1

 . الخلف إلى( أزرق) سالرأ إفراج رافعة إدفع. 2 

 

 حتى   اليمين  إلى(  الفضي)  المحولة  رافعة  بتحويل  قم.  3 

 .ورةالص في موضح هو كما تتوقف
 

 

 

 

 . تحميل شريط كاسيت. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   طلب  

 .كما هو مبين أدناه. هعدادقم بإقبل تحميل شريط كاسيت،   ●

هةال شريط بواسطةقم بتمرير ال( 1)  .موّجِّ

 

 . (”5/8-1)تقريباً  4cmالشريط طرف ( انسحب 2)

 

   ..برخو. تأكد من أن الشريط ليس 5

   قضيب التدوير تدوير  قم ب،  على رخولشريط  إذا كان ا

 .شريط.رخو للنحو اتجاه السهم إلزالة 

 

4cm   ً تقريبا هة   الموّجِّ

الرأس فراج رافعة إ  

المحّولة  رافعة  

 

سليمتحميل ال  

هةالموّجِّ   
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 .لهيمتحقم بناه ودح أموضكما هو احتفظ )امسك( علبة شريط الحبر . 6 

 

 . برخولشريط ليس ن امن أ تأكد : ظةمالح

 

 

 .األمام إلى( أزرق) الرأس إفراج رافعة إسحب. 7
 
 
 

 الكاسيت حتى تستقر اء طغإغالق قم ب. 8

 

 إزالة شريط كاسيت( ) 

 فتح غطاء كاسيت.إ. 1

 
 

 . الخلف إلى( أزرق) رأس إفراج رافعة إدفع. 2

 ت إزالة شريط كاسيب مق. 3

 

 
أةمالحظ شريط  لة  إلزااجة  بح  لستنت  :  الحبرعند  علبة 

 شريط كاسيت إزالة 

  ثم  األمام،  إلى(  أزرق)  الرأس   إفراج  رافعة  إسحب.  4

 .تستقر حتى الشريط غطاء أغلق

 

تحميل الال  
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4-5 4.1mm معرف  لوحة إعداد طريقة 

                      .الشريط غطاء افتح .1

 . الخلف إلى( زرقألا) الرأس تحرير ةفعرا ادفع  .2

 

 

 

 

 

 حتى اليسار إلى( الفضية) التحويل رافعة كحّرِّ  .3

        .الشكل في موضح هو كما تتوقف،

 

 

 

 

 

ز. 4    خلوأد mm  4.1سا قم تعريفال لوحة حقلم جّهِّ

 . اإلدخال فتحة في mm  4.1مقاس التعريف لوحة

 . فقط 4.1mm عرضه التعريف لوحة ملحق*     

 .الشكل في موضح هو امك اللف هجاات في ريفتعال لوحة أدخل*     

   حيث بالستيكي، كيس في التعريف لوحة تخزين على احرص*

 .الساكنة الكهرباء بسبب وساخواأل الغبار لجذب ُعرضة إنها

   إلى الطباعة وسائط على واألوساخ  الغبار وجود يؤدي قد*

 . الطباعة رأس تلف

 

      mm  4.1مقاس فعريالت لوحة ملحق اضبط. 5

         .الجهاز في ( الُمدرجة يفالتعر لوحة مع)

 

 .  الحاملة اللوحة أسفل التعريف لوحة بتمرير عليك. 6

 . الجهاز من 2cm~1 بمقدار التعريف لوحة فطر تمديد من تأكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( أزرق) الرأسن الفراج عرافعة ل

 

 محّولة ال رافعة

 

ID PLATE 
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 ل المقطع النصفيابدستا 5-5

 .الشريطفتح غطاء قم ب. 1

 

 

 .ي  نصفال المقطعسحب إ. 2

 

هة المو شغل. 3  .ج ذلك تماماادرقم بإو  ،ّز المقطع النصفيى حامل حي إلمقطع النصفّجِّ
 

 معطوبا. أو اآللة  صفيالمقطع الن ، قد يكونحزّ ل صحيح في الإذا كان الدليل ال تعمل بشك: مالحظة

   )اللون األصفر(. HC340-LM المحدد النصفي المقطع استخدام من تأكد

 

 

 

  Warning    إنذار  

 

 أبداً. رة المقطع ال تلمس شف

 .للشفرة طرف حاد، لمس الشفرة يؤدي إلى الجرح

 

 

 ( ذاكرة خارجية)  ي.يو. أس.ب إدخال ذاكرة 5-6

  الجانب  وضع  مع   بي. أس.اليو  ذاكرة  بإدخال  قم.  1

  الموجود  بي.أس.اليو  ذاكرة  شق  في  لألعلى  الصحيح

 . ةدوحال جانب على
 
 
 

 

 

  .حدةالو بتشغيل قم. 2

لبط   

 وقم بإزالته. BLOCK→  SHIFT( USB EJECTأضغط أوالً   ذاكرة اليو.أس.بي إلزالة ● 

  

 شفرة
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 ساسية ألا ت. التشغيال6

الفتح  إ.  1 ب و  شريطغطاء  لالستخدام.يتحمقم  االستهالكية  المواد  االستهالكية(:  5)أنظر  ل  المواد  أغلق    تحميل  غطاء  ثم 

 . ”ON“تشغيل إلى وضع ال ل الطاقةوتحوّ ط شريال

 [. "اد المطبوعةالموشاشة إعداد " ]تظهر .2

مفتاح ▼    إضغط   / و       / ▲  المطبوعة"  "المواد   إلختيار 

 ”.حجم""ال
 

 . [.INPUTشاشة اإلدخال ] تظهر ثم ،  ENTER  إضغط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  scE →   SHIFT   .(P.MATERIAL)إضغط: ● عند تغيير المادة،  مالحظة

   (PRINTED MATERIALعة لمطبوالمواد اة إعداد اش)ش تظهر  ثم

مستوى   تظهر )شاشة إعداد طول على   ،(”TUBE“إلى    ”TAPE“أو    ”TAPE“إلى    ”TUBE“)  تغيير نوع المواد  بعد

 . ”ENTER“المطلوب ثم اضغط الطول  أدخل نسبة. ( PITCH LENGTHالمحددة 

المادة   تغيير  عند  حجم،  (P.MATERIAL)(ESC)  –  (SHIFT)غط  بالض●   CHARACTER)  حرف ال  فإن 

SIZE) تلقائيا إلى تلقائيتتغر  ي (AUTO). 

   ”CHARACTER SIZE“  "حرفحجم ال"، لم يتم تغيير  ”TAPE“"  طالشري"ومع ذلك، عند اختيار المواد المطبوعة  

 AUTO“”" تلقائيإلى "

 

اإلدخال شاشة  في  تزال  ال  وثيقة  أي  كان  وإذا   ●  (INPUT 
SCREEN)،  كون عندما ي الصحيحة  اشةلشا  تظهر قة،قفل الطا  بلق

 .  في المرة القادمة ”ON“ة على وضع التشغيل الطاق

مفتاح ال  إضغط  الختيار   ▼  / متابعة   ”.INIT)  تهيئة▲   أو 

(CONTINUE”. 

 

 

 

 

 ”SIZE“و  ”MATERIAL“ قل المؤشر بينينت▲ / ▼ : مفتاح:

  ،”GENERIC TUBE”، “MAX TUBE”،  “SHRINKABLE TUBE“ من   اختر .....  ”MATERIAL“:       مفتاح:

“OVAL TUBE”,”MAX GRIP TUBE” ، “NON PVC TUBE”، “TAPE”   أو  

“ID PLATE” 

  “SIZE” ............ 

  ،"5.5"  ،"5.2" "،4.2" "،3.6"  "،3.2" "،2.5"  "،2.0"  "،1.5: اختر من " (GENERAIC TUBE)أنابيب عامة 

 . "8.0" أو "6.5"

 .  "8.0أو "  "6.4" ،"5.2"  ،"4.2" ، " 3.6" ، "3.2: اختر من "(MAX TUBE)أنابيب ماكس 

”2.9”:MAX GRIP TUBE 3.7”أو” 

OVAL TUBE 6.5، أو " "5.5" ،" 5.2" "،4.2"  "،3.6" "،3.2"  "،2.5"  ،: اختر من ". 

ID PLATE 9.0و " " أ6.3"  "،4.6"”, ”4.1"،2.5"  ،: اختر من". 

 
ＦＩＬＥ  Ｂ ＥＩＮＧ  ＩＮ ＰＵＴ  
 
 ＩＮＩＴＩ ＡＬ ＩＺ Ｅ  
 
 ＣＯＮＴＩ ＮＵＥ  
 

 ［ＰＲＩＮＴＥＤ ＭＡＴＥＲＩＡＬ］ 
 
 
 ＭＡＴＥＲＩＡＬ＝ 
           ＭＡＸ ＴＵＢＥ 
 
     ＳＩＺＥ＝３．２ 
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 ( طباعة على المستوى المحددةنبوب ) األعلى  ةعاطبال 6-1

 

 .االنبوبلى ة عمحتويات التاليال طباعة

نبوباأل حجم =φ3. 2 mm     لمحددة  طول المستوىا = 18mm  

 U1 COM X1005 X1006 X1007  

 1pcs. 5pcs. 2pcs. 2pcs. 2pcs. 

 18mm 18mm 18mm 18mm 18mm  

 

 

 [. PRINTED MATERIALشاشة إعداد في ] ”SIZE=3.2mm“و  ”MATERIAL=TUBE“حدد . 1

 

 الحرف الكبير = ”A“ لىإ ر يهم "▲" مشن أن رمز السد متأك  [.INPUTشاشة ]تظهر . 2

 .لتحريك المؤشر إلى            مفتاحإضغط على 

)انظر   .”PITCH LENGTH“لتحديد    ”PITCH“  . اضغط على3

    إضغط على         (المستوى المحددةطول :  8-4-1

 "  18.0لتحديد " 

 . (ENTER) اضغط مفتاح اإلدخال

ومن    مالحظة إدخال    مكنالم:  بمباشالقيمة  أيضا   عشرة مفتاح  رة 

(Ten key) . 

 

 

 

 . لتحريك المؤشر بعد        على مفتاح. اضغط 4

على   :   7-8)انظر    ”REPEAT“  تكرارإلعداد    ”RPT“اضغط 

 تكرار(  

  اضغط مفتاح اإلدخال .”1“إلعداد    إضغط على مفتاح        

القيمةمالحظة إدخال  أيضا  الممكن  ب اشمب  : ومن   ة مفتاح عشررة 

(Ten key) 

 

 

 
على    U   1 خل   دأ.  5 كتلة    BLOCK  إضغط  إلنشاء 

 .جديدة

 

في  .  6 الطريقة  على  ،  ”4“بنفس  ت  ”RPT“إضغط  "  ”REPEAT“كرار  إلعداد  ا5إلى  مفتاح  ".   اإلدخال ضغط 

“ENTER” . 

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮＧ ＴＨ  

        ＝１ ８．０  ｍｍ  

B P 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００２  

Ｕ１  
  
          ＴＵＢ Ｅ  ３．２ｍｍ  

ＳＴＤ. ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   
 

B P B 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ＲＥＰＥＡＴ ＝  

          ２  Ｐ ＣＳ  

B P 
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على     M   O   C      أدخل     -7 إضغط   .  BLOCK  

 إلنشاء بلوك جديدة 

 

في  فس  بن  .8 ،  4"الطريقة  تكرار    ”RPT“على  إضغط    "  اإلدخال   ".2"   إلى  ”Repeat“إلعداد  مفتاح   اضغط 

“ENTER” . 

على   X    أدخل  -9 إضغط   .  SEQ   تسل سل إلعداد 

“SEQUENCE” .  ل( : تسلس 9-8)انظر 

 

 

اإلدخال10 مفتاح  اضغط   .  “ENTER”  " حدد  10مقياسلتحديد   ."

الرقم   الرقم  نها و    ”START NUMBER“بداية   END“ية 

NUMBER”   

 “START”بداية في   1   0   0   5   أدخل   

  .”END NUMBER“نهاية الرقم اضغط على مفتاح ▼ لتعيين 

 “END”نهاية في     1   0   0   7   خلأد

 ”ENTER“ مفتاح اإلدخال غطاض

 

 .← و → على بالضغط الطباعة نطاق اختر. 11

  . ENTER اضغط 

 

  .”PRINT“ طباعة لىع  إضغط. 12

  [.باعةطاق الط إعداد ن شةشا]تظهر 

 عة( : الطبا 9)انظر 

  .”ENTER“ طباعة إضغط على. 13

 [. PRINT SETTING]تظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.  شاشة تنظيم طول الطباعة] تظهر . ”NORMAL PRINT“ مفتاح اإلدخال ضغط. ا41

 لبدء الطباعة.  ”ENTER“ اضغط مفتاح اإلدخال

 وضح محو الطبوعة على النميجة ال. النت51

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００３  

Ｕ１ ＣＯＭ  
  
          ＴＵＢ Ｅ  ３．２ｍｍ  

ＳＴＤ. ＳＴＤ ＳＴＤ   ００５   
 

B B 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００３  

１ ＣＯＭ Ｘ  
 ＳＥＱＵＥＮ ＣＥ＝  

        

 １０ＳＣＡ ＬＥ  

 

B B 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００３  

１ ＣＯＭ Ｘ  
  
ＳＴＡＲＴ＝ １００５  

ＥＮＤ  ＝１ ００７  

 

B B 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００３  

 ＣＯＭ Ｘ  
  

  ＴＵＢＥ  ３．２ｍｍ  

ＳＴＤ. ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   

 

B B N

Ｎ 

 ▲    １ ８．０  ＣＵＴ    ００３  

１ ＣＯＭ Ｘ  
 ＡＬＬ   Ｏ ＤＤ  ＯＮ ＬＹ  

      ＥＶＥＮ   ＯＮＬＹ  

 

B B 

［ＰＲＩＮＴ ］  
 
   ＣＯＰ ＩＥＳ＝   １  
 
ＳＴＡＲＴ  ＮＯ．＝   １  
 
 ＥＮＤ   ＮＯ．＝   ３  
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 لشريط  ى اعل ةعاطبال 6-2

 شريط ال علىالطباعة المستوى المحددة  6-2-1

 

 .ط.الشري التالية على محتوياتالطباعة 

  15mm= طول المستوى المحددة     9mm = حجم الشريط

  
U1 

SLD SLD SLD SLD SLD SLD 
COM COM 

  

X18 X19 X1A X1B X1C X1D 
           

 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm  

           

 

 [.  PRINTED MATERIALإعداد شاشة ] في  ”SIZE=9mm“و  ”MATERIAL=TAPE“تحدد . 1

 

 . = الحرف الكبير ”A“ لىإر ي[. تأكد من أن رمز السهم "▲" مشINPUTشاشة ]تظهر . 2

 . إلى المؤشر لتحريك           مفتاحإضغط على 

عل3 اضغط    ”PITCH LENGTH“إلعداد    ”PITCH“  ى. 

 ( ةطول المستوى المحدد:  1-4-8)انظر 

 ". 15.0إلعداد "      إضغط على مفتاح       

 . ”ENTER“ اإلدخال اضغط مفتاح

القيمة    مالحظة إدخال  أيضا  الممكن  ومن  ب:  عشرة مباشرة  مفتاح 

“Ten key”.   

