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ذفنملا فصو .1

1

1. WIFI يوجلا

ةقاطلا تالخدم .2

USB ذفنم .3

(ةلاحلا حابصم) يسيئرلا ةقاطلا رز .4

ليدبتلا حاتفم .5

ئراوطلا تالاح يف فقوتلا رز .6

7. TF ةقاطب

ةداعتسالا رز .8

طبضلا ةداعإ رز .9

جارخإلاو لاخدإلا ذفانم .10

ريخست ةهجاو .11

ص روحملا كرحم ةهجاو .12

YRR ليوحت حاتفم .13

YRR كرحم كلس ذفنم .14
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رزلا فصو .2

(ةلاحلا حابصم) يسيئرلا ةقاطلا رز
ليغشتلل ةيناث يللم 500 ةدمل رارمتسالا عم طغضا

ليغشتلا فاقيإل ةيناث يللم 500 ةدمل رارمتسالا عم طغضا

ليغشتلا حاتفم

لفقلل راسيلا ، حتف يف قحلا

ةسكاعم ةفلتخم تاعفد نوكت دق

ئراوطلا ةلاح ىف فقوتلا رز

لمعلا نع ةلآلا فقوي فوس هيلع طغضلا

رزلا ىلع طغضلا دنع زاهجلا مادختسا نكمي ال

ةداعتسالا رز

مادختسا ىلإ نومدختسملا جاتحي ال

طبضلا ةداعإ رز

 رزلا ىلع ةزيجو ةرتفل طغضلا ىلإ جاتحت ، ةيقرتلا عضو ىلإ لوخدلل
"Reset" ةليوط ةرتفل ةقاطلا رز ىلع طغضلا ءانثأ.

YRR ليوحت حاتفم
يعيبط لكشب همادختسا دنع نيميلا ىلع طغضاو ، YRR مادختسا دنع راسيلا ىلع طغضا

"YRR كرحم كلس ذفنم" ـب "YRR كرحم كلس" ليصوت ىجري ، YRR مادختسا دنع
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ليغشتلا رز تاميلعت .3

 هليغشت نكمي الو ، ليغشتلا ديق ئراوطلا ةلاح يف فقوتلا رز ناك اذإ امم ققحتلا ىلإ جاتحت ، زاهجلا ليغشت ءدب لبق :1 ةظحالم
!لفسأل هيلع طغضلا دنع

(همادختسا مدع دنع زاهجلا لفقو اًنمآ حاتفملاب ظافتحالا ىجري) .زاهجلا لفق هنكمي يسيئرلا حاتفملا :2 ةظحالم
 .لفقلا ةلاح يف هليغشت نكمي ال .نيميلا نيمأت ءاغلإ متيو ، هلفق متي ، راسيلا ىلإ حاتفملا ليغشت متي امدنع
(ةزهجألا نم ةفلتخم تاعومجمل لفقلا ءاغلإو لفقلا هاجتا سكع متي دق)
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ةيسيئرلا ةقاطلا رز ةءاضإ تاميلعت .4
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رزيللا ةدحو فصو .5

يرؤب سايق بيضق 5.1

روفحم نئاكيرؤبلا سايقلا بيضق
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رزيللا عرد 5.2

.ةقيضلا ةقاطبلا ةحتف ىلإ لوخدلاب ريصقلا عطقملل حامسلل ريصقلا عطقملا يبناج دحأ ىلع ةوقب طغضا ، ليوطلا عطقملا تيبثت دعب

.ةضيرعلا ةقاطبلا ةحتف يف ليوطلا كبشملا لاخدإ ًالوأ بجي ، رزيللا عرد تيبثتل

12



AR 8© 2022 ORTUR

ةيوجلا ةدعاسملا 5.3

 يقاو بيكرت ةداعإو ، ةيئاوهلا ةدعاسملا تيبثت لبق رزيللا يقاو ةلازإ ىجرُي
.ةيئاوهلا ةدعاسملا تيبثت دعب رزيللا

