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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.10

املزايا التي أضيفت أو تغريت نتيجة تحديثات الربامج الثابتة قد ال تظل مطابقة لألوصاف 
الواردة يف املستندات املرفقة مع هذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن 

التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

45 P :دليل املالك  X-E3
اإلعداد األسايس

أقرن الكامريا مع الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي.  3  
اضغط MENU/OK إلقران الكامريا مع هاتف 

ذيك أو جهاز لوحي أثناء تشغيل تطبيق 
.FUJIFILM Camera Remote

.DISP/BACK لتجاوز اإلقران، اضغط   N 
تحقق من الوقت.  4  

عند اكتامل عملية االقرتان، سيُطلب منك ضبط 
ساعة الكامريا وفقاً للوقت الذي يشري إليه هاتفك 
الذيك أو كمبيوترك اللوحي. تحقق من أن الوقت 

صحيح.

.(46 P) DISP/BACK لضبط الساعة يدوياً، اضغط   N 
قم مبزامنة إعدادات الكامريا مع اإلعدادات املهّيئة   5  

عىل هاتفك الذيك أو حاسبك اللوحي.

FUJIFILM QR
Camera Remote
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اضبط الساعة.  6  
اضغط MENU/OK لضبط ساعة الكامريا وفقاً للوقت الذي يشري إليه هاتفك الذيك 

أو كمبيوترك اللوحي وانتقل إىل وضع التصوير.
يف حالة نزع بطارية الكامريا ملدة طويلة، سيتم إعادة ضبط الساعة وسيظهر حوار اختيار    N 

اللغة عند تشغيل الكامريا.

تخطي الخطوة الحالية
اضغط DISP/BACK لتخطي الخطوة الحالية. سيظهر مربع حوار للتأكيد، حدد ال لتجنب تكرار 

أي خطوات تخطيتها عندما تقوم بتشغيل الكامريا املرة القادمة.
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241 P :دليل املالك  X-E3
Bluetooth إعدادات

.Bluetooth ضبط إعدادات
الوصفالوصفالخيارالخيار

تسجيل اإلقران
إلقران الكامريا بهاتف ذيك أو كمبيوتر لوحي، اخرت هذا الخيار ثم قم 
بتشغيل تطبيق FUJIFILM Camera Remote عىل الجهاز الذيك 

واضغط تسجيل اإلقران.
إنهاء اإلقران.حذف تسجيل اإلقران

تشغيل/إيقاف 
Bluetooth

ON: تقوم الكامريا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع األجهزة • 
املقرتنة عند تشغيلها.

 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

ON: يتم تحديد صور JPEG لتحميلها فور التقاطها.• إرسال صورة تلقايئ

OFF: ال يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.• 

إعداد مزامنة الهاتف 
الذيك

اختيار ما إذا كان املطلوب مزامنة الكامريا حسب الوقت و/أو املوقع 
املأخوذ من الهاتف الذيك املقرتن.

املوقع&الوقت: مزامنة الوقت واملوقع.• 
املوقع: مزامنة املوقع.• 
الوقت: مزامنة الوقت.• 
إيقاف: إيقاف املزامنة.• 
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ثبّت آخر إصدار لتطبيق FUJIFILM Camera Remote عىل الهاتف الذيك الخاص بك    N 

أو الكمبيوتر اللوحي قبل إقران الجهاز بالكامريا أو تحميل أي صور.

عندما يتم تحديد ON لـ تشغيل/إيقاف Bluetooth وإرسال صورة تلقايئ، سيبدأ 
التحميل لألجهزة املقرتنة بعد انتقالك إىل العرض أو إيقاف تشغيل الكامريا بفرتة وجيزة.

يف حالة إيقاف تشغيل الخيار إرسال تلقايئ للصورة، ميكن تحديد الصور إلرسالها 
باستخدام الخيار أمر إرسال الصور يف قامئة العرض.



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


