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قبل أن تبدأقبل أن تبدأ
اإلكسسوارات املرفقةاإلكسسوارات املرفقة

العنارص التالية مرفقة مع الكامريا:

NP-95 بطارية قابلة إلعادة للشحن طراز AC-5VT محول القابس*محول التيار املرتددUSB كبل

أغطية واقية (2×)• 
حزام الكتف• 
دليل املالك (هذا الدليل)•  مشابك الحزام املعدنية (2×)أداة تثبيت املشبكغطاء العدسة

يختلف شكل املحول تبًعا ملنطقة البيع.  * 
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قبل أن تبدأ

معلومات حول هذا الدليلمعلومات حول هذا الدليل
الرموز واملصطلحاتالرموز واملصطلحات

الرموز التالية مستخدمة يف هذا الدليل:
يجب قراءة هذه املعلومات قبل االستعامل للتأكد من التشغيل الصحيح.  Q  

معلومات إضافية قد تكون مفيدة عند استخدام الكامريا.  R  

بطاقات الذاكرةبطاقات الذاكرة
يتم حفظ الصور عىل بطاقات الذاكرة SD و SDHC و SDXC، والتي يُشار إليها يف هذا الدليل مبصطلح "بطاقات الذاكرة."
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العناية باملنتجالعناية باملنتج
ملواصلة التمتع بالكامريا الخاصة بك، استخدم قكعة قامش ناعمة جافة لتنظيف هيكل الكامريا بعد كل استعامل. ال تستخدم الكحول، أو مخفف الطالء 

أو أي مواد كيمياوية متطايرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إىل تشوه اللون أو تشوه الجزء الجلدي لهيكل الكامريا. يجب إزالة أي سائل موجود عىل الكامريا فوراً 
باستخدام قطعة قامش جافة ناعمة. استخدم منفاخ هواء للتخلص من األتربة املرتاكمة عىل الشاشة، مع توخي الحذر لتجنب إحداث خدوش، ثم امسحها 
برفق بقطعة قامش ناعمة جافة. ميكن إزالة إى بقع متبقية من خالل مسحها برفق مبناديل FUJIFILM املنظفة للعدسة والتي تم إضافة القليل من سائل 

تنظيف العدسة إليها.
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الخطوات األوىلالخطوات األوىل
تركيب رشيط التعليقتركيب رشيط التعليق

ركب مشابك رشيط التعليق بالكامريا، ثم ثبت رشيط التعليق.
افتح مشابك رشيط التعليق.  1 

استخدم أداة تثبيت املشبك لفتح مشبك رشيط التعليق، وتأكد من أن 
األداة واملشبك يف االتجاهات املوضحة.

Q  احتفظ باألداة يف مكان آمن. سوف تحتاج إىل فتح مشابك رشيط التعليق
عند فك رشيط التعليق.

ضع مشبك رشيط التعليق يف الثقب.  2 
ثبت ثقب رشيط التعليق يف فتحة املشبك. قم بإزالة األداة باستخدام 

اليد األخرى للحفاظ عىل املشبك يف موضعه.

مرر املشبك عرب الثقب.  3 
أدر املشبك بالكامل عرب الثقب حتى 

تسمع صوت طقطقة يدل عىل غلقه يف 
موضعه.
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الخطوات األوىل

تركيب شريط التعليق

ثبت الغطاء الواقي.  4 
ضع الغطاء الواقي فوق الثقب كام هو موضح بالشكل، مع وضع 

الجانب األسود من الغطاء تجاه الكامريا. كرر الخطوات 1–4 بالنسبة 
للثقب الثاين.

ادخل رشيط التعليق.  5 
ادخل رشيط التعليق عرب الغطاء الواقي ومشبك رشيط التعليق.

اربط رشيط التعليق.  6 
اربط رشيط التعليق كام هو موضح بالشكل. كرر الخطوات 5–6 

بالنسبة للثقب الثاين.

Q .لتجنب سقوط الكامريا، تأكد من أن الرشيط مثبت بشكل صحيح
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرةإدخال البطارية وبطاقة الذاكرة
أدخل البطارية وبطاقة الذاكرة عىل النحو املوضح أدناه.

افتح غطاء تجويف البطارية.  1 
حرك مزالج تجويف البطارية كام هو موضح وافتح غطاء تجويف 

البطارية.

Q  ال تفتح غطاء تجويف البطارية أثناء عمل الكامريا. عدم اتباع هذا التدبري
الوقايئ قد يؤدي إىل تلف ملفات الصور أو بطاقات الذاكرة.

Q .انزع غطاء تجويف البطارية برفق بدون عنف

أدخل البطارية.  2 
باستخدام البطارية لإلبقاء عىل مزالج البطارية مضغوطًا عىل جانب 
واحد، أدخل موصالت البطارية أوًال يف االتجاه املوضح بالسهم. تأكد 

من أن البطارية مغلقة بإحكام.
سهم

مثبت البطارية
Q  أدخل البطارية يف االتجاه املوضح. ال تستخدم أو تحاول استخدام القوة

مع البطارية سواء يف حالة إدخالها أو إخراجها. ستنزلق البطارية بسهولة 
يف الوضع الصحيح.
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الخطوات األوىل

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة.  3
امسك بطاقة الذاكرة باالتجاه املوضح، ادفعها داخل التجويف حتى 

يصدر عنها صوت نقرة وتستقر يف مكانها بشكل صحيح خلف الفتحة.

صوت نقرة!

Q  تأكد من أن البطاقة يف الوضع الصحيح؛ أدخل البطاقة بشكل عمودي وال 
تستخدم القوة. يف حالة عدم إدخال البطاقة يف الوضع الصحيح أو مل يتم 
إدخال بطاقة، سيظهر الرمز a يف شاشة LCD وسيتم استخدام الذاكرة 

الداخلية للتسجيل والعرض.

اغلق غطاء تجويف البطارية.  4

إخراج البطارية وبطاقة الذاكرة إخراج البطارية وبطاقة الذاكرة   
قبل إخراج البطارية أو بطاقة الذاكرة، اغلق الكامريا وافتح غطاء تجويف 

البطارية.
إلخراج البطارية، اضغط عىل مزالج البطارية 

جانباً، واسحب البطارية خارج الكامريا كام 
موضح بالشكل.

مزالج البطارية
إلخراج بطاقة الذاكرة، اضغط عليها للداخل 

واتركها ببطء. ميكن عندئذ إخراج البطاقة باليد. 
عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة 

من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك لتصد 
البطاقة ثم أخرجها برفق.
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شحن البطاريةشحن البطارية
 ال تأيت البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعاملها. تقوم الكامريا بشحن البطارية داخليًا.

تستخدم الكامريا بطارية طراز NP-95 قابلة إلعادة للشحن. •
تستغرق البطارية 4 ساعات و30 دقيقة ليتم شحنها بالكامل. •

قم بتوصيل مهايئ املقبس مبهايئ التيار املرتدد.  1 
قم بتوصيل مهايئ املقبس كام هو مبني، وأحرص عىل إدخاله بالكامل 

وسامع صوت الطقطقة بعد تركيبه يف مكانه بوصالت مهايئ التيار 
املرتدد.

محول التيار املرتدد 

محول القابس
Q  يخصص مهايئ املقبس لالستخدام فقط مع مهايئ التيار املرتدد املرفق. ال

تستخدمه مع أي جهاز آخر.

قم بشحن البطارية.  2 
قم بتوصيل الكامريا مبحول طاقة التيار املرتدد املزود باستخدام كابل 
USB املزود. ثم قم بتوصيل محول التيار املرتدد داخل مأخذ طاقة 

داخيل.

Q .تأكد من أن املوصالت يف االتجاه الصحيح، ثم أدخلها بشكل كامل
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الخطوات األوىل

شحن البطارية

حالة الشحن حالة الشحن   
تبني رموز حالة البطارية حالة الشحن عندما تكون الكامريا يف وضع التشغيل، لكن مصباح املؤرش يبني حالته عندما تكون الكامريا متوقفة عن التشغيل.

حالة البطاريةحالة البطاريةمصباح املؤرش عندما تكون الكامريا متوقفة عن التشغيلمصباح املؤرش عندما تكون الكامريا متوقفة عن التشغيلرمز حالة البطارية عندما تكون الكامريا مشغلةرمز حالة البطارية عندما تكون الكامريا مشغلة
يتم شحن البطارية.يتم شحن البطارية.ميضءميضءYY (صفراء) (صفراء)
اكتمل الشحن.اكتمل الشحن.غري ميضءغري ميضءNN (خرضاء) (خرضاء)
خلل بالبطارية.خلل بالبطارية.يومضيومضZZ (حمراء) (حمراء)
التشغيل يف وضع الطاقة الخارجي.التشغيل يف وضع الطاقة الخارجي.——ال يوجد رمزال يوجد رمز

R .تعمل الكامريا يف وضع الطاقة الخارجي يف حالة تشغيل الكامريا بينام تكون موصلة بتيار مرتدد والبطارية ُمركبة بها
Q .لن يتم شحن البطارية عندما تكون الكامريا يف وضع التصوير
Q .ظف الغبار عن أطراف توصيل البطارية بقطعة قامش نظيفة وجافة. عدم مالحظة هذا التحذير قد مينع البطارية من الشحن
Q ..ال تلصق أي ملصقات أو أي أشياء أخرى عىل البطارية. عدم اتباع هذه التعليامت قد يسبب صعوبة نزع البطارية من الكامريا
Q .ال توصل طريف البطارية ببعضهام البعض. قد ترتفع درجة حرارة البطارية
Q ."اقرأ التحذيرات الواردة يف قسم"البطارية ومزود الطاقة
Q .استخدم فقط شاحن البطارية املخصص لالستخدام معها. عدم اتباع هذه التعليامت قد يتسبب يف عطل املنتج
Q .ال تنزع امللصقات عن البطارية أو متزق أو تقرش الغطاء الخارجي
Q .تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي يف حالة عدم االستعامل. اشحن البطارية قبل االستعامل مبدة يوم أو يومني
Q .قد تزيد أوقات الشحن عند درجات الحرارة شديدة االنخفاض أو شديدة االرتفاع
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شحن البطارية

الشحن من خالل جهاز كمبيوتر الشحن من خالل جهاز كمبيوتر   
ميكن شحن البطارية عن طريق توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر. قم بتوصيل كابل USB املزود كام هو موضح مع الحرص عىل إدخال املوصالت بالكامل.

Q .أو لوحة مفاتيح USB وصل الكامريا مبارشة بالحاسب، ال تستخدم مشرتك
Q  يف حالة انتقال جهاز الكمبيوتر إىل وضع السكون أثناء الشحن، فسيتوقف الشحن. ملتابعة الشحن، قم بتعطيل وضع السكون يف جهاز الكمبيوتر، وافصل كابل

USB وقم بتوصيله.

