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اإلكسسوارات املرفقة
العنارص التالية مرفقة مع الكامريا:

 •(× 2) NP-T125 بطاريات قابلة إلعادة للشحن طراز
 •BC-T125 شاحن بطارية طراز
محول القابس• 
 •EVF-GFX2 معني املنظر اإللكرتوين القابل للتغيري
غطاء الجسم (يأيت مثبّتًا عىل الكامريا)• 
حزام الكتف• 
واقي الكابل• 
غطاء قاعدة تثبيت الفالش الخارجي (يأيت مثبتًا بقاعدة تثبيت الفالش الخارجي)• 
غطاء طرف املزامنة (يأيت مثبتًا إىل الكامريا)• 
الدليل األسايس (هذا الدليل)• 

  O  .(40  P) ال تأيت البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعاملها

  N  •.د باختالف البلد أو املنطقة يختلف مهايئ القابس املُزوَّ
تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين املوضح أدناه لالطالع عىل معلومات حول الربامج املتاحة للكامريا الخاصة بك.• 

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/ 



ix

معلومات حول هذا الدليل
يحتوي هذا الدليل عىل تعليامت لكامريا FUJIFILM GFX100 الرقمية الخاصة بك. تأكد من 

قراءتك واستيعابك ملحتويات الدليل قبل االستخدام.

الرموز واملصطلحات
الرموز التالية مستخدمة يف هذا الدليل:

معلومات يجب قراءتها لتفادي إلحاق التلف باملنتج.  O
معلومات إضافية قد تكون مفيدة عند استخدام املنتج.  N

صفحات قد تحتوي عىل معلومات ذات صلة.  P
يتم توضيح القوائم والنصوص األخرى عىل شاشات العرض بخط سميك. الرسوم هي ألغراض توضيحية 

فقط؛ وقد تكون الرسومات مبسطة، بينام الصور الفوتوغرافية ليست بالرضورة مأخوذة مبوديل الكامريا 
املذكور يف هذا الدليل.

تفسري املصطلحات
يشار إىل بطاقات ذاكرة SD و SDHC و SDXC االختيارية التي تستخدمها الكامريا لحفظ الصور مبصطلح 

."LCD" باالختصارLCD وشاشة "EVF" بطاقات الذاكرة". يشار إىل معني املنظر اإللكرتوين باالختصار"
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واقي الكابل
A مينع واقي الكبل فقدان االتصال العريض لكابل

USB ومحول التيار املرتدد. ركب الواقي كام هو 

موضح وأحكم ربط مسامر القفل.

AB

B وصل الكابل وقم بتمريره من خالل الحامي كام
هو موضح.

عصا الرتكيز باملقبض الرأيس (رافعة الرتكيز)................ 5، 35 0 
زر AF-ON باملقبض الرأيس......................................35، 78 1 
قرص األمر الخلفي باملقبض الرأيس............................ 8، 35 2 
زر Fn2 باملقبض الرأيس 3 
زر Fn1 باملقبض الرأيس 4 

زر d (تعويض التعريض الضويئ)........................35، 76
زر الغالق باملقبض الرأيس............................................. 35 5 

قفل التحكم باملقبض الرأيس......................................... 35 6 
سامعة......................................................................... 86 7 
زر Fn4 باملقبض الرأيس 8 
زر Q (القامئة الرسيعة) باملقبض الرأيس......................... 35 9 
موضع تركيب الحامل ثاليث القوائم-
^Fn5 زر
\78 ،35..... زر AE-L (قفل التعريض الضويئ) باملقبض الرأيس
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أجزاء الكامريا

لوحة الرقم التسلسيل
ال تقم بإزالة لوحة الرقم التسلسيل، والتي تبني معرف لجنة 

االتصاالت الفيدرالية (FCC ID)، عالمة CMIIT ID ،KC، الرقم 
التسلسيل، وغريها من املعلومات الهامة.

لوحة الرقم التسلسيل

ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز)
قم بإمالة أو اضغط عىل ذراع الرتكيز لتحديد منطقة الرتكيز. ميكن 

استخدام ذراع الرتكيز أيضاً لالنتقال من قامئة إىل أخرى.
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DRIVE قرص األوضاع
يُستخدم قرص األوضاع DRIVE الختيار وضع الدفع. اضغط مع 

االستمرار عىل زر تحرير قرص األوضاع DRIVE أثناء تدوير القرص 
الختيار الوضع املطلوب.

الوصفالوصفالخيارالخيار
STILL.(54 P) التقاط الصور مبعدل صورة يف املرة الواحدة أو يف سلسلة لقطات

MULTI
تسجيل تعريضات ضوئية متعددة، أو التقاط الصور باستخدام ميزة لقطات تحول البكسل 

املتعددة، أو التقاط سلسلة من الصور باستخدام ميزة التصحيح.
MOVIE.(82 P) تسجيل األفالم
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DRIVE زر
يؤدي الضغط عىل زر DRIVE عند اختيار STILL أو MULTI باستخدام 
قرص األوضاع DRIVE إىل عرض خيارات وضع الدفع. ويؤدي الضغط 

عىل هذا الزر عند اختيار MOVIE إىل عرض خيارات وضع فيلم 
.(28 P)

(STILL) خيارات وضع الدفع(MULTI) خيارات وضع الدفع

p

AE

16:9

(MOVIE) خيارات وضع الدفع
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أقراص التحكم
أدر أو اضغط عىل أقراص التحكم لـ:

قرص التحكم الخلفيقرص التحكم األمامي

تدويرتدوير

حدد عالمات تبويب القامئة أو تنقل عرب • 
القوائم

ضبط الفتحة 1، 2• 
شاهد صوًرا أخرى أثناء العرض• 

ظلل عنارص القامئة• 
اخرت التوليفة املرغوبة بني رسعة الغالق والفتحة • 

(تحويل الربنامج)
اخرت رسعة الغالق 1، 4• 
اضبط تعويض التعريض الضويئ بالضغط عىل زر • 

d وتدوير القرص 1
اضبط اإلعدادات يف القامئة الرسيعة• 
اخرت حجم إطار الرتكيز البؤري• 
اقم بالتكبري أو التصغري أثناء إعادة العرض بإطار • 

كامل
قم بالتكبري أو التصغري أثناء إعادة العرض • 

دة بإطارات متعدِّ

اضغطاضغط

 •2 ISO التبديل بني فتحة العدسة وحساسية
اضغط باستمرار لتحديد الخيار لـ D إعداد • 

الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم يف قامئة 
D (اإلعداد)

قم بالتقريب عىل نقطة الرتكيز البؤري النشطة 3• 
اضغط مع االستمرار الختيار وضع الرتكيز اليدوي • 

يف عرض الرتكيز البؤري 3
قم بالتقريب عىل نقطة الرتكيز البؤري النشطة • 

أثناء العرض

ميكن تغيريها باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم.  1
.C أو A فيجب أن تكون حلقة الفتحة عىل الوضع ،"C" أو "A" إذا كانت العدسة مزودة بحلقة فتحة بها أحد الوضعني  2

متاح فقط إذا تم تعيني تحقق من تركيز بؤرييألحد أزرار الوظائف.  3
يف حال تحديد قيمة أخرى خالف "تلقايئ" لرسعة الغالق فحسب.  4

  N .إعداد الزر/الطلب > توجيه قرص األمر D ميكن تحديد اتجاه الدوران ألقراص التحكم باستخدام
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مصباح املؤرش
تظهر حالة الكامريا مبصباح املؤرش 1.

حالة الكامرياحالة الكامريامصباح املؤرش مصباح املؤرش 11
ضبط الرتكيز مقفل.يتوهج بلون أخرض

الرتكيز أو تحذير رسعة الغالق البطيئة. ميكن التقاط الصور.وميض أخرض
وميض باللون األخرض 

والربتقايل
الكامريا قيد التشغيل: تسجيل الصور. ميكن التقاط صور إضافية.• 
الكامريا يف وضع اإليقاف: جاري تحميل الصور إىل هاتف ذيك أو كمبيوتر لوحي. *• 

تسجيل الصور. ال ميكن التقاط صور إضافية يف هذا الوقت.تتوهج بلون برتقايل
خطأ يف العدسة أو الذاكرة.وميض أحمر

* تُعرض فقط إذا تم تحديد صور لتحميلها.

  N  •.قد تظهر كذلك تحذيرات يف شاشة العرض
يظل مصباح املؤرش منطفئًا بينام تنظر بعينك إىل معني املنظر.• 
مُيكن استخدام الخيار B إعدد الفيلم > حساب الضوء الختيار املصباح (املؤرش أو الضوء املساعد للرتكيز • 

التلقايئ) الذي ييضء أثناء تسجيل أفالم الفيديو واختيار ما إن يومض املصباح أو أن يظل مضيئًا بشكل ثابت.

إذا كانت الكامريا قيد اإليقاف، يُيضء املصباحان املسميان "مصباح 
املؤرش 2" باللون األخرض أثناء شحن البطاريات. ويشري املصباح عىل 

اليمني إىل حالة البطارية املوجودة يف حجرية البطارية اليمنى، يف 
حني يشري املصباح عىل اليسار إىل حالة البطارية املوجودة يف حجرية 

.(42 P) البطارية اليرسى
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أجزاء الكامريا

LCD 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.