!ءاوهلا طغاض مادختسا مدع دنع ءاوهلا دعاسم بيكرتل ةجاح ال :ةظحالم

 ةدعاسملا مادختسا مدع ةلاح يف يطاطملا سباقلا تيبثت ىجري .ةيئاوهلا ةدعاسملا مادختسا دنع ةيطاطملا ةدادسلا ةلازإ ىوس كيلع ام
.ةيئاوهلا
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 مسق لك لوط ليدعت بجيو ، ماسقأ 3 ىلإ ةيئاوهلا ةبصقلا عيطقت بجي
.كتبغر بسح

ءاوهلا طغاضب ةلصتم بوبنألا ةلصو
(ةقيقد / رتل 40 ءاوه قفدت عم ءاوه طغاض مادختساب ىصوي) 

ءاوهلا بيبانأ
(نيأزج ىلإ ةعطقم)

ءاوهلا قفدت مظنم

بيبانألا لصوم
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ليزنتلا ةقيرطو مكحتلا جمانرب ةمدقم .6

6.1 Laser Explorer
       Laser Explorer فتاوه معدي يناجمو يفارتحا لومحم جمانرب وه Android و ةيحوللا ةزهجألاو iPhone و iPad.

:ليمحتلا طبار

6.2 LaserGRBL
       LaserGRBL ماظنب لمعت يتلا رتويبمكلا ةزهجأ معدي ردصملا حوتفمو يناجم جمانرب وه Windows.

/https://lasergrbl.com :ليمحتلا طبار

6.3 LaserBurn
       LaserBurn رتويبمك ةزهجأ معدي رجألا عوفدم يفارتحا جمانرب وه MAC / Linux / Windows.

/https://lightburnsoftware.com :ليمحتلا طبار

IOS-App StoreAndroid-Google Play
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.رمحألا عبرملا عضوم قوف رقنا .1

 رز ىلع ةريصق ةرتفل طغضا ، ليغشتلا ةلاح يف .4
 عضو يف زاهجلا لخدي نأ دعب ، رارمتساب ةقاطلا
 رقنا مث ، نوللا يف ءوضلا ريغتي ، ةكبشلا عيزوت
.يلاتلا قوف

 "قفاوم" قوف رقنا مث ، ربصب راظتنالا ىجري .5
.حاجنلا دعب
(ناكمإلا ردق هيجوتلا زاهج نم بيرق زاهجلا)

.هليصوت دارملا زاهجلا قوف رقنا .2 .WiFi رورم ةملك ءلمب مق طقف .3

كب صاخلا wifi هيجوتلا زاهجب Laser Master 3 ليصوت ةيفيك .7

(طقف ةقحاللا ةديدجلا ةزهجألاو OLM3 معدي اًيلاح) ةكبشلاب لاصتالل APP مدختسا 7.1
(!ياف ياو اجيج 2.4 نوكي نأ بجي ، Wifi هيجوتلا زاهجب لصتا)

!لاصتالا لشف بنجتل لومحملا فتاهلل قاطنلا ةجودزم WiFi ةفيظو ليغشت فاقيإ بجي :1 ةظحالم
!لضفأ ةراشإلا تناك ، ةفاسملا تبرتقا املكو ، راتمأ 5 دودح يف زاهجلاو APP زاهج نيب ةفاسملا ىلع ظفاح :2 ةظحالم
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(LaserGRBL) (ةيلحملا ةكبشلا سفن يف زاهجلاو لومحملا فتاهلا دجوي) WiFi ةكبشب لاصتالا 7.2

 لخدأو ، LaserGRBL ـب زاهجلا ليصوتب مق .1
"$ 74 = WiFi name" رمحألا عبرملا يف ، 
.Enter قوف رقنا مث

 ، رمحألا عبرملا يف "WiFi رورم ةملك = اًرالود 75" لخدأ .2
.لاخدإ قوف رقنا مث

.Enter قوف رقنا مث ، رمحألا عبرملا يف "WRS $" لخدأ .3 .ةيلحملا ةكبشلا يف زاهجلاب صاخلا IP ناونع .4
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(LightBurn) (ةيلحملا ةكبشلا سفن يف زاهجلاو لومحملا فتاهلا دجوي) WiFi ةكبشب لاصتالا 7.3