Q .قد يتعذر الشحن استناًدا إىل مواصفات الكمبيوتر أو إعداداته أو حاالته
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الخطوات األوىل

تشغيل وإغالق الكامرياتشغيل وإغالق الكامريا
 OFF لتشغيل الكامريا، أدر حلقة الزوم كام هو موضح. أدر حلقة الزوم إىل

إليقاف تشغيل الكامريا.

85 50 35 28 OFF112

R  لبدء العرض. اضغط عىل زر حاجب الكامريا ضغطة جزئية a اضغط عىل زر
للعودة لوضع التصوير.

R  ستغلق الكامريا تلقائياً يف حالة عدم تنفيذ أي عمليات خالل املدة الزمنية
التي تم اختيارها من قامئة Z إدارة الطاقة > إيقاف تلقايئ يف قامئة اإلعداد.   

 OFF لإلعادة تنشيط الكامريا بعد إيقاف تشغيلها تلقائيًا، أدر حلقة الزوم إىل
ثم قم بتشغيل الكامريا.

Q  بصامت األصابع والعالمات األخرى عىل العدسة أو معني املنظر ميكن أن تؤثر
عىل الصور أو عىل عرضها من خالل معني املنظر. حافظ عىل نظافة العدسة 

ومعني املنظر.

تشغيل الكامريا يف وضع التشغيل تشغيل الكامريا يف وضع التشغيل   
لتشغيل الكامريا وبدء وضع العرض، اضغط زر a ملدة ثانية تقريباً.

اضغط عىل زر a مرة أخرى إليقاف تشغيل الكامريا.
Q .ال تخرج الكامريا من وضع التصوير عند الضغط عىل زر الغالق

مستوى البطارية مستوى البطارية   
بعد تشغيل الكامريا، افحص مستوى 

البطارية عىل شاشة العرض.

الوصفالوصفاملؤرشاملؤرش
NN.البطارية قريبة من اكتامل الشحن
LL.البطارية مشحونة مبقدار الثلثني تقريبًا

JJ
البطارية مشحونة مبقدار الثلث تقريبًا. اشحن البطارية بأرسع 

ما ميكن.
JJ

البطارية مستنفدة. قم بإطفاء الكامريا وأعد شحن البطارية.((حمراءحمراء))
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اإلعداد األسايساإلعداد األسايس
تظهر نافذة اختيار اللغة عند تشغيل الكامريا ألول مرة. قم بإعداد الكامريا 

كام هو موضح أدناه (ميكنك إعادة ضبط الساعة أو تغيري اللغات يف أي 
وقت باستخدام خيارات F تاريخ/وقت أو a Q يف قامئة 

اإلعداد). 
استخدام زر االختيار استخدام زر االختيار   

اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل أو لليسار أو لليمني لتظليل العنارص 
واضغط عىل MENU/OK للتحديد.

حرك املؤرش ألعىل

حرك املؤرش لليمني

حدد العنارص املظللة

حرك املؤرش لليسار

حرك املؤرش ألسفل

شغل الكامريا.  1 

85 50 35 28 OFF112

.MENU/OK حدد اللغة، واضغط عىل  2 
START MENU

NOSET

ENGLISH

FRANCAIS
DEUTSCH

R  لتخطي الخطوة الحالية. سيتم عرض أي خطوة يتم DISP/BACK اضغط
تخطيها يف املرة التالية التي تشغل فيها الكامريا.
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الخطوات األوىل

اإلعداد األساسي

سيتم عرض التاريخ والوقت. اضغط عىل زر االختيار لليسار ولليمني   3 
لتظليل السنة، الشهر، اليوم، الساعة أو الدقيقة واضغط ألعىل أو 

ألسفل للتغيري. لتغيري ترتيب عرض السنة، والشهر، واليوم، ظلل نظام 
عرض التاريخ ثم اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل. اضغط زر 

MENU/OK عند إمتام اإلعدادات.

ال

س.  ش.  ي

لم تتم تهيئة تاريخ/وقت

 1.   12014 12 : 00
2013ص

2012

2016
2015

تهيئة

سيتم عرض خيارات إدارة الطاقة. اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل   4 
:MENU/OK لتظليل أحد الخيارات التالية ثم اضغط

n حفظ الطاقة: توفري طاقة البطارية.• 
o اداء عايل: اخرت هذا الخيار لجودة عرض أكرب وتركيز أرسع. • 

R  يف حالة نزع بطارية الكامريا ملدة طويلة، سيتم إعادة ضبط الساعة وسيظهر
حوار اختيار اللغة عند تشغيل الكامريا.
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التصوير والعرض األساسينيالتصوير والعرض األساسيني
التقاط صورالتقاط صور

يغطي هذا القسم أساسيات التقاط الصور يف الوضع S (SR تلقائي متقدم).
.S اخرت الوضع  1 

قم بتدوير قرص الوضع إىل S (SR تلقائي متقدم). يتم عرض 
.LCD املعلومات التالية عىل شاشة

رموز املشهد رموز املشهد   
تختار الكامريا تلقائياً املشهد املناسب.

gg الرمز الرمز    
يف وضع التعريض التلقايئ S، تعدل الكامريا الرتكيز باستمرار وتبحث عن 

.LCD عىل شاشة g وجوه،.ما يزيد من استهالك البطارية. يتم عرض

استخدام الفالش استخدام الفالش   
لتشغيل الفالش عندما تكون اإلضاءة ضعيفة، اضغط عىل الزر املنبثق.
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التصوير والعرض األساسيني

التقاط صور

جّهز الكامريا.  2 
أمسك الكامريا بثبات بكلتا اليدين وأسند 

مرفقيك إىل جانبك. اهتزاز اليدين أو عدم 
ثباتهام ميكن أن يؤدي إىل تشويش الصور.

لتجنب التقاط صور خارج نطاق البؤرة 
أو شديدة الظالم (غري املعرضة للضوء)، 

أبق أصابعك واألغراض األخرى بعيدة عن 
العدسة والفالش.

اضبط الصورة يف اإلطار.  3 
استخدم حلقة التكبري لضبط الصورة داخل إطار التصوير. يظهر مؤرش 

زوم.

مؤرش التكبريحلقة التكبري

الرتكيز البؤري.  4 
ضع إطاًرا للصورة مع الهدف املراد تصويره يف منتصف 

الشاشة واضغط عىل زر الحاجب ضغطة جزئية 
للحصول عىل الرتكيز البؤري.

R  إذا كان الهدف املراد تصويره غري مضاء بصورة كافية، فقد تيضء ملبة
الضوء املساعد للرتكيز التلقايئ.

إذا كانت الكامريا تستطيع الرتكيز، 
فإنها ستصدر صفارة مرتني وسوف 
تيضء منطقة الرتكيز ومؤرش الرتكيز 

باللون األخرض. سيتم قفل الرتكيز 
والتعريض أثناء الضغط الجزيئ عىل 

زر الحاجب.

إطار الرتكيز

مؤرش الرتكيز البؤري

إذا مل تتمكن الكامريا من الرتكيز، فسيصبح إطار الرتكيز باللون األحمر، 
s وسيومض مؤرش الرتكيز باللون األبيض.

صّور.  5 
اضغط زر حاجب الكامريا برفق إىل النهاية اللتقاط 

الصورة.
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عرض الصورعرض الصور
عرض الصور يف إطار كاملعرض الصور يف إطار كامل

.a لعرض الصور يف إطار كامل، اضغط
100-0001

من املمكن عرض الصور اإلضافية بالضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني أو تدوير قرص التحكم. اضغط زر االختيار أو قم بتدوير قرص التحكم لليمني 
لعرض الصور بالرتتيب املسجل، أو لليسار لعرض الصور برتتيب عكيس. استمر يف الضغط عىل زر االختيار للتنقل برسعة حتى الصورة املطلوبة.

R .("صورة هدية") خالل العرض m الصور امللتقطة بواسطة كامريات أخرى تتم اإلشارة إليها بأيقونة

التفضيالت: تقييم الصور التفضيالت: تقييم الصور   
لتقييم الصورة الحالية، اضغط عىل DISP/BACK ، واضغط عىل زر االختيار ألعىل وألسفل للتحديد من صفر إىل خمس نجوم.
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التصوير والعرض األساسيني

عرض الصور

عرض بيانات الصورةعرض بيانات الصورة
يتغري عرض معلومات الصورة يف كل مرة يتم الضغط فيها عىل زر االختيار ألعىل.

عرض امللعومات 2عرض امللعومات 1البيانات األساسية
11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

عوجريلاتلا

R .اضغط عىل زر االختيار لليسار أو اليمني أو قم بتدوير قرص التحكم لعرض صوٍر أخرى

التكبري يف نقطة الرتكيز البؤري التكبري يف نقطة الرتكيز البؤري   
اضغط عىل مركز قرص التحكم للتكبري عىل نقطة الرتكيز البؤري. اضغط عىل مركز قرص التحكم مرة أخرى للعودة إىل املشاهدة يف إطار كامل.
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عرض الصور

زوم العرضزوم العرض
قم بتدوير حلقة التحكم لليمني لتكبري الصورة الحالية، ولليسار للتصغري (لعرض صور متعددة، قم بتدوير 
حلقة التحكم لليسار عند عرض الصورة يف إطار كامل). اضغط عىل DISP/BACK أو MENU/OK للخروج من 

الزوم.

حلقة التحكم

تدوير إىل اليمنيتدوير إىل اليمني
100-0001

مؤرش الزوم

تدوير إىل اليسار

R .a تختلف نسبة الزوم القصوى حسب حجم الصورة. ال يتاح زوم املشاهدة مع النسخ املقصوصة أو الذي تم تغيري حجمها املحفوظة عند حجم

نافذة التنقل نافذة التنقل     
يف حالة تكبري الصور، ميكن استخدام زر االختيار لرؤية مساحات من الصورة غري ظاهرة عىل الشاشة.

ً تعرض نافذة التنقل جزء من الصورة املعروضة حاليا
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التصوير والعرض األساسيني

عرض الصور

عرض عدة إطاراتعرض عدة إطارات
لتغيري عدد الصور املعروضة، أدر حلقة التحكم لليسار عند عرض الصورة يف إطار كامل.

حلقة التحكم

قم بالتدوير لليسار لعرض 
املزيد من الصور.

100-0001100-0001

قم بالتدوير لليمني لعرض 
صور أقل.