تعمل شاشة LCD أيًضا كشاشة ملس ميكن استخدامها ألغراض:   N 
 •(31 P) التصوير باللمس
 •(30 P) اختيار منطقة الرتكيز
 •(33 P) اختيار وظيفة
 •(32 P) oL تحكم أمثل يف الفيلم
 •(34 P) العرض

االتجاه "الطويل" (رأيس)
ميكن أيًضا إمالة الشاشة اللتقاط صور من زوايا مرتفعة أو منخفضة عند تدوير الكامريا اللتقاط صور باتجاه "طويل" 

(رأيس).
اضغط عىل تحرير قفل اإلمالة وقم بإمالة الشاشة كام هو موضح بالشكل 1.• 
اللتقاط صور بزاوية مرتفعة، أمسك الكامريا يف االتجاه املوضح بالشكل 2.• 

شكل 2شكل 1
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معني املنظر

 Aقاعدة تثبيت الفالش الخارجي
 B12 ..........................................تحريرات قفل معني املنظر
 C18 ..........................................................VIEW MODE زر
 D18 ...........................................................مستشعر العني
 E18 ،14 ................................(EVF) معني املنظر اإللكرتوين

 F13 .................................................................غطاء العني
 G13 .......................................أداة التحكم بتعديل الديوبرت
 H12 ................................................................... املوصالت
 Iغطاء القاعدة الساخن
 Jغطاء املوصل

EVF-TL1 محول
يسمح لك محول اإلمالة االختياري EVF-TL1 بتحريك معني املنظر يساًرا أو 

مييًنا مبقدار 45± درجة أو ألعىل أو ألسفل بني 0 و90 درجة.
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تركيب معني املنظر
يسهل استخدام معني املنظر تأطري الهدف بدقة. قم بإزالة غطاء 

قاعدة التثبيت من الكامريا وحرك معني املنظر فوق قاعدة التثبيت 
وتوقف حني يُصدر صوت نقرة مستقرًا يف مكانه.

إزالة معني املنظر
مع مواصلة الضغط عىل تحريرات القفل، (A)، اضغط عىل مقدمة معني 

املنظر (B) وحركه إليقاف التشغيل كام هو موضح.
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معني املنظر

غطاء العني
إلزالة غطاء العني، اضغط األسفل بكال اإلبهامني وحرك غطاء العني 

ألعىل.

ضبط تركيز معني املنظر
ر عنرص التحكم  إذا كانت املؤرشات التي تظهر عىل معني املنظر ضبابية، قرِّب عينك من معني املنظر ودوِّ

بتعديل الديوبرت حتى تدخل الشاشة يف وضع تركيز حاد.

لرتكيز معني املنظر:
 A.ارفع أداة التحكم بتعديل الديوبرت
 B.ر أداة التحكم لضبط الرتكيز البؤري ملعني املنظر دوِّ
 C.أِعد أداة التحكم إىل موضعها األصيل وثبِّها مبكانها

ارفع أداة التحكم قبل االستخدام. عدم اتباع هذا التدبري الوقايئ قد يتسبب يف عطل املنتج.   O 
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شاشات الكامريا
يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن أن تظهر أثناء التصوير.

ألغراض توضيحية، يتم عرض الشاشات مع إظهار كافة املؤرشات مضاءة عليها.   O 

معني املنظر اإللكرتوين

H.264
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شاشات الكامريا

 A 93 ................................................................ صقلا لماع
 B 91 ....................................................2 وضع مثبت الصورة
 C (TTL) وضع الفالش
 D تعويض الفالش
 E 91 ....................................................وضع التنسيق 35مم
 F 93 ......................................................ضغط أفالم الفيديو
 G 91 ..................................................... مؤرش املؤقت الذايت
 H الوضع املستمر
 I 91 ..................................................................نوع الغالق
 J 90 .......................................................... 2 AF+MF مؤرش
 K 104 ........................................ Bluetooth تشغيل/إيقاف
 L 88 ...............................................................توازن البياض
 M 102 ..........................................قفل توازن البياض التلقايئ
 N 88 ..............................................................محاكاة الفيلم
 O 93 ......................................... F-Log/HLG/RAW تسجيل
 P 88 ............................................................ نطاق دينامييك
 Q 88 ..........................................................أولوية النطاق D
 R 108 ،104 ........................................... حالة إرسال الصورة
 S 99 ،52 ،49 ...............................................التاريخ والوقت
 T 93 ،82...........................................................وضع الفيلم
 U 83 ................ وقت التسجيل املتاح/وقت التسجيل املنقيض
 V 103 ،47 ......................................... خيارات فتحة البطاقة
 W 1 عدد اإلطارات املتاحة
 X 88 ............................................................... حجم الصورة
 Y 88 ...............................................................جودة الصورة
 Z 90 ،30.................................................وضع شاشة اللمس
 a تحذير الحرارة

 b 3 قفل التحكم
 c 23 .................................................................أفق افرتايض
 d 77 ،67........................................................... إطار الرتكيز
 e 23 ..................................................الرسم البياين النسيجي
 f 42 ............................................................... تزويد الطاقة
 g مستوى البطارية
 h 73 ....................................................................الحساسية
 i 76 ..............................................تعويض التعريض الضويئ
 j 60 ،58.................................................................. الفتحة
 k 60 ،56..........................................................رسعة الغالق
 l 92 .....................................................................TTL قفل
 m 102 ،78 ......................................... قفل التعريض التلقايئ
 n 75 ........................................................................املعايرة
 o 54 .............................................................. وضع التصوير
 p 64 .............................................................. وضع الرتكيز 2
 q 2 مؤرش الرتكيز البؤري
 r 70 ،64............................................ مؤرش الرتكيز اليدوي 2
 s 102 ،78 ............................................. قفل الرتكيز التلقايئ
 t 71 ............................................................ مؤرش املسافة 2
 u 96 ....................................................... مستوى التسجيل 2
 v 97 .............................................................العالمة الزمنيَّة
 w 76 ،60...........................................مؤرش التعريض الضويئ
 x 108 ،104 ..................................حالة تنزيل بيانات املوقع
 y 71 .....................................................معاينة عمق النطاق
 z 93 ................................................H.265(HEVC)/H.264

 0 90 ،72................................................. التحقق من الرتكيز

يظهر "9999" إذا كان هناك مساحة ألكرث من 9999 إطار.  1
.(EVF)إعداد الشاشة > وضع املؤرشات الكبرية Dلـ ON ال يُعرض إذا تم تحديد  2

يتم عرضها عند قفل عنارص التحكم بالضغط مع االستمرار عىل الزر MENU/OK. ميكن إنهاء قفل التحكم بواسطة الضغط مع   3
االستمرار عىل الزر MENU/OK مرة أخرى.
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LCD شاشة

H.264 ALL-Intra
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شاشات الكامريا

 A 93 ................................................................ صقلا لماع
 B 90 ،72 ................................................ التحقق من الرتكيز
 C 71 .....................................................معاينة عمق النطاق
 D 93 ................................................H.265(HEVC)/H.264

 E 108 ،104 ..................................حالة تنزيل بيانات املوقع
 F 91 ....................................................وضع التنسيق 35مم
 G 93 ......................................................ضغط أفالم الفيديو
 H 104 ........................................ Bluetooth تشغيل/إيقاف
 I 108 ،104 ........................................... حالة إرسال الصورة
 J 93 ،82...........................................................وضع الفيلم
 K 83 ................ وقت التسجيل املتاح/وقت التسجيل املنقيض
 L 103 ،47 ......................................... خيارات فتحة البطاقة
 M 1 عدد اإلطارات املتاحة
 N 88 ............................................................... حجم الصورة
 O 88 ...............................................................جودة الصورة
 P 99 ،52 ،49 ...............................................التاريخ والوقت
 Q 90 ،30.............................................. وضع شاشة اللمس 3
 R 102 ..........................................قفل توازن البياض التلقايئ
 S 88 ...............................................................توازن البياض
 T 88 ..............................................................محاكاة الفيلم
 U 93 ......................................... F-Log/HLG/RAW تسجيل
 V 88 ............................................................ نطاق دينامييك
 W 88 ..........................................................أولوية النطاق D
 X 4 قفل التحكم
 Y تحذير الحرارة
 Z 23 .................................................................أفق افرتايض
 a 23 ..................................................الرسم البياين النسيجي

 b 77 ،67........................................................... إطار الرتكيز
 c 42 ............................................................... تزويد الطاقة
 d مستوى البطارية
 e 71 ............................................................ مؤرش املسافة 2
 f 73 ....................................................................الحساسية
 g 76 ..............................................تعويض التعريض الضويئ
 h 60 ،58.................................................................. الفتحة
 i 97 .............................................................العالمة الزمنيَّة
 j 60 ،56..........................................................رسعة الغالق
 k 92 .....................................................................TTL قفل
 l 102 ،78 ......................................... قفل التعريض التلقايئ
 m 75 ........................................................................املعايرة
 n 54 .............................................................. وضع التصوير
 o 64 .............................................................. وضع الرتكيز 2
 p 2 مؤرش الرتكيز البؤري
 q 70 ،64............................................ مؤرش الرتكيز اليدوي 2
 r 102 ،78 ............................................. قفل الرتكيز التلقايئ
 s 90 .......................................................... 2 AF+MF مؤرش
 t 91 ..................................................................نوع الغالق
 u 96 ....................................................... مستوى التسجيل 2
 v الوضع املستمر
 w 91 ..................................................... مؤرش املؤقت الذايت
 x 76 ،60...........................................مؤرش التعريض الضويئ
 y تعويض الفالش
 z (TTL) وضع الفالش
وضع مثبت الصورة 2.................................................... 91 0 

يظهر "9999" إذا كان هناك مساحة ألكرث من 9999 إطار.  1
.(LCD)إعداد الشاشة > وضع املؤرشات الكبرية Dلـ ON ال يُعرض إذا تم تحديد  2

ميكن أيًضا الوصول إىل وظائف الكامريا من خالل عنارص التحكم باللمس.  3
يتم عرضها عند قفل عنارص التحكم بالضغط مع االستمرار عىل الزر MENU/OK. ميكن إنهاء قفل التحكم بواسطة الضغط مع   4

االستمرار عىل الزر MENU/OK مرة أخرى.
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اختيار وضع العرض
اضغط عىل زر VIEW MODE (وضع العرض) للتبديل بني أوضاع 

العرض التالية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

يؤدي وضع عينك يف معني املنظر إىل تشغيل معني املنظر وإطفاء شاشة LCD؛ ويؤدي E مستشعر العني
.LCD إبعاد عينك إىل إطفاء معني املنظر وتشغيل شاشة

تشغيل معني املنظر، إطفاء شاشة EVF.LCD فقط
يتم تشغيل شاشة LCD، إيقاف تشغيل معني املنظر.LCD فقط

E + فقط EVF   يؤدي وضع عينك عىل معني املنظر إىل تشغيل معني املنظر؛ وإبعادها يؤدي إىل إطفاء
معني املنظر. تظل شاشة LCD منطفئة.