 يف زاهجلاب صاخلا IP ىلع لصحتس ، Enter قوف رقنا مث ، "WRS $" لخدأ مث .3
.ةيلحملا ةكبشلا

 $" لخدأو ، LightBurn ـب زاهجلا ليصوتب مق .1.لاخدإ قوف رقنا مث ، رمحألا عبرملا يف "WiFi رورم ةملك = اًرالود 75" لخدأ .2
74 = WiFi name" طغضا مث ، رمحألا عبرملا يف 
.Enter ىلع

زاهجلا ليصوت 7.4

.نيميلا ىلإ راسيلا نم بيترتلاب رمحألا عبرملا يف ةدوجوملا تارايخلا قوف رقنا

!ةحيحصلا رزيللا ةدحو ديدحت بجي :1 ةظحالم
 !WiFi ةكبش سفنب زاهجلاو فتاهلا ليصوت بجي :2 ةظحالم
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يفسعت لكشب ةروص رتخا

(ةلآلا ةكرح يف مكحتلا) مكحتلا .1
(اهنيب نم رايتخالل روص عم جمانربلا يتأي) ةبتكملا -2
(صوصن ررحم عم جمانربلا يتأي) صنلا-3
(فتاهلا موبلأ يف روصلا رايتخاو ضرع نكمي) موبلا.4
(ةرشابم ةمدختسملا تانايبلا ءاعدتسا نكمي) خيراتلا -5
(شقنلا فلم ةءارق نكمي) فلملا.6
7.Bar Code (دوكرابلا ررحم عم جمانربلا يتأي)
(ةعيرسلا ةباجتسالا زمر ررحم عم جمانربلا يتأي) ةعيرسلا ةباجتسالا زمر .8

1 2

3 4

5 6

7 8

رزيللا فشكتسم مادختساب صقلاو شقنلا ةيفيك .8
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(عجرم) شقنلل ةملعملا تادادعإ

(عجرم) عطقلل ةملعملا تادادعإ

 رييغت كنكمي ، رمحألا عبرملا يف تاملعملا ليدعت لالخ نم .1
.ةنياعملا ةروصل شقنلا قاطن ىلإ ةفاضإلاب ، اهعضومو ةروصلا مجح

 عوطسلا رييغتل رمحألا عبرملا يف تاملعملا ليدعتب مق -2
.ةروصلل دوسألاو ضيبألا دودحو نيابتلاو

 رثأتي فوسو ، طقف عجرمك ملعتلل يه تاملعملا :ةظوحلم
 ءارجإ ىجري !كمسلاو ةداملا لثم لماوعب يلعفلا مادختسالا
!يلعفلا عضولل اًقفو تارابتخالا نم ديزملا

1

2
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.نيميلا ىلإ راسيلا نم بيترتلاب رمحألا عبرملا يف ةدوجوملا تارايخلا قوف رقنا .1

.فلملا ليمحت متي ىتح ربصب راظتنالا ىجري
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.عطقلا وأ شقنلا ءدبل "ليغشت" قوف رقنا .2

."ديكأت" ىلع رقنا .3



LaserGRBL مادختساب عطقلاو شقنلا ةيفيك .9

.زاهجلاب جمانربلا ليصوتل رمحألا عبرملا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

.ةيدامرلا رارزألا حتفل رمحألا عبرملا يف رزلا قوف رقنا

زاهجلا ليصوتب مق 9.1

رارزألا حتف 9.2
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شقن 9.3

1

2

3

4

5

6

7
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!شقنلا روصو داوملا لثم لماوعب يلعفلا مادختسالا رثأتيسو ، طقف ةيعجرملاو ملعتلل ةصصخم شقنلا تاملعم :ةظوحلم

"داريتسا" رزلا قوف رقنا .1
شقنلا ةروص ددح .2

"حتف" ىلع رقنا .3
ضيبألاو دوسألاو نيابتلاو عوطسلا ليدعت .4

"طخ ىلإ طخ عبتت" ددح .5
مم / طوطخ 10 ىلإ ةدوجلا ليدعت متي .6

"يلاتلا" قوف رقنا .7
ةقيقد / مم 20000 ىلإ شقنلا ةعرس ليدعت مت .8

رزيللا عضول "M4-Dynamic Power" ددح .9

1000 سكام-سإ .10
كتاجايتحال اًقفو مجحلا ليدعت نكمي .11

"ءاشنإ" ىلع رقنا .12

8

9

10

12

11
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.شقنلا قاطنل اًقفو عضوملا طبضا مث ، شقنلا قاطن ضرعل رمحألا عبرملا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