استخدم زر االختيار لتظليل الصور واضغط عىل MENU/OK لعرض الصور املحددة يف إطار كامل (لتكبري الصورة املحددة، أدر حلقة التحكم لليمني عند 
عرض الصورة يف إطار كامل). أثناء عرض تسعة أو مائة إطار، اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل ملشاهدة صور أكرث.
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حذف صورحذف صور
لحذف صور فردية أو عدة صور مختارة أو كافة الصور، اضغط زر b عند 

عرض صورة يف إطار كامل واخرت من بني الخيارات املوجودة يف الصفحات 
التالية. الحظ أن الصور املحذوفة ال ميكن اسرتجاعها. انسخ الصور املهمة 

إىل جهاز كمبيوتر أو أي وحدة تخزين قبل الحذف. 

إطار
االطارات المختارة
جميع اإلطارات

مسح

R .الصور املحمية ال ميكن حذفها. أزل الحامية عن الصور التي ترغب يف حذفها
R  اضغط ،DPOF إذا ظهرت رسالة تفيد بأن الصور املختارة جزء من أمر طباعة

MENU/OK لحذف الصور.
R  .يف حالة إدخال بطاقة ذاكرة، سيتم حذف الصور املوجودة عىل بطاقة الذاكرة

وفيام عدا ذلك، سيتم حذف الصور من الذاكرة الداخلية.

إطارإطار
حذف الصور مبعدل صورة يف املرة الواحدة.

اضغط عىل الزر b أثناء العرض يف إطار كامل وحدد إطار.  1 
اضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني للتنقل بني الصور، واضغط   2 

عىل MENU/OK للحذف (لن يتم عرض مربع حوار التأكيد). كرر هذا 
اإلجراء لحذف املزيد من الصور.
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التصوير والعرض األساسيني

حذف صور

االطارات املختارةاالطارات املختارة
حذف صور متعددة مختارة.

اضغط عىل الزر b أثناء العرض يف إطار كامل وحدد االطارات   1 
املختارة.

ظلل الصور، واضغط عىل MENU/OK للتحديد أو إلغاء التحديد   2 
(الصور املوجودة يف دفاتر الصور أو أوامر الطباعة موضحة من خالل 

.(S
عند اكتامل العملية، اضغط عىل DISP/BACK لعرض حوار تأكيدي.  3 

ظلل موافق واضغط MENU/OK لحذف الصور املحددة.  4 

جميع اإلطاراتجميع اإلطارات
حذف كافة الصور غري املحمية.

اضغط عىل الزر b أثناء العرض يف إطار كامل وحدد جميع اإلطارات.  1 
سيُعرض مربع تأكيد، ظلل  موافق، واضغط عىل MENU/OK لحذف   2 

جميع الصور غري املحمية.  الضغط عىل زر DISP/BACK يؤدي إىل 
إلغاء الحذف؛ الحظ أنه أي صور تم حذفها قبل الضغط عىل الزر ال 

ميكن اسرتجاعها.
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التصوير والعرض األساسيني للفيلمالتصوير والعرض األساسيني للفيلم
تسجيل أفالمتسجيل أفالم (HD)  (HD) عالية الوضوحعالية الوضوح

ميكن استخدام الكامريا لتسجيل أفالم قصرية عالية الوضوح. 
اضغط زر تسجيل األفالم لبدء التسجيل.  1 

مؤرش التسجيل

الوقت املتبقي

اضغط هذا الزر مرة أخرى إلنهاء التسجيل. ينتهي التسجيل تلقائياً   2 
عند وصول الفيلم للحد األقىص للطول أو عند امتالء بطاقة الذاكرة.

Q .ييضء مصباح املؤرش أثناء تسجيل األفالم

عرض األفالمعرض األفالم
11/15/2015 11:15 AM

عرضعرض

أثناء العرض، تُعرض األفالم كام هو 
موضح عىل اليسار. ميكن تنفيذ 

العمليات التالية بينام يتم عرض األفالم:

رمز الفيلم

الوصفالوصفالعمليةالعملية

التشغيل/اإليقاف املؤقت التشغيل/اإليقاف املؤقت 
للعرضللعرض

اضغط زر االختيار ألسفل لبدء العرض. اضغط مرة أخرى 
لإليقاف املؤقت. أثناء إيقاف املشاهدة مؤقتًا، ميكنك الضغط 

عىل املحدد لليسار أو لليمني من أجل اإلرجاع أو التقديم مبعدل 
إطار واحد يف املرة الواحدة.

اضغط زر االختيار ألعىل إلنهاء املشاهدة.إنهاء املشاهدةإنهاء املشاهدة

اضغط زر االختيار لليسار أو اليمني لتعديل رسعة العرض أثناء ضبط الرسعةضبط الرسعة
العرض.
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التصوير والعرض األساسيني

مشاهدة الصور عىل الحاسبمشاهدة الصور عىل الحاسب
ل الكامريا باستخدام كابل USB املرفق وانسخ الصور إىل الحاسب. وصِّ

Q .أو لوحة مفاتيح USB وصل الكامريا مبارشة بالحاسب، ال تستخدم مشرتك

WindowsWindows   
ميكن استخدام برنامج MyFinePix Studio (متاح للتنزيل من املوقع املوضح أدناه) لنسخ الصور إىل الحاسب، حيث ميكن تخزينها ومشاهدتها وتنظيمها وطباعتها. •

http://fujifilm-dsc.com/mfs/  
ميكن استخدام برنامج RAW FILE CONVERTER (متاح للتنزيل من املوقع املوضح أدناه) لعرض الصور بتنسيق RAW عىل الحاسب لديك. •

http://fujifilm-dsc.com/rfc/  

Mac OSMac OS   
ميكن استخدام برنامج RAW FILE CONVERTER (متاح للتنزيل من املوقع املوضح أدناه) لعرض الصور بتنسيق RAW عىل الحاسب لديك.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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أجزاء الكامرياأجزاء الكامريا
أجزاء الكامرياأجزاء الكامريا
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أجزاء الكامريا

أجزاء الكامريا

زر خيارات حلقة التحكم  AA
زر مغالق الكامريا  BB

زر تسجيل األفالم (زر الوظيفة 1)  CC
قرص تعويض درجة اإلضاءة  DD

قرص األوضاع  EE
AF الضوء املساعد للرتكيز التلقايئ  FF

ملبة املؤقت الذايت  
قاعدة تثبيت فالش خارجي  GG

(L/R) ميكروفون  HH
فالش  II

ثقب رشيط التعليق  JJ
محدد وضع الرتكيز  KK

حلقة التحكم   LL
ثحلقة التكبري  MM

ON/OFF مفتاح التشغيل  
عدسة  NN

شاشة  OO
(EVF) معني املنظر اإللكرتوين  PP

غطاء أطراف التوصيل  QQ
DC غطاء كبل توصيلة التيار الثابت  RR

غطاء تجويف البطارية  SS
مزالج غطاء حجرة البطارية  TT

سامعة  UU
موضع تركيب الحامل الثاليث  VV

امليكروفون/موصل جهاز التحكم عن بعد يف املغالق  WW
موصل HDMI صغري *  XX

موصل USB صغري  YY
مزالج البطارية  ZZ

تجويف البطارية  aa
فتحة بطاقة الذاكرة  bb

N مفتاح (انبثاق الفالش)  cc
زر a (املشاهدة)   dd

قرص التعديل الديوبرتي  ee
حساس عني   ff

ملبة إشارة  gg
VIEW MODE زر  hh

 DRIVE زر  ii
زر b (حذف) (وضع العرض)  

قرص األوامر  jj
زر AEL/AFL (الرتكيز التلقايئ/قفل التعرض التلقايئ)  kk

زر Q (قامئة رسيعة)  ll
زر تحويل RAW (وضع العرض)  

أزرار محدد / وظيفة  mm
زرFn (زر الوظيفة 6)  nn

زر Wi-Fi (وضع العرض)  
زر DISP/BACK (عرض/رجوع)  oo

استخدم كابل HDMI ال يزيد طوله عن 1.5 مرت.  *
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أجزاء الكامريا

زر االختيارزر االختيار
اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو 

 (r) لليمني أو (e) لليسار أو (w)
واضغط  العنارص  لتظليل   (t) ألسفل 
للتحديد. تعمل   MENU/OK (q) عىل 
أزرار األعىل واليسار واليمني واألسفل 
كذلك مثل عمل األزرار من 2 إىل 5.

قرص األوضاعقرص األوضاع
 الختيار وضع تصوير، أدر قرص األوضاع 

لإلعداد املطلوب.

S (SR تلقايئ متقدم): تضبط الكامريا اإلعدادات الخاصة باملشهد تلقائيًا. •
B (تلقايئ): وضع بسيط "صوب وصور" ينصح به ملستخدمي الكامريات  •

الرقمية ألول مرة.
P: ميكن ضبط الفتحة ورسعة الغالق باستخدام خاصية تغيري الربنامج. •
•  (A و M) للتحكم الكامل يف إعدادات الكامريا، مبا يف ذلك فتحة الضوء :Mو Aو S

.(S و M) و/أو رسعة املغالق
Filter (مرشح متقدم): حدد اللتقاط الصور بتأثريات املرشح. •
 .Adv (متقدم): تبسيط تقنيات التصوير املقعدة. •
SP2/SP1 (موضع املشهد): الختيار الوضع املناسب للجسم املراد تصويره أو  •

ظروف التصوير وترك الكامريا تتوىل بقية اإلعدادات.
u (بانوراما حركة 360): قم بتدوير الكامريا اللتقاط مجموعة من الصور يتم  •

دمجها مًعا تلقائيًا لعمل صورة بانوراما.
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أجزاء الكامريا

أجزاء الكامريا

قرص التحكمقرص التحكم

ميكن استخدام قرص التحكم الستعراض القوائم، وعرض 
الصور، ولتحديد خيارات يف شاشة عرض القامئة الرسيعة.

اضغط عىل مركز قرص التحكم لتكبري منطقة الرتكيز 
النشطة أثناء التصوير أو العرض.