E مستشعر العني + 
LCD عرض صورة

يؤدِّي وضع عينك مبحاذاة معني املنظر أثناء التصوير إىل تشغيله ويف املُقابل تُستخدم 
شاشة LCD لعرض الصور مبجرَّد إبعاد عينك من معني املنظر أثناء التصوير.

مستشعر العني
قد يستجيب مستشعر العني ألهداف غري عينك أو لضوء ساطع بشكل • 

مبارش عىل املستشعر.
 •.LCD يتم تعطيل مستشعر العني بينام يتم ميل شاشة

مستشعر العني
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شاشات الكامريا

تعديل سطوع الشاشة
ميكن ضبط سطوع وتشبع ألوان منظار الرؤية وشاشة LCD باستخدام العنارص املوجودة يف قامئة 

D إعداد الشاشة. اخرت سطوع EVF أو لون EVF لضبط سطوع أو تشبع ألوان منظار الرؤية، أو اخرت 
.LCD لضبط سطوع أو تشبع ألوان شاشة LCD أو لون LCD سطوع



20

1

DISP/BACK زر
يتحكم زر DISP/BACK يف عرض املؤرشات املوجودة عىل معني املنظر 

.LCD وشاشة
يجب أن يتم تحديد مؤرشات EVF وLCD بشكل منفصل.    N 

الختيار شاشة EVF، ضع عينك عىل معني املنظر أثناء استخدام زر 
.DISP/BACK

معني املنظر
شاشة كاملة (بدون مؤرشات)شاشة كاملة

املؤرشات القياسيةعرض مزدوج (وضع الرتكيز اليدوي فقط)

قيايس (بدون مؤرشات)
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شاشات الكامريا

LCD شاشة
بدون مؤرشاتاملؤرشات القياسية

عرض املعلوماتعرض مزدوج (وضع الرتكيز اليدوي فقط)

العرض املزدوج
يتكون العرض املزدوج من نافذة كبرية بإطار كامل وتقريب أقل ملنطقة الرتكيز البؤري.
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تخصيص العرض القيايس
الختيار العنارص التي يتم عرضها يف شاشة املؤرش القياسية:

عرض املؤرشات القياسية. 1
استخدم زر DISP/BACK لعرض املؤرشات القياسية.

اخرت تهيئة العرض حسب طلب. 2
حدد D إعداد الشاشة > تهيئة العرض حسب طلب يف قامئة اإلعداد.

اخرت العنارص. 3
ظلل العنارص واضغط عىل MENU/OK للتحديد أو إلغاء التحديد.

اإلعداد االفرتايضاإلعداد االفرتايضالعنرصالعنرص
STILLSTILLMOVIEMOVIE

RRخطوط إرشادية للتأطري

RRمستوى إلكرتوين

RRإطار الرتكيز

AF مؤرش مسافةRR

MF مؤرش مسافةRR

RRرسم بياين نسيجي

RRتنبيه تظليل منظر مبارش

RRتصوير مختار

ISO وضع حساسية/S-فتحة/رسعةRR

RRحول الخلفية

RRتعويض التعرض (رقمي)

RRتعويض التعرض (مقياس)

RRوضع الرتكيز

RRقياس ضويئ

—Rنوع الغالق
—Rفالش

اإلعداد االفرتايضاإلعداد االفرتايضالعنرصالعنرص
STILLSTILLMOVIEMOVIE

—Rوضع متواصل
RRوضع تثبيت الصورة املزدوج

RRوضع شاشة اللمس

RRتوازن البياض

RRمحاكاة فيلم

RRنطاق دينامييك

RRوضع التعزيز

—Rاملتبقي من االطارات
—Rجودة/حجم الصورة

R—وضع فيلم ومدة التسجيل

—Rوضع التنسيق 35مم
RRأمر إرسال الصور

R—مستوى املايك

RRرسالة اإلرشاد

RRمستوى البطارية

RRمخطط اإلطار

اضغط DISP/BACK لحفظ التغيريات. 4

اضغط DISP/BACK حسب الحاجة للخروج من القوائم والعودة إىل شاشة التصوير. 5
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شاشات الكامريا

أفق افرتايض
تحديد مستوى إلكرتوين سيؤدي إىل عرض األفق االفرتايض. تصبح الكامريا 
مستوية عندما يتداخل خطني. الحظ أنه قد ال يتم عرض األفق االفرتايض 

ح)،  إذا تم تصويب عدسة الكامريا ألعىل أو ألسفل. لعرض ثاليث األبعاد (موضَّ
اضغط عىل زر الوظيفة الذي تم تعيني مستوى إلكرتوين إليه.

معدل االنحدارمعدل العطوف

مخطط اإلطار
قم بتمكني مخطط اإلطار لجعل رؤية حدود اإلطار أسهل مع الخلفيات املظلمة.

رسوم بيانية نسيجية
تُظهر املخططات توزيع األلوان يف الصورة. ميثل املحور األفقي السطوع، بينام ميثل املحور الرأيس عدد النقاط الضوئية 

(بيكسل).

عدد البكسالت

الظاللالتظليالت
سطوع النقاط الضوئية (البيكسل)

تعرض مثايل: يتم توزيع النقاط الضوئية (البيكسالت) يف منحى متساوي عىل طول • 
النطاق اللوين.

تعرض زائد: تتجمع النقاط الضوئية (البيكسالت) عىل الجانب األمين من املخطط.• 

تعرض ناقص: تتجمع النقاط الضوئية (البيكسالت) عىل الجانب األيرس من املخطط.• 

لرؤية رسوم بيانية نسيجية RGB منفصلة وشاشة عرض توضح املناطق يف 
اإلطار التي سيتم زيادة تعريضها الضويئ يف اإلعدادات الحالية املركبة عىل 

العرض من خالل العدسة. اضغط زر الوظيفة الذي تم تعيينه لـالرسم 
البياين.
 Aتومض املناطق ذات التعريض الزائد
 BRGB الرسوم البيانية النسيجية
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شاشة LCD الثانوية
من بني اإلعدادات التي ميكن عرضها عىل شاشة LCD الثانوية رسعة 

 .ISO الغالق وفتحة العدسة وحساسية

شاشة LCD الثانوية

RL
RL

KK
DD EE FF GG

HHIIJJ

AA

BB

CC

االختيار االفرتايضاالختيار االفرتايض
Aرسعة الغالقGمحاكاة فيلم
BالفتحةHمستوى البطارية
CISOIاإلطار املتبقي
Dتصوير مختارJخيارات فتحة الكارت
Eجودة/حجم الصورةKمقياس d
Fتوازن البياض

  N .إعداد الشاشة > ضبط الشاشة الفرعية D ميكن تحديد اإلعدادات التي تُعرض باستخدام
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شاشات الكامريا

االنتقال بني املؤرشات يف شاشة LCD الثانوية
تتغري املؤرشات املعروضة عىل شاشة LCD الثانوية يف كل مرة يتم 

الضغط فيها عىل زر وضع شاشة LCD الثانوية.

أقراصمعلومات

RL

الرسم البياين
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زر اإلضاءة الخلفية للشاشة الثانوية
 LCD الثانوية عندما تجد أن شاشة LCD لتشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة
الثانوية داكنة جًدا بحيث ال ميكن قراءة ما عليها، اضغط عىل زر اإلضاءة 

الخلفية للشاشة الثانوية. واضغط عىل الزر مرة أخرى إليقاف تشغيل 
اإلضاءة الخلفية.

لون الخلفية
ميكن اختيار لون خلفية شاشة LCD الثانوية (ما بني األسود أو األبيض) باستخدام الخيار D إعداد الشاشة > 

لون خلفية الشاشة الفرعية يف القامئة D (إعداد). ويُرجى مالحظة أن الخلفية تُعرض باللون األبيض دامئًا يف حال 
تشغيل اإلضاءة الخلفية لشاشة LCD الثانوية.
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شاشات الكامريا

الشاشة الثانوية الخلفية
من بني املؤرشات التي ميكن عرضها عىل الشاشة الثانوية الخلفية 

الرسوم البيانية النسيجية ومؤرش تعويض التعريض الضويئ.

الشاشة الثانوية الخلفية

FF EE DDFF

AA BB CC

االختيار االفرتايضاالختيار االفرتايض
AالفتحةDتوازن البياض
Bرسعة الغالقEمحاكاة فيلم
CISOFتعويض التعرض

  N  • إعداد الشاشة > إعداد شاشة خلفية فرعية الختيار املؤرشات املعروضة أو إيقاف تشغيل الشاشة D استخدم
الثانوية الخلفية.

يؤدي وضع العني عىل معني املنظر يف حال متكني مستشعر العني إىل إيقاف تشغيل الشاشة الثانوية الخلفية.• 
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استخدام القوائم
.MENU/OK لعرض القوائم، اضغط عىل زر

القوائم
يتم عرض قوائم مختلفة أثناء التصوير الفوتوغرايف الثابت وتسجيل األفالم والعرض.

التصويرالتصوير
 STILL عىل DRIVE ضبط قرص الوضع

MULTI أو

HD
4K
F-Log/HLG/RAW

MOVIE عىل DRIVE ضبط قرص الوضع

2)العرضالعرض JPG/1

RAW

أثناء العرض
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استخدام القوائم

اختيار تبويب قامئة
للتنقل بني القوائم:

اضغط زر MENU/OK لعرض القوائم. 1

اضغط ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) إىل اليسار لتظليل عالمة  2
التبويب الخاصة بالقامئة الحالية.