 

 

 

 .  لتحريك المؤشر بعد        . اضغط على مفتاح4

 جديدة.  بلوكإلنشاء  ”BLOCK“ على إضغط .  U   1 أدخل

 

 .(X)، ثم    D   L   S    أدخل  . 5
 

 ".  ”SEQUENCE لتسلس إلعداد  ”SEQ“إضغط . 6

   : تسلسل( 9-8)انظر 

 .”SCALE 16“ 16مقياس  الختيار             إضغط على مفتاح

 

 ▲    ２ ０．０  ＬＩＮ Ｅ   ００１  

 
 ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮＧ ＴＨ  

        ＝１ ５．０  ｍｍ  

B P 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００２  

Ｕ１  
  
          ＴＡＰ Ｅ  ９ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   

 

B P B 

１ ＳＬＤ Ｘ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００２  

 

          ＴＡＰ Ｅ  ９ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   

 

B 

１ ＳＬＤ Ｘ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００２  

ＳＥＱＵＥＮ ＣＥ＝  

        

 １６ＳＣＡ ＬＥ  

  

 

B 
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 ”START NUMBER“تعيين  قم ب    الدخح اإلمفتا بـ  ضغط  بال.  7

 .  ”END NUMBER“و 

  .”START“في  (1) (8)أدخل 

   ”END NUMBER“ نفتاح ▼ لتعيياضغط على م

   ”END“ي ف (1) (D) أدخل

 . ”ENTER“ مفتاح اإلدخالعلى  اضغط

 

 

 .← أو → على بالضغط الطباعة نطاق اختر. 8

 . ENTER اضغط 

 

  دخل أن ثم  كتلة جديدة، ومشاء  إلن  ”BLOCK“  كتلةإضغط على  .  9

(C) (O) (M) . 

 

   ”REPEAT“ لتعيين تكرار (RPT)إضغط . 10

 : تكرار(   7-8)انظر 

لتعيمفت  إضغط م2"ين  اح        اضغط  اإلد".    خال فتاح 

“ENTER”  . 

 

 ة  مفتاح عشرمباشرة بومن الممكن أيضا إدخال القيمة  مالحظة :

Ten key.   

 

  

   : الطباعة( 9 نظر أ ) .(PRINT)إضغط . 11

  .[عةاق الطباتعيين نطشاشة ]تظهر 

 

 

 

 

 

 . [باعةم طول الطشاشة تنظي]تظهر . ”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال12

 لبدء الطباعة. مرة أخرى  ”ENTER“ خالضغط مفتاح اإلدا

 . وضح. النتيجة المطبوعة على النحو الم13

 

 

１ ＳＬＤ Ｘ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００２  

 

ＳＴＡＲＴ＝   １８  

ＥＮＤ  ＝   １Ｄ  

  
 

B 

 Ｘ  ＣＯＭ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００３  

 

          ＴＡＰ Ｅ  ９ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   
  
 

B N

Ｎ 

 Ｘ  ＣＯＭ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００３  

ＲＥＰＥＡＴ ＝  

          ２  Ｐ ＣＳ  

  
 

B N

Ｎ 

 Ｘ  ＣＯＭ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００３  

 

          ＴＡＰ Ｅ  ９ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   

  
 

B N

Ｎ 

［ＰＲＩＮＴ ］  
 
   ＣＯＰ ＩＥＳ＝   １  
 
ＳＴＡＲＴ  ＮＯ．＝   １  
 
 ＥＮＤ   ＮＯ．＝   ３  

１ ＳＬＤ Ｘ  
 

 ▲    １ ５．０  ＬＩＮ Ｅ   ００２  

ＡＬＬ   Ｏ ＤＤ  ＯＮ ＬＹ  

      ＥＶＥＮ   ＯＮＬＹ  

 

B 
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 الشريط  علىعادية الطباعة ال 6-2-2

 

 شريطعلى ال التاليةالمحتويات  طباعة

 MAX LETATWIN 

LM-550A/PC 

 

   

 

 [.PRINTED MATERIALتعيين شاشة ]في  ”SIZE=12mm“و  ”MATERIAL=TAPE“تعيين . 1 

 

 . = الحرف الكبير ”A“ لىإر ي[. تأكد من أن رمز السهم "▲" مششاشة إدخال ]تظهر . 2

 .لى لمؤشر إلتحريك ا   إضغط مفتاح        

العادي  لىإ  تغييرلل.  3 الطباعة   NORMAL PRINT“  ةوضع 

MODE”، 

 عادية( الطباعة ال:  5-8)انظر .  حذف ل (DELETE) اضغط 

 

بتعيين    ESIZ  →  SHIFT (TP/LNG)  إضغط.  4 قم  و 

طول  :    1-5-8نظر  أ)  ”PRINTING LENGTH“طول الطباعة  

 عة( الطبا

مفتاح           على  تلقائي  إيقاف    الختيارإضغط 

“AUTO-OFF”.    مفتاح على  اضغط   ، طول ثم  لتعيين   ▲ 

”LENGTH“ 4   0   وأدخل  

 

 . ”ENTER“ اضغط مفتاح اإلدخال. 5

 . (MARGIN setting screen)ين الهامش تظهر شاشة تعي

 . ”ENTER“ اضغط مفتاح اإلدخال

 

 

 

 

 

 

 

 

40mm 

12mm 

 
 

 ▲    Ａ ＵＴＯ   ＣＵ Ｔ  ００１  

 

          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   
 

B 

［ＰＲＩＮＴ ＩＮＧ  ＬＥＮ ＧＴＨ］  
 
 
 ＬＥＮＧＴ Ｈ＝  ４ ０  ｍ ｍ  
 

ＡＵＴＯ＝Ｏ ＦＦ  
 
  

［ＭＡＲＧＩ Ｎ］  
 
ＬＥＦＴ  ＝   ２ｍ ｍ  
 
ＲＩＧＨＴ＝   ２ｍ ｍ  
 
ＴＯＴＡＬ：  
    ＬＥ ＳＳ  Ｔ ＨＡＮ  ３４  ｍｍ  
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       اضغط على مفتاح  .(INPUT) تظهر شاشة إدخال. 6

 المؤشر لتحريك 

 . بعد  

 T   E   L   SPACE   X   A   M  ل أدخ

  N   I   W   T   A  

 

  0   5   5   A →   SHIFT   M   L  

. C   P   F  →  SHIFT   2   A  

 

 

 : الطباعة(  9 نظر)ألبدء الطباعة.  ”PRINT“إضغط . 7

 

    .وضح أدناهم كما هو   . النتيجة المطبوعة8 

 

 

MAX LETATWIN 

LM-550A2/PC 

Ｌ Ｍ－５ ５ ０ A 
 

 ▲      ４０   ＣＵ Ｔ  ００１  

 

          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   
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  A      

 

P B 

  a      

 

P B 

  ＋      

 

P B 

  A B C    

 

P B 

   فوحرال ل وحذف . إدخا7

 ف  وحرالإدخال  7-1

 ”A“كبيرة ال حرفالخال . إلد1

 

 .= الحرف الكبير ”A“ لىإر يمز السهم "▲" مشن أن ر تأكد م ”A/a“إضغط ( 1

 ط    ( إضغ2

  

  ”a“الحرف الصغيرة . إلدخال 2

   .= الحرف الصغير  ”a“ لىإر يتأكد من أن رمز السهم "▲" مش،  ”A/a“إضغة ( 1

 إضغط  (2

 

 

 .  إلدخال "+" .3

 على التشغيل. ”SHIFT“وافحص من أن رمز  ”SHIFT“ إضغط على( 1

 غطإض( 2

 

 

 

   فورحذف الح 7-2

1 .“DELETE”  : 

 . ”DELETE“ إضغط( 1

   .ذفهايتم ح( الحرف على المؤشر 2

 

2 .“BS”   : 

 . ”BS“إضغط ( 1

 

 .حذفها يتم لحرف قبل المؤشرا( 2

 

 

 

 

－ 
A 

－ 
A 

  A

Ａ 

B C    

 

P B 

  A C     

 

P B 

  B C     

 

P B 

+ 
S 
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 ”CODE“ رموز بـ وظيفةالحروف  إدخال 7-3

 ل التالي.  ، يمكنك إدخال األحرف وفقا للجدو”CODE“لرموز * باستخدام وظيفة ا

 .(  غة الشاشةلغة اإلنجليزية كل)عندما تم اختيار ال

 

 [ جدول الرموز]

Code 

No. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

2  ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5 P Q R S T U V W X Y Z 〔 ＼ 〕 ∧ ＿ 

6 ‘ a b c d e f g h i j k l m n o 

7 p q r s t u v w ┐ └ z { │ } ～  

الصينية   اختيار  عند   *(C)    الصينية األحر  (T)أو  إدخال  يمكنك  الشاشة،  لـ  كلغة  وفقا  الصينية  أو   ”GBcode“ف 

“BIG5 code”.       ( لشاشةإختيار لغة ا:  6-4ظر )ان 

 [ ”CODE“وظيفة رموز ]إدخال "@" مع  

  [. CODEن الرموز شاشة تعيي] . تظهر (CODE)إضغط . 1

  "@".الرموز، إلدخال وفقا لجدول  (0) (4) . اضغط على مفتاح2

 ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3 

 

 

 

 . دون جدول رمزبحرف دخال األ: يمكنك إ مالحظة

 مرتين.  ”CODE“إضغط الرمز . 1

 كل من األحرف. ويظهر

 

 

 

 

 

 

 ENTER“ اإلدخالغط مفتاح الحرف، ثم اضار تيخ▲ / ▼ ال     /إضغط مفتاح     . 2 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

 
 

 ＣＯＤＥ＝ ４０  

         

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

＠  
  
          ＴＡＰ Ｅ  ９ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００１   

 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

 
     ＣＯ ＤＥ＝２ ０  

 

 ！” ＃＄％＆‘（ ） 

B P 
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 ”DIACR“ الوظيفة باستخدام الحروف إدخال 7-4

 . ”DIACR“ ةالوظيف باستخدام األوروبية للغات  يلالتشك عالمات إدخال يمكنك •

 التركية   /فيتنامي/  الروسية/    البولندية  /  اإلسبانية/    اإليطالية/    الفرنسية/    نيةلمااأل/    اإلنكليزية  ارتياخ  عند)

 (  .للشاشة كلغة

 [ األوروبية للغات التشكيل اتمعال جدول]

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bgtbh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . DIACR  ضغط. 1

 [.DIACR] رظهست

 

  اضغط موث الحرف، الختيار ▲/▼/   /      المفتاح اضغط. 2

 RENTE . 

 

 

 

 .التالية شرالع الحروف لعرض ▲/▼ المفتاح اضغط●:  مالحظة

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
       ＮＵＭＥ ＲＡＬ         

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
  ＡＬＰＨＡ ＢＥＴ  ＩＮ  ＣＩＲＣＬＥ   

B P 
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   الوظائف. 8

 وقيمها االفتراضية.  بنود التحديديبين الجدول التالي 

 يد بنود التحد قيمة افتراضية  بنود التحديد  قيمة افتراضية 

 لمواد المطبوعة  ا MAXأنبوب  تسلسل غير تحديد

CENTER  ر  يمأل السطJUSTIFICATION حجم المواد المطبوعة  حديدغير ت 

(6  9) 6, 9 mark( 9، 6عالمة) AUTO:ON  حجم الحرف  مم( 3)شريط 

 عْرض الحرف  STANDARDعادي  ة كثافة الطباع 4

0.0mm  حالة القطع STD  مسافة الحرف 

0mm  ةالطباعتسوية STD ة السطر افمس 

 LCD TAPE 10.0mmة إضاء 4

 TUBE: 20.0mm تلقائي قطع التيار  YES حددة عرض المستوى الم

 LCD. ID PLATEE: 10.0mmإضاءة خلفية  إضاءة

 TAPE:LINE حالة طباعة الخط  0
عل المسقطع  توى ى 

 A:11,22,33 المحددة
 وضع الطباعة  

(RPT)  و(SEQ) 

TUBE: HALF-CUTTING 

IDPLATE: HALF-CUTTING 

NO  و أفقي عمودي أ أفقي الرأس يغذي أنبوب 

NO  إطار ال رة المنخفضة لحراوضع درجة ا 

TAPE 1 
 تكرار

AUTO  طول الطباعة  تلقائي 

TUBE 2 2mm  هامش  لكل واحد 

إلى  التحديد    نودجميع بإعادة  [، يمكن  INPUT  شاشة إدخالفي ]  (.INIT)(BS))  –  (SHIFT)● بالضغط  :    مالحظة

 القيم االفتراضية.  

 .ئةبالتهيإلى القيمة االفتراضية  إلعادتها قادر التحديد غير بنودالذه ائلة من أن هوف الميظهر الحر● 

 حجم  8-1

 مؤشر. وضع العند م  سطرلل  ”CHARACTER SIZE“حجم حروف  تعيين

 .سطر من نفس الكتلةنفس الفي الحجم  مختلفتعيين يمكن ال حجم  في كل سطر. ولكن، ال يتعينويمكن أن 

 

 

 

اضغط  1 و”SIZE“  الحجم.  الحرشاش]رتظه.  حجم  تعيين  وف ة 

CHERECTOR SIZE] 

 

حجم  إلختيار          مفتاحإضغط  .  2  حرفالقيمة 

“CHARACTER SIZE” 

 

 . ”AUTO“ لمؤشر إلى تلقائيتاح ▼ لتحريك ا. اضغط على مف3

 ”OFF“الختيار       إضغط مفتاح        

 .”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال4

 

 

 AUTO” = ON, OFF“      6.0،  4.0،  3.0،  2.0،  1.3: "الحجم" = قابلة لالختيار صرعنا

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＣＨＡＲＡＣ ＴＥＲ  

          ＳＩＺ Ｅ＝４．０ｍｍ  

          ＡＵＴ Ｏ＝ＯＮ  

 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＣＨＡＲＡＣ ＴＥＲ  

          ＳＩＺ Ｅ＝４．０ｍｍ  

          ＡＵＴ Ｏ＝ＯＦＦ  

 

B P 
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 .متوفر حجمالتحديد  ،”OFF“إلى  ”AUTO“ تلقائي ار اختيتم  ندمافقط ع: ●  مالحظة

حجم   لالختيار    ”CHARACTER SIZE“  حرفال●  ً تختلف  القابلة  المستوى ،  تاألدوا  لحجم  وفقا على  طول 

 وعدد األسطر ، إلخ.   ”PITCH LENGTH“المحددة 

وى المستعلى    طولوالمادة،  حجم    حسب ئيا،  تلقاحرف  لاأحجام  يتغير  "،  جم الحرفح" في "تلقائي"ختبار  ا  تمعندما  ●  

 وعدد األسطر في كل كتلة.  المحددة

 التلقائي الحجم أنواع وظيفة

الحرف  مساحة الحرف    
السطر  مساحة  العرض االرتفاع  

STANDARD AUTO  إغالق ※ثابت تلقائي 

SUPER AUTO  قائي لت تلقائي  تلقائي  

FIXD HEIGHT AUTO  ائي تلق تلقائي  ثابت  

OFF  ثابت  ثابت  ثابت 

 .mm1.3 مقاس لألحرف تلقائيًا حرفلا عرض ضبط يتم※

 ض العر   8-2

 في موضع المؤشر ”CHARACTER WIDTH“ حرفالتعيين عرض 

  

 

 وفقا للجدول التالي  ”CHARACTER WIDTH“ : يمكنك اختيار عرض حرف حظةالم

طباعة وضع ال  اتجاه الطباعة  
 ممدّد مكثف  عادي 

ى المستوى لعاعة  الطب

 ب()أنبو لمحددةا

Pitch print 

(Tube) 

 أفقي

 

   

 عمودي
   

المستوى  على  طباعة 

 المحددة )شريط( 

Pitch print 

(Tape) 

 أفقي

 

   

 عمودي
   

 طباعة عادية 

 )شريط(

Normal print 

(Tape) 

 أفقي

 

   

 عمودي
   

 ".: العمودي 6-6انظر " ”Vertical printing direction“ودي" بالعم "اتجاه الطباعة ـ: ل مالحظة

العرض1 على  اضغط   .  “WIDTH”تظهر تعيين  ].  عرض شاشة 

 [. CHARACTER WIDTH حرفال

 

الم.  2  حرفال عرض  الختيار       فتاح     إضغط 

“CHARACTER WIDTH”. 

 ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3 

 

 

Ａ 

Ａ
 

Ａ 

Ａ
 

Ａ
 

Ａ 

Ａ 

Ａ
 

Ａ 

Ａ
 

 

Ａ 

Ａ
 

Ａ 
Ａ
 

Ａ 

Ａ
 

 

Ａ 

 د مكثف، ممدّ  ،عادي: قابلة لالختيار رالعناص

Ａ
 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＣＨＡＲＡＣ ＴＥＲ  ＷＩＤ ＴＨ  ＝  

        

      ＣＯＮＤ ＥＮＳ ＥＤ  

 

B P 
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 مسافة الحرف/السطر 8-3

 مستند للر ف/السطلحرة امساف تعيين

 

 ر ختيابنود قابلة اإل

  ,STD (STANDARD), CLS (CLOSE), CNT (CONTACT) = ”مسافة الحرف“

WID (WIDE) 

 ,STD (STANDARD), CLS (CLOSE), WID (WIDE) =         ”مسافة السطر“

CNT (CONTACT) 

 

 

 

 

 

 

 

الحرف/ا.  .(C/SPC)إضغط  .  1 مسافة  تعيين  )شاشة  لسطر تظهر 

CHARACTER/LINE SPACE). 

 

 . ”C/SPACE“الختيار قيمة            مفتاحإضغط . 2 

 .”L/SPACE“ ر إلىثم اضغط مفتاح ▼ لتحريك المؤش

 

 .  ”L/SPACE“ قيمة تعيينل           مفتاحإضغط . 3

 

 .”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال4

 

 

حرف، وعدد  اللمادة أو  ا  حجمحسب    ”SIZE-OVER“  "زيادة  -طأ "حجم  رسالة الخقد تظهر  : في بعض الحاالت،  حظةمال

 األسطر. 

 رسالة خطأ( ئمة اق( انظر : 1-11)، وعدد األسطر. الحرفو ،مادةالق حجم يتحققم برسالة خطأ ،  إذا تظهر

A  B  C 

    C  D  E 
 مسافة الحرف 

فة السطر مسا  

［ＣＨＡＲＡ ＣＴＥＲ  
／ＬＩＮＥ  ＳＰＡＣ Ｅ］ 

 
Ｃ／ＳＰＡＣ Ｅ＝  Ｓ ＴＤ  

 
Ｌ／ＳＰＡＣ Ｅ＝  Ｓ ＴＤ  

 
 
    ＬＥ ＳＳ  Ｔ ＨＡＮ  ３４  ｍｍ  

［ＣＨＡＲＡ ＣＴＥＲ  
／ＬＩＮＥ  ＳＰＡＣ Ｅ］ 

 
Ｃ／ＳＰＡＣ Ｅ＝  Ｗ ＩＤ  

 
Ｌ／ＳＰＡＣ Ｅ ＝  Ｓ ＴＤ  

 
 
    ＬＥ ＳＳ  Ｔ ＨＡＮ  ３４  ｍｍ  

［ＣＨＡＲＡ ＣＴＥＲ  
／ＬＩＮＥ  ＳＰＡＣ Ｅ］ 

 
Ｃ／ＳＰＡＣ Ｅ＝  Ｗ ＩＤ  

 
Ｌ／ＳＰＡＣ Ｅ＝  Ｃ ＬＳ  

 
 
    ＬＥ ＳＳ  Ｔ ＨＡＮ  ３４  ｍｍ  
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 PITCH PRINT على المستوى المحددة طباعة 8-4

 [  المحددةلى المستوى وضع طباعة ع]

المستو  ي ف  LM-550A2/PC  أن  ند،المستأعلى  على    ”P“  يعني على  المحددة  وضع طباعة   PITCH PRINT“ى 

MODE” . 

 عادية( طباعة :  5-8)انظر [. NORMAL PRINT MODE عاديةطباعة وضع تبديل إلى ]هي  ”P“ حذفب

 

 

 

 

 

 

 

 

في ]  : المحددة  مالحظة  المستوى  )ت[،  PITCH PRINT MODEوضع طباعة على  في نفس  Bطبع كل كتلة   )

 .هناأدكما هو موضح النص ط يوستو دةى المحدستوالمطول 

 

 

 :نموذج

  أنبوب   

 
 

 

 شريط   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X10 SLD19 SLD20 COM 

X10 SLD19 SLD20 COM 

Pitch length 

Block (  ) 

ةكتل  (  ) كتبة (  ) كتلة (  ) كتلة (  ) 

[PITCH PRINT وضع] [NORMAL PRINT وضع] 
 ▲    ３ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
  
          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   
 

B P ＡＢＣ  
 

 ▲    Ａ ＵＴＯ  ＣＵＴ   ００１  

 

          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０ ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   
 

B 
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 المستوى المحددة طول  8-4-1

 " عند موضع المؤشرى المحددةستوالمتعيين "طول 

 

 

 

ت           مفتاحإضغط  .  1 المؤشر  وإضغط   ”P“  حتلتحريك 

“PITCH” 

  

تعيين  ]تظهر  و اى  علطول  شاشة   PITCH  لمحددةالمستوى 

LENGTH  .] 

 

قيمة إل  Ten key  عشرةح  مفتاأو                مفتاح  إضغط  .  2 دخال 

 " المستوى المحددةى علطول "

 

علبال.  3 مفتا ضغط  اإلدخالى  تعيين  ،”ENTER“  ح  على    يتم  طول 

  شاشة إدخال ]تظهر  و  ”PITCH LENGTH“المستوى المحددة  

INPUT screen.] 

 

 .واحد تندسم في" PITCH LENGTH" المحددة توى مسال على مختلفة أطوال 999 حتى وضع يمكن • ظة :حمال

 . OPTION“ "خيار"إعداد في  ة"لـ "طول على المستوى المحدد راضية● يمكن تغيير قيمة االفت

 

 ("التلقائي" Pitchوظيفة )

 "Pitch"طول  ـك "تلقائي"  مكن تعيينضغط ▲ / ▼ ، يالب

وفقا لعدد من  اً  ائيتلق،    Pitchضبط طول  تم  "، ي "تلقائي  د تحديعند  :    مالحظة

 .عرض الحرف ، الخ.ولحرف، األحرف، وحجم ا

 

 ع على المستوى المحددة طق  8-4-2

 . بلوككل يم كيفية تقس

 قابلة لالختيار: بنود

No  LINE  DOTS  HALF-CUTTING 

ABC  123  ABC 123  ABC 123  ABC  123 

 

  (P/CUT)(PITCH) – (SHIFT)“إضغط . 1

 . (PITCH CUTوى المحددة قطع على مستشاشة تعيين وتظهر )

 

 . ”ENTER“ مفتاح اإلدخال وإضغط ▼ / ▲   بمفتاح         ضغطالبحدد . 2 

 [. شاشة إدخال] تظهر ثم

 طباعة عادية[. وضع غير متوفر في ] ”PITCH CUT“قطع على المستوى المحددة مالحظة : 

 Tube” = AUTO or 10.0～150.0mm, “Tape”, “ID Plate” =AUTO or 4.0～60.0mm“ :نطاق اإلعداد

           “Tape” =AUTO or 3.5～60.0mm 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
 ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮＧ ＴＨ  

        ＝２ ０．０  ｍｍ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
 ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮＧ ＴＨ  

        ＝３ ０．０  ｍｍ  

B P 

 ▲    ３ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
  
          ＴＵＢ Ｅ  ３．２ｍｍ  

ＡＵＴＯ ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   

 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
 ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮＧ ＴＨ  

        ＝Ａ ＵＴＯ  

B P 

［ＰＩＴＣＨ  ＣＵＴ ＴＩＮ Ｇ］  
 

ＮＯ   ＬＩ ＮＥ   ＤＯＴ Ｓ  
 

ＨＡＬＦ－Ｃ ＵＴＴＩ ＮＧ  
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 ية  عاد طباعة 8-5

   دية[ة عاطباعوضع ]

[ عاوضع  في  فإطباعة  وظيفةدية[،  م   Pitch  طباعة  ن  إجمتوفرغير  األقصى  الحد  الوضع  هذا  في  طول .  الي 

 .  مم300الطباعة هي 

 . [شاشة اإلدخالفي ] ”P“ حذف

 

 

 

 

 

 

 

 طباعة طول ال 8-5-1

 .داتالمستنطول تعيين إجمالي 

 

 

[.  PRINTING LENGTHالطباعة  طول  يين  شاشة تعفي ]  ”OFF“على وضع    ”AUTO“  أن  : تأكد من  مالحظة

ً   ”PRINTING LENGTH“ال يمكن تغيير    ”ON“  التشغيل  على وضع  ”AUTO“يكون  عندما     )"طول" مبين .  بدويا

 ."(---" كما

 

]  (TP/LNG) (SIZE) – (SHIFT)إضغط  .  1 شاشة لعرض 

 . (PRINTING LENGTHباعة طول الطتعيين 

 

اضغط مفتاح  .  ”LENGTH“  طولالقيمة  إلدخال    Ten key  رةح عشمفتاأو      ▼ / ▲           إضغط مفتاح     -2

 [ هامشن شاشة تعيي]  تظهر . ثم”ENTER“ إلدخالا

 

 هامش   8-5-2

 وثيقة.للاليسار واليمين  هامشتعيين 

 

 

 

تعيين  1 بعد  تظهر ،  ”PRINTING LENGTH“  الطباعةطول  . 

 ..[الهوامش تعيين شاشة]

 

 اإلدخال مفتاح  اضغط    ”MARGIN“  دخال قيمة الهامشإل  Ten key  عشرة مفتاح  أو  ▲    / ▼                فتاحإضغط م.  2

“ENTER 

 300mm,  “AUTO” = ON, OFF～10 = ”طول“ :نطاق التعيين

 30mm～2  :نطاق التعيين

[PITCH PRINT وضع] [NORMAL PRINT وضع] 
 ▲    ３ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＡＢＣ  
  
          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   
 

B P ＡＢＣ  
 

 ▲    Ａ ＵＴＯ  ＣＵＴ   ００１  

 

          ＴＡＰ Ｅ１２ｍｍ  

３．０  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   
 

B 

［ＰＲＩＮＴ ＩＮＧ  ＬＥＮ ＧＴＨ］  
 
 
 ＬＥＮＧＴ Ｈ＝１５ ０  ｍ ｍ  
 

ＡＵＴＯ＝Ｏ ＦＦ  
 
  

［ＭＡＲＧＩ Ｎ］  
 
ＬＥＦＴ  ＝   ２ｍ ｍ  
 
ＲＩＧＨＴ＝   ２ｍ ｍ  
 
 



 

45 

 العمودي 8-6

 ي.عمودتعيين طباعة المستند اتجاه ال

 

 

 الطباعة". وضع اختيار " حسبنتيجة المطبوعة تختلف :  مالحظة

 جدول التالي ا للوفق ”PRINTING DIRECTION“ تيار اتجاه الطباعةيمكنك اخ

 

اعة الطبوضع  يعمود أفقي مادة    

PITCH  طباعة 

   أنبوب 

   تعريف  لوحة   / شريط 

   تعريف  لوحة   / شريط   طباعة عادية

 

تعيين ]تظهر  .(VRT) (C/SPC) – (SHIFT)إضغط   .  1 شاشة 

 العمودية[. 

 

 

 الختيار         إضغط مفتاح   . 2

 

 

 .ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3

 

 .  ماكليهوثيقة نفس ال" في األفقية" و "ةالعمودي"يمكن تعيين  ال●  : مالحظة

 األسطر.  رقم، وحروفة وحجم المادالق حجم يتحققم ب، (SIZE-OVER)● إذا ظهر رسالة خطأ 

 .رسالة خطأ(قائمة : 1-11 نظرأ)

 

 رتكرا  8-7

 لكتلة معينة سخ متعددةد نعد تعيين 

 

 

 

 

 

 Ａ１ ＣＯＭ ＣＯＭ ＣＯＭ Ｕ１   Ａ１ ＣＯＭ Ｕ１  

 (أفقي) NO  ,(عمودي) YES :بنود قابلة االختيار 

 C
O

M
 

 C
 

O
 

M
 

［ＶＥＲＴＩ ＣＡＬ ］  
 
 
     Ｙ ＥＳ     Ｎ Ｏ  
 
 
   ＹＥＳ ＝ＶＥＲ ＴＩＣ ＡＬ  
    ＮＯ ＝ＨＯＲ ＩＺＯ ＮＴＡＬ  

［ＶＥＲＴＩ ＣＡＬ］  
 
 
     Ｙ ＥＳ     Ｎ Ｏ  
 
 
   ＹＥＳ ＝ＶＥＲ ＴＩＣ ＡＬ  
    ＮＯ ＝ＨＯＲ ＩＺＯ ＮＴＡＬ  

COM 

COM 

COM  C
 

O
 

M
 

 .3pcs = ”تكرار“ .1pc = ”تكرار“

ييننطاق التع : 1～300pcs. 
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  .[REPEATشاشة تعيين تكرارا ]ر تظه. (RPT)إضغط . 1

 إلدخال قيمة  Ten keyرة  شعمفتاح  أو                مفتاحإضغط  .  2

 ”REPEAT“ تكرار 

 

  ”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3

 ”OPTION“في إعداد   ”REPEAT“الفتراضي لـ : يمكن تغيير قيمة امالحظة

 

 رالتسطي8-8

 .كتلة لكل طيرالتس وظيفة  ضبط يمكنك                

ك1.                        لها،   التسطير  وظيفة  ضبط  تريد  التي  الكتلة  إلى  المؤشر  حر ِّ

 . ”RPT“ مفتاح على واضغط

                          

                        

 طيرالتس  وظيفة  ضبطا  ،   /       /  ▼  مفتاحي  على  بالضغط2.                

UNDER LINE=YES                                       مفتاح على واضغط “ENTER” . 

                      

                       

                       

  يتم   لها،  التسطير  وظيفة  ضبط  تم   التي  تلةالك  إلى  المؤشر  تحريك  عند3.                