حلقة التحكمحلقة التحكم
استخدم حلقة التحكم للوصول الرسيع 

إىل وظائف الكامريا أثناء التصوير. 
ميكن تحديد الوظيفة املخصصة لحلقة 
التحكم بالضغط عىل زر خيارات حلقة 

التحكم. اخرت مام ييل:
محاكاة فيلم• ضبط افرتايض• 
 •ISO •مستمر
توازن البياض• 

"ضبط افرتايض" "ضبط افرتايض"   
عند تحديد ضبط افرتايض، تتغري الوظفية املحددة لحلقة التحكم حسب وضع 

التصوير.
استخدام حلقة التحكماستخدام حلقة التحكمالوضعالوضع
SSمحاكاة فيلم
BB1 محاكاة فيلم؛ الرتكيز اليدوي

PP1 تغيري الربنامج؛ الرتكيز اليدوي
SS1 ساختيار رسعة املغالق؛ الرتكيز اليدوي
AA1 اختيار فتحة الضوء؛ الرتكيز اليدوي
MM1 اختيار رسعة املغالق/فتحة الضوء 2؛ الرتكيز اليدوي

FilterFilterاختيار مرشح متقدم
Adv.Adv.اختيار وضع متقدم

SP2/SP1SP2/SP11 اختيار املشهد؛ الرتكيز اليدوي
وضع الرتكيز اليدوي فقط  1

اضغط عىل زر خيارات حلقة التحكم للتنقل بني اختيار رسعة املغالق وفتحة الضوء.  2
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أجزاء الكامريا

VIEW MODEVIEW MODE زر زر
اضغط عىل زر VIEW MODE للتبديل بني شاشات العرض كام هو موضح أدناه.

E مستشعر العني: تحديد العرض التلقايئ 
LCDباستخدام مستشعر العني

EVFEVF

EVF فقط: معني املنظر فقط

EVF فقط + E: معني املنظر فقط؛ 
مستشعر العني يشّغل الشاشة أو يوقفها

EVF

LCD
LCD فقط: شاشة LCD فقط

مستشعر العني مستشعر العني   
يقوم مستشعر العني بتشغيل معني املنظر عند وضع عينيك عليه، ويقوم بإيقاف تشغيله إذا قمت بإبعاد عينيك (الرجاء االنتباه إىل أن 
مستشعر العني قد يستجيب إىل األهداف املراد تصويرها بخالف العني أو الضوء الساطع مبارشة عىل املستشعر). إذا تم متكني االختيار 

التلقايئ للشاشة، فسوف تعمل شاشة LCD عند توقف معني املنظر.
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أجزاء الكامريا

أجزاء الكامريا

LCDLCD شاشة شاشة
ميكن إمالة شاشة LCD من أجل عرض أسهل، 
ولكن يجب الحرص عىل عدم ملس األسالك أو 
تعريض األصابع أو أشياء أخرى لالحتجاز وراء 

الشاشة. قد يتسبب ملس األسالك يف تعطل 
الكامريا.

التعديل الديوبرتيالتعديل الديوبرتي
الكامريا مزودة بتعديل ديوبرتي (قوة انكسار 

العدسة) لتالءم الفروق الفردية يف اإلبصار. 
أدر أداة التحكم يف التعديل الديوبرتي حتى 

يصبح معني املنظر يف وضع الرتكيز البؤري 
الحاد.

مصباح املؤرشمصباح املؤرش

توضح ملبة املؤرش حالة الكامريا كام ييل:
حالة الكامرياحالة الكامريامصباح املؤرشمصباح املؤرش

ضبط الرتكيز مقفل.يتوهج بلون أخرضيتوهج بلون أخرض

تحذير التشويش أو الرتكيز أو التعرض للضوء. ميكن التقاط وميض أخرضوميض أخرض
الصورة.

وميض باللون األخرض وميض باللون األخرض 
تسجيل الصور. ميكن التقاط صور إضافية.والربتقايلوالربتقايل

تسجيل الصور. ال ميكن إلتقاط صور إضافية يف هذا الوقت.تتوهج بلون برتقايلتتوهج بلون برتقايل
وميض بلون برتقايلوميض بلون برتقايل

جاري شحن الفالش، لن ييضء الفالش عند التقاط الصورة.(رسيع)(رسيع)

وميض بلون برتقايلوميض بلون برتقايل
(بطيء)(بطيء)

حلقة الزوم بني وضع التشغيل وإيقاف التشغيل. ال ميكن التقاط 
الصورة.

خطأ يف العدسة أو الذاكرة.وميض أحمروميض أحمر
RR  .قد تظهر كذلك تحذيرات يف شاشة العرض.قد تظهر كذلك تحذيرات يف شاشة العرض
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شاشات الكامرياشاشات الكامريا
قد يتم عرض أنواع املؤرشات التالية أثناء التصوير أو العرض. يف الوصف التايل، يتم عرض جميع املؤرشات املتاحة ألغراض التوضيح؛ واملؤرشات املعروضة 

فعليًا تتغري حسب إعدادات الكامريا.
التصوير: شاشة LCD/معني املنظر ■

a: يشري إىل عدم وجود بطاقة ذاكرة مدرجة وسيتم تخزين الصور يف الذاكرة الداخلية للكامريا.  *
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أجزاء الكامريا

شاشات الكامريا

A حقق من تركيز بؤري
B ختم التاريخ
C حالة تنزيل بيانات املوقع
D وضع الشاشة يف ضوء الشمس
E وضع فيلم
F الوقت املتبقي
G * مؤرش الذاكرة الداخلية
H عدد اإلطارات املتاحة
I حجم الصورة/الجودة
J تحذير الرتكيز
K توازن البياض
L محاكاة األفالم
M املدى الدينامييك
N \تحذير الحرارة

O قفل التحكم
P مؤرش الوضع الصامت
Q رشيط الرتدد الرسومي
R مؤرش املسافة
S مستوى البطارية
T الحساسية
U مؤرش التعرض للضوء
V فتحة العدسة
W رسعة الحاج
X AE مؤرش قفل
Y وضع التصوير
Z القياس
a إطار الرتكيز
b مقاومة عدم وضوح متقدمة

c وضع التصوير املستمر
d مؤرش املؤقت الذايت
e (التصوير عن قرب) وضع املاكرو
f  (منع االهتزاز املضاعف) Dual IS وضع
g مستوى إلكرتوين
h زوم رقمي ذيك
i مؤرش التكبري
j وضع الفالش/تعويض الفالش
k حرر ميكرفون/عن بعد
l وضع الرتكيز البؤري
m مؤرش الرتكيز اليدوي
n مؤرش الرتكيز البؤري

اختيار شاشة اختيار شاشة   
اضغط عىل زر DISP/BACK الختيار املعلومات التي يتم عرضها عىل الشاشة ويف معني املنظر اإللكرتوين.

عرض امللعومات (الشاشة فقط)إيقاف املعلوماتقيايس
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شاشات الكامريا

العرض ■

11/15/2015 11:15 AM
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أجزاء الكامريا

شاشات الكامريا

A التاريخ والوقت
B مؤرش التعقب الذيك للوجه
C مؤرش إزالة احمرار العني
D وضع الرتكيز االحرتايف، وضع الضوء املنخفض
E مرشح متقدم
F z بانوراما حركة
G بيانات املوقع
H صورة محمية
I مؤرش الوضع الصامت

J رقم الصورة
K صورة هدية
L مساعدة دفرت الصور
M DPOF مؤرش طباعة
N مستوى البطارية
O حجم الصورة/الجودة
P محاكاة األفالم
Q املدى الدينامييك
R توازن البياض

S الحساسية
T تعويض التعريض الضويئ
U فتحة العدسة
V رسعة الحاج
W مؤرش وضع العرض
X عالمة التحميل إىل
Y التفضيالت

اختيار شاشة اختيار شاشة   
اضغط عىل زر DISP/BACK الختيار املعلومات التي يتم عرضها يف وضع العرض.

إيقاف املعلوماتقيايس
11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

تفضيالت

11/15/2015 11:15 AM

يلاتلا

عرض امللعوماتتفضيالت
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القوائمالقوائم
استخدام القوائم: وضع التصويراستخدام القوائم: وضع التصوير

استخدم قوائم التصوير لضبط إعدادات التصوير. تختلف الخيارات املتاحة حسب وضع التصوير املحدد.
استخدام قامئة التصويراستخدام قامئة التصوير

اضغط زر MENU/OK لعرض قامئة التصوير.  1 
قائمة التصوير

EXIT

AE مبرمج
Gضبط تركيز بؤري تلقائي

خروج

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل بند القامئة املطلوب.  2 

اضغط زر االختيار لليمني لعرض خيارات البند املظلل.  3 
ضبط تركيز بؤري تلقائي

منطقة التركيز

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل الخيار املطلوب.  4 
اضغط زر MENU/OK الختيار الخيار املظلل.  5 

اضغط DISP/BACK للخروج من القامئة.  6 
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القوائم

استخدام القوائم: وضع التصوير

خيارات قامئة التصويرخيارات قامئة التصوير
AA  موضع املشهدموضع املشهد

.SP2/SP1 يختار مشهد للوضع
Adv.Adv.  AA وضع وضع

يختار أحد أوضاع التصوير املتقدمة.
dd مرشح متقدم مرشح متقدم

اخرت التقاط الصور بتأثريات املرشح.
GG ضبط تركيز بؤري تلقايئ ضبط تركيز بؤري تلقايئ

عّدل إعدادات الرتكيز البؤري.
ISO ISO NN

يتحكم يف حساسية الكامريا للضوء.
OO حجم الصورة حجم الصورة

اخرت الحجم و نسبة األبعاد التي سيتم عندها تسجيل الصور الثابتة.
TT جودة الصورة جودة الصورة

اخرت تنسيق امللف و معدل الضغط.
UU نطاق دينامييك نطاق دينامييك

يتحكم بالتباين.

PP محاكاة فيلم محاكاة فيلم
يحايك تأثري األنواع املختلفة من أفالم التصوير.

XX تصوير قويس ملحاكاة فيلم تصوير قويس ملحاكاة فيلم
اخرت أنواع الفيلم من أجل محاكاة الفيلم التسلسلية.

BB مؤقت ذايت مؤقت ذايت
التقاط صور باستخدام املؤقت الذايت.

oo التصوير بفاصل زمني التصوير بفاصل زمني
يعدل اإلعدادات للتصوير بفاصل زمني.

DD توازن البياض توازن البياض
يضبط األلوان بحيث تطابق مصدر الضوء.

ff لون لون
ضبط كثافة األلوان.

qq الحدة الحدة
حدة ونعومة الحدود.
rr  درجة لون بارزة  درجة لون بارزة

ضبط مظهر أماكن اإلضاءة.
ss درجة لون مظللة درجة لون مظللة
ضبط مظهر الظالل.

hh تخفيض الضوضاء تخفيض الضوضاء
يقلل الضوضاء يف الصور التي يتم تصويرها بحساسيات ضوء عالية.
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استخدام القوائم: وضع التصوير

RR زوم رقمي ذيك زوم رقمي ذيك
يعمل الزوم الرقمي الذيك عىل تكبري الصورة أثناء معالجتها للحصول عىل نتائج 

واضحة وعالية الدقة.
ZZ مقاومة عدم وضوح متقدمة مقاومة عدم وضوح متقدمة

.S لتشغيل مقاومة عدم وضوح متقدمة يف الوضع ON خرت
uu اخرت ضبط عادي اخرت ضبط عادي

استدعاء اإلعدادات املحفوظة بواسطة K تحرير/ حفظ الضبط العادي.
KK تحرير/ حفظ الضبط العادي تحرير/ حفظ الضبط العادي

حفظ اإلعدادات.
bb رصد الوجه رصد الوجه

اخرت للسامح للكامريا برصد الوجوه تلقائياً وضبط الرتكيز والتعريض بالنسبة لصور 
البورتريه لألشخاص.