تبويب

اضغط ذراع الرتكيز إىل األعىل أو األسفل لتظليل عالمة التبويب التي تحتوي عىل العنرص املطلوب. 3

اضغط ذراع الرتكيز إىل اليمني لوضع املؤرش يف القامئة. 4
  N  استخدم قرص التحكم األمامي لتحديد عالمات تبويب القامئة أو تصفح القوائم وقرص التحكم الخلفي لتظليل

عنارص القامئة.
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وضع شاشة اللمس
تعمل شاشة LCD أيًضا كشاشة ملس.

عنارص التحكم يف اللمس للتصوير
د ON لـ  لتمكني عنارص التحكم باللمس، حدِّ

D إعداد الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس > x إعداد شاشة 
اللمس.

EVF

ON
OFF

EVF

مُيكن استخدام شاشة LCD لتحديد منطقة الرتكيز البؤري يف حني توضع اإلطارات عىل الصور 
يف معني املنظر اإللكرتوين (EVF). استخدم D إعداد الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس > 

إعدادات منطقة شاشة ملس EVF الختيار املنطقة التي تود أن تظهر بها عنارص التحكُّم باللمس.

  N  إعداد < AF/MF إعداد Gعندما يتم تحديد تشغيل اكتشاف الوجه لـ op إذا تم متكني تحديد الوجه
اكتشاف الوجه/العني، فيمكن اختيار الوجه املستخدم للرتكيز البؤري عن طريق عنارص التحكم يف اللمس.
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وضع شاشة اللمس

LCD شاشة
ميكن اختيار العملية التي ستجرى عن طريق الضغط عىل مؤرش 

وضع شاشة اللمس املوجود يف الشاشة. ميكن استخدام عنارص 
التحكم يف اللمس للعمليات التالية:

الوصفالوصفالوضعالوضع

ضبط تلقايئ باللم

AF OFF

يف وضع الرتكيز S (AF-S)، تقوم الكامريا بالرتكيز عندما تنقر عىل هدفك عىل الشاشة. • 
.AF OFF يقفل الرتكيز عىل املسافة الحالية حتى تنقر عىل األيقونة

يف وضع الرتكيز C (AF-C)، تبدأ الكامريا يف الرتكيز عندما تنقر عىل هدفك عىل • 
الشاشة. سوف تستمر الكامريا يف ضبط الرتكيز البؤري مع حدوث تغيريات يف املسافة 

.AF OFF التي يقع عليها الهدف حتى تنقر عىل األيقونة
يف وضع الرتكيز اليدوي (MF)، ميكنك النقر عىل الشاشة للرتكيز عىل الهدف املُحدد • 

باستخدام وظيفة الرتكيز البؤري التلقايئ.

انقر لتحديد نقطة للرتكيز البؤري أو التكبري. سينتقل إطار الرتكيز البؤري إىل النقطة منطقةمنطقة
املحددة.

تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.إيقافإيقاف

تُستخدم عنارص تحكم يف اللمس مختلفة أثناء زوم الرتكيز البؤري.   O 
  N  • < إعداد الزر/الطلب D يف OFF لتعطيل عنارص التحكم يف اللمس وإخفاء مؤرش وضع شاشة اللمس، حدد

ضبط شاشة اللمس > x إعداد شاشة اللمس.
ميكن تعديل إعدادات التحكم يف اللمس باستخدام G إعداد xF <  AF/MF وضع شاشة اللمس.• 
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oL تحكم أمثل يف الفيلم
يؤدي تحديد ON لـ B إعدد الفيلم > تحكم أمثل يف 

ن لألفالم يف شاشة  الفيلم oL أو النقر فوق زر الوضع املُحسَّ
التصوير إىل تحسني استخدام أقراص التحكم وعنارص التحكم باللمس 

لتسجيل األفالم. ميكن استخدام هذا ملنع تسجيل األصوات الصادرة 
عن الكامريا يف مقاطع األفالم.

رسعة الغالق• 
فتحة العدسة• 
تعويض التعرض• 
 •ISO

ضبط مستوى املايك الخارجي/• 
ضبط مستوى املايك الداخيل

فلرت الرياح• 
مستوى صوت سامعة الرأس• 
F محاكاة فيلم• 
F توازن البياض• 
F وضع مثبت الصور• 
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 

  N  •.نة لألفالم إىل تعطيل حلقة الفتحة يؤدي متكني عنارص التحكم املُحسَّ
عندما يتم متكني التحكم األمثل يف الفيلم، ميكن استخدام زر الوضع األمثل للفيلم لتغيري إعدادات التصوير أو • 

تعطيل التحكم األمثل يف الفيلم.

زر الوضع األمثل يف الفيلم
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وضع شاشة اللمس

وظيفة اللمس
ميكن تعيني الوظائف لحركات الوميض الرسيعة التالية بطريقة 

مشابهة ألزرار الوظيفة كثرياً:
 •T-Fn1 :حركة رسيعة لألعىل
 •T-Fn2 :حركة رسيعة لليسار
 •T-Fn3 :حركة رسيعة لليمني
 •T-Fn4 :حركة رسيعة لألسفل

  N  • يف بعض الحاالت، حركات الوميض التابعة لخاصية اللمس تعرض
قامئة. انقر لتحديد الخيار املرغوب به.

25.5

إمياءات الوظائف اللمسية معطلة بشكل افرتايض. لتمكني إمياءات الوظائف اللمسية، حدد ON لـD إعداد • 
الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس > c وظيفة اللمس.
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وضع شاشة اللمس

عنارص التحكم يف العرض
عند اختيار ON يف D إعداد الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس > a إعداد شاشة اللمس، ميكن 

استخدام عنارص التحكم يف اللمس لعمليات العرض التالية:
حركة رسيعة: حرك إصبعك رسيًعا عىل الشاشة لعرض صور أخرى.• 

زوم: ضع إصبعني عىل الشاشة وفرق بينهام للتكبري.• 

َقرص: ضع إصبعني عىل الشاشة وحركهام مًعا للتصغري.• 

ميكن تصغري الصور إىل أن تكون الصورة كلها مرئية، وليس أكرث من ذلك.   N 
الضغط مرتني: اضغط عىل الشاشة مرتني لتكبري نقطة الرتكيز.• 

التمرير: شاهد مناطق أخرى من الصورة أثناء ضبط زوم العرض.• 
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التقاط الصور يف االتجاه الرأيس
تساعد األزرار املوجودة باملقبض الرأيس وأقراص التحكم 

وعصا الرتكيز (رافعة الرتكيز) عىل تسهيل استخدام 
الكامريا يف حال تدويرها اللتقاط الصور يف االتجاه الرأيس 

("الطويل").
االتجاه األفقي 

("العريض")
االتجاه الرأيس 

("الطويل")

  N  • LOCK الستخدام األزرار وأقراص التحكم وعصا الرتكيز باملقبض الرأيس، حرّك قفل التحكم باملقبض الرأيس من
إىل z. ويساعدك اختيار LOCK عىل منع االستخدام غري املقصود لعنارص التحكم باملقبض الرأيس عند تدوير 

الكامريا اللتقاط الصور يف االتجاه األفقي ("العريض").
تؤدي أقراص التحكم باملقبض الرأيس األدوار نفسها التي تؤديها عنارص التحكم املناظرة لها عند التصوير يف • 

االتجاه األفقي.

تدوير الشاشة
عند تحديد ON لـ D إعداد الشاشة > تدوير تلقايئ للشاشات، تدور املؤرشات التي يف معني املنظر 

وشاشة LCD تلقائيًا لتطابق اتجاه الكامريا.
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الخطوات األوىل
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تركيب رشيط التعليق
ركِّب رشيط التعليق.

ح. أدخل رشيط التعليق عرب الغطاء الواقي ومشبك رشيط التعليق واربط الحزام كام هو موضَّ
  O .لتجنب سقوط الكامريا، تأكد من أن الرشيط مثبت بشكل صحيح

حزام مشبك الحزام غطاء واقي

كرر الخطوات السابقة للثقب الثاين.
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تركيب عدسة
.FUJIFILM G ميكن استخدام الكامريا مع العدسات الخاصة بقاعدة

انزع غطاء الجسم من الكامريا والغطاء الخلفي من العدسة. ضع 
العدسة عىل قاعدة التثبيت، مع جعل العالمات املوجودة عىل 

العدسة محاذية لتلك املوجودة عىل الكامريا (A)، ثم أدر العدسة 
.(B) حتى تستقر وتصدر صوت نقرة

  O  •.عند تركيب العدسات، احرص عىل عدم دخول األتربة أو أي أجسام غريبة إىل الكامريا
احرص عىل عدم ملس األجزاء الداخلية للكامريا.• 
قم بتدوير العدسة حتى تثبت يف مكانها.• 
ال تضغط عىل زر تحرير العدسة أثناء تركيب العدسة.• 

إزالة العدسات
إلزالة العدسة، أطفئ الكامريا، ثم اضغط عىل زر تحرير العدسة (A) وقم 

.(B) بتدوير العدسة كام هو موضح
لتجنب تراكم األتربة عىل العدسة أو داخل الكامريا، استبدل أغطية    O 
العدسة وغطاء جسم الكامريا عندما ال تكون هناك عدسات مركبة.

العدسات واإلكسسوارات االختيارية األخرى
.FUJIFILM G ميكن استخدام الكامريا مع العدسات واإلكسسوارات الخاصة بقاعدة

  O .(أي تبديلها) اتبع التدابري الوقائية التالية عند تركيب العدسات أو إزالتها
تحقق من أن العدسات خالية من األتربة وغريها من األجسام الغربية.• 
ال تُغريِّ العدسات تحت ضوء الشمس املبارش أو تحت أي مصدر من مصادر الضوء الساطع. قد يتسبب تركيز • 

الضوء داخل الكامريا يف خلل وظيفي.
ركِّب أغطية العدسة قبل تبديل العدسات.• 
اطلع عىل الدليل املُزوَّد مع العدسة للحصول عىل معلومات حول االستخدام.• 
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شحن البطاريات
ألسباب تتعلق بالسالمة، ال تكون البطارية مشحونة بالطاقة عند إرسالها إىل العميل. لن تعمل 

الكامريا إذا مل يتم شحن البطارية؛ لذا تأكد من شحن البطارية قبل استخدام الكامريا. قبل شحن 
البطارية، أوقف تشغيل الكامريا.