  .LCD ةشاش على التسطير عالمة  عرض

                       

 

                       

                   الكتلة في ينةعم  ألحرف ضبطها يمكن ال ولكن كتلة، لكل التسطير وظيفة ضبط يمكن :مالحظة 

 . التسطير وظيفة ضبط يمكن فال ،[FRAME] ضبط تم إذا    

                                             

 لسل تس 8-9

تسإعداد   لتنشيط  )جاري(  لسلرقم  ب،  ”SEQUENCE“  تسلسلوظيفة  .  ال  ينيتعقم  ورقم    ”START“  بداية  رقم 

 دناه.  ن أمبيكما هو  ”END“النهاية 

 

 . ”N“يظهر  ،”SEQUENCE“ تسلسل تم تعيينإذا و

 

~    SCALE    =0    ~7777  ،10 SCALE    =0    ~9999  ،16 SCALE    =0 8:    لالختيارالقابلة    البنود

FFFF= واألبجدية ، A~Z  ،a~z 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＲＥＰＥＡＴ ＝  

          ２  Ｐ ＣＳ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＲＥＰＥＡＴ ＝  

          １  Ｐ ＣＳ  

B P 

 

▶ ◀ 
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  . [تسلسلشاشة تعيين ال]. تظهر (SEQ)إضغط . 1

 تاح مف ستخداماب ”SEQUENCE“ ختيار نوع التسلسلعد ا. ب2

 . ”ENTER“ ، اضغط مفتاح اإلدخال       

 .["ية" و "النهايةشاشة تعيين رقم "البدا]تظهر 

 

 

قيمة إل  Ten key  عشرةمفتاح  أو             مفتاحإضغط  .  3 دخال 

 .”START“ية البدا

 

ومن .  ”END“  . اضغط على مفتاح ▼ لتحريك المؤشر إلى نهاية4

قيمة   Ten keyعشرة  أو مفتاح                 ثم اضغط مفتاح إلدخال 

 ”END“ النهاية

 

 .← أو → على بالضغط الطباعة نطاق اختر. 5

 . ENTER اضغط 

 

 . ”END“ة نهايم الورق ”START“بداية ال رقمكل من  تعيين د منتأك : ● مالحظة

  الكتلة   في [  SEQUENCE]  لإلعداد   سالسل  ثالث  تعيين  يمكنك  ،[PITCH PRINT MODE]   وضع  في●  

 . الواحد المستند في[ SEQUENCE]  لإلعداد سلسلة  45  إلى يصل وما دةالواح

 في وثيقة واحدة.   ”SEQUENCE“ تسلسل ن سلسلة[، يمكنك تعيين واحد فقط مطباعة عاديةوضع ● وفي ]

عند   المحدد]تغيير  ●  المستوى  على  طباعة  إلى  PITCH PRINT MODEة  وضع   ةعادي  طباعةوضع  ][ 

NORMAL PRINT MODE  ،]تسلسل  إل  يتم تعيين  جميع  أولمتلقائيا    ”SEQUENCE“غاء  عدا    تعيين  ا 

 . ”SEQUENCE“ تسلسل

 األولوية  إعطاء  يتم  مختلفة،  الكتلة  في  النسخ  عدد  إعدادات  نتاك  إذا  كتلة،  لكل  نسخ  3  أو  لنسختين  التسلسلية  الطباعة  عند●

 .النسخ من المزيد طباعة تتم ولن األصغر للرقم

 إطار 8-10

 . ى إطارقة إلالوثيداد إع

 حيط النص مع اإلطاريفة تسمح لك تالوظهذه 

 

 
LM-550A/PC  

 
 LM-550A/PC 

 

 

 
 YES,  NO  :بنود قابلة االختيار

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＳＥＱＵＥＮ ＣＥ＝  

 

      １０ＳＣ ＡＬＥ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
  
ＳＴＡＲＴ＝     ０  

 ＥＮＤ  ＝     ０  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
  
ＳＴＡＲＴ＝    １ ０  

 ＥＮＤ  ＝     ０  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
  
ＳＴＡＲＴ＝    １ ０  

 ＥＮＤ  ＝    ２ ０  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＡＢＣ  
 ＡＬＬ   Ｏ ＤＤ  ＯＮ ＬＹ  

      ＥＶＥＮ   ＯＮＬＹ  

 

B P 
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د عداة إشاشتظهر ]  SHIFT  –  (RPT) (FRAME))ط  إضغ.  1

 .[FRAME setting screenطار إ

 

 

  . RENTE  اضغط .← أو ،→ ، ↑ ،↑ على بالضغط البند بدل. 2

يتم تطبيقها    ”FRAME“  اراإلط،  [PITCH PRINT MODEى المحددة  وضع طباعة على المستو: ● في ]  مالحظة

   على كل كتلة.

[ في  عاديوضع  ●  فإن  NORMAL PRINT MODEة  طباعة  على  طبي  ”FRAME“  إلطارا[،  كامل ق 

 .المستند

 ز ــرم 8-11

 إدخال رموز مختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ”SYMBOL“ إضغط . 1

 [ SYMBOL select screen رمزشاشة تعيين ال]تظهر 

 

 

من    عيينلت        مفتاح    غطإض.  2   رموز المجموعة 

“SYMBOLS”. 

 

 

  . زالرمو تم عرض.  ”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3

 .المطلوبالرمز  عيينلت           مفتاح غطإض. 4

 

اإلدخال5 مفتاح  اضغط   .  “ENTER”   موضع عند  الرمز  إلدخال 

 .المؤشر

 

 التالية.  10لرموز لعرض ا▲ / ▼ إضغط مفتاح : ●  الحظةم

 قابلة لالختيار:ة من الرموز مجموع

الدارقمي  في  أبجدية  وحدة،  رموز  ئرة،  مرتفع،  تركيبات    ، المكتب،   ، )1)كهربائية  منخفض   ~ مائل3(   ،) ،

 ويوناني.  

 الروسية الكبيرة، الروسية الصغيرة 

  في "  LOWER CASE RUSSIAN"  و"  UPPER CASE RUSSIAN"  عرض  يمكن:    مالحظة

LM-550A2/PC A12-C،  A11،  BS،  C72،  IND،  SASO  و  CE  لغة  تكون  عندما  

 .اإلنكليزية يه الشاشة

. 
 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
       ＮＵＭＥ ＲＡＬ         

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
  ＡＬＰＨＡ ＢＥＴ  ＩＮ  ＣＩＲＣＬＥ   

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
  ＡＬＰＨＡ ＢＥＴ  ＩＮ  ＣＩＲＣＬＥ  

 

  

B P 

    
 

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
  ＡＬＰＨＡ ＢＥＴ  ＩＮ  ＣＩＲＣＬＥ  

 

  

B P 

     
 

Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 

［ＦＲＡＭＥ ］  
 

 
ＹＥＳ        ＮＯ  
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 الكلمة   تسجيل 8-12

 رفا. ح 15إلى  يصلما في كلمة  ن تشمليمكن أالداخلية. لكلمات في الذاكرة ا  30يمكن حفظ ما يصل إلى 

 ال يمكن أن يتم حفظها.     and  , ,  :   حظة : مال

 . ”WORD” ← “SHIFT“ ضغطإ. 1

 .[ذاكرة للكلمةشاشة تعيين  ]تظهر 

 

 ..”ENTER“ المطلوب واضغط مفتاح اإلدخال البندار الختي           حمفتاإضغط  .2

 

 

 

 ]حفظ[  

 ".كلمةال" حفظ

 .  ”ENTER“ اإلدخال ضغط مفتاحم ا" ثحفظ" قم بتعيين .1

البداية  ]  وتظهر وضع  تعيين   START POSITIONشاشة 

setting screen] . 

 

 من الكلمة  فرأول حإلى  لتحريك المؤشر                مفتاحإضغط  .  2

 حفظها. ثم اضغط مفتاح اإلدخال. ليتم 

ت شاش]تظهر  و النهاية  وضع   END POSITIONة  عيين 

setting screen].. 

 

 

الم            مفتاح إضغط  .  3 اللتحريك  إلى  األخير  ؤشر  من حرف 

 كلمة. ثم اضغط مفتاح اإلدخال. ال

 FILE NO. setting screen رقم الملفتعيين شاشة ]تظهر 

]. 

 

 

قم  إلدخال ر  Ten key  أو مفتاح عشرة           احمفتإضغط  .  4 

 الملف 

 

 

  .ف.رة في الملمختاالكلمة اللتسجيل ح اإلدخال . اضغط مفتا5

 

 

ييننطاق التع : 1～30 

 . )تهيئة( INITI ،حذف ،، حفظاستردادختيار: بنود قابلة لإل 

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＭＡＸ  
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ  ＷＯ ＲＤ］  

 

 ＲＥＣＡＬ Ｌ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＭＡＸ  
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ  ＷＯ ＲＤ］  

 

 ＳＡＶＥ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＭＡＸ  
 ＳＴＡＲＴＩ ＮＧ  Ｐ ＯＳＩ ＴＩＯＮ  

 

  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＭＡＸ  
 ＥＮＤＩＮＧ  ＰＯＳ Ｉ ＴＩ ＯＮ  

 

  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＭＡＸ  
 ＦＩＬＥ  Ｎ Ｏ．＝  １  

 

    －  ＮＯ  Ｗ ＯＲＤ  －  

B P 
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 [  RECALLاسترداد ]

 .استرداد الكلمة المحفوظة

 

  " ثم اضغط مفتاح اإلدخال.استرداد"قم باختيار. 1

رقم   تيارخإل  Ten key  عشرة  حمفتا  أو             مفتاح  إضغط  .  2

 .الملف المطلوب

 ..الشاشةفي أدنى  لمطلوب ن الملف ا كلمة مالتم عرض يثم 

 

 ضع المؤشرح اإلدخال إلدخال كلمة عند مو. اضغط مفتا3

 

 

 [  DELETE  ]حذف

 .  المسجلة  كلمة"الحذف "

 

  حذف. ثم اضغط مفتاح اإلدخال قم باختيار. 1

إلدخال رقم    Ten key  أو مفتاح عشرة            فتاحإضغط م.  2

 الملف 

 

 .المحفوظة كلمةالاإلدخال لحذف . اضغط مفتاح 3

 

 

[INITI)تهيئة( . INITIALIZE ] 

 . المسجلة كلمة"الحذف جميع "

 . . ثم اضغط مفتاح اإلدخال.INITI م باختيارق .1

 

 

 

 

 

 .”YES“ الختيار نعم   إضغط مفتاح        . 2

 

 

 .إلدخال لتهيئةاضغط مفتاح ا .3

 

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ  ＷＯ ＲＤ］  

 

 ＲＥＣＡＬ Ｌ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
ＦＩＬＥ  Ｎ Ｏ．＝  １  

 

ＭＡＸ  
 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ  ＷＯ ＲＤ］  

 

 ＤＥＬＥＴ Ｅ  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
ＦＩＬＥ  Ｎ Ｏ．＝  １  

 

ＭＡＸ  
 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ  ＷＯ ＲＤ］  

 

 ＩＮＩＴＩ ．  

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

 
 ［ＭＥＭＯＲ Ｙ  ＯＦ   

ＷＯＲＤ  Ｉ ＮＩＴＩ ．］ 

     Ｙ ＥＳ     Ｎ Ｏ  

B P 
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  صورة 8-13

 (IMAGE) (OPTION) – (SHIFT)إضغط 

 األنابيب واألشرطة قبل الطباعة.   عنلومات التالية وثيقة للحصول على المعلامعاينة 

 ( استعراض الوثيقة2الطباعة   طول  اليمجإ( 1

  

 "صورة".   تمريرتوقف مؤقتا تمفتاح ▲ :      

 . تمريراليزيد سرعة   : مفتاح       

 : يقلل من سرعة التمرير.     مفتاح    

    (ESC)   : اينةإلغاء المع . 

 

 OPTIONالخيار  8-14

 . (OPTION)الخيار  اضغط على -1

 .[PC/connection/OPTION]تظهرشاشة تعيين 

 

 ADVANCED“خيار ▲ / ▼ الختيار إضغط مفتاح  -2

SETTINGS” . 

 

 

 ”ENTER“ الاضغط مفتاح اإلدخ -3

  

 

 .”OPTION“في خيار موجود  ةالبنود التالي

   

   

   

/ ▼        إضغط مفتاح      البنود    ▲  تم وض    (ENTER)إضغط    ثم،  للتشكيلإلختيار  المؤشر على  في حين   بنودع 

 المطلوب. 

 تغييرات. ال إللغاء (ESC) : اضغط على مفتاح مالحظة

 

 

ＤＡＴＡ  Ｆ ＩＬＥ  ＴＲＡ ＮＳＦＥＲ   
ＦＲＯＭ  Ｐ Ｃ   

ＤＩＲＥＣＴ  ＰＲＩ ＮＴＩ ＮＧ  
           ＦＲ ＯＭ  ＰＣ  
ＯＰＴＩＯＮ  

ＤＡＴＡ  Ｆ ＩＬＥ  ＴＲＡ ＮＳＦＥＲ   
ＦＲＯＭ  Ｐ Ｃ   

ＤＩＲＥＣＴ  ＰＲＩ Ｎ ＴＩ ＮＧ  
           ＦＲ ＯＭ  ＰＣ  
ＯＰＴＩＯＮ  

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
 
ＰＲＩＮＴＩ ＮＧ  Ｄ ＥＮＳ ＩＴＹ  
 
ＬＯＷ  ＴＥ ＭＰ．  ＭＯＤ Ｅ  
 
ＦＥＥＤ  Ｔ ＨＥ  Ｈ ＥＡＤ  
          ＯＦ  Ｔ ＵＢＥ   ▼  

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
                          ▲  
６．９ＭＡＲ Ｋ  
 
ＰＯＳＩＴＩ ＯＮ  Ｏ Ｆ  
    ＰＲ ＩＮＴＩ ＮＧ  ＬＩＮＥ  
ＣＵＴＴＩＮ Ｇ  ＰＯ ＳＩＴ ＩＯＮ  
                  ▼  

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
                   ▲  

ＡＵＴＯ  Ｐ ＯＷＥＲ －ＯＦ Ｆ  
 
ＤＥＦＡＵＬ Ｔ  ＶＡ ＬＵＥ  ＯＦ  
   “ＰＩ ＴＣＨ  ＬＥＮ ＧＴＨ”  
ＤＥＦＡＵＬ Ｔ  ＶＡ ＬＵＥ  ＯＦ  
   “ＲＥ ＰＥＡＴ ”        ▼  

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
                    ▲  

ＪＵＳＴＩＦ ＩＣＡＴ ＩＯＮ  
 
ＰＲＩＮＴＩ ＮＧ  Ｓ ＴＹＬ Ｅ  
   ＯＦ  “ＲＰＴ ”＆“ ＳＥＱ”  
ＬＣＤ  ＢＲ ＩＧＨＴ ＮＥＳ Ｓ  
                  ▼  
 

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
                   ▲  

ＬＣＤ  ＢＡ ＣＫＬＩ ＧＨＴ  
 
ＦＯＮＴ  Ｃ ＨＯＩＣ Ｅ  
 
ＲＥＧＩＳＴ ＥＲ  Ｂ ＡＳＩ Ｃ     
           ＳＥ ＴＴＩＮＧ ▼  
 
 

［ＡＤＶＡＮ ＣＥＤ   ＳＥ Ｔ ＴＩＮＧＳ］  
                    ▲  

ＡＤＤ  ＰＥ ＲＩＯＤ  ＴＯ  ＥＮＤ  
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 PRINTING DENSITYعة طباكثافة ال 8-14-1

ما عندمستوى أعلى.   م بضبطه إلىقأو أكثر وضوحا،    عريضاكثر  عندما كنت بحاجة إلى طباعة أ ".كثافة الطباعة"ضبط  

 يط" قم بضبطه إلى مستوى أسفل.ر الشريط إلى "أنبوب" أو "شريلتصق حب

 ل لتسجيل مستوى الكثافة. كثافة. اضغط مفتاح اإلدخاالنقص مستوى ي زيد أو ي،   مفتاح        ضغطالب

 

 

 

 

 LOW TEMP. MODE المنخفضة الحرارةدرجة ع وض 8-14-2

 

ادية. في مثل هذه الحالة ، الى درجة الحرارة العكما في تحت  ليست جيدة    الطباعة  نتيجةة،  منخفضالارة  حرالتحت درجة  

 " ضبط  نتيجةكثافة  جانب  فإن   ، من  الطباعة  الطباعة"  طفيفا  تحسنا  تكون  "  قد  تفعيل  الوضع  خالل   حرارةدرجة 

 ". المنخفضة

 

 

 

 

 

                               

الطباعة  الحظةم سرعة  تغيير  يتم  الوظيفة،  هذه  تشغيل  عند   : 

 كما في الجدول أعاله. 

