
DIGITAL CAMERA

X100F
دليل املزايا الجديدة

اإلصدار 2.00
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  

AR BL00004959-800



عربي

املحتوياتاملحتويات
.X100Fتم إجراء هذه التغيريات أو اإلضافات إىل امليزات التي تم وصفها يف دليل املستخدم التابع لـ

اإلصداراإلصدارانظرانظرPP  X100FX100FPPالوصفالوصفالرقمالرقم
11.MF ة أثناء استخدام مساعد ميكن استخدام عصا الرتكيز لتغيري مناطق الرتكيز عندما تكون الشاشة ُمكربَّ

696911--ARAR

2.002.00

ميكن استخدام عصا الرتكيز لتغيري مناطق الرتكيز عندما تكون الشاشة ُمكَّرة أثناء التحقق من الرتكيز البؤري.22
ARAR--12212222متت إضافة خيار OFF إىل D إعداد الزر/الطلب > ضبط حلقة التحكم يف قامئة اإلعداد.33

ARAR--12612622متت إضافة العنرص D إعداد االتصال > ضبط التوصيل بالحاسب إىل قامئة اإلعداد.44

55.SP-3 تدعم الكامريا اآلن طراز ،"FUJIFILM املُدرجة يف البند "ُملحقات من Instax من SHARE 14214233باإلضافة إىل طابعات--ARAR

66.FUJIFILM14414433مُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع نظام الفالش الخاص بـ--ARAR



1-AR عربي

وضع الرتكيز البؤريوضع الرتكيز البؤري
69 P :دليل املالك X100F

التحقق من الرتكيز البؤري التحقق من الرتكيز البؤري   
لتكبري منطقة الرتكيز البؤري الحالية للرتكيز البؤري الدقيق، اضغط عىل منتصف قرص 

التحكم. اضغط وسط قرص التحكم الخلفي مرة أخرى إللغاء التكبري. يف وضع تركيز بؤري 
يدوي، ميكن ضبط التكبري عن طريق تدوير قرص التحكم عند تحديد قيايس أو ابراز ذروة 

الرتكيز من أجل G إعداد AF/MF > مساعد MF، بينام إذا تم اختيار ON من أجل 
G إعداد AF/MF > تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الكامريا تلقائيًا بتكبري منطقة الرتكيز 

البؤري املحددة عند تدوير حلقة الرتكيز البؤري. اختيار منطقة الرتكيز باستخدام عصا الرتكيز متاح أثناء زوم الرتكيز. ال يتوفر تركيز الزوم يف وضع الرتكيز 
.AF نقطة واحدة من أجل وضع r املسبق أو إذا تم تحديد خيار آخر غري AF ضبط < AF/MF إعداد G أو عندما يعمل C

M M

التغيريات واإلضافاتالتغيريات واإلضافات



2-ARعربي

التغيريات واإلضافات

D إعداد الزر/الطلب ■
122 P :دليل املالك X100F

ضبط حلقة التحكمضبط حلقة التحكم
اضبط الوظائف املسندة إىل حلقة التحكم.

OFF/الخيارات: ضبط افرتايض/توازن البياض/محاكاة فيلم/تحويل التلفاز الرقمي

D إعداد االتصال ■
126 P :دليل املالك X100F

ضبط التوصيل بالحاسبضبط التوصيل بالحاسب
اضبط اإلعدادات لالتصال بجهاز كمبيوتر.

الوصفالوصفالخيارالخيار

USB إىل متكني وضع نقل البيانات تلقائيًا، األمر الذي يسمح بنسخ قاريء بطاقة USB يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل
البيانات إىل الكمبيوتر. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل/استعادة

يؤدي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر عرب كبل USB إىل متكني وضع تحويل USB أويل/استعادة النسخ االحتياطي. تعمل 
الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرِّك معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل  •
الصور بصيغة RAW إىل صور بصيغة JPEG عالية الجودة برسعة.

ل إعدادات الكامريا. أِعد تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة  • استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ
اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس النوع.



3-AR عربي

التغيريات واإلضافات

FUJIFILMFUJIFILM إكسسوارات من  إكسسوارات من 
142 P :دليل املالك X100F

instax SHAREinstax SHARE طابعات طابعات
SP-3/SP-2/SP-1: اتصل عن طريق شبكة LAN الالسلكية لطباعة الصور عىل 

.instax فيلم

إعدادات الفالشإعدادات الفالش
144 P :دليل املالك X100F

مُيكن اآلن استخدام رئيس فالش ستوديو من أطراف خارجية متوافق مع 
نظام الفالش الخاص بـFUJIFILM. ملزيد من املعلومات، راجع املستندات 

املزوَّدة مع وحدة فالش الستوديو الخاصة بك.



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