  O  •.NP-T125 الكامريا مزودة ببطاريات من طراز
يستغرق الشحن حوايل 140 دقيقة.• 

وصل محول القابس. 1
  O  محول القابس املرفق مع الكامريا يختلف حسب الدولة أو منطقة الرشاء؛ احرص عىل استخدام املحول

املناسب لبلدك أو منطقتك كام هو موضح يف اإلشعار املرفق.

ضع البطارية يف الشاحن. 2
أدخل البطارية يف االتجاه املوضح بالسهم.

وصل الشاحن. 3
وصل الشاحن مبصدر كهريب داخيل. سييضء مؤرش الشحن.

اشحن البطارية. 4
انزع البطارية بعد اكتامل الشحن.



41

2

شحن البطاريات

مؤرش الشحن
يشري مؤرش الشحن إىل وضع شحن البطارية كام ييل:

الوظيفةالوظيفةحالة البطاريةحالة البطاريةمؤرش الشحنمؤرش الشحن

أدخل البطارية.مل يتم إدخال البطارية.إيقاف تشغيل
انزع البطارية.البطارية مشحونة بالكامل.

—جاري شحن البطارية.تشغيل
افصل الشاحن وأخرج البطارية.خطأ يف الشحن.وميض

  O  • د متوافق مع مصادر الطاقة التي ترتاوح قوتها الكهربائية بني 100 و 240 فولت (قد يتوجَّب الشاحن املُزوَّ
عليك استخدام محول قابس يف حالة االستخدام ما وراء البحر).

ال تضع أي ملصقات أو أي أشياء أخرى عىل البطارية. عدم اتباع هذه التعليامت قد يسبب صعوبة نزع • 
البطارية من الكامريا.

ال توصل طريف البطارية ببعضهم البعض (قرص البطارية). قد ترتفع درجة حرارة البطارية.• 
اقرأ التحذيرات الواردة يف قسم "البطارية ومزود الطاقة".• 
ال تستخدم إال البطاريات األصلية من Fujifilm املصممة الستخدامها مع هذه الكامريا. عدم اتباع هذه • 

التعليامت قد يتسبب يف عطل املنتج.
ال تنزع امللصقات عن البطارية أو متزق أو تقرش الغطاء الخارجي.• 
تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي يف حالة عدم االستعامل. اشحن البطارية قبل االستعامل مبدة يوم أو • 

يومني.
إذا نفد شحن البطارية برسعة، فإن البطارية قد وصلت إىل نهاية فرتة صالحيتها ويجب استبدالها.• 
افصل الشاحن من مصدر الطاقة يف حالة عدم استخدامه.• 
نظف الغبار عن طريف البطارية بقطعة قامش نظيفة وجافة. عدم مالحظة هذا التحذير قد مينع البطارية من • 

الشحن.
الحظ أن مدة الشحن تزداد مع انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة.• 
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الشحن عن طريق محول التيار املرتدد
ستقوم البطارية املدخلة يف الكامري أيًضا بالشحن أثناء عمل الكامريا مبحول تيار مرتدد اختياري AC-15V. يستغرق 

الشحن حوايل 120 دقيقة.

تظهر حالة شحن البطارية من خالل أيقونات حالة البطارية أثناء عمل 
الكامريا (وضع العرض) ومن خالل املصباحني املسميني "مصباح املؤرش 2" يف 
حال إيقاف الكامريا. ويُبنّي املصباح األيرس حالة البطارية يف حجرية البطارية 
اليرسى التي تحمل الرمز "L"، يف حني يُبنّي املصباح األمين حالة البطارية يف 

."R" حجرية البطارية اليمنى التي تحمل الرمز

حالة البطاريةحالة البطاريةمصباح املؤرش مصباح املؤرش 22 (عند إيقاف الكامريا) (عند إيقاف الكامريا)أيقونة حالة البطارية (عند تشغيل الكامريا)أيقونة حالة البطارية (عند تشغيل الكامريا)
جارِي شحن البطاريةتشغيلY (أصفر)
اكتامل الشحنإيقاف تشغيلN (أخرض)
خطأ يف الشحنيومضZ (أحمر)

  O .قد تزداد أوقات الشحن يف حال ترك الكامريا تعمل أثناء الشحن

  N  ستعرض الكامريا رمز "تزويد الطاقة" عند تشغيلها باستخدام محول
.AC-15V تيار مرتدد
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شحن البطاريات

الشحن عرب الكمبيوتر
يجري شحن البطاريات أيًضا يف حال توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر. أوقف تشغيل الكامريا وأدخل البطاريات وقم 

.USB بتوصيل كبل

 (C من النوع) USB موصل

تظهر حالة البطارية من خالل مصباح املؤرش 2.
حالة البطاريةحالة البطاريةمصباح املؤرش مصباح املؤرش 22

جاري شحن البطاريةتشغيل
اكتامل الشحنإيقاف تشغيل

خطأ يف الشحنوميض
  O  •.أو لوحة مفاتيح USB قم بتوصيل الكامريا مبارشة بالكمبيوتر، وال تستخدم مشرتك

سيتوقف الشحن إذا دخل الكمبيوتر وضع السكون. الستئناف الشحن، قم بتنشيط الكمبيوتر وقم بفصل كبل • 
USB وإعادة توصيله.

قد ال يتم دعم الشحن وفًقا لطراز الكمبيوتر، وإعدادات الكمبيوتر، وحالة الكمبيوتر الحالية.• 
تستغرق البطارية حوايل 400 دقيقة لشحنها باستخدام دخل الشحن بقوة 5 فولت/500 مليل أمبري.• 

  N  • يف حالة تشغيل الكامريا أثناء الشحن، سينتهي الشحن وسيتم
استخدام وصلة USB بدالً من ذلك لتشغيل الكامريا. سيبدأ مستوى 

البطارية يف االنخفاض تدريجيًا.

 •.USB ستعرض الكامريا رمز "تزويد الطاقة" عند تزويدها بالطاقة عرب
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لبطاريات
بعد الشحن، أدخل البطاريات يف الكامريا كام هو مبني باألسفل.

أخرج علبة البطارية. 1
أدر مزالج علبة البطارية، ومن ثم أخرج علبة البطارية.

  O  • ال تقم بإخراج علبة البطارية أثناء عمل الكامريا. عدم اتباع
هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي إىل تلف ملفات الصور أو 

بطاقات الذاكرة.
أخرج علبة البطارية برفق ودون عنف.• 

ح. 2 أدخل البطاريات كام هو موضَّ

  O  • أدخل البطارية يف االتجاه املوضح. ال تستخدم أو تحاول استخدام القوة مع البطارية سواء يف حالة
إدخالها أو إخراجها.

تأكد من تثبيت البطارية بإحكام.• 
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لبطاريات

أدخل علبة البطارية وثّبتها يف مكانها، مع تدوير املزالج حتى يعود إىل وضعه األصيل. 3

إخراج البطاريات
ح. بعد إيقاف الكامريا، أدر مزالج علبة البطارية، ومن ثم أخرج علبة البطارية. أخرج البطاريات كام هو موضَّ

قد تصبح البطارية ساخنة عند استخدامها يف البيئات ذات درجة الحرارة العالية. توخ الحذر عند إزالة البطارية.   O 



46

2

إدخال بطاقات الذاكرة
تخزن الصور عىل بطاقات الذاكرة (تباع بشكل منفصل).

ميكن استخدام بطاقتني يف الكامريا، واحدة يف كل فتحة من فتحتيها.   N 

افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. 1
حرر املُثبت وافتح الغطاء.

ال تغلق الكامريا أو تخرج بطاقة الذاكرة أثناء إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة أو أثناء تسجيل أو مسح أي    O 
بيانات من بطاقة الذاكرة. عدم اتباع هذه التعليامت قد يؤدي إىل تلف بطاقة الذاكرة.

أدخل بطاقة ذاكرة. 2
أمسك البطاقة باالتجاه املوضح، ادفعها داخل التجويف حتى 

يصدر عنها صوت نقرة وتستقر يف مكانها بشكل صحيح خلف 
الفتحة. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وقم بتثبيته.

تأكد من وضع البطاقة يف االتجاه الصحيح، أدخل البطاقة بشكل عمودي بدون إمالة وال تستخدم القوة.   O 
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إدخال بطاقات الذاكرة

 إزالة بطاقات الذاكرة
قبل إزالة بطاقات الذاكرة، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وافتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

اضغط وحرر البطاقة إلخراجها جزئيًا (ملنع البطاقة من السقوط من الفتحة، 
اضغط عىل وسط البطاقة وحررها ببطء بدون إبعاد أصبعك عن البطاقة). 

بعد ذلك، ميكن إخراج البطاقة باليد.

 استخدام بطاقتّي ذاكرة
ميكن استخدام بطاقتني يف الكامريا، واحدة يف كل فتحة من فتحتيها. يف اإلعدادات االفرتاضية، ال يتم حفظ 

الصور عىل البطاقة املوجودة يف الفتحة الثانية إال بعد امتالء البطاقة املوجودة يف الفتحة األوىل. ميكن تغيري 
ذلك باستخدام D حفظ بيانات اإلعداد > x إعداد فتحة البطاقة. ميكن اختيار البطاقة املستخدمة 

لحفظ األفالم باستخدام D حفظ بيانات اإلعداد > F إعداد فتحة البطاقة.
العرضالعرضالوصفالوصفالخيارالخيار

تسلسيل 
(اإلعداد االفرتايض)

ال يتم استخدام البطاقة املوجودة يف الفتحة الثانية إال بعد امتالء البطاقة 
املوجودة يف الفتحة األوىل. عند اختيار الفتحة الثانية من أجل D حفظ بيانات 
اإلعداد > اخرت الفتحة (xمتسلسل)، سيبدأ التسجيل عىل البطاقة املوجودة 

يف الفتحة الثانية والتحويل إىل الفتحة األوىل عند امتالء البطاقة املوجودة يف 
الفتحة الثانية.