 

 بوب ناألس أرتغذية  8-14-3

 ". نبوبألاس أرتغذية تعيين "

 لتسجيل اإلعداد  اإلدخال ، ح، إضغط مفتا        تاح     على مف ضغطاليار هذا البند ببعد اخت

 

 

 

 نبوب األطباعة على لفقط ليتم تفعيل هذه الوظيفة : ●  مالحظة

 

 قبل الكتلة األولى. ( من دون طباعة55mm.تقريباً نبوب ) األس أ" ، يتغذى رنعم" يتم تعيين ● عندما

 

 

 

 

  سرعة الطباعة وضع درجة الحرارة المنخفضة 

YES   20 تقريباmm/s 

NO   40 تقريباmm/s 

［ＰＲＩＮＴ ＩＮＧ  ＤＥＮ ＳＩＴＹ］  
 
 

■■■■■■ ■■ □□ □□□ □□□  
 

＜ＬＯＷ        ＨＩ ＧＨ＞  
 

［ＬＯＷ  Ｔ ＥＭＰ．  ＭＯ ＤＥ］  
 
 
 

ＹＥＳ     ＮＯ  
 

［ＦＥＥＤ  ＴＨＥ  ＨＥＡ Ｄ  
            Ｏ Ｆ  ＴＵＢＥ ］  
 
 

ＹＥＳ     ＮＯ  
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    "9  ،  6"  عالمة  8-14-4

 للمستند.  9و  6طباعة نمط  تعيين

 . ينالتعيل يسجلت▼، اضغط على مفتاح اإلدخال ▲ /  مفتاح ط علىضغبالاختيار هذا البند بعد 

 

 

 

 

 .9و  6مثل يكون الطباعة  (أسلوبشكل ) (_9_6)تم اختيار  ندما: عمالحظة

 

 طباعة ال سطر وضع 8-14-5

 ". الطباعة ضع سطرو"ضبط 

 عة.  أسي من خط الطباوضع رم تغيير  ،      مفتاح      ضغطالب

   مفتاح اإلدخال لتسجيل اإلعداد.ل. اضغط سف: أ  انزيادة : أعلى. نقص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطع وضع ال 8-14-6

 ".  وضع الطباعةضبط "

 لقطع.  ا وضعنقص يزيد أو  ي،        مفتاح    ضغط بال

 كبر. أاأليمن الهامش في الجانب زيادة : 

 كبر. أنب األيسر إنقاص : الهامش في الجا

 .  تسجيل اإلعداداضغط مفتاح اإلدخال ل

 

 

 

 

 

 

 

 

دبنو قابلة االختيار : (6  9), (6_ 9_), (6.  9.) 

［６．９ＭＡ ＲＫ］  
 
 （６   ９  ）  
 

（６＿  ９＿ ）  
 

（６．  ９． ）  

 2.0mm+～2.0- :نطاق التعيين

［ＣＵＴＴＩ ＮＧ  Ｐ ＯＳＩ ＴＩＯＮ］  
 
 
 
      －１．２  ｍｍ  
 

［ＰＯＳＩＴ ＩＯＮ  ＯＦ  
ＰＲＩＮＴＩ ＮＧ  Ｌ ＩＮＥ ］  

 
 
        ＋１ ０  
 

A B C 
( يادةز ) 

 (نقصان)

 (نتيجة الطباعة )

 
اليمين إلى الطباعة تتحرك  

المركز عن  بعيًدا الطباعة موضع  يكون عندما  

اليسار  إلى الطباعة تتحرك  
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ً بائي التيار الكهرإغالق  8-14-7    تلقائيا

ً التيار الكهربائي  إغالق" إعداد  ". تلقائيا

 . اإلعداد ، لتسجيلح اإلدخالمفتا، اضغط        على مفتاح     ضغط البعد اختيار البند ب

 

 

 

 تلقائيا. ازيغلق الجهدقائق،  5نحو ضغط مفتاح ال ما تم "، اذا  نعم" اختيار : عند مالحظة

 

 

 ”PITCH LENGTH“ "على المستوى المحددة"طول لـ ة القيمة االفتراضي 8-14-8

 "  PITCH LENGTHتحديد القيمة االفتراضية "

 . نافي مصنع "مم10مم والشريط 20  = األنابيب" ـية بفتراضية في البداتعيين القيمة اال : تم مالحظة

ى مفتاح اإلدخال، لتسجيل اضغط عل  أو مفتاح عشرة،           ▼  /▲    مفتاح  الضغط علىب  المطلوبتحديد قيمة  بعد  

   اإلعداد.

 

 

 

 .مصنع.لاقيمة افتراضية القيمة إلى يتم تهيئة ، ”DELETE“  ضغط على حذفت: إذا  مالحظة

 

 

   ”REPEAT“ تكرار لـ القيمة االفتراضية 8-14-9

  ".تكرار" لـفتراضية تحديد القيمة اال

 .  نا"في مصنع .1pcs. والشريط = 2pcsنبوب =  ألا" ـالقيمة االفتراضية في البداية ب يين: تم تع مالحظة

 ، أو مفتاح عشرة           ▲ / ▼ مفتاح الضغط علىب  المطلوببعد تحديد قيمة 

 اإلدخال، لتسجيل اإلعداد. اضغط على مفتاح 

 300pcs~1اد: نطاق اإلعد

 

 

 

 

 

 لمصنع.ا لى قيمة افتراضية إالقيمة يتم تهيئة ،  ”DELETE“  على حذفضغط ت: إذا  مالحظة

［ＡＵＴＯ  ＰＯＷＥ Ｒ－Ｏ ＦＦ］  
 
 
 

ＹＥＳ     ＮＯ  
 

 Tube”＝10.0～150.0mm，  “Tape”, “ID Plate”＝4.0～60.0mm“：نطاق التعيين

［ＰＩＴＣＨ  ＬＥＮ ＧＴＨ ］  
 
 
 

ＴＵＢＥ＝２ ０．０  ｍｍ  
 
    ＴＡ ＰＥ＝１ ０．０  ｍｍ  

［ＲＥＰＥＡ Ｔ］  
 
 
 

ＴＵＢＥ＝   ２  Ｐ ＣＳ  
 
    ＴＡ ＰＥ＝   １  ＰＣＳ  
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 تنسيق )تنسيق الحروف لتمأل السطور حتى نهايتها(  8-14-10

 عة عادية[.  طباوضع لوثيقة في ]" التنسيق"تحديد 

  دية[.طباعة عاوضع ]فقط على يتم تطبيقها د : ● هذا اإلعدا  ظةمالح

  " الوسط"في    يكون  [ دائماPITCH PRINT MODEدة  محدة على المستوى الوضع طباعفي ]  الحروفترتيب  ● إن  

“CENTER”  . 

 . ل اإلعداديسجلت▲ / ▼، اضغط على مفتاح اإلدخال  مفتاح الضغط علىببعد اختيار البند 

 

 

 

 

 ”SEQ“و  ”RPT“ ـالطباعة لنمط  8-14-11

 .  ”REPEAT and SEQUENCE“تكرار وسلسلة" " لالطباعة  نمطاختيار 

 .  نافي مصنع A:11,22,33  " هوطباعةنمط ال" لـية راضالقيمة االفت

نم  ”REPEAT and SEQUENCE“"  سلسلة  تكرار و"  وظيفة  ستخدمت  ماعند يمكنك تحديد  الوقت،  ط  في نفس 

 . ”.B: 123,123“أو   ”A:11,22,33“ الطباعة من

 REPEAT: 2pcs         SEQUENCE: 01~03مثالً: 

 

(A : １１，２２，３３) 

01 01 02 02 03 03 

 

 

(B : １２３，１２３) 

01 02 03 01 02 03 

 

 

 

 ”ADVANCED SETTINGS“قائمة اختيار في  ”SEQ“و  ”RPT“ ـالطباعة ل نمط  . حدد "1

. 

 

  

 

  .نمط الطباعة عيينت▲ / ▼ ل إضغط على. 2

 نع.  لمصاافتراضية  ر إلىيتم تهيئة االختيا ضغط على مفتاح حذف،ت: إذا  مالحظة

 الجديد.  اختيارتاح الدخول لتسجيل مف . اضغط على3

 الوسط ، اليمين ،ختيار: اليسارإل بنود قابلة ل

［ＪＵＳＴＩ ＦＩＣＡ ＴＩＯ Ｎ］     
 
ＬＥＦＴ  
 
ＣＥＮＴＥＲ  
 
ＲＩＧＨＴ  

［ＰＲＩＮＴ ＩＮＧ  ＳＴＹ ＬＥ  
ＯＦ  “ＲＰ Ｔ”＆“ ＳＥＱ ”］  

 
 
     Ａ ：１１， ２２， ３３  
 
     Ｂ ：１２３ ，１２ ３  

( 2 pcs. ) 

( 2 pcs.) 

Printed result： 

Printed result： 

COM 

COM 

COM 

LEFT 

CENTER 

RIGHT 

Example: 
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    LCDسطوع  8-14-12

 ". LCDسطوع " مستوى ضبطقم ب، وح كافوض غيرالشاشة يكون عندما  ."LCDسطوع ضبط "

 ". LCDسطوع " مستوى صنقيزيد أو  ي،          مفتاح  ضغط بال

 . "LCDسطوع "مستوى خال لتسجيل اضغط مفتاح اإلد

 

 طريقة متوفر أيضاً ب  "LCDوع  سط"، ضبط  ADVANCED SETTINGSفي القائمة    دون الدخول : ●  ةمالحظ

  تالية:

 . ”ON“قم بتشغيل الطاقة على . 1

 (عةالمواد المطبوشاشة تعيين ) في .2

 .”P“غط على مفتاح اض  ،"LCD سطوعدة "لزيا     

 . ”L“ اضغط على مفتاح "LCDسطوع إلنقاص "   

 .وضوح الشاشة" ربما تحسن LCDع سطوتنظيم "   رة ،درجة الحراحسب ● 

 

 LCDاإلضاءة الخلفية   8-14-13

الطاقة  ضبطب الخلفية"  مستوى  لتوفيرLCD  اإلضاءة   . لتحسين و  "  أو  الطاقة،  الشاشة، ضاستهالك  مستوى  بط  ضوح 

 ".LCD اإلضاءة الخلفيةالطاقة " 

 " LCD يةاإلضاءة الخلف" ةقم باختيار مستوى الطاق،             حالضغط على مفتاب

 "LCD اإلضاءة الخلفية" ى الطاقةلتسجيل مستواضغط مفتاح اإلدخال 

 

 

 

 

 

 الخط  اختيارات  8-14-14

   ،"CLEAR CHARACTER" و ،"STANDARD" :للخط أنواع 4 بين من الطباعة خط حدد

 ". VIETNAMESE" و ،"SQUARE SHAPE"و

 [. ENTER] مفتاح على واضغط ▲/  ▼ مفتاحي باستخدام الخط حدد.1

 

                                       

 

 

 .واألحرف الخطوط على المطبوع للحرف الفعلي االرتفاع يعتمد: ● مالحظة

<CLEAR CHARACTER > 

 . القراءة في الخطأ لمنع خصيًصا مصمم خط

<SQUARE SHAPE > 

 . 1: 1 قدرها( وأفقية رأسية نسبة) ارتفاع إلى عرض سبةبن خصيًصا مصمم خط

 . الطباعة قبل الخط حجم ضبط يُرجى.  المحدد  الخط محج من أصغر الفعلي الخط حجم سيكون: حوظةمل

 

 

［ＬＣＤ  Ｂ ＲＩＧＨ ＴＮＥ ＳＳ］  
 
 

■■■■■■ ■■□□ □□□ □□□  
 

＜ＬＩＧＨＴ      ＤＡ ＲＫ＞  

［ＦＯＮＴ  ＣＨＯＩ ＣＥＳ ］  
 
ＳＴＮＤＡＲ Ｄ  
ＣＬＥＡＲ  ＣＨＡＲ ＣＴＥ Ｒ  
ＳＱＵＡＲＥ  ＳＨＡ ＰＥ  
ＶＩＥＴＮＡ ＭＥＳＥ  

［ＬＣＤ  Ｂ ＡＣＫＬ ＩＧＨ Ｔ］  
 
 
 

ＬＩＧＨＴ      ＤＡＲ Ｋ  
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 األساسي التعيين تسجيل 8-14-15

 .فقةالموا طباعتها المراد المواد راختيا عند تطبيقها يمكن التي األساسية عةالطبا تعيينات تسجيل

 .التعيينات لمجموعة أنماط ستة لحد تسجيل يمكن

 . “ADVANCED SETTING” من “REGISTER BASIC SETTING” خترا. 1

 بالترتيب  وسجل ،▲/▼ المفاتيح باستخدام  “.6No” إلى"  No.1” اختر. 2

”PRINTING DENSITY“، ”POSITION OF PRINTING LINE“ و ”CUTTING 

POSITION“ . 

 . RENTE  واضغط لالتسجي اسم  دخلأ. 3

 

 ( التوقف  ةعالم/  الوقف عالمة) النقطة  8-14-16

 .سطر كل نهاية إلى (وقف  عالمة) نقطة إضافة يمكنك

 

 [. ENTER] مفتاح على واضغط[ ADD TO END] حدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إدخاله يتم سطر كل نهاية إلى( وقف عالمة) نقطة تُضاف

 

 [. DELETE FROM END]  ىعل بالضغط( الوقف عالمة) النقطة تُحذف

  

 لصق نسخ/ 8-15

 إلى موضع المؤشر. ولصقه  يقةوثنسخ كتلة في ال

 أيضاً أن يُنسخ ويُلصق.كتلة يمكن ل ر والرقم التسلسل(اكرت)حجم، وعرض الحرف، يد التحدقيمة 

 

 نسخ  8-15-1

 

مفتاح      .  1 تحت    تحركت ،         إضغط  تريد التي  ة  كتلالالمؤشر 

 نسخها. 

 

 .   (COPY)  (MEMORY) – (SHIFT)إضغط . 2

 

 

［ＰＥＲＩＯ Ｄ ］  
 
ＡＤＤ  ＴＯ  ＥＮＤ  
 
ＤＥＬＥＴＥ  ＦＲＯ Ｍ  Ｅ ＮＤ  
 

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＣＯＭ  
  
          ＴＵＢ Ｅ  ３．２ｍｍ  

ＳＴＤ. ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   

 

B P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

ＣＯＭ  
      － ＣＯＰＩ ＥＤ－  

         

B P 
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 لصق 8-15-2

مفتاح إض.  1 ت           غط  تحت  ،  المؤشر  تريد التي  كتلة  التحرك 

 .هالصق

 

 (PAST)  (.USB MEM) – (SHIFT)إضغط . 2

 

 

 

 

 

 

 

 إلدخال ا مساعدة وظيفة 8-16

 .مباشرة ذلك  قبل الهإدخ تم الذي  الحرف استرجاع  إلى [A/a]+[SHIFT] على الضغط يؤدي

                

 

           ،[CONVERTER24V/FAN-TB24V] إدخال دعب. 1

 [.BLOCK] مفتاح على اضغط                                           

 

 

 

 

 رضع وسيتم [A/a]+[SHIFT] على اضغط                      2.