CC قياس ضويئ قياس ضويئ
اخرت طريقة قياس الكامريا لسطوع الهدف.

vv تشابك تشابك SPOTSPOT  AE AE ومنطقة تركيز ومنطقة تركيز
اخرت إذا ما كنت تريد من الكامريا قياس إطار الرتكيز الحايل عند تحديد p بقعي 

يف C قياس ضويئ.

MFMF مساعد  مساعد cc
اخرت طريقة عرض الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.

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

pp فالش إعداد فالش إعداد
اخرت وضع فالش ومستوى فالش معني.

WW إعداد الفيلم إعداد الفيلم
ل إعدادات الفيلم. عدِّ
rr االتصال الالسليك االتصال الالسليك

وصل الكامريا بهاتف ذيك أو جهاز لوحي عرب شبكة السلكية.
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القوائم

استخدام القوائم: وضع العرضاستخدام القوائم: وضع العرض
استخدام قامئة املشاهدةاستخدام قامئة املشاهدة

اضغط الزر a للدخول يف وضع املشاهدة.  1 

اضغط زر MENU/OK لعرض قامئة املشاهدة.  2 

EXIT

qاالتصال الالسلكي

خروج

قائمة العرض

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل بند القامئة املطلوب.  3 
اضغط زر االختيار لليمني لعرض خيارات البند املظلل.  4 

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل الخيار املطلوب.  5 
اضغط زر MENU/OK الختيار الخيار املظلل.  6 

اضغط DISP/BACK للخروج من القامئة.  7 
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خيارات قامئة اإلعدادخيارات قامئة اإلعداد
rr االتصال الالسليك االتصال الالسليك

وصل الكامريا بهاتف ذيك أو جهاز لوحي عرب شبكة السلكية.
ss حفظ  حفظ PCPC تلقايئ تلقايئ

تحميل الصور إىل جهاز الحاسب عرب شبكة السلكية.
bb البحث عن الصورة البحث عن الصورة

البحث عن الصور.
AA مسح مسح

حذف الصور.
jj عالمة للتحميل عالمة للتحميل

يختار صور لرفعها إىل YouTube أو Facebook أو MyFinePix.com باستخدام 
برنامج MyFinePix Studio (نظام التشغيل Windows فقط).

II ساليد شو ساليد شو
شاهد الصور يف عرض تلقايئ للرشائح.

RAWRAW تحويل  تحويل jj
.RAW من صور JPEG إنشاء نسخ

BB إزالة احمرار عني إزالة احمرار عني
إزالة احمرار العني من الصور الشخصية.

DD حامية حامية
حامية الصور من الحذف بطريق الخطأ.  

GG تشذيب تشذيب
إلنشاء نسخة مقصوصة من الصورة الحالية.

ee تغيري الحجم تغيري الحجم
إلنشاء نسخة مقصوصة من الصورة الحالية.

CC تدوير الصورة تدوير الصورة
تدوير الصور.

EE نسخ نسخ
ينسخ الصور من الذاكرة الداخلية إىل بطاقة الذاكرة.

mm مساعدة دفتر الصور مساعدة دفتر الصور
إنشاء دفاتر من صورك املفضلة.

((DPOFDPOF) أمر الطباعة ) أمر الطباعة KK
.PictBridge و DPOF اخرت صور لطباعتها عىل أجهزة متوافقة معS

instaxinstax طباعة بطابعة  طباعة بطابعة VV
اطبع الصور عىل طابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية.

JJ أبعاد العرض أبعاد العرض
اخرت كيفية عرض األجهزة عالية الوضوح للصور بنسبة أبعاد تبلغ 2 : 3 (هذا الخيار 

يتوفر فقط عندما يكون كبل HDMI متصالً).
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قامئة اإلعدادقامئة اإلعداد
استخدام قامئة اإلعداداستخدام قامئة اإلعداد

عرض قامئة اإلعداد.  1 
اضغط MENU/OK لعرض قامئة الوضع الحايل.  1.1

اضغط زر االختيار لليسار لتظليل التبويب الخاص بالوضع الحايل.  1.2
قائمة التصوير

EXIT

AE مبرمج

خروج

اضغط زر االختيار ألسفل لتظليل تبويب قامئة اإلعداد الذي   1.3
يحتوي عىل الخيار املطلوب.

خروج

إعداد

EXIT

اضغط زر االختيار لليمني للدخول باملؤرش يف قامئة اإلعداد.  1.4

عّدل اإلعدادات.  2 
اضغط مفتاح االختيار باتجاه األعىل أو األسفل لتظليل بند قامئة.  2.1

إعداد

EXIT

TIME DIFFERENCEفرق التوقيت N

خروج

اضغط مفتاح االختيار باتجاه اليمني لعرض خيارات البند املظلل.  2.2
إعداد

فرق التوقيت

موضعي
محلي

اضغط مفتاح االختيار باتجاه األعىل أو األسفل لتظليل خيار.  2.3
اضغط MENU/OK الختيار الخيار املظلل.  2.4
اضغط DISP/BACK للخروج من القامئة.  2.5
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قامئة اإلعداد

خيارات قامئة اإلعدادخيارات قامئة اإلعداد
FF تاريخ/وقت تاريخ/وقت

ضبط ساعة الكامريا.
NN فرق التوقيت فرق التوقيت

عند السفر، استخدم هذا الخيار لتغري ساعة الكامريا مبارشة من توقيت دولتك 
للتوقيت املحىل للبلد التي سافرت إليها.

aa  QQ
اخرت اللغة.

RR إعادة التهيئة إعادة التهيئة
أعد ضبط خيارات قامئة اإلعداد أو التصوير إىل القيم االفرتاضية.

oo وضع صامت وضع صامت
قم بتعطيل السامعة والفالش واملؤرش ومصباح املؤقت الذايت يف الحاالت التي تكون 

فيها أصوات أو أضواء الكامريا غري مرغوب فيها.
II حلقة التحكم حلقة التحكم

اخرت االتجاه الذي يتم فيه تدوير حلقة التحكم لزيادة مسافة الرتكيز البؤري يف 
وضع الرتكيز اليدوي.

jj تحقق من تركيز بؤري تحقق من تركيز بؤري
سيتم تكبري الصورة عىل الشاشة ملساعدة الرتكيز البؤري عند تدوير حلقة التحكم 

يف وضع الرتكيز اليدوي.

bb إعداد الصوت إعداد الصوت
عّدل إعدادات الصوت.

AA إعداد الشاشة إعداد الشاشة
عّدل إعدادات الشاشة.
((FnFn) ضبط الوظيفة ) ضبط الوظيفة FF

اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظيفة.
hh ضبط زر االختيار ضبط زر االختيار

اخرت األدوار التي تقوم بها األزرار املوجودة ضمن زر االختيار.
gg تحرير/حفظ قامئة رسيعة تحرير/حفظ قامئة رسيعة

اخرت الخيارات التي يتم عرضها يف القامئة الرسيعة.
ZZ ادارة الطاقة ادارة الطاقة

عّدل إعدادات إدارة الطاقة.
LL وضع مثبت الصورة وضع مثبت الصورة

قم بالحد من تشويش الهدف والكامريا.
BB إزالة احمرار عني إزالة احمرار عني

أزل تأثريات احمرار العني التي يسببها الفالش.
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القوائم

قامئة اإلعداد

AE/AFAE/AF وضع القفل  وضع القفل kk
.AEL/AFL اخرت الدور الذي يقوم به زر

AE/AFAE/AF زر القفل  زر القفل vv
اخرت قيام الزر AEL/AFL بقفل التعرض فقط، الرتكيز فقط، أو كالهام معاً.

tt حفظ بيانات اإلعداد حفظ بيانات اإلعداد
عّدل إعدادات إدارة امللفات.

MM وحدات نطاق الرتكيز البؤري وحدات نطاق الرتكيز البؤري
اخرت الوحدات املستخدمة ملؤرش مسافة الرتكيز.

rr إعدادات السلكية إعدادات السلكية
اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.

ss ضبط حفظ  ضبط حفظ PCPC تلقايئ تلقايئ
اخرت وجهة تحميل.

UU إعداد موقع جغرايف إعداد موقع جغرايف
اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك واخرت ما إذا كنت تريد 

حفظ هذه البيانات مع الصور أم ال.

instaxinstax ضبط توصيل طابعة  ضبط توصيل طابعة VV
اضبط إعدادات االتصال بطابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية.

  ff تحرير اسم امللف تحرير اسم امللف
قم بتغيري بادئة اسم امللف.

KK صياغة صياغة
يف حال إدخال بطاقة ذاكرة يف الكامريا، سيهيئ هذا الخيار بطاقة الذاكرة. إذا مل يتم 

إدخال بطاقة ذاكرة، سيهيئ هذا الخيار الذاكرة الداخلية.
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امللحقامللحق
ملزيد من املعلومات حول كامريا FUJIFILM الرقمية، تفضل بزيارة املواقع املوضحة أدناه.

  FUJIFILM X30FUJIFILM X30 معلومات املنتج معلومات املنتج
ميكن العثور عىل معلومات حول امللحقات اإلضافية والدعم يف املوقع 

التايل.
fujifilm X30

تطبيقات تطبيقات FUJIFILMFUJIFILM مجانية مجانية
تعطيك تطبيقات FUJIFILM املزيد من الفرص لالستمتاع بالصور عىل 

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب.
http://fujifilm-dsc.com/

fujifilm Wi-Fi app

 Windows نظام التشغيل) MyFinePix Studio ميكن استخدام برنامج
فقط) لنسخ الصور إىل الحاسب، حيث ميكن تخزينها ومشاهدتها وتنظيمها 

وطباعتها.
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

ميكن استخدام برنامج RAW FILE CONVERTER لعرض الصور بتنسيق 
RAW عىل الحاسب لديك.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

fujifilm rfc
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امللحق

العناية بالكامرياالعناية بالكامريا
للتأكد من استمرار االستمتاع باملنتج، اتبع االحتياطات التالية.

التخزين واالستخدامالتخزين واالستخدام
إذا كانت الكامريا لن تستخدم لفرتة طويلة، انزع البطارية وبطاقة الذاكرة. 