يتم تسجيل كل صورة مرتني، صورة عىل كل بطاقة.احتياطي

RAW / JPEG

كام يف تسلسيل، باستثناء أن نسخة RAW من الصور التي التقطت بواسطة 
 NORMAL+RAW أو FINE+RAW أو SUPER FINE+RAW الخيار

املحدد إىل H إعداد جودة الصورة > جودة الصورة سيتم حفظها يف البطاقة 
املوجودة يف الفتحة األوىل ونسخة JPEG يف البطاقة املوجودة يف الفتحة الثانية.
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تشغيل وإطفاء الكامريا
استخدم مفتاح ON/OFF لتشغيل أو إطفاء الكامريا.

حرّك املفتاح إىل الوضع ON لتشغيل الكامريا، أو الوضع OFF إليقاف 
تشغيل الكامريا.

بصامت اإلصابع والعالمات األخرى عىل العدسة أو معني املنظر قد تؤثر عىل الصور أو عىل عرضها من خالل    O 
معني املنظر. حافظ عىل نظافة العدسة ومعني املنظر.

  N  •.أثناء التصوير إىل بدء العرض a يؤدي الضغط عىل الزر 
اضغط عىل زر غالق الكامريا جزئيًا للعودة لوضع التصوير.• 
يتم إطفاء الكامريا تلقائيًا يف حالة عدم تنفيذ أي عمليات خالل املدة الزمنية التي تم اختيارها لـ D ادارة • 

الطاقة > إيقاف تلقايئ. إلعادة تنشيط الكامريا بعد إطفائها تلقائيًا، اضغط عىل زر الغالق جزئيًا أو أدر مفتاح 
.ON ثم أدره مرة أخرى إىل ،OFF إىل ON/OFF
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اإلعداد األسايس
عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل، ميكنك اختيار اللغة وضبط الساعة. يف اإلعدادات االفرتاضية، 
ميكنك إقران الكامريا مع الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي بحيث ميكنك مزامنة الساعات أو 

تحميل الصور يف وقت الحق. اتبع الخطوات التالية عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل.
إذا كنت تنوي إقران الكامريا مع الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي، فعليك بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق    N 
FUJIFILM Camera Remote وشغله عىل الجهاز الذيك قبل املتابعة. ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة: 

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

ل الكامريا. 1 شغِّ
سيتم عرض مربح حواري الختيار اللغة.

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

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

.FUJIFILM Camera Remote لوحي أثناء تشغيل تطبيق
.DISP/BACK لتجاوز اإلقران، اضغط   N 

FUJIFILM QR
Camera Remote
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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.

1/ 1/2019 12:00 PM

.(52 P) DISP/BACK لضبط الساعة يدوياً، اضغط   N 

قم مبزامنة إعدادات الكامريا مع اإلعدادات املهّيئة عىل  5
هاتفك الذيك أو حاسبك اللوحي.

  N .Bluetooth ضبط التوصيل > إعدادات D د يف أي وقت باستخدام مُيكن تغيري الخيار املُحدَّ

اضبط الساعة. 6
اضغط MENU/OK لضبط ساعة الكامريا وفقاً للوقت الذي يشري إليه هاتفك الذيك أو كمبيوترك 

اللوحي وانتقل إىل وضع التصوير.

حدد D إعداد املستخدم > صياغة يف التبويب D (إعداد). 7
هيئ بطاقات الذاكرة قبل استخدامها ألول مرة، وتأكد من إعادة تهيئة كل بطاقات الذاكرة بعد    O 

استعاملها مع الكمبيوتر أو أي جهاز أخر.

8 .MENU/OK ظلل الفتحة املحتوية عىل البطاقة التي ترغب يف تهيئتها واضغط عىل

سيظهر مربع حواري للتأكيد. لتهيئة بطاقة الذاكرة، ظلل  9
.MENU/OK موافق واضغط

  N  للخروج دون تهيئة بطاقة الذاكرة، اخرت إلغاء أو اضغط
.DISP/BACK

1
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اإلعداد األسايس

 O  • جميع البيانات—مبا يف ذلك الصور املحمية—سوف يتم حذفها من بطاقة الذاكرة. تأكد من أن امللفات املهمة
قد تم نسخها عىل الحاسب أو جهاز تخزين أخر.

ال تُخرج علبة البطارية أثناء التهيئة.• 

 N  • ميكن أيًضا عرض قامئة التهيئة بالضغط عىل وسط قرص التحكم الخلفي أثناء الضغط مع االستمرار عىل
.b زر

يف حالة نزع بطارية الكامريا ملدة طويلة، سيتم إعادة ضبط الساعة وسيظهر حوار اختيار اللغة عند تشغيل • 
الكامريا.

تخطي الخطوة الحالية
إذا تخطيت خطوة معينة، فسيظهر مربع حوار للتأكيد، حدد ال لتجنب تكرار أي خطوات تخطيتها عندما تقوم بتشغيل 

الكامريا يف املرة القادمة.
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اإلعداد األسايس

 اختيار لغة مختلفة
لتغيري اللغة:

اعرض خيارات اللغة. 1
.aQ < إعداد املستخدم D حدد

يختار اللغة. 2
.MENU/OK ظلل الخيار املرغوب واضغط عىل

تغيري الوقت والتاريخ
لضبط ساعة الكامريا:

اعرض خيارات تاريخ/وقت. 1
حدد D إعداد املستخدم > تاريخ/وقت.

اضبط الساعة. 2
اضغط ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) إىل اليسار أو اليمني لتظليل السنة والشهر واليوم والساعة 

والدقيقة واضغط إىل األعىل أو األسفل للتغيري. اضغط عىل MENU/OK لضبط الساعة.
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 التقاط الصور وعرضها
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M و A و S و P األوضاع
توفر األوضاع P و S و A و M درجات مختلفة من التحكم يف رسعة الغالق والفتحة.

الوضع AE :P مربمج
يسمح للكامريا باختيار رسعة الغالق والفتحة لتحقيق التعريض الضويئ األمثل. ميكن تحديد القيم األخرى 

التي تنتج نفس درجة التعريض الضويئ بتغيري الربنامج.

1 .STILL إىل DRIVE أدر قرص األوضاع

2 .P حدد الوضع
.P ثم حدد Fn2 اعرض خيارات تصوير مختار بالضغط عىل الزر

سيظهر الرمز P عىل الشاشة.



55

3

M و A و S و P األوضاع

  O  إذا كان الهدف املراد تصويره خارج مجال قياس املسافة الخاص بالكامريا، فسيتم عرض رسعة الغالق والفتحة
عىل شكل "– – –".

  N  • عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض Fn2 يكون تصوير مختار معييًنا للزر
قامئة تصوير مختار إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام 

.Fn2 ميكن تعيني أدوار أخرى للزر
ميكن أيًضا اختيار وضع التصوير باستخدام H إعداد جودة الصورة > تصوير مختار.• 
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AE أولوية غالق :S الوضع
الختيار رسعة الغالق ويسمح للكامريا بضبط الفتحة لتحقيق التعريض الضويئ األمثل.

1 .STILL إىل DRIVE أدر قرص األوضاع

2 .S حدد الوضع
.S ثم حدد Fn2 اعرض خيارات تصوير مختار بالضغط عىل الزر

سيظهر الرمز S عىل الشاشة.

أدر قرص التحكم الخلفي الختيار رسعة الغالق. 3
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M و A و S و P األوضاع

  O  • إذا تعذر تحقيق التعريض الضويئ الصحيح عند رسعة الغالق املختارة، فسيتم عرض فتحة العدسة باللون
األحمر.

إذا كان الهدف املراد تصويره خارج مجال القياس الخاص بالكامريا، فسوف تعرض الفتحة "– – –".• 

  N  •.ميكن ضبط رسعة الحاجب أثناء الضغط حتى املنتصف عىل زر الحاجب
يكون تصوير مختار معييًنا للزر Fn2 عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض • 

قامئة تصوير مختار إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام 
.Fn2 ميكن تعيني أدوار أخرى للزر

ميكن أيًضا اختيار وضع التصوير باستخدام H إعداد جودة الصورة > تصوير مختار.• 
ميكن قفل رسعة الغالق بالضغط مع االستمرار عىل الزر الذي تم تعيني تصوير مختار له. إللغاء قفل رسعة • 

الغالق، اضغط مع االستمرار عىل الزر نفسه مرة أخرى.
عند رسعات الغالق األبطأ من ثانية واحدة، سيتم عرض مؤقت تنازيل أثناء تشغيل التعريض الضويئ.• 
لتقليل "التشويش" (البقع) يف التعريضات الضوئية ملدة طويلة، اخرت ON من أجل H إعداد جودة • 

الصورة >تعريض ضويئ طويل NR. يرجى االنتباه إىل أن ذلك قد يؤدي إىل زيادة الوقت الالزم لتسجيل الصور 
بعد التصوير.

ستصبح الصورة خارج نطاق الرتكيز البؤري يف حال تحريك الكامريا أثناء التعريض الضويئ ملدة طويلة، لذا • 
يُوىص باستخدام حامل ثاليث القوائم.



58

3

AE أولوية فتحة العدسة :A الوضع
اخرت فتحة واترك الكامريا تضبط رسعة الغالق للحصول عىل التعريض الضويئ األمثل.