                                         "FAN-TB24V "،تلقائيًا    

  ،[A / a] + [SHIFT] على الضغط بعد                                                                     

           لإلدخال مرشحة عناصر تحديد أيًضا يمكنك                                                               

                                                .▼ ▲ مفتاحي تخدامباس                                          

     [.ENTER] مفتاح على اضغط ثم ومن                                                                    

                                      

 

                                                                                       

 

 .فقط واحدة]/[  مائلة شرطة إدخال عند سوى  صالحة الوظيفة هذه نتكو ال※

 

 

 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ   ００１  

ＣＯＭ  
  
          ＴＵＢ Ｅ  ３．２ｍｍ  

ＳＴＤ.  ＳＴＤ ＳＴＤ   ００２   
 

B P 

ＣＯＭ ＣＯＭ  
 
P 

 ▲    ２ ０．０  ＣＵＴ    ００１  

     － ＰＡＳＴ ＥＤ－  

         

B B 
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  الذاكرة 8-17

 داخليةالذاكرة ال 8-17-1

  في الذاكرة الداخلية. قيم اإلعدادتم إنشاؤه وي الت اتن حفظ مستندمكي

 (. ملفحرفا إجمالي )وفقا لمضمون ال 100.000 وتصل إلى ملفات 50ما يصل الى  حفظالدرة قيكون 

, ,  and    .ويمكن أيضا أن يتم حفظها 

 

اض1 الذاكرة.  على  إعداد شاشة  ]تظهر  .  (MEMORY)  غط 

 . الذاكرة[

 

 .دخالمفتاح اإلالمطلوب واضغط  بنودالختيار ال            ▼  /▲ إضغط على مفتاح . 2

 

 . )تهيئة(INITI ،حذف ،، حفظاستردادختيار: البنود القابلة لإل                                                 

 

 

 

 ]حفظ[

 . اختيارها تم التي الملف  رقم  في إنشاؤها تم التي المستند فظح

 

 ظ" ثم اضغط مفتاح االدخال.قم بتعيين "حف -1

 .( م الملفشاشة إدخال رق تظهر )

 

 

 تي تم حفظها يتم عرضها في هذه الشاشة.  وثيقة اللل ولىأحرف األ 10: ة حظمال

 .”NO FILE“يظهر  الملف المحدد،رقم  مستند في أي إذا لم يتم حفظ 

 

تيار رقم خال  Ten keyإضغط مفتاح         أو مفتاح عشرة  .  2

 ..”NO FILE“ذي ظهر الالملف 

 

 

 

اإلدخال  3 مفتاح  اضغط  الملف   فيددة  لمحاثيقة  الو  حفظل.  رقم 

  ..ددالمح

 . RENTE  واضغط الملف اسم  أدخل .4

 

 

 50～1 :نطاق  التحديد

［ＩＮＴＥＲ ＮＡＬ  ＭＥＭ ＯＲＹ］  
 
 
  ＲＥＣＡ ＬＬ     Ｓ ＡＶＥ  
 
  ＤＥＬＥ ＴＥ     Ｉ ＮＩＴＩ．  

［ＳＡＶＥ］  
 
 ＦＩＬＥ  ＮＯ．＝  ２  
 
 
 
    －  ＮＯ  Ｆ ＩＬＥ  －  

［ＳＡＶＥ］  
 
 ＦＩＬＥ  ＮＯ．＝  ２  
 
 
 
    －  ＮＯ  Ｆ ＩＬＥ  －  

［ＳＡＶＥ］  
 
 ＦＩＬＥ  ＮＯ．＝  １  
 

ＭＡＸ  
 
   Ａ２ Ｘ１０  
 

B P B 



 

60 

 [  RECALLاسترداد ] 

 .استرداد المستند المحفوظة

 

 . ثم اضغط مفتاح اإلدخال.  (RECALL)اختيار قم ب. 1

 .. [قم الملفر شاشة إدخال]تظهر 

 

 

 الملف.  ستردادل الح اإلدخااضغط مفتا .لف المطلوبالمرقم د لتحدي   Ten key أو مفتاح عشرة          فتاح إضغط م. 2 

  .الكتابةتسأل عن تكرار  التيظهر رسالة ت[،  شاشة اإلدخالفي ] وثيقةهناك موجود مالحظة : ● إذا كان 

 

 [  DELETE  ]حذف 

 .وظةالوثيقة المحفحذف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[INITI)تهيئة( . INITIALIZE]  

 . ةالوثيقة في الذاكرة الداخلي حذف جميع

 

 

 

 

 حذف. ثم اضغط مفتاح اإلدخال.  ارقم باختي. 1

 [. الملف رقم دخالإلشاشة ]تظهر 

. 

 

 

المطلوبرقم  لتحديد    Ten key  عشرة  أو مفتاح            مفتاح    إضغط.  2 اإلدخال   .الملف  اضغط مفتاح 

 لحذف الملف. 

 . ثم اضغط مفتاح اإلدخال."ةتهيئ". اختر 1

 

 

 .خال لتهيئة.مفتاح اإلدضغط ، إ         مفتاح غط ضالاختيار "نعم" ب. بعد 2

［ＲＥＣＡＬ Ｌ］  
 
 ＦＩＬＥ  ＮＯ．＝  １  
 

ＭＡＸ  
 
   Ａ２ Ｘ１０  
 

B P B 

［ＤＥＬＥＴ Ｅ］  
 
 ＦＩＬＥ  ＮＯ．＝  １  
 

ＭＡＸ  
 
   Ａ２ Ｘ１０  
 

B P B 

［ＩＮＩＴＩ ＡＬＩＺ Ｅ］  
 
 
 
     Ｙ ＥＳ     Ｎ Ｏ  
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 ( خارجية ذاكرة) بي أس يو ذاكرة 8-17-2

 . يو.أس.بي. )ذاكرة خارجية(ذاكرة اليمكن حفظ الوثائق في 

 . تشكيل" LMF" " أو CSVالبيانات من " اختيار تشكيلويمكن 

قيمة التحديد،  ولكن ال تشمل هذه .ةشخصيالمبيوتر كال ةزجه أويندوز أو ب Excelبـ  تحريره" يمكن CSV" ـلبيانات ال● ا

 مثل حجم الحروف.

البيانات   البرمجياتب  تحريره" يمكن  LMF"الـ●  في    ”LETATWIN PC EDITOR“  األصلية  تطبيقيةال  ماكس 

 صية. الكمبيوتر الشخ ويندوز أجهزة

 (  الشخصي اآللي سباالبيانات في الححرير ت: 10 ) انظر

 

 (يو. أس. بي : إدخال ذاكرة 6-5نظر )ا         .LM-550A/PCإلى   أس.بياليو. ذاكرة. أدخل  1

و”.USB MEM“إضغط  .  2 إعداد  ]تظهر  .    ذاكرةشاشة 

 .[يو.أس.بيال

 

 مفتاح اإلدخال ▲ / ▼ ، اضغط على مفتاح الضغط علىب. بعد اختيار البند 3

 

 

 .يارهبند التي تم اختلل. الشاشات التالية يتم عرضها وفقا 4

 .الختيار البند ▲ / ▼ إضغط مفتاح

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ＵＳＢ  Ｍ ＥＭＯＲ Ｙ］  
 

ＲＥＣＡＬＬ  
 
 ＳＡＶＥ  
 
 ＤＥＬＥＴ Ｅ  

［ＳＡＶＥ］  
 
 

ＦＯＬＤＥＲ      ＳＡＭＰ ＬＥ  
ＥＸＴ              ＬＭＦ  
ＦＩＬＥ     

 ＤＡＴＥ          ／   ／    
  

［ＤＥＬＥＴ Ｅ］  
 
 

ＦＯＬＤＥＲ      ＳＡ ＭＰＬＥ  
 ＥＸＴ              ＬＭ Ｆ  
 ＦＩＬＥ        Ｔ ＥＳＴ１  
 ＤＡＴＥ        ０ ２／０６／０ １  
  

  حذف ،ظ ه: استرداد، حفار يبند يمكن اخت                        

  اليو.أس.بي. الملفات المحفوظة في ذاكرةاسترداد =  استرداد   

 . اليو.أس.بي = حفظ المستند في ذاكرةحفظ   

 اليو.أس.بي في ذاكرة المستندحذف =  حذف  

［ＲＥＣＡＬ Ｌ］  
 
 
 ＦＯＬＤＥ Ｒ      Ｓ ＡＭＰＬＥ  
 ＥＸＴ              ＬＭ Ｆ  
 ＦＩＬＥ        Ｔ ＥＳＴ１  
 ＤＡＴＥ        １ ０／１１／０ １  
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   مفتاح  / المحتويات  البند 

 مجلد

FOLDER 

 عرض اسم المجلد ي

األحرف األبجدية   8  ضمنل اسم  ادخقم بإ،  نشاء المجلد وحفظ الملف فيهاإل

 رقمية. ال

 د التالي/السابقتعرض المجل

 

  تحويلة

EXT 

 ( File Format لف. )تنسيق ملتحويلةاعرض ت

LMF  :    لـ    األصلي  لتحويال● هذا هوLM-550A2/PC..    يمكن حفظ

 جميع محتويات الوثيقة واإلعداد.

البيانل●   أجهزة   ”LETATWIN PC EDITOR“  بـات  تحرير  في 

 ".LMF" لملف كملفيجب أن تحفظ االكمبيوتر الشخصية، 

 

CSV  يمكن بـ    :  هذه  أجهزة   Windowsلـ    Excelتحرير 

 اإلعداد.يمكن حفظ بيانات  لشخصية، ولكن اليوتر ابالكم

 ".CSV" و "LMFيختار "

  ملف

FILE 

 يعرض اسم الملف.  

 .األحرف األبجدية الرقمية.  8  ضمن إدخال االسمقم ب، لحفظل

 التالي/السابقيعرض الملف 

  تاريخ

DATE 

 ندما تم إنشاء الملف.يعرض الوثيقة ع

 خ يدوياً.ـ عام /شهر/تارييرين لخرقمين االثنين األللحفظ، أدخل ال

 

 

 األحرف األبجدية الرقمية.  بدخل كل من البنود المذكورة أعاله أحفظ المستند، . ل5

 أبجدية األحرف التالية. دخالإويمكن 
 

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ A B C D E F G 

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

 المحدد.لتنفيذ البند  (ENTER) إضغط ،مستنديار ال. بعد اخت6

 اسم المجلد واسم الملف.  فقط ك● تأكد من إدخال األحرف األبجدية  : الحظةم

 اسم المجلد.   لادخبإ اليو. أس. بي أوالً قم بإنشاء مجلد ة● عند استخدام ذاكر

 أدناه.، تظهر الرسالة لدعند إنشاء مج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＡＫＥ  Ｆ ＯＬＤＥ Ｒ？  
 
 

ＹＥＳ     ＮＯ  
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 طباعةال .9

 ؤها.إنشاتم  التي اعة المستندطب

 

 .نطاق الطباعةإعداد لشاشة  9-1

 .معينة كذلك يمكن طباعة لنطاق، الكتلةبع جميع يط س فقطلي

 

 . [شاشة إعداد لنطاق الطباعة] ر تظه.  (PRINT)إضغط  -1

 

 

 (  ”COPIES“ )وظيفة نسخ

LM-550A2/PC تم إنشاؤهانسخ متعددة التي  عتطب.   

 يا.  المستند تلقائ ثنين لنفس جموعتين اآللة متطلع ا ،”COPIES“ في نسخ  "2"تم إدخال إذا 

 

، " و  ”COPIES”    ،“START NO“مثل  المطلوب  إلدخال رقم    Ten key  أو مفتاح عشرة          مفتاح   إضغط.  2

“END NO”  . 

 

 PRINT LENGTHشاشة تنسيق طول الطباعة  ]  رتظه  وبعد ذلك  ”END NO“. اضغط مفتاح اإلدخال بعد إدخال  3

ALIGHMNET] . 

 

 

  (فقط األنابيب عالمات وضع) الطباعة رتدوي 180   9-2

 . درجة 180 مقدارب للطباعة إحداهما تدوير مع الطباعة بيانات من نسختين عمل يتم

 

 

 

 [. ROTATION PRINT°  180] اضبط ،"الطباعة نطاق إعداد  شاشة 1-9" على بالمتابعة

  مفتاحي باستخدام [ROTATION PRINT°   180] حدد

 .[ENTER] مفتاح على واضغط ▼/  ▲

   ،[PRINT LENGTH] الطباعة طول شاشة مراجعة بعد 

 . الطباعة لبدء[ ENTER] مفتاح على اضغط

 

 

 

 

 

 (مضاعفة بكمية تُطبع. )تلقائيًا نسختين عمل سيتم،[ROTATION PRINT°   180] ضبط حال في

  المستمرة   المطبوعات  عدد  اضبط  ،(2  األولية  القيمة  ونتك)   البدء  عند  2  ىعل[  continuous prints]  عدد  ضبط  حال  في

 ( التكرار 7-8 انظر. )1 على

  30~  1: خ : نستحديدلقيمة ا 

 ولى. ألا بلوكيطبع  = ايةالبد رقم

 رقم النهاية = يطبع بلوك اآلخر. 

［ＰＲＩＮＴ ］  
 

ＣＯＰＩＥＳ ＝   １  
 
ＳＴＡＲＴ  ＮＯ．＝   １  
 
 ＥＮＤ   ＮＯ．＝   ３  

 

［ＰＲＩＮＴ  ＳＥＴ ＴＩＮ Ｇ］  
 
ＮＯＲＭＡＬ  ＰＲＩ ＮＴ  
 
１８０°ＲＯＴ ＡＴＩＯＮ  ＰＲＩＮＴ  
            
 

［ＰＲＩＮＴ  ＬＥＮ Ｇ ＴＨ ］  
 
        ２３ ０．０ ｍ ｍ  
 
ＡＬＩＧＮＭ ＥＮＴ ＝  
            ０ ｍｍ  
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   PRINTING LENGTH ALIGNMNETنسيق طول الطباعة  ت 9-3

 مجموع طول الطباعة. ضبط 

 ألشرطة،لنابيب أو لألالطباعة مجموع طول يمكن ضبط 

 

 

 

 . [شاشة تنسيق طول الطباعة]تظهر . 1

تلقائياالح العلوي  ا  عرضت  قل  اإلجمالي  المراد الطول  لمحسوب 

 طباعتها.  

 .طضبالسفلي يعرض القيمة لل  حقلال

 

 

 . قص قيمة التنسيقة أو نلزياد           مفتاح إضغط . 2

إدخال    إذا إجمالي إلى    مم8  يضاف  ،التنسيق  كقيمة  8mm+تم 

 .طول الطباعة المحسوب

 .لبدء الطباعة ”ENTER“ . اضغط مفتاح اإلدخال3

 

 

 بعد تنفيد المواد االستهالكية. استمرار الطباعة   9-4

 

نفدت و/أو  تهالكياالسالمواد    عندما  أنبوب  مثل  أثناشريط  ة،  الطبحبر،  استبدالها ء  بعد  الطباعة  متابعة  الممكن  فمن  اعة، 

 .بأخرى جديدة

 

أو /أثناء الطباعة ،عندما تكون المواد االستهالكية ، مثل أنبوب و   -1

 ..ة على الشاشةهر الرسالة التالي، تظ  شريط حبر ينفد

 

 

 

 .جديدةب خدمةالمست االستهالكيةالمواد ستبدال قم با -2

 

 .متابعة الطباعة دخال لاضغط مفتاح اإل  -3

 

 ى التي تم طباعتها خرمرة أ: عند متابعة الطباعة، قد تطبع    مالحظة

 .كتلة المطبوعة بالكامل منعلكتلة، لال

 

 

 to +30mm 30- :نطاق التحديد

قتراضيةالقيمة اال : 0mm 

［ＰＲＩＮＴ  ＬＥＮ ＧＴＨ ］  
 
        ２３ ０．０ ｍｍ  
 
ＡＬＩＧＮＭ ＥＮＴ＝  
            ０ ｍｍ  
 

［ＰＲＩＮＴ  ＬＥＮ ＧＴＨ ］  
 
        ２３ ０．０ ｍｍ  
 
ＡＬＩＧＮＭ ＥＮＴ＝  
           ＋８ ｍｍ  
 

ＵＮＰＲＩＮ ＴＥＤ  ＢＬＯ ＣＫＳ  
ＲＥＭＡＩＮ ＩＮＧ  
 
ＣＯＮＴＩＮ ＵＥ  Ｐ ＲＩＮ ＴＩＮＧ？  
 

ＹＥＳ     ＮＯ  
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 . ي الشخصيلالحاسب اآلب باعةوالط  تالبيانا تحرير. 10
 

شق ذاكرة عن    فضال   ر مع الكمبيوتر ويندوز ® الشخصية،المباشلالتصال  فتحة اليو.أس.بي.      LM-550A/PCميزت

 .لتبادل البيانات خارج الخط مع ويندوز ® الكمبيوتر الشخصية اليو.أس.بي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شخصيالر وت كمبيالإلى ابعة رات الطو درايوا ”LETATWIN PC EDITOR“ تثبيت 10-1

 ( متطلبات النظام)

  ®8.1/10نظام التشغيل: ويندوز 

 (متطلبات النظام من كل نظام التشغيلل   ألدنىلبية الحد امالكمبيوتر ت مواصفاجب أن )ي

  .®بت  64و  بت   32متوافقة مع إصدار ، ®10/8.1ويندوز  لـ: ●  مالحظة

 
 

 . صيخشالكمبيوتر الإلى   ”LETATWIN PC EDITOR“ تثبيت 10-1-1

تثبيت1  قبل   .  “LETATWIN PC EDITOR”  ، ب الإنهاء  قم  األخرى  من  تطبيقالبرمجيات  وأنواع  البرمجيات  ية 

 الداخلية. 