ال تخزن أو تستخدم الكامريا يف املناطق:
املعرضة لألمطار أو البخار أو الدخان• 
شديدة الرطوبة أو املليئة باألتربة• 
املعرضة لضوء الشمس املبارش أو درجات الحرارة شديدة االرتفاع، • 

كسيارة مغلقة يف يوم مشمس
شديدة الربودة• 
املعرضة لالهتزاز الشديد• 
املعرضة ملجال مغناطييس قوي، كاملناطق القريبة من هوائيات البث • 

اإلذاعي أو أسالك الضغط العايل أو أجهزة بث موجات الرادار أو 
املحركات أو املحوالت أو األجسام املمغنطة

املتصلة مع املواد الكيميائية رسيعة التبخر مثل املبيدات الحرشية• 
القريبة من املنتجات املطاطية أو الفينيل• 

املاء والرمال ■
التعرض للامء أو الرمال قد يدمر الكامريا ودوائرها الكهربائية وآلية عملها. 
عند استخدام الكامريا عىل الشاطئ أو بجانب البحر، تجنب تعريضها للامء 

أو الرمل. ال تضع الكامريا عىل األسطح املبتلة.
تكثف بخار املاء ■

االرتفاع املفاجئ يف درجة الحرارة، مثل ما يحدث عند الدخول إىل مباين 
بها أجهزة تدفئة يف يوم بارد، قد يسبب تكثف بخار املاء داخل الكامريا. 
يف حالة حدوث هذا، أطفئ الكامريا وانتظر مدة ساعة قبل تشغيلها مرة 
أخرى. يف حالة تكثف بخار املاء عىل بطاقة الذاكرة، انزع البطاقة وانتظر 

حتى يتبدد البخار املتكثف.
السفرالسفر

احمل الكامريا يف حقيبة اليد الخاصة بك. قد تتعرض حقائب السفر إىل 
صدمات عنيفة قد تتلف الكامريا.
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من أجل سالمتكمن أجل سالمتك
احرص عىل قراءة هذه التعليامت قبل االستعامل

تعليامت السالمة
تأكد من استعاملك للكامريا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليامت السالمة هذه ودليل املالك الخاص بك • 

بعناية قبل االستعامل.
بعد االنتهاء من قراءة تعليامت السالمة، احتفظ بها يف مكان آمن.• 

حول هذه األيقونات
يتم استخدام الرموز املوضحة باألسفل يف هذا املستند لتشري إىل خطورة اإلصابة أو التلف التي قد 
تنتج يف حال تجاهل املعلومات التي يشري إليها الرمز ونتج عن ذلك استعامل املنتج بشكل خاطئ.

يدل هذا الرمز عىل احتامل التعرض للوفاة أو اإلصابة الحرجة يف حال تجاهل تحذير
املعلومات.

يدل هذا الرمز عىل احتامل التعرض لإلصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية يف حال تنبيه
تجاهل املعلومات.

يتم استخدام الرموز املوضحة باألسفل لإلشارة إىل طبيعة التعليامت التي يجب مراعاتها.

تشري الرموز املثلثة إىل أن هذه املعلومات تتطلب انتباهك ("هامة").

تشري الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إىل أن الفعل املشار إليه ممنوع ("ممنوع").

تشري الدوائر املصمتة التي تتوسطها عالمة تعجب إىل فعل يجب القيام به ("مطلوب").

 تحذير تحذير

افصل مقبس الطاقة

يف حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكامريا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار 
الكهربايئ. ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا أثناء انبعاث دخان، أي رائحة 

غريبة أو عندما تكون يف حالة غري طبيعية يف وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببائع 
FUJIFILM الخاص بك.

ال تسمح بدخول املاء أو أي أجسام غريبة يف الكامريا. يف حال دخول ماء أو أجسام 
غريبة يف الكامريا، اغلق الكامريا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربايئ. 

ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل 
ببائع FUJIFILM الخاص بك.

 تحذير تحذير

ال تُستَخدم يف 
املرحاض أو عند مرشة 

االغتسال

ال تستخدم الكامريا يف املرحاض أو عند مرشة االغتسال. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق 
أو صدمة كهربية.

ال تفك املنتج

ال تحاول مطلقاً تغيري أو تفكيك الكامريا (ال تقم مطلقاً بفك الغطاء). عدم االلتزام 
باتباع هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي إىل نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

ال تلمس األجزاء 
الداخلية

يف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو ألي حادث آخر، ال تلمس األجزاء 
الداخلية املكشوفة. عدم اتباع هذا التدبري الوقايئ قد يتسبب يف التعرض لصدمة كهربية 
أو إصابة نتيجة للمس األجزاء املتحطمة. انزع البطارية فوراً، مع االنتباه تفادياً للتعرض 

لإلصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه باملنتج إىل نقطة الرشاء لالستشارة.
ال تغري، تسخن أو تلو بشكل غري مناسب أو تشد كبل التوصيل أو تضع أجسام ثقيلة 

عليه. قد تتسبب هذه األفعال يف تلف الكبل وتؤدي إىل اشتعال حريق أو صدمة 
كهربية. يف حال تلف الكبل، اتصل ببائع FUJIFILM الخاص بك.

ال تضع الكامريا عىل أسطح غري مستقرة. قد يتسبب هذا يف سقوط الكامريا أو انقالبها 
مسببة إصابة.

ال تحاول إطالقاً التقاط صور أثناء التحرك. ال تستخدم الكامريا أثناء السري أو القيادة. قد 
يتسبب هذا يف سقوطك أو تعرضك لحادث مروري.

ال تلمس أي جزء معدين للكامريا أثناء عاصفة رعدية. قد يتسبب هذا يف صدمة كهربية 
نتيجة لتيار مستحث ناتج عن الربق.

ال تستخدم البطارية إال كام هو موضح. ركب البطارية كام يوضح املؤرش.
ال تسخن، تغري أو تفكك البطارية. ال تُسقط البطارية أو تعرضها للصدمات. ال تخزن 

البطارية مع منتجات معدنية. ميكن ألي من هذه األفعال أن يتسبب يف انفجار البطارية 
أو ترسيبها ما قد ينتج عنه حريق أو إصابة.

استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربايئ املرتدد املحدد لالستخدام مع هذه 
الكامريا. ال تستخدم جهد كهريب غري ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربية. 

استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إىل حريق.
يف حال ترسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة 

املصابة فوراً مباء نظيف واسترش طبيب أو اتصل برقم طوارئ.
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 من أجل سالمتك

من أجل سالمتك

 تحذير تحذير
ال تستخدم شاحن لشحن البطاريات غري املحدد هنا لشحن البطاريات. يستخدم 

الشاحن املرفق فقط يف شحن نوع البطارية املرفقة مع الكامريا. قد يتسبب استخدام 
الشاحن يف شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة الشحن يف 

ترسيب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.
ال تستخدم املنتج يف وجود أي مواد قابلة لالشتعال، أو الغازات القابلة لإلنفجار أو 

األتربة.
عند حمل البطارية، ركّبها يف الكامريا الرقمية أو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب. 

احتفظ بالبطارية يف الصندوق الصلَب عند تخزينها. اعزل البطارية عند التخلص منها 
بتغطية أطرافها برشيط عزل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو 

بطاريات أخرى يف حدوث اشتعال أو انفجار.
احتفظ ببطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال. قد يبتلع األطفال بطاقات الذاكرة 

نظراً لصغر حجمها. تأكد من تخزين بطاقات الذاكرة بعيًدا عن متناول األطفال. يف حال 
ابتالع طفل لبطاقة ذاكرة، استرش طبيب أو اتصل برقم طوارئ عىل الفور.

قم بإيقاف تشغيل الكامريا يف األماكن املزدحمة. تنبعث من الكامريا إشعاعات من 
موجات الراديو الرتددية التي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم رضبات القلب.

قم بإيقاف تشغيل الكامريا بالقرب من األبواب اآللية وأجهزة املكربات الصوتية 
واألجهزة األخرى التي يتم التحكم بها آلًيا. تنبعث من الكامريا إشعاعات من موجات 

الراديو الرتددية التي قد تسبب عطل هذه األجهزة.
احتفظ بالكامريا عىل بعد ال يقل عن 22 سم من األشخاص الذي يحملون أجهزة تنظيم 

رضبات القلب. تنبعث من الكامريا إشعاعات من موجات الراديو الرتددية التي قد 
تتداخل مع أجهزة تنظيم رضبات القلب.

 تنبيه تنبيه
ال تستخدم هذه الكامريا يف أماكن تكرث فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة واألتربة. 

قد يتسبب هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.
ال ترتك هذه الكامريا يف أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. ال ترتك الكامريا 

يف أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مبارش. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق.
تحفظ بعيد عن متناول األطفال. قد يتسبب هذا املنتج يف إصابة أيدي األطفال باألذى.
ال تضع أجسام ثقيلة عىل الكامريا. قد يؤدي هذا إىل سقوط أو انقالب األجسام الثقيلة 

ما يؤدي إىل اإلصابة.
ال تحرك الكامريا أثناء توصيل محول التيار الكهربايئ املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل 

لتفصل محول طاقة التيار الكهريب املرتدد. قد يتسبب هذا يف تلف كبل الطاقة أو 
األسالك ويؤدي إىل حريق أو صدمة كهربية.

ال تغط أو تلف الكامريا أو محول الطاقة بقامش أو بطانية. قد يتسبب هذا يف ارتفاع 
درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء أو وقوع حريق.

عند تنظيفك للكامريا أو إذا كنت ال تنوي استخدامها لفرتات ممتدة، اخرج البطارية 
وافصل وانزع محول التيار الكهريب. قد يتسبب عدم فعل ذلك يف وقوع حريق أو 

صدمة كهربية.
عند االنتهاء من الشحن، انزع الشاحن من قابس التيار الكهريب. قد يتسبب ترك 

الشاحن موصالً بقابس التيار الكهريب يف وقوع حريق.
استخدام ضوء الفالش بالقرب من العني قد تؤثر بشكل مؤقت عىل قدرة اإلبصار. انتبه 

بشكل خاص عند تصوير الرضع واألطفال الصغار.
عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك 

لتثبيت البطاقة ثم أخرجها برفق. قد تحدث إصابة للشخص الذي يتعرض لالرتطام 
بواسطة البطاقة التي تم إخراجها.

تحتاج الكامريا إىل الكشف عىل األجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب 
 FUJIFILM األتربة املرتاكمة يف الكامريا إىل وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببائع
الخاص بك لتنظيف األجزاء الداخلية كل سنتني. برجاء مالحظة أن هذه الخدمة ليست 

خدمة مجانية.
هناك خطر انفجار يف حالة استبدال البطارية بطريقة غري صحيحة.  ال تستبدل 

البطاريات إال بأخرى من النوع نفسه.
ابعد أصابعك عن نافذة الفالش قبل أن ينطلق. قد يتسبب عدم اتباع هذه االحتياطات 

يف إصابتك بحروق.
حافظ عىل نظافة نافذة الفالش وال تستخدم الفالش يف حالة وجود عائق أمام النافذة. 