1 .STILL إىل DRIVE أدر قرص األوضاع

2 .A حدد الوضع
.A ثم حدد Fn2 اعرض خيارات تصوير مختار بالضغط عىل الزر

سيظهر الرمز A عىل الشاشة.

أدر حلقة فتحة العدسة الختيار فتحة عدسة. 3
  N  • إذا مل تكن العدسة مزودة بحلقة فتحة، فيمكن ضبط الفتحة باستخدام قرص التحكم األمامي يف

الكامريا.
إذا كانت العدسة مزودة بحلقة فتحة بها أحد الوضعني "A" أو "C"، فيمكن استخدام قرص التحكم • 

.C أو A األمامي لضبط الفتحة عند تدوير حلقة الفتحة إىل الوضع
ميكن تغيري األدوار التي يؤديها قرص التحكم األمامي باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص • 

التحكم.
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M و A و S و P األوضاع

  O  •.إذا تعذر تحقيق التعريض الضويئ الصحيح عند الفتحة املختارة، فسيتم عرض رسعة الغالق باللون األحمر
إذا كان الهدف املراد تصويره خارج مجال القياس الخاص بالكامريا، فسيتم عرض رسعة الغالق هكذا "– – –".• 

  N  •.ميكن ضبط الفتحة حتى أثناء الضغط عىل زر الغالق جزئيًا
يكون تصوير مختار معييًنا للزر Fn2 عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض • 

قامئة تصوير مختار إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام 
.Fn2 ميكن تعيني أدوار أخرى للزر

ميكن أيًضا اختيار وضع التصوير باستخدام H إعداد جودة الصورة > تصوير مختار.• 
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الوضع M: تعريض ضويئ يدوي
يف الوضع اليدوي، يتحكم املستخدم يف كل من رسعة الغالق والفتحة. ميكن تحقيق تعريًضا ضوئيًا زائًدا 
(أكرث سطوًعا) أو تعريًضا ضوئيًا ناقًصا (أغمق) عمًدا، األمر الذي يُتيح للمستخدم مجموعة من التعبري 
اإلبداعي الفردي. تُعرض كمية التعريض الزائد أو الناقص للصورة يف اإلعدادات الحالية بواسطة مؤرش 

التعريض الضويئ؛ اضبط رسعة الغالق والفتحة حتى يتم الوصول إىل التعريض الضويئ املطلوب.

1 .STILL إىل DRIVE أدر قرص األوضاع

2 .M حدد الوضع
اعرض خيارات تصوير مختار بالضغط عىل الزر Fn2 ثم حدد 

.M

سيظهر الرمز M عىل الشاشة.
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M و A و S و P األوضاع

أدر قرص التحكم الخلفي الختيار رسعة الغالق وأدر حلقة  3
فتحة العدسة الختيار الفتحة.

  N  • تتضمن شاشة الضبط اليدوي للتعريض الضويئ مؤرش تعريض ضويئ يوضح مقدار زيادة أو نقص
التعريض الضويئ للصورة باستخدام اإلعدادات الحالية.

إذا مل تكن العدسة مزودة بحلقة فتحة، فيمكن ضبط الفتحة باستخدام قرص التحكم األمامي يف • 
الكامريا.

إذا كانت العدسة مزودة بحلقة فتحة بها أحد الوضعني "A" أو "C"، فيمكن استخدام قرص التحكم • 
.C أو A األمامي لضبط الفتحة عند تدوير حلقة الفتحة إىل الوضع

ميكن تغيري األدوار التي يؤديها قرص التحكم األمامي باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص • 
التحكم.

  N  • عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض Fn2 يكون تصوير مختار معييًنا للزر
قامئة تصوير مختار إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام 

.Fn2 ميكن تعيني أدوار أخرى للزر
ميكن أيًضا اختيار وضع التصوير باستخدام H إعداد جودة الصورة > تصوير مختار.• 
ميكن قفل رسعة الغالق بالضغط مع االستمرار عىل الزر الذي تم تعيني تصوير مختار له. إللغاء قفل رسعة • 

الغالق، اضغط مع االستمرار عىل الزر نفسه مرة أخرى.
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M و A و S و P األوضاع

BULB

حدد رسعة الغالق الخاصة BULB (مفتوح) للحصول عىل تعريض ضويئ طويل ميكنك فيه فتح وغلق الغالق 
يدويًا. يوىص باستخدام حامل ثاليث القوائم ملنع تحرك الكامريا أثناء التعرض الضويئ.

1 .BULB اضبط رسعة الغالق عىل

اضغط عىل زر الغالق ضغطة كاملة حتى النهاية. 2
سيظل الغالق مفتوًحا ملدة تصل إىل 60 دقيقة أثناء الضغط عىل زر الغالق.• 
تعرض الشاشة الوقت املُنقيض منذ بدء التعريض الضويئ.• 
يؤدي تحرير زر الغالق إىل قفل زر الغالق وإنهاء التعريض الضويئ. ستبدأ املعالجة، وستعرض • 

الكامريا وقت املعالجة املتبقي.
  N  •.يؤدي إىل تثبيت رسعة الغالق عند 30 ثانية A تحديد فتحة تبلغ

لتقليل "التشويش" (البقع) يف التعريضات الضوئية ملدة طويلة، اخرت ON من أجل H إعداد جودة الصورة > • 
تعريض ضويئ طويل NR. يرجى االنتباه إىل أن ذلك قد يؤدي إىل زيادة الوقت الالزم لتسجيل الصور بعد 

التصوير.

استخدام جهاز تحكم عن بعد
ميكن استخدام جهاز تحكم عن بعد للتعريض الضويئ الطويل. عند استخدام 

أجهزة تحكم عن بعد اختيارية من الطراز RR-100 أو أي جهاز تحكم عن 
بعد إلكرتوين ُمزوَّد من طرف ثالث، وصله إىل موصل جهاز التحكم عن بعد 

الخاص بالكامريا.
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الرتكيز البؤري التلقايئ
يلتقط الصور باستخدام تركيز بؤري تلقايئ.

1  C أو S قم بتدوير مفتاح اختيار وضع الرتكيز البؤري إىل
.(64 P) 

2 .(65 P) AF اخرت وضع

3 .(67 P) حدد موضع وحجم إطار الرتكيز

التقط الصور. 4
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وضع الرتكيز
استخدم مفتاح اختيار وضع الرتكيز الختيار كيفية ضبط الكامريا 

للرتكيز.

اخرت من بني الخيارات التالية:
الوصفالوصفالوضعالوضع
S

(AF-S)
تركيز بؤري تلقايئ واحد: يقفل الرتكيز أثناء الضغط الجزيئ عىل مغالق الكامريا. اختاره لألهداف 

الثابتة.
C

(AF-C)
تركيز بؤري تلقايئ مستمر: يتم ضبط الرتكيز البؤري باستمرار ليعكس التغريات يف املسافة املؤدية 

إىل الهدف عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا. يُستخدم مع األهداف املتحركة.
M

(يدوي)
يدوي: تركيز يدوي باستخدام حلقة تركيز العدسة. يتم اختياره للتحكم اليدوي يف الرتكيز أو يف 

.(70 P) املواقف التي تكون فيها الكامريا غري قادرة عىل الرتكيز باستخدام الرتكيز التلقايئ

  N  • بغض النظر عن الخيار املحدد، سوف يتم استخدام الرتكيز اليدوي عندما تكون العدسة يف وضع الرتكيز
اليدوي.

إذا تم تحديد ON من أجل G إعداد AF/MF >  ضبط AF املسبق، فسيتم ضبط الرتكيز البؤري باستمرار يف • 
الوضعني S و C حتى عند عدم الضغط عىل زر الغالق.
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الرتكيز البؤري التلقايئ

(AF وضع) خيارات الرتكيز التلقايئ
ميكن تكييف الرتكيز البؤري مع مجموعة متنوعة من األهداف عن طريق تغيري مجموعة اإلعدادات 

املحددة ألوضاع الرتكيز البؤري والرتكيز البؤري التلقايئ.

1 .AF لعرض خيارات وضع Fn5 اضغط عىل الزر

اخرت وضع الرتكيز البؤري التلقايئ. 2
  N  • عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض خيارات Fn5 معييًنا للزر AF يكون وضع

وضع AF إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام ميكن 
.Fn5 تعيني أدوار أخرى للزر

 •.AF وضع < AF/MF إعداد G أيًضا باستخدام AF وميكن تحديد وضع

تعتمد كيفية ضبط الكامريا للرتكيز البؤري عىل وضع الرتكيز البؤري.

((AF-SAF-S)  )  SS وضع الرتكيز البؤري وضع الرتكيز البؤري
منوذج صورةمنوذج صورةالوصفالوصفالخيارالخيار

r
نقطة واحدة

تقوم الكامريا بضبط الرتكيز عىل الهدف يف نقطة 
الرتكيز البؤري املحددة. تُستخدم للرتكيز بنقطة 

عىل هدف محدد.

y
النطاق

تقوم الكامريا بضبط الرتكيز عىل الهدف يف نطاق 
الرتكيز البؤري املحدد. تتضمن نطاقات الرتكيز 

نقاط تركيز بؤري متعددة، مام يجعل من السهل 
الرتكيز عىل األهداف املتحركة.
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منوذج صورةمنوذج صورةالوصفالوصفالخيارالخيار

z
واسع

تضبط الكامريا الرتكيز البؤري تلقائيًا عىل األهداف 
عالية التباين؛ يف حني تعرض الشاشة املناطق التي 

يتم ضبط الرتكيز البؤري عليها.

j
الكل

قم بتدوير قرص التحكم الخلفي يف شاشة اختيار نقطة الرتكيز (P 67، 68) للتبديل بني 
أوضاع الرتكيز البؤري التلقايئ بالرتتيب التايل: r نقطة واحدة و y النطاق و z واسع.