 .MAX Co., Ltd لشركة الرئيسية الصفحة من[ LETATWIN PC EDITOR] برنامج تنزيل يُرجى. 2

https://wis.max-ltd.co.jp/int/  

 "LETATWIN PC EDITOR "تثبيت / إلغاء تثبيت الضغط علىالبرنامج، ب تتثبي إبدأ .3

 .عروضة على الشاشةموفقا للرسالة العملية التثبيت، كمل  .4

هاز الكمبيوتر، تأكد من جإلى   ”LETATWIN PC EDITOR" تثبيت اإلصدار السابق مسبقا  إذا تم  مالحظة :

  LETATWIN PC"مضغوطالقرص ال ”Setup“ عداد اإلمة باستخدام قائوال، أ هذهتثبيت الإلغاء 

EDITOR”  .ا بشكل منفصلمم معالجتهت درايوراتاء التثبيت للبرامج والإلغ. 

، الموديل المناسبواسم  A2055-LMقم قإختيار ، الموديلالمنتج واسم موديل اختيار من المطلوب بيت، أثناء التث

 .ي من الجهازسفلة على الجزء السميمن المواصفات الت بالتحقق

 

 

 

 

  

 
   

USB cable 

USB memory 

 ذاكرة اليو.أس.بي 

 

ي كابيل اليو.أس.ب  
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 ابعةالط درايواراتتثبيت  10-1-2

 

 الداخلية. البرمجيات ية وأنواع من تطبيق البرمجيات األخرى الإنهاء قم ب الطابعة، درايوارقبل تثبيت  .1

 ، و/أو الدرايوارات  هاز الكمبيوترجإلى     TOR”"LETATWIN PC EDI  تثبيت اإلصدار السابق  مسبقا   : إذا تم    مالحظة

 القرص  ”Setup“ عداداإلأوال، باستخدام قائمة  هذهت ثبيتالاء تأكد من إلغ

 .ا بشكل منفصلمتم معالجته  درايوراتامج والإلغاء التثبيت للبر.   ”LETATWIN PC EDITOR"المضغوط 

 

  ,.LtdMAX Co لشركة الرئيسية الصفحة من[ ابعةالط درايوارات] برنامج تنزيل يُرجى. 2

ltd.co.jp/int/-axhttps://wis.m 

 

 ..بوعةالمواد المطقم باختيار  . تشغيلهبقم ثم كيبل اليو.أس.بي. إلى الكمبيوتر مع  PC /20A55-LMبطقم بر .3

  

 .الخيار option  اضغط على .4

شاشة    PC connection/ Option settingتظهر 

screen . 

 

 

 

 

على  .5 "   مفتاح  اضغط  الختيار   ▼  / من  ▲  مباشرة   الطباعة 

 .  “NTING FROM PCIDIRECT PR”يوتر" الكمب

 

 

 ضغط مفتاح اإلدخال .6

 

 

 

 

 

 ". "نعم الختيار          ى مفتاحضغط علا .7

 

 

 

 .ط مفتاح اإلدخالضغ .8

 

 

التالية،  يت  .9 الرسالة  عرض  اآلم  أن  الستقبال توضح  مستعدة  لة 

 .البيانات من جهاز الكمبيوتر

 

ＤＥＬＥＴＥ   
ＩＮＰＵＴＴ ＩＮＧ  ＦＩＬ Ｅ   

 
 

ＹＥＳ     ＮＯ  

［ＰＣ  ＣＯ ＮＮＥＣ ＴＩＯ Ｎ］  
 
 
 

ＲＥＡＤＹ  ＴＯ  Ｒ ＥＣＥ ＩＶＥ  
ＤＡＴＡ  

ＤＩＲＥＣＴ  ＰＲＩＮ ＴＩ ＮＧ   
ＦＲＯＭ  Ｐ Ｃ   

ＤＡＴＡ  Ｆ ＩＬＥ  ＴＲＡ ＮＳＦＥＲ   
           ＦＲ ＯＭ  ＰＣ  
ＡＤＶＡＮＣ ＥＤ   ＳＥＴ Ｔ ＩＮＧＳ  
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بالالطابدرايوارات  تثبيت  ب  قم  -10 علىعة،  إلغاء "ت  ضغط   / ثبيت 

e all th“Install/Uninstة"  الطابعدرايوارات  تثبيت  

printer driver” 

 

على جهاز المعروضة  رسالة  لية التثبيت، وفقا لعملمرار  قم باست  -11

 الكمبيوتر 

 

التالية،   الرسالة  عرض  يتم  عندما   : باستمرار  مالحظة  عملية  قم 

على  ت،  التثبي ware this driver soft stall[Inبالضغط 

anyway], [Continue Anyway]  [Yes].   

أن   استخدام    يةتحذير الرسالة  الهذه  مع  يمكن  د التالية،  ون المنتج 

 مشاكل

 

 

 

الكمبيوتر،  -12 جهاز  على  التالية  الرسالة  تظهر  باختيار   عندما  قم 

“yes, restarts immediately)  ثم اضغط)(finish 

 

 

 

 . تثبيتال. تم يل الكمبيوترة تشغعادقم بإ -13

 

 

 

 

 . يتحرير البيانات على الكمبيوتر الشخص 10-2

إنشا  “LMF”و    “CSV”  ناتبيا الكمبيوتر    "LETATWIN PC EDITOR ”بـ  تحريرها  و  ؤهايمكن  أجهزة  في 

 .الشخصية

 .بيانات الوثيقةفقط  “CSV”بيانات تشمل 

 .بيانات اإلعدادبيانات و  "LMF "تشمل بيانات

 

 “”LETATWIN PC EDITOR : كيفية استخداممالحظة

 .بعد تثبيته PC EDITOR” TATWIN“LEلـ  "  ”HELP“قائمة  الرجاء راجع

 . ”HELP“ تعليمات في قائمةدليل ال تم تضمين
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  ”LETATWIN PC EDITOR“ الطباعة مباشرة من 10-3

و    كابلربط  استخدام  ب ويندوكمبيوتلل  “EDITOR LETATWIN PC”اليو.أس.بي  الشخصية،  ر  طباعة   كنيمز ® 

 .مباشرة ةالمستند المحرر

 

 .و.أس.بيالي زة الكمبيوتر الشخصية مع كابلأجهب C P/20A55-LMربطقم ب  -1

 

 . (OPTION) اضغط  -2

 )PC connection/OPTION setting screen(تظهر شاشة 

 

) DIRECT▲ / ▼ الختيار  مفتاح اضغط على  -3

”INTING FROM PCPR "ر"كمبيوتباشرة من لطبابة ما 

 

 

 .(ENTER) اضغط مفتاح اإلدخال  -4

 

ال ة الستقبلة مستعدتوضح أن اآل  التي  لتالية،سالة ام عرض الريت   -5

 البيانات من جهاز الكمبيوتر 

 

 “LETATWIN PC EDITOR”على  “PRINT”قم بتشغيل   -6

  EDITOR”“LETATWIN PC مالحظة: كيفية استخدام

 .بعد تثبيته ATWIN PC EDITOR”ET“Lلـ  "  ”HELP“ قائمة جعالرجاء را

 . ”HELP“ مةفي قائ تم تضمين دليل التعليمات 

 

 

［ＰＣ  ＣＯ ＮＮＥＣ ＴＩＯ Ｎ］  
 
 
 

ＲＥＡＤＹ  ＴＯ  Ｒ ＥＣＥ ＩＶＥ  
ＤＡＴＡ  

ＤＩＲＥＣＴ  ＰＲＩＮ ＴＩ ＮＧ   
ＦＲＯＭ  Ｐ Ｃ   

ＤＡＴＡ  Ｆ ＩＬＥ  ＴＲＡ ＮＳＦＥＲ   
           ＦＲ ＯＭ  ＰＣ  
ＡＤＶＡＮＣ ＥＤ   ＳＥＴ Ｔ ＩＮＧＳ  
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 ”LETATWIN PC EDITOR“ن مباشرة محفظ البيانات  10-4

و    كابلربط    استخدامب الشخصية،  لل  ”LETATWIN PC EDITOR“اليو.أس.بي   ® ويندوز  حفظ كمبيوتر  يمكن 

 PC./20A55-LMفي  شرةمبا ةمستند المحررال

 

 .يو.أس.بالي أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع كابلب PC /20A55-LMربطب قم  -1

 . (OPTION) اضغط  -2

 )onnection/OPTION setting screenPC c( تظهر شاشة
 

“ DATA FILE▲ / ▼ الختيار  مفتاح اضغط على  -3

TRANSFER FROM PC” 

 

 

 .(ENTER) اإلدخالاضغط مفتاح   -4

 

لة مستعدة الستقبال التي توضح أن اآلية،  التالعرض الرسالة  م  يت   -5

 مبيوتر از الكالبيانات من جه

 

بتشغيل    -6 لحفظ “LETATWIN PC EDITOR ”على    “DATA TRANSFER”قم  الملف  رقم  باختيار  قم   .

 البيانات 

 : .50~0التحديد نطاق  

 .NPUT SCREEN“I” ل البيانات إلى"، يتم تحمي0"  تم اختيار عندما

 .MEMORY”ERRAL “INT الداخلية لذاكرةا"، يتم حفظ البيانات في 50~  1"  راختياتم  عندما

  ( داخليةالذاكرة ال:  71-8نظر أ)

 

 INTERNAL“أو في الذاكرة الداخلية    ”INPUT SCREEN“  مالحظة : البيانات الموجودة على شاشة اإلدخال

MEMORY” عليها مرة أخرى تم الكتابة. 

 

 TWIN PC EDITOR”“LETA فية استخداممالحظة: كي

 .بعد تثبيته EDITOR”IN PC “LETATWلـ  "  ”HELP“قائمة  الرجاء راجع

 . ”HELP“ ليمات في قائمةل التعتم تضمين دلي

 

 

 

［ＰＣ  ＣＯ ＮＮＥＣ ＴＩＯ Ｎ］  
 
 
 

ＲＥＡＤＹ  ＴＯ  Ｒ ＥＣＥ ＩＶＥ  
ＤＡＴＡ  

ＤＩＲＥＣＴ  ＰＲＩ ＮＴＩ ＮＧ  
ＦＲＯＭ  Ｐ Ｃ  

 
ＤＡＴＡ  ＦＩ ＬＥ  Ｔ ＲＡ ＮＳＦＥＲ  
           ＦＲ ＯＭ  ＰＣ  
 
ＯＰＴＩＯＮ  
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 استكشاف األخطاء وإصالحها  11.

 أ رسالة خطقائمة  11-1

 الحل محتويات  رسالة خطأ 

OVER INPUT 
CHARACTER NO. 

المدخل عدد   تجاوزت  األحرف    5.000ة 
 . ملف/فحر

 ال يمكن إدخالها. 5.000أكثر من  ملف/أحرف

OVER INPUT LINE 
NO. 

ا الوثيقة  في  األسطر  تمعدد  إدخالها   لتي 
 .أسطر 4تجاوزت 

األقصى   بحذف    4لألسطر  الحد  قم  أسطر. 
 النص الزائد في السطر 

OVER INPUT BLOCK 
NO. 

ال تجاوز  كتلةعدد  قد    999  تالوثيقة 
 .ملف/كتل

 إدخالها.  يمكنال  ملف/999ر من كثكتلة أ

UNUSUAL POSITIOIN يالعاد المؤشر إلى الوضع قم بتحريك صحيح. بليس  موضع المؤشر. 

UP TO 3PC. IN EACH 
BLOCK 

أرقام متسلسلة في كتلة    4محاولة لضبط  تم  
 واحدة.

 ة. في كتلة واحد هيمكن تعيين 3 رقم متسلسل

UP TO 15PCS IN 1 
FILE 

لضبط  تم من  محاولة  أرقام    64  أكثر 
واحد  متسلسلة ملف  ]  في  طباعة في  وضع 
Pitch.] 

فقط ما يصPitchوضع طباعة  في ] الى [،  ل 
 . ملف واحدم متسلسلة يمكن تعيينها في أرقا  54

OVER [N] NO. 
من    تم أكثر  لضبط  أرقام    64محاولة 

 [.Pitchوضع طباعة متسلسلة كانوا في ]
اPitchعة  وضع طبافي ] فقط ما يصل  لى [، 
 . ملف واحدأرقام متسلسلة يمكن تعيينها في  54

SET ONLY ONE [N] 
 قام متسلسلةأر  2محاولة لضبط أكثر من    تم
 طباعة عادية[.وضع في ] ي ملف واحدف

[ متسلسلوضع  في  رقم  عادية[،   واحد  طباعة 
 واحد. ملففي  هيمكن تعيينفقط 

DELETE OTHER [P] 
FIRST 

عدةتكون    عندما تم  [،  P]  عالمات   هناك 
 .األول [Pحذف ] ةحاولم

 [P]بحذف  ها قم  األخرى، وبعد  [P]قم بحذف  
 .األول

SET [P] IN THE FIRST 
BLOCK 

إدخال    ةحاولم  تمطباعة عادية[،  وضع  ي ]ف
 .وسط المستند[ في P] عالمة

]العند   من  عادية[وضع  تغيير    إلى   طباعة 
بتحريك    ،Pitchطباعة   أ  المؤشرقم  على  إلى 

 .(P)بإدخال  ثم قموثيقة ال

OVER [P] NO. 
لضبط  تم طول  محاولة    pitch  إعدادات 

 مستندفي  1000
ضبط   فقط  ا  999يمكن  يمكن   pitch  لـ طول 

 مستند واحد.في  هتعيين

P/LENGTH IS SAME 
AS LEFT [P] 

ب منتصف    pitch  طول  إدخالقم  في 
قيمةالذي  مستند،  ال نفس    pitchطول    هو 

 .السابق

 pitch)  المحددة  ستوىالم  على  لطولا  كان  إذا
length  )حاجة   فال  السابق  الطول  نفس  هو 

 . جديد من الطول دخالإل

NO COPIED DATA ه " أو "لصقه"نسخ يتم  لم ياناتب". 
ب "نسخ".  قم  بعد  "لصق"  إذا    مالحظةتنفيذ   :

اإليقاف  كانت وضع  على  البيانات الطاقة   ،
 .فقدهام المنسوخة ت

OVER COPY 
CAPACITY 

 . احرف 50التي تكون أقل من كتلة قم بنسخ ال حرفا  51أكثر من بتلة كلسخ محاولة ن تم

NO WORD IN THIS 
BLOCK 

 .نسخ كتلة التي لديها بعض النصإ .ال يوجد لها نصالتي  وكبل نسخ
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 الحل محتويات  رسالة خطأ 

NO ODD NUMBER 
WITHIN THE RANGE 

  قام األر  مجموعة  في  فردية  أرقام  دتوج  ال
 . ةالتسلسلي

 [. ALL] اختر  أو والنهاية البداية قيم تعيين دأع

NO EVEN NUMBER 
WITHIN THE RANGE 

  األرقام   مجموعة  في  زوجية  أرقام  توجد  ال
 . التسلسلية

 [. ALL] اختر  أو والنهاية البداية قيم تعيين أعد

INITIALIZE AFTER 
DELETE ALL FILES 

إعدام  تم لتهيئة  حذف/  دحاولة  مسح  بدون 
 . لمستندفي ا البيانات

ت  مسح البيانا/عد حذفاإلعداد ب  تنفيذ التهيئةقم ب
 لمستندفي ا

NO INPUT FILE ستندالطباعة بعد إدخال المقم بتنفيذ  ي نص لطباعتها. دون أبلطباعة امحاولة  تم. 