قد يتسبب عدم اتباع هذه االحتياطات يف انبعاث دخان أو تلطخ لأللوان.
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 البطارية وإمداد الطاقة

مالحظة: تحقق من نوع البطارية املستخدمة يف الكامريا الخاصة بك وقراءة األقسام املناسبة.
فيام ييل وصف لالستخدام املثايل للبطاريات وكيفية الحفاظ عيل طول حياتها. قد يتسبب االستخدام 

الخاطئ يف تقصري عمر البطارية ويؤدي إىل الترسيب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق، أو االنفجار.
بطاريات الليثيوم أيونبطاريات الليثيوم أيون

قم بقراءة هذا القسم إذا كانت الكامريا الخاصة بك تستخدم بطاريات الليثيوم أيون القابلة إلعادة 
الشحن.

ال تأيت البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعاملها. احتفظ بالبطارية يف علبتها يف حالة عدم 
االستخدام.

مالحظات حول البطارية ■
تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي يف حالة عدم االستعامل. اشحن البطارية قبل االستعامل مبدة 

يوم أو يومني.
ميكن إطالة عمر البطارية بإغالق الكامريا يف حالة عدم االستعامل.

تقل قدرة البطارية يف درجات الحرارة املنخفضة؛ قد ال تعمل البطارية املنخفضة يف املناخ البارد. 
احتفظ ببطارية إضافية مشحونة يف مكان دافئ واستبدل البطارية عند اللزوم، أو احتفظ بالبطارية 
يف جيبك أو يف مكان دافئ آخر وركبها يف الكامريا عند التصوير فقط. ال تضع البطارية مبارشة عىل 

أجهزة تدفئة األيدي أو أجهزة التدفئة األخرى.
شحن البطارية ■

سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة املحيطة التي تقل عن 10+ درجة مئوية، أو أعىل من 
35+ درجة مئوية. ال تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، أو عند 

درجات حرارة تقل عن 0 درجة مئوية، فلن يتم شحن البطارية.
ال تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل. إال أنه ليس بالرضورة أن تستنفذ البطارية بالكامل 

قبل الشحن.
قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند ملسها مبارشة بعد الشحن أو االستعامل. هذا أمر 

طبيعي.
عمر البطارية ■

يف درجات الحرارة الطبيعية، ميكن أن تُشحن البطارية 300 مرة تقريبًا. يدل نفاذ شحن البطارية 
برسعة ملحوظة عىل أن البطارية قد وصلت إىل نهاية فرتة صالحية استخدامها ويجب استبدالها.

التخزين ■
قد يضعف أداء الكامريا إذا تركت البطارية دون استخدام لفرتة طويلة بعد شحنها بالكامل. افرغ 

البطارية قبل التخزين.
يف حال عدم استخدام الكامريا لفرتة طويلة، انزع البطارية واحفظها يف مكان جاف يف درجة حرارة 
ما بني 15+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية. ال تحفظ البطارية يف مكان يتعرض لدرجات حرارة 

مرتفعة.
تنبيهات: معاملة البطارية ■
ال تنقل البطارية أو تخزنها مع أجسام معدنية مثل القالئد أو دبابيس الشعر.• 
ال تعرضها للهب أو التسخني.• 
ال تفكك البطارية أو تعّدلها.• 
اشحنها بشاحن البطارية املخصص لها فقط.• 
تخلص فوراً من البطاريات املستعملة.• 
ال تسقطها أو تعرضها لصدمات عنيفة.• 
ال تعرضها للامء.• 
حافظ عىل نظافة أطرافها.• 
قد ترتفع درجة حرارة البطارية وهيكل الكامريا قليالً بعد االستخدام ملدة طويلة. هذا أمر طبيعي.• 

AAAA قابلة إلعادة الشحن بحجم  قابلة إلعادة الشحن بحجم Ni-MHNi-MH بطاريات قلوية /بطاريات بطاريات قلوية /بطاريات
تفضل بقراءة هذا القسم إذا كانت الكامريا الخاصة بك تستخدم بطاريات قلوية بحجم AA، أو 

بطاريات Ni-MH بحجم AA. ميكن التعرف عىل املعلومات الخاصة بأنواع البطاريات املتوافقة يف 
موضع آخر يف دليل الكامريا.

تنبيهات: التعامل مع البطارية ■
ال تعرض البطارية للامء أو ألسنة اللهب، أو الحرارة أو تخزينها يف مكان دافئ أو رطب.• 
ال تنقل البطارية أو تخزنها مع أجسام معدنية مثل القالئد أو دبابيس الشعر.• 
ال تقم بتفكيك أو تعديل البطاريات أو غطائها.• 
ال تعرضها لصدمات عنيفة.• 
ال تستخدم البطاريات التي بها ترسب أو تشوه أو تغيري يف اللون.• 
احفظها بعيداً عن متناول الرضع واألطفال الصغار.• 
ادخل البطارية يف االتجاه الصحيح.• 
ال تضع بطاريات قدمية مع بطاريات جديدة، فالبطاريات لديها مستويات شحن متفاوتة، أو تضع • 

بطاريات من أنواع مختلفة.
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يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة طويلة، انزع البطاريات. الرجاء االنتباه إىل أن ساعة الكامريا • 

سيتم إعادة تعيينها.
قد تشعر بسخونة البطاريات عند ملسها مبارشة بعد االستعامل. أوقف تشغيل الكامريا ودع • 

البطاريات تربد قبل التعامل معها.
قد متيل قدرة البطارية إىل االنخفاض عند درجات الحرارة املنخفضة. احتفظ ببطاريات احتياطية • 

يف الجيب أو أي مكان دافئ وتغيريها إذا استدعت الرضورة ذلك. قد تستعيد البطاريات الباردة 
جزء من شحنتها مبجرد تدفئتها.

بصامت األصابع واللطخات عىل أطراف توصيل البطارية قد يؤدي إىل ضعف أداء البطارية. نظف • 
أطراف التوصيل جيداً بقطعة قامش ناعمة وجافة قبل إدخالها يف الكامريا.

يف حال ترسب البطاريات، قم بتنظيف حجرية البطارية متاماً قبل إدخال البطاريات 
الجديدة.

إذا تالمس سائل البطارية مع البرشة أو املالبس، فقم بشطف املنطقة املصابة باملاء. يف حال 
دخول السائل يف عينيك، فقم عىل الفور بشطف املنطقة املصابة باملاء واطلب العناية 

الطبية. تجنب فرك عينيك. عدم اتباع هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي إىل إضعاف القدرة عىل 
اإلبصار بشكل دائم.

■ Ni-MH بطاريات
قد تنخفض قدرة بطاريات Ni-MH بشكل مؤقت عندما تكون جديدة، أو بعد فرتات طويلة 

من عدم االستخدام، أو يف حال إعادة شحنها بشكل متكرر قبل أن تصبح فارغة الشحن بشكل 
كامل. هذا طبيعي وال يدل عىل قصور يف األداء. قد تزداد قدرة البطارية عن طريق تفريغ شحنة 

البطاريات بشكل متكرر باستخدام خيار تفريغ الشحن يف قامئة إعداد الكامريا ثم إعادة شحنها 
باستخدام شاحن البطارية.

Q .تنبيه: ال تستخدم خيار تفريغ الشحن عند استخدام البطاريات القلوية
تسحب الكامريا مقداراً صغرياً من التيار الكهربايئ عندما تكون متوقفة عن التشغيل. بطاريات 

Ni-MH يف الكامريا املرتوكة لفرتة طويلة، قد تقل طاقتها إىل مرحلة ال متكنها من استيعاب الشحن. 

قد ينخفض أداء البطارية أيضاً إذا نفذت البطاريات يف أحد األجهزة كجهاز الضوء الوامض. استخدم 
خيار تفريغ الشحن يف قامئة إعداد الكامريا لتفريغ شحن بطاريات Ni-MH. البطاريات التي مل تعد 

قادرة عىل استيعاب الشحن حتى بعد تفريغ شحنها بشكل متكرر ثم إعادة شحنها تكون قد وصلت 
إىل نهاية عمر الخدمة الخاص بها ويجب استبدالها.

من املمكن إعادة شحن بطاريات Ni-MH يف شاحن البطارية (يباع بشكل منفصل). قد تصبح 
البطاريات ساخنة للغاية عند ملسها بعد الشحن. الرجاء اإلطالع عىل التعليامت الواردة مع الشاحن 

ملعرفة مزيد من املعلومات. استخدم الشاحن مع البطاريات املتوافقة معه فقط.
تفقد بطاريات Ni-MH شحنها بشكل تدريجي يف حالة عدم االستعامل.

التخلص من البطاريات ■
تنبيه: تخلص من البطاريات املستهلكة طبقاً للقوانني املحلية.

محوالت التيار الكهريب املرتدد (متاح بشكل منفرد)محوالت التيار الكهريب املرتدد (متاح بشكل منفرد)
ينطبق هذا القسم عىل جميع طرازات الكامريا. استخدم فقط محوالت التيار الكهريب املرتدد من 
FUJIFILM املخصصة لالستخدام مع هذه الكامريا. قد يؤدي استخدام محوالت التيار األخرى يف 

إتالف الكامريا.
محول التيار الكهريب املرتدد مخصص لالستخدام داخل املنازل فقط.• 
تأكد من اتصال قابس التيار املستمر بالكامريا بإحكام.• 
اغلق الكامريا قبل فصل محول التيار. افصل محول الطاقة عن طريق شد القابس وليس الكبل.• 
ال تستخدم محول التيار مع أجهزة أخرى.• 
ال تفكك املنتج.• 
ال تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة.• 
ال تعرضها لصدمات عنيفة.• 
قد يصدر محول التيار الكهريب صوت طنني أو يصبح ساخن عند ملسه أثناء االستعامل. هذا أمر • 

طبيعي.
إذا تسبب محول التيار الكهريب يف تشويش موجات الراديو، اعد توجيه أو غري مكان هوايئ • 

االستقبال.
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استخدام الكامريا

ال توجه الكامريا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مثل الشمس يف سامء خالية من السحب. عدم • 
اتباع هذا التحذير قد يؤدي إىل تلف حساس الصورة يف الكامريا.

قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تركيزه من خالل معني املنظر يف تلف لوحة معني املنظر • 
اإللكرتوين (EVF). ال توجه معني املنظر اإللكرتوين نحو الشمس.