.شقنلا ءدبل رمحألا عبرملا يف رزلا قوف رقنا

كرحتلا ةعرس

 رزلا اذه قوف رقنلا بجي ، شقنلا ةيادب ةطقن طبض دعب
!ةحلاص ريغ ةكرحلا نوكتس الإو ، عضوملا ليجستل

.شقنلا ةيادب ةطقن طبضل ةكرحلا هاجتا رارزأ مدختسا

ةكرحلا هاجتا

ةكرحتم ةفاسم
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1

2

3

4

5

6

7

عطقلا 9.4
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.شقنلا ءدبل رمحألا عبرملا يف رزلا قوف رقنا

كرحتلا ةعرس

 رزلا اذه قوف رقنلا بجي ، شقنلا ةيادب ةطقن طبض دعب
!ةحلاص ريغ ةكرحلا نوكتس الإو ، عضوملا ليجستل

.شقنلا ةيادب ةطقن طبضل ةكرحلا هاجتا رارزأ مدختسا

ةكرحلا هاجتا

ةكرحتم ةفاسم

.شقنلا قاطنل اًقفو عضوملا طبضا مث ، شقنلا قاطن ضرعل رمحألا عبرملا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

!كمسلاو ةداملا لثم لماوعب يلعفلا مادختسالا رثأتيسو ، طقف ةيعجرملاو ملعتلل ةصصخم عطقلا تاملعم :1 ةظحالم

ا لضفأ قيقحت لجأ نم .تاجنتارلاو راجشألا رامعأ فالتخا ببسب ةفلتخم تاريثأت اهل نوكيس ، بشخلا لثم ، ةداملا سفن :2 ةظحالم
!ةددعتم تالواحم ىلإ ةجاح كانه ، جئاتنل

"Vectorize" ددح .1
"يلاتلا" ىلع رقنا .2
ةقيقد / مم 100 ىلإ دودحلا ةعرس ليدعت متي .3

رزيللا عضول "M3-Constant Power" ددح .4

1000 سكام-سإ .5
كتاجايتحال اقفو مجحلا ليدعت نكمي .6

"ءاشنإ" ىلع رقنا .7

1
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LightBurn مادختساب عطقلاو شقنلا ةيفيك .10

"اًيودي ءاشنإ" قوف رقنا .1

."يلاتلا" قوف رقنا مث ، "GRBL" قوف رقنا .2 ."يلاتلا" قوف رقنا مث ، "Serial / USB" قوف رقنا .3

زاهجلا ليصوتب مق 10.1
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.مم 400 ىلإ "Y روحملا لوط" و "X روحملا لوط" ليدعتب مق .4

."ءاهنإ" قوف رقنا .6 ."قفاوم" قوف رقنا .7

 ، يئاقلتلا هيجوتلا ليغشت فقوأو ، "ىرسيلا ةهبجلا" لصألا ددح .5
."يلاتلا" قوف رقنا مث
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."COM19" ددح .8 .لاصتالا حجن .9
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"حتف" رزلا قوف رقنا .1

."حتف" قوف رقنا مث ، شقنلا ةروص ددح .2

."تاقبط / تاضيفخت" قوف رقنا .1

 ، 1 ىلإ "تاريرمتلا ددع" و ، 20000 ىلإ ةعرسلا ليدعتب مق .2
.100 ىلإ "Power Max" و
(م / مم ةدحولا نأ ظحال)

 ، طقف ةيعجرملاو ملعتلل ةصصخم شقنلا تاملعم :ةظوحلم
!شقنلا روصو داوملا لثم لماوعب يلعفلا مادختسالا رثأتيسو

1

2

شقن 10.2
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شقنلا قاطنل ةيزكرملا ةطقنلا تايثادحإ .1

