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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



املحتويات   
تم إجراء هذه التغيريات أو اإلضافات إىل امليزات التي تم وصفها يف دليل 

.X-T20املستخدم التابع لـ

X-T20الوصفالرقم
P

انظر
P

اإلصدار

11

إلعادة الرتكيز باستخدام الرتكيز التلقايئ أثناء التسجيل، 
انقر عىل شاشة اللمس أو اضغط عىل الزر الذي تم 

تعيني تشغيل AF إليه.
561*

22
تم إجراء تغيريات إىل محتويات خيار D إعداد الزر/

23021.10الطلب > ضبط شاشة اللمس يف قامئة اإلعداد.

33
باإلضافة إىل طابعات SHARE من Instax املُدرجة يف 

البند "ُملحقات من FUJIFILM"، تدعم الكامريا اآلن 
.SP-3 طراز

29331.10

تشري العالمات النجميَّة يف العمود "اإلصدار" إىل ميزات متوفِّرة يف إصدارات سابقة. تم    N 
تغيري األوصاف يف الدليل فحسب.
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

56 P :دليل املالك  X-T20
تسجيل األفالم

ييضء مصباح املؤرش أثناء تقدم عملية التسجيل. أثناء التسجيل، ميكنك تغيري تعويض    N 
التعريض الضويئ بنحو EV 2± وضبط الزوم باستخدام حلقة الزوم عىل العدسة (يف حالة 

توافرها).

إذا تم تجهيز العدسة مبفتاح وضع الفتحة، فحدد وضع الفتحة قبل بدء التسجيل. عند 
اختيار وضع آخر خالف A، ميكن تعديل رسعة الغالق والفتحة أثناء تقدم عملية التسجيل.

إلعادة الرتكيز باستخدام الرتكيز التلقايئ أثناء التسجيل، انقر عىل شاشة اللمس أو اضغط 
عىل الزر الذي تم تعيني تشغيل AF إليه.

قد ال يكون التسجيل متاًحا يف بعض اإلعدادات، بينام يف حاالت أخرى قد ال تنطبق 
اإلعدادات أثناء التسجيل.
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230 P :دليل املالك  X-T20
ضبط شاشة اللمس

قم بتمكني أو تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.
الوصفالوصفالخيارالخيار

تشغيل/إيقاف 
شاشة اللمس

 • LCD تم متكني عنارص التحكم باللمس؛ ومن ثم تعمل شاشة :ON
كشاشة ملس.

OFF: تم إلغاء متكني عنارص التحكم باللمس؛ ومن ثم ال ميكن استخدام • 
شاشة LCD كشاشة ملس.

إعدادات منطقة 
EVF شاشة ملس

اخرت منطقة شاشة LCD (الكل أو اليمني أو اليسار) املستخدمة لعنارص 
التحكم باللمس عندما يكون معني املنظر نشطاً، أو اخرت OFF إللغاء متكني 

عنارص التحكم باللمس عندما يكون معني املنظر قيد االستخدام.
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293 P :دليل املالك  X-T20
FUJIFILM إكسسوارات من

instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات
.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN االتصال عن طريق شبكة :SP-3/SP-2/SP-1