التقاط صورة تجريبيةالتقاط صورة تجريبية
قبل التقاط الصور يف املناسبات الهامة (مثل حفالت الزفاف أو قبل أخذ الكامريا يف رحلة)، التقط 

صورة تجريبية وعاينها عىل الشاشة لتتأكد من عمل الكامريا بشكل طبيعي. ال ميكن أن تتحمل 
FUJIFILM املسؤولية عن التلفيات أو الخسائر املادية الناتجة عن أي قصور يف املنتج.

تعليامت حول حقوق النسختعليامت حول حقوق النسخ
ال ميكن استخدام الصور التي تسجلها بالكامريا الرقمية بطريقة تنتهك قوانني حقوق النسخ بدون 

موافقة املالك، إال يف حالة نية االستخدام الشخيص فقط. الحظ وجود بعض القيود التي تفرض عىل 
تصوير التمثيل املرسحي، الحفالت، واملعارض، حتى يف حالة نية االستخدام الشخيص. يُطلب أيضا من 
املستخدمني مالحظة أنه يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي عىل صور أو بيانات محمية 

مبوجب حقوق النسخ طبقاً للقيود التي تفرضها قوانني حقوق النسخ هذه.
طريقة التعاملطريقة التعامل

للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، ال تعرض الكامريا لصدمات أثناء التصوير.
الكريستال السائلالكريستال السائل

يف حال تحطم شاشة العرض، يجب تفادي مالمسة الكريستال السائل. اتخذ اإلجراءات الوقائية 
املبينة يف حال حدوث أي من الحاالت التالية:

يف حال مالمسة الكريستال السائل لجلدك، نظف املنطقة بقطعة قامش واغسلها جيداً باملاء • 
الجاري والصابون.

يف حال دخول الكريستال السائل إىل عينيك، قم بشطف العني املصابة مباء نظيف ملدة ال تقل عن • 
15 دقيقة واحصل عىل العناية الطبية فوًرا.

يف حال ابتالع الكريستال السائل، اغسل فمك كامالً باملاء. ارشب كمية كبرية من املاء وحاول • 
التقيؤ، ثم احصل عىل املساعدة الطبية.

عىل الرغم من أن شاشة العرض يتم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة عىل اإلطالق، إال أنها قد 
تحتوي عىل وحدات بيكسل تكون يف حالة إضاءة أو عدم إضاءة دوماً. ال يعد ذلك خلل بالشاشة، 

ولن تترضر الصور املسجلة بواسطة الكامريا من جراء ذلك.

معلومات العالمة التجاريةمعلومات العالمة التجارية
 .FUJIFILM تقسيم صورة رقمية هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة

xD-Picture Card و E هي عالمات تجارية خاصة برشكة FUJIFILM. حروف الطباعة 
 ،Macintosh تعد DynaComware Taiwan Inc. املذكورة هنا متطورة بشكل حرصي من قبل

و QuickTime، و Mac OS هي عالمات تجارية لرشكة .Apple Inc يف الواليات املتحدة، والبلدان 
األخرى. Windows 7 ،Windows 8، و Windows Vista، وشعار Windows هي عالمات 

تجارية ملجموعة رشكات ميكروسوفت Wi-Fi® .Microsoft و ®Wi-Fi Protected Setup هام 
لتان لصالح Adobe .Wi-Fi Alliance و Adobe Reader عالمات تجارية  عالمتان تجاريتان مسجَّ

أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Adobe Systems املسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية و /
أو دول أخرى. الشعارات SDHC و SDXC هي عالمات تجارية خاصة برشكة SD-3C، LLC. شعار 
HDMI عالمة تجارية. YouTube عالمة تجارية تابعة لرشكة .Google Inc كافة األسامء التجارية 

األخرى املذكورة يف هذا الدليل عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ملالكيها.
التشويش الكهريبالتشويش الكهريب

قد تشوش هذه الكامريا عىل األجهزة الطبية أو معدات املالحة. استرش القامئني عىل املستشفى أو 
الخطوط الجوية قبل استخدام الكامريا يف مستشفى أو عىل منت طائرة.

أنظمة التلفزيون امللونأنظمة التلفزيون امللون
نظام NTSC (لجنة نظام التلفزيون الوطني) هو مواصفة البث التلفزيوين امللون املعمول به بشكل 
رئييس يف الواليات املتحدة وكندا واليابان. نظام PAL (خط الطور البديل) هو نظام البث التلفزيوين 

امللون بشكل رئييس يف البلدان األوروبية والصني.
التشويش الكهريبالتشويش الكهريب

Exif Print هو تنسيق ملف منقح للكامريا الرقمية حيث يتم استخدام املعلومات املخزنة مع الصور 

للحصول عىل أفضل نسخة ملونة طبق األصل أثناء الطباعة.
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مالحظات
لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربية، ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.

يرجى قراءة "تعليامت السالمة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكامريا.

التخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزليةالتخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزلية
يف دول االتحاد األورويب، الرنويج، أيسلندة وليختنشتاين: يشري هذا الرمز املوجود عىل 

املنتج، أو يف هذا الدليل ويف شهادة الضامن، و /أو عىل العلبة أن هذا املنتج يجب أال 
تتم معاملته كمخلفات منزلية. بدالً من ذلك يجب التوجه به إىل نقطة تجميع مناسبة 

خاصة بإعادة تدوير املعدات الكهربية واإللكرتونية.
بتأكدك من التخلص من هذا املنتج بالشكل الصحيح، ستساعد عىل تجنب العواقب السلبية 

املحتملة التي قد تؤثر عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا املنتج 
كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشري هذا الرمز املوجود عىل البطاريات أو املراكم إىل أن هذه البطاريات يجب أال تتم 
معاملتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجاء تخلص منها عىل انفراد طبقاً للرشوط 
املحلية. 

ستساعد عملية إعادة التدوير يف الحفاظ عىل املصادر الطبيعية. ملزيد من املعلومات التفصيلية 
حول إعادة تدوير هذا املنتج، برجاء االتصال باملكتب املحيل ملدينتك، الجهة القامئة عىل التخلص 

من املخلفات املنزلية أو املحل الذي اشرتيت منه املنتج.
يف الدول خارج دول االتحاد األورويب، الرنويج، أيسلندة وليختنشتاين: إذا أردت التخلص من هذا 
املنتج، مبا يف ذلك البطاريات واملراكم، برجاء االتصال بالسلطات املحلية واسأل عن طريقة التخلص 

الصحيحة.
يف اليابان: يشري هذا الرمز املوجود عىل البطاريات إىل أنه يتم التخلص منها بشكل 

منفصل.
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من أجل سالمتك
فيام يتعلق بإعالن التوافق، يُرجى زيارة 

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x30/pdf/index

/fujifilm_x30_cod.pdf

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة اإلرسال الالسليك املدمجة الخاصة بالكامريا.
Q  يحُكم هذا املنتج، الذي يحتوي عىل وظيفة تشفري تم تطويرها يف الواليات املتحدة، اللوائح

األمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد ال يتم تصديره أو إعادة تصديره إىل أي دولة تحظر 
الواليات املتحدة تصدير البضائع إليها.

تستخدم فقط كجزء من شبكة الالسليك. FUJIFILM ال تتحمل مسؤولية أية تلفيات تحدث • 
بسبب االستخدام غري املرصح به. ال يستخدم الجهاز يف التطبيقات التي تنطوي عىل درجة كبرية 

من املوثوقية، عىل سبيل املثال يف األجهزة الطبية أو األجهزة األخرى التي قد تؤثر بشكل مبارش أو 
غري مبارش عىل حياة األشخاص. عند استخدام الجهاز يف الحاسب أو األجهزة األخرى التي تتطلب 

درجة أكرب من املوثوقية من الشبكات الالسلكية، تأكد من اتخاذ كافة االحتياطات الرضورية 
لضامن السالمة ومنع حدوث أية أعطال.

يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها. يتوافق هذا الجهاز مع اللوائح الحاكمة • 
ألجهزة شبكة الالسليك يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها. التزم بجميع لوائح ونظم املكان عند 

استخدامك للجهاز. FUJIFILM ال تتحمل أية مسؤولية عن أية مشكالت قد تنشأ عن االستخدام يف 
مناطق ذات سلطات قضائية أخرى.

قد يتم اعرتاض بيانات الالسليك (الصور) من قبل جهات خارجية. سالمة البيانات التي يتم إرسالها • 
عرب شبكات الالسليك أمر غري مضمون.

ال تستخدم الجهاز يف األماكن املعرضة إىل مجاالت مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من • 
موجات الراديو. ال تستخدم وحدة اإلرسال بالقرب من أفران امليكروويف أو يف األماكن األخرى 

املعرضة ملجاالت مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من موجات الراديو والتي قد تحول 
دون استقبال إشارات الالسليك. قد يحدث تداخل مشرتك عند استخدام وحدة اإلرسال بالقرب من 

أجهزة السليك أخرى تعمل عىل حزمة الرتدد 2,4 جيجاهرتز.
تعمل وحدة إرسال الالسليك عىل حزمة الرتدد 2,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني DSSS و • 

.OFDM

أجهزة شبكة الالسليك: تنبيهات
هذا الجهاز يعمل عىل نفس الرتدد الخاص باألجهزة التجارية والتعليمية والطبية ووحدات إرسال • 

الالسليك. كام أنه يعمل أيًضا عىل نفس الرتدد الخاص بوحدات اإلرسال املرخصة ووحدات اإلرسال 
الخاصة منخفضة الجهد غري املرخصة والتي تستخدم يف أجهزة تتبع RFID لخطوط التجمع ويف 

التطبيقات األخرى الشبيهة.
ملنع حدوث تداخل مع األجهزة الواردة أعاله، التزم باالحتياطات التالية. تأكد من أن وحدة • 

إرسال RFID ال تعمل قبل استخدام هذا الجهاز. متى الحظت أن الجهاز يسبب تداخًال مع 
وحدات اإلرسال املرخصة والتي تستخدم يف أجهزة تتبع RFID، قم عىل الفور باختيار تردد تشغيل 

جديد لهذا الجهاز ملنع حدوث املزيد من التداخل. إذا الحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخالً مع 
.FUJIFILM منخفضة الجهد، اتصل بوكيل RFID أجهزة تتبع

2.4DS/OF4 يشري هذا امللصق إىل أن هذا الجهاز يعمل عىل حزمة الرتدد
2,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني DSSS و OFDM وقد يتسبب يف 

حدوث تداخل عند مسافات تصل حتى 40 م.
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مذكراتمذكرات
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مذكراتمذكرات
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