ةروصلا مجح شقن .2

ةروصلا مجح شقن ةبسن .3

ةلآلل لاعفلا شقنلا قاطن .4

1 2 3 4

.شقنلا ءدبل رمحألا عبرملا يف رزلا قوف رقنا
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.100 ىلإ "Power Max" و 1 ىلإ "Pass Count" و 100 ىلإ ةعرسلا لّدع
(م / مم ةدحولا نأ ظحال)

طوطخ نع ةرابع ةعوطقملا ةروصلا نوكت نأ بجي

 تاودألا مادختساب طوطخ مسر كنكمي
 فلم داريتسا وأ ، جمانربلا يف ةنمضملا
.دوجوم طخ

عطقلا 10.3
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شقنلا قاطنل ةيزكرملا ةطقنلا تايثادحإ .1

ةروصلا مجح شقن .2

ةروصلا مجح شقن ةبسن .3

ةلآلل لاعفلا شقنلا قاطن .4

1 2 3 4

.عطقلا ءدبل رمحألا عبرملا يف رزلا قوف رقنا
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(LaserGRBL) (ةيلحملا ةكبشلا سفن يف زاهجلاو لومحملا فتاهلا) ةكبشلاب لصتم زاهجلا 11.1

بيولا مكحت ةدحو مادختساب صقلاو شقنلا ةيفيك .11

 لخدأو ، LaserGRBL ـب زاهجلا ليصوتب مق .1
"$ 74 = WiFi name" رمحألا عبرملا يف ، 
.Enter قوف رقنا مث

 ، رمحألا عبرملا يف "WiFi رورم ةملك = اًرالود 75" لخدأ .2
.لاخدإ قوف رقنا مث

.Enter قوف رقنا مث ، رمحألا عبرملا يف "WRS $" لخدأ .3 .ةيلحملا ةكبشلا يف زاهجلاب صاخلا IP ناونع .4
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(LightBurn) (ةيلحملا ةكبشلا سفن يف زاهجلاو لومحملا فتاهلا) زاهجلا ليصوت 11.2

 ةكبشلا يف زاهجلاب صاخلا IP ىلع لصحتس ، لخدأ قوف رقنا مث ، "WRS $" لخدأ مث .3
.ةيلحملا

 $" لخدأو ، LightBurn ـب زاهجلا ليصوتب مق .1.لاخدإ قوف رقنا مث ، رمحألا عبرملا يف "WiFi رورم ةملك = اًرالود 75" لخدأ .2
74 = WiFi name" طغضا مث ، رمحألا عبرملا يف 
.لخدأ ىلع
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زاهجلاب لصتم رتويبمك 11.3

.Enter ىلع طغضاو ، زاهجلاب صاخلا IP ناونع لخدأو ، اًحفصتم حتفا .1
 .ليغشتلا ةهجاو ىلإ لوخدلل رورملا ةملكو مدختسملل "" admin "" لخدأ .2

1

2
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(LaserGRBL) بيولا مكحت ةدحو عطق وأ شقنل ةمزاللا Ggode تافلم ءاشنإ 11.4

."عيرس ظفح" → "فلم" قوف رقنا ، جمانربلا يف تاملعملا نييعت دعب .1

."ظفح" ىلع رقنا .2



(LightBurn) بيولا مكحت ةدحو عطق وأ شقنل ةبولطملا Ggode تافلم ءاشنإ 11.5

."عيرس ظفح" → "فلم" قوف رقنا ، جمانربلا يف تاملعملا نييعت دعب .1

."ظفح" ىلع رقنا .2
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عطقلاو شقنلا 11.6

.فلملا ليمحت متي ىتح ربصب راظتنالا ىجري

."حتف" قوف رقنا .2

.ظوفحملا Ggode فلم حتفل رمحألا عبرملا لخاد دوجوملا رزلا قوف رقنا .1
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."ديدحتلا مت" قوف رقنا .4 ."يلاتلا" قوف رقنا .5 ."أدبا" قوف رقنا .6

.عطقلا وأ شقنلا ءدبل رمحألا عبرملا لخاد دوجوملا رزلا قوف رقنا .3
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."ليغشت" قوف رقنا .7
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