OVER INPUT 
CHARACTER SIZE 

لل إدخاله  تم  الذي  جدا   ة طباع النص  كبير 
 .عةلمواد المطبو نة مع حجم ابالمقار

سطر المساحة    قم بتقليل  تقليل عدد األسطر،م بق
 .حرف إلى حجم أصغرحجم التغيير بأو 

OVER PRINTING 
SIZE 

طباعتها    نصال بالمقارنةً  المراد  جدا،  كبير 
 مع حجم المواد المطبوعة. 

سطر المساحة    قم بتقليل  تقليل عدد األسطر،قم ب
 .ى حجم أصغرغيير حجم الحرف إلتبأو 

OVER PRINTING 
LENGTH 

 طويل جداً. طباعة" طول ال"

ب الحروفتقليل  قم  عرض  مسافة  الحروف، ، 
قم   أو  الحروف،  عدد  حهامش،  جم  بتغيير 

طول   بتغيير  قم  أو  حجم صغير.  إلى  الحروف 
 الطباعة إلى أطول حجم. 

OVER PITCH 
LENGTH 

جداً   طويل  إدخاله  تم  الذي  لتحديد    النص 
“pitch length” . 

ب "طولقم  ب"pitch  تغيير  قم  أو  مسافة تقليل  . 
أو الحروف، عرض الحروف، عدد الحروف،  

 بتغيير حجم الحروف إلى حجم صغير.قم 

OVER TOTAL PRINT 
LENGTH 

 . طويل جدا الطباعة  طول
   م100 الحد األقصى أنبوب:
 م 5:  : الحد األقصىالشريط

ID PLATE5:  : الحد األقصى 

بتقليل   لملف اتقسيم  ب  ”printing length“قم 
ملفين   بتقسيم  إلى  أو  الطباعة نطاق  اثنين، 

 باستخدام تحديد نطاق الطباعة.

OVER THE NUMBER 
OF COPIES 

طويل مجموع    طول عند    الطباعة  جدا، 
 .طباعة نسخ متعددة

 م 010  الحد األقصى :أنبوب
 م 7  الحد األقصى الشريط:

 . ختقليل عدد النسقم ب

NO PRINTED 
MATERIAL 

 د المطبوعة. الموا قم بتحديد .االستهالكيةواد لم يتم تحديد الم

NO INK RIBBON 
 .شريط الحبرينفد 

 .  غير طبيعير ط الحبتغذية شري

با ب لحبراشريط  ستبدال  قم  المواد  أو  إخراج 
ثم   أخرى  ثبتهااالستهالكية،  قم  مرة  ثم   .

 .الطباعة باستمرار

COVER IS OPENED اء الطباعة.ح أثنوفت مغطاء ال 
غير يكو  الطباعة  عندما  الغطاء  ممكن  ن 

 إغالقه.قم بمفتوحا. 

THERMAL HEAD IS 
UNUSUAL 

تنفيذ يمكن  درجة  طباعة  ال  ال  ألن  ذلك 
 . تد ازدادحرارة رأس الطابعة ق

الوقت،   من  لفترة  تركها  ببعد  مرة    تهاطباعقم 
 أخرى. 
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 الحل محتويات  رسالة خطأ 
ERROR IN HALF CUT 
OPERATION 

الطباع تنفيذ  يمكن  ألن  ال  المة  طع قوحدة 
 بشكل طبيعي.  ال تعمل ينصفال

ب أو  قم  المطبوعة،  المواد  باتغذية   لستبداقم 
 ي.نصفالطع المق وحدة

USB MEMORY 
UNIDENTIFIABLE 

 لم يتم فورمات ذاكرة اليو.أس.بي بدقة. 

الفورمات ل  يمكن  حاوِّ أخرى.  استخدام    مرة 
 . "FAT32" و أ" FAT16فقط " تالفورما

استخدا يمكن  اليو.ال  الذاكرة  لها م  بي  أس. 
 السالمة.ميزات 

NO USB MEMORY ليو.أس.بيإدراج ذاكرة اقم ب .م إدراج ذاكرة اليو.أس.بيلم يت. 

OVER CAPACITY  .مكان كافليس لديها الذاكرة اليو.أس. بي. 
ذاكرة اليو.أس.بي أخرى أو بحذف  استخدام  قم ب
 شاء مكان.ات غير ضرورية إلنملف

CANNOT RECALL 
THIS FILE 

التي غير متوافق مع  محاولة قراءة ملف    تم
LM-550A2/PC 

LM-550A2/PC      فقط   تالملفايمكن قراءة  
بفورماتال  من ال"   CSV"  ملفات  ات ملفأو 

 " LMF" بفورمات

READ ONLY FILE 
قراءة  أو حذف    فوقها  لكتابةامحاولة   لملف 

 .بي .إسفي ذاكرة اليو. فقط القائمة

فوق ح  هالكتابة  فقطلذف  أو  قراءة  قم  ،  ملف 
عادة الكتابة إلملف  إلى    ه )إعداده(بتغيير تنظيم

 صيعلى جهاز كمبيوتر شخ
PRIOR TO START 
PRINTING, LOAD 
THE MATERIAL 
(TUBE/TAPE) 

الطباعةتم   بدء  من    محاولة 
“LETATWIN PC EDITOR”    على

كمبيوتر،   ابجهاز  المواد  دون  يحدد  ن 
 .LM-550A2/PC طبوعة فيالم

 .طباعةمطبوعة قبل بدء التعيين المواد الم بق

[PC CONNECTION] 
DATA ERROR 

غيركالمن    المستلمةالبيانات    مبيوتر 
 .طبيعي

 البيانات من غيرم الستالغير قادر 

“LETATWIN PC EDITOR”  

بضغط     االتصال   منوالتحقق    ”ESC“قم 
اليو.أس.بي مع  )ربط(  ث.  حاول  الكمبيوتر،  م 

 .مرة أخرى

[PC CONNECTION] 
COMMAND ERROR 

 كمبيوتر غير طبيعي الردة من األمر الوا

قادر   م  إلستالمغير  غير األوامر    ن 

“LETATWIN PC EDITOR”  

بضغط     االتصال   منوالتحقق    ”ESC“قم 
مع   اليو.أس.بي.  حاول  )ربط(  ثم  الكمبيوتر، 

 .مرة أخرى
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 ا ألخطاء وإصالحهاستكشاف ا 11-2

لمشكلة ا  الحل  

 ولكن:  مفتوحطاقة . ال1

الشا1 ي(  ال  وض شة  على  التشغيل فتح  ع 

“on”. 

 جدا( ضوء( الشاشة مظلمة )أو 2

 

تأكد   أن•  الطاقة  كاو  القابس  من  آبل  بشكل  مأخذ    منمربوط  توصيل، الإلى 

 . LM-550A2/PCوإلى ل محوّ إلى و

ها  عديلقم بتيطة،  درجة الحرارة المحل   وفقاتختلف  األوبتييم  إن سطوع الشاشة  •  

 مة "الخيار". في قائ

 بوب: لى األنعالطباعة  . عند2

 طبع. ي( ال 1

 (.ضعيفواضح )غير لطباعة ا( 2

 متقطع. باعته ( تتم ط3

 (. اً كثيف جد) ملّوثالطباعة  (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبوب هو أقصر من اإلعداد.األ( 5

 

 

 . وسطالى ال يتتأ( الحروف ال 6

 

 

 

 التشويش.  علىنبوب ( أ7

 
 
الحروف فقي  األ  األبيض  ( خط8 على  هو 

 عة.المطبو

 

 .سالمةالكاسيت قد أغلقت ب اءغط • تأكد من أن

 ل صحيح.بشك هعيين د تم ت نبوب قاأل• تأكد من أن 

 نبوب صحيح.ر األقط• تأكد من أن 

 بشكل صحيح.  ه• تأكد من أن شريط الحبر وقد تم تعيين

 نبوب. األعلى  لصقبقع وغيرها مساخ و• تأكد من عدم وجود األو

 . رأس الحراريعلى  بقع وغيرها ملصقو من عدم وجود األوساخ • تأكد

الت المحيطة  الحرارة  درجة  كانت  إذا  يصبح•  الحرارة  )  10أقل    ي  درجة 

ا أوبالميزان  من    لمئوي(  قد   35أعلى  المئوي(،  بالميزان  الحرارة  )درجة 

 تحدث أخطاء الطباعة.

 

  مالحظة :

 . ”OPTION“الطباعة" في قائمة  حاول بضبط "كثافة ●

ت يكون  عندما  ا●  الحرارة  درجة  على  حت  الطباعة  سرعة  بجعل  لمنخفضة، 

“LOW TEMP. MODE (20mm/s)  تحسينها   الطباعة  ةجود   يمكن 

  .بعض الشيء
 

ب •   ً   سحبه  يمكن  بحيث   بطريقة  األنبوب   رّكِّ   بقوة   األنبوب   بكرة  من  خارجا

 (. 200g)تقريبا  طفيفة

 

 . اءلتوتعيينه باأنبوب لم يتم  • تأكد من أن

 نظيف. غذيةالماألسطوانة • تأكد من أن 

 . لحق بمخرجها نبوباأل • تأكد من عدم وجود نفايات 

 

 .”FEED“ظيفة واستخدام بتشوش  مالنبوب أإزالة  ب قم• 

 . باليدسحب األنبوب تال 

 

 يل. . يرجى االتصال على الوكمتضررةس الطابعة قد تكون أ● ر

 

 مالحظة:

األجأو    بةالصع  االوساخبق  لملتصانبوب  األاستخدام  ب  تقم  ال●   نبية المادة 

 س الطابعة.أرلمشاكل على  اسببيكون ألنه قد 
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لة المشك ل الح   

 : الشريطلى  عالطباعة  . عند3

 . اإلعدادإن الشريط ال يمكن  (1

 طبع. ي( ال 2

 (.ضعيفواضح )غير لطباعة ا( 3

 (. يف جداً كث) ملّوث( الطباعة 4

 
 

 

 

 

 

 
 

 ن اإلعداد.  ( إن الشريط هو أقصر م5

 . سطوالى ال يتتأف ال ( الحرو6

 

 رافعة التبديل. وضع• تأكد 

 صحيح.يين بشكل تم تع • تأكد من أن الشريط قد

 ض الشريط هو صحيح.اإلعداد لعرَ  • تأكد من أن قيمة

 بشكل صحيح.  ه• تأكد من أن الشريط الحبر وقد تم تعيين

 نبوب. األى عل بقع وغيرها ملصقساخ ومن عدم وجود األو • تأكد

كان إذا  ال•  الحرارة  درجة  أقل  ت  يصبح  التي  الحرارة    10محيطة  )درجة 

المئوي( من  أع   أو  بالميزان  بالميزان    35لى  الحرارة  قد )درجة  المئوي(، 

 تحدث أخطاء الطباعة.

  مالحظة :

 . ”OPTION“● حاول بضبط "كثافة الطباعة" في قائمة 

 

 غذية نظيف.المسطوانة • تأكد من أن األ

 و األنبوب. الشريط  فينفايات تأكد من عدم وجود ال •

 مالحظة : 

 ف اختياري ضبط قطع.تحديد موقبيلها للطباعة يمكن تعدالوسط ● إن موقف 

 عمل.تال ي نصفمقطع ال. 4

 . القطع( إن الشريط لم يتم 1

األنبوب  2 قطع  العمق(  يمكن    قليل  )ال 

 طع(. أن تق

 

 بشكل صحيح. هعيينوقد تم ت يصفالنقطع مأن • تأكد من 

 .تعيين عمق لقطع النصفي تم تعيينه بشكل صحيحأكد من أن رافعة لت• 

المأكد من  • ت   5000قطع أكثر من  لماإذا استخدمت  ال أم ال.  قطع غير بأن 

 .قم باستبداله بجديدمرة، 

استخدام   من  تأكد  اإلستثنائي  صفالنقطع  الم•  )اللون    LM-HC340ي 

لـ )البرتقالي(    LM-HC320استخدام  يمكن  ال  (.  صفرأل

LM-550A2/PC  . 

 . الشريط لحق بمخرجهاتأكد من عدم وجود نفايات  •

 . لحق بمخرجها نبوبأو األنفايات الشريط • تأكد من عدم وجود  عمل. تال دوي طع اليالمق. 5

أكثر   ياليدو  قطعالمخدمت  إذا استأكد من أن المقطع اليدوي غير بال أم ال.  • ت

 . طلب التاجر للخدمةامرة،  30.000من 

 

 طلب 

  .قم باتصال التاجر للخدمةمن قبل العمالء.  استبدالهمكن ال ي المقطع ● 

يمكن  .  6 ذاكرة  ال  في  البيانات  حفظ 

 يو.أس.بي.ال
 الفتحة )الشق(في تماماً إدخالها ذاكرة اليو.أس.بي قد تم • تأكد من أن 

 فية.كا اليو.أس.بي ذاكرةفي  مكان المتوفرةأن  • تأكد من

إلى    -7    ”LM-550A2/PC“ال وصول 

 LETATWIN PC“من  
EDITOR”  .في جهاز كمبيوتر 

كا•   أن  من  اليتأكد  بس  و.أس.بيبل  )ربطها(  اتصالها  تم  بين قد  المة 

LM-550A2/PC  .وبين الكمبيوتر 

د تم تثبيتها  و الدرايوارات ق  ”LETATWIN PC EDITOR“تأكد من أن    •

 ق )بدقة(.بالئ

 تصل بالموزع. لمشكلة أعاله ، ال  الحل ● إذا لم يتم



 

75 

 مواصفات المنتج .12

وياتـمحت بنود   

ادـأبع  295(W)x293 (D)x94(H)mm 

وزن الـ  2.3Kg 

وب الطباعة ـأسل  
نقطة في البوصة(  300النقل الحراري )بطريقة ال  

Thermal transfer method  (300 dpi) 

ض رْ ـع  LCD dot matrix:  64 X 160 pixel  (Backlit)  

 سرعة الطباعة 
40mm/s (Standard) 

20.0mm/s (Low temperature mode) 

ة الحد األقصى لطول الطباع   
بأنبو : 100m, 5 :شريطm 

يطشر ,100m :أنبوب : 7m ( متعددة نسخ ) 

إلدخالالحد األقصى لعدد األحرف ل لكل ملف  حرفا 5.000   

 طول 6mm ,4 ,3 ,1.3,2 حجم الحروف 

م بهيمكن اإلستخداأنبوب    Φ1.5 to 8.0 (PVC tube, Shrinkable tube) 

 Width 5, 9, 12mm (Max genuine tape) الشريط يمكن استخدامها 

نبوب أسلوب لقطع اال  
ً  الكاملب قطع أو ال، النصف تلقائيابقطع ال يدويا  

Auto half cut, manual full cut 

ية داخلالذاكرة ال ملف( 50)الحد األقصى   حرفا  0.00025   

خارجية الذاكرة ال .أس.بي. ذاكرة يو   

بأقصى سرعة 2.0.أس.بي يو واجهة  

 إمدادات الطاقة 

DC12V, 3.0 A 
• Use only specified AC Adapter(100V～240V) 
  التي تم تضمينها في الحزمة

 30W (max.) استهالك الطاقة

35إلى  01من  بيئة التشغيل  ويةرجة الحرارة المئد     
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 13.الملحقات

 

 