((AF-CAF-C)  )  CC وضع الرتكيز البؤري وضع الرتكيز البؤري
منوذج صورةمنوذج صورةالوصفالوصفالخيارالخيار

r
نقطة واحدة

يتتبع الرتكيز البؤري الهدف عند نقطة الرتكيز 
البؤري املحددة. يستخدم لألهداف املتحركة 

لألمام أو بعيًدا عن الكامريا.

y
النطاق

تعمل الكامريا عىل تتبع الرتكيز البؤري يف منطقة 
الرتكيز البؤري املحددة. استخدم ذلك لألهداف 

التي تتحرك عىل نحٍو متوقع إىل حٍد ما.

z
تتبع

يتتبع الرتكيز البؤري الهدف عرب منطقة واسعة 
من اإلطار.

j
الكل

قم بتدوير قرص التحكم الخلفي يف شاشة اختيار نقطة الرتكيز (P 67، 68) للتبديل بني 
أوضاع الرتكيز البؤري التلقايئ بالرتتيب التايل: r نقطة واحدة و y النطاق و z تتبع.
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الرتكيز البؤري التلقايئ

اختيار نقطة الرتكيز
اخرت نقطة تركيز للرتكيز البؤري التلقايئ.

عرض شاشة نقطة الرتكيز
اضغط زر MENU/OK واذهب إىل قامئة التصوير. 1

اخرت G إعداد AF/MF > منطقة الرتكيز لعرض شاشة نقطة الرتكيز. 2

استخدام ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) وقرص التحكم الخلفي الختيار منطقة الرتكيز البؤري. 3
.(30 P) ميكن أيًضا تحديد نقطة الرتكيز باستخدام عنارص التحكم باللمس   N 

اختيار نقطة تركيز
استخدم ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) الختيار نقطة الرتكيز البؤري 

واستخدم قرص التحكم الخلفي الختيار حجم إطار الرتكيز البؤري. 
يختلف اإلجراء باختالف الخيار املحدد بالنسبة لوضع الرتكيز البؤري 

التلقايئ.

AFAF وضع وضع

قرص التحكم الخلفيقرص التحكم الخلفيذراع الرتكيزذراع الرتكيز

اضغطاضغطتدويرتدويراضغطاضغطإمالةإمالة

rr

حدد نقطة الرتكيز 
البؤري

حدد نقطة الرتكيز 
البؤري املركزية

اخرت من 6 أحجام 
استعادة الحجم األصيللإلطار

yy
اخرت من 3 أحجام 

لإلطار

zz—

  N .S تتبع/واسع يف وضع الرتكيز z ال يتوفر اختيار نقطة الرتكيز البؤري اليدوي عند اختيار



68

3

شاشة نقطة الرتكيز
تختلف شاشة نقطة الرتكيز باختالف الخيار املحدد بالنسبة لوضع الرتكيز البؤري التلقايئ.

تظهر إطارات الرتكيز البؤري يف صورة مربعات صغرية ()، وتظهر نطاقات الرتكيز البؤري يف صورة مربعات    N 
كبرية.

AFAF وضع وضع
zz تتبع/واسع تتبع/واسعyy النطاق النطاقrr نقطة واحدة نقطة واحدة

ميكن تحديد عدد النقاط املتاحة 
باستخدام G إعداد AF/MF > عدد 

نقاط الرتكيز.

اخرت من النطاقات املزودة بـ 7 × 7 أو 
5 × 5 أو 3 × 3 نقاط تركيز.

ضع إطار الرتكيز البؤري عىل الهدف 
الذي تريد تتبعه باستخدام وظيفة 

الرتكيز البؤري التلقايئ املستمر.

الرتكيز البؤري التلقايئ
بالرغم من أن الكامريا تتمتع بدقة عالية يف نظام الرتكيز التلقايئ، إال أنها رمبا ال تستطيع أن تضبط الرتكيز عىل بعض 

األهداف املدرجة أدناه.
األهداف الالمعة جداً مثل املرايا أو أجسام السيارات.• 
األهداف املصورة عرب نافذة أو أشياء أخرى عاكسة.• 
األهداف الداكنة واألهداف التي متتص الضوء أكرث من عكسه، مثل الشعر والفراء.• 
األهداف غري الجوهرية، مثل الدخان أو اللهب.• 
األهداف التي تُظهر تباين قليل مع الخلفية.• 
األهداف التي تأيت أمام أو خلف يشء عايل التباين والذي يوجد أيضا يف إطار الرتكيز (عىل سبيل املثال، هدف تم • 

تصويره أمام ستارة ذات عنارص عالية التباين).
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الرتكيز البؤري التلقايئ

لتحقق من الرتكيز البؤري
لتكبري منطقة الرتكيز البؤري الحالية للرتكيز البؤري الدقيق، اضغط عىل 

منتصف قرص التحكم الخلفي. استخدم عصا الرتكيز (ذراع الرتكيز) الختيار 
منطقة أخرى للرتكيز البؤري. اضغط عىل مركز قرص التحكم الخلفي مرًة 

أخرى إللغاء التكبري.

زوم الرتكيز البؤريالعرض العادي

  N  •.ميكن ضبط الزوم عن طريق تدوير قرص األمر الخلفي ،S يف وضع الرتكيز البؤري
ميكن استخدام ذراع الرتكيز البؤري لتحديد منطقة الرتكيز البؤري عندما يعمل الزوم.• 
 •.AF نقطة واحدة لوضع r حدد ،S يف وضع الرتكيز البؤري
 • AF ضبط < AF/MF إعداد G أو عند تشغيل C زوم الرتكيز البؤري غري متاح يف وضع الرتكيز البؤري

املسبق.
استخدم D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn) لتغيري الوظيفة التي يؤديها مركز قرص األمر الخلفي. • 

.(102 P) مُيكنك أيًضا تعيني وظيفته االفرتاضية لعنارص التحكم األخرى
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تركيز بؤري يدوي
يضبط الرتكيز البؤري يدويًا.

1 .M قم بتدوير مفتاح اختيار وضع الرتكيز إىل

سيظهر j يف شاشة العرض.

تركيز يدوي باستخدام حلقة تركيز العدسة. أدر الحلقة لليسار  2
لتقليل مسافة الرتكيز، لليمني لزيادتها.

التقط الصور. 3
  N  •.إعداد الزر/الطلب > حلقة الرتكيز لعكس اتجاه دوران حلقة الرتكيز D استخدام

بغض النظر عن الخيار املحدد، سوف يتم استخدام الرتكيز اليدوي عندما تكون العدسة يف وضع الرتكيز • 
اليدوي.
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التحقق من الرتكيز البؤري
تتوافر خيارات متنوعة للتحقق من الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.

مؤرش الرتكيز البؤري اليدوي
يشري الخط األبيض إىل املسافة املؤدية إىل الهدف يف منطقة الرتكيز البؤري (باملرت أو القدم حسب الخيار 
املحدد لـ D إعداد الشاشة > وحدات نطاق الرتكيز البؤري يف قامئة اإلعداد)، ويشري الرشيط األزرق إىل 

عمق النطاق، أو بعبارة أخرى املسافة أمام وخلف الهدف التي تظهر يف نطاق الرتكيز.
مسافة الرتكيز 
(خط أبيض)

عمق النطاق 

  N  • إعداد الشاشة > تهيئة العرض D يف قامئة MF و مؤرش مسافة AF إذا تم اختيار كل من مؤرش مسافة
حسب طلب، ميكن أيًضا عرض مؤرش الرتكيز اليدوي باستخدام مؤرش عمق النطاق يف الشاشة القياسية. 

استخدم زر DISP/BACK لعرض املؤرشات القياسية.
استخدام الخيار G إعداد AF/MF > مقياس عمق الحقل الختيار كيفية عرض عمق النطاق. اخرت أساس • 

تنسيق الفيلم ملساعدتك عىل إجراء تقييامت عملية لعمق النطاق للصور التي سيتم عرضها كمطبوعات وما 
شابه ذلك، واخرت أساس البكسل ملساعدتك عىل تقييم عمق النطاق للصور التي سيتم عرضها بدقة عالية عىل 

أجهزة الكمبيوتر أو شاشات العرض اإللكرتونية األخرى.
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تركيز بؤري يدوي

زوم الرتكيز البؤري
عند اختيار ON من أجل G إعداد AF/MF  > تحقق من تركيز بؤري، فستقوم الشاشة تلقائيًا بتكبري 
منطقة الرتكيز البؤري املحددة عند تدوير حلقة الرتكيز البؤري. اضغط عىل مركز قرص التحكم الخلفي 

للخروج من وضع التكبري.
  N  •.استخدم عصا الرتكيز (ذراع الرتكيز) الختيار منطقة أخرى للرتكيز البؤري

إذا تم تحديد قيايس أو إبراز ذروة الرتكيز من أجل G إعداد AF/MF > مساعد MF، فيمكن ضبط الزوم • 
عن طريق تدوير قرص األمر الخلفي. ال ميكن ضبط الزوم عند تحديد تقسيم صورة رقمية أو املنشور الدقيق 

الرقمي.
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حساسية
يضبط حساسية الكامريا تجاه الضوء.

.ISO < إعداد التصوير A اضبط الحساسية من خالل
الوصفالوصفالخيارالخيار

AUTO1

AUTO2

AUTO3

يتم ضبط الحساسية تلقائيًا استجابًة ألحوال التصوير وفًقا للجمع بني الحساسية 
املعيارية وأقىص حساسية، وأقل رسعة للغالق A إعداد التصوير > ISO. اخرت من 

.(74 P) AUTO3 و AUTO2 و AUTO1 بني

يضبط الحساسية يدويًا. تظهر القيمة املحددة يف الشاشة.100–12800

(50)  L
(102400 /51200 /25600)  H

يتم اختياره للمواقف الخاصة. الحظ أنه قد تظهر بقع يف الصور التي يتم التقاطها 
عند H، بينام يقلل L من النطاق الدينامييك.

  N  •.ال يتم إعادة تعيني الحساسية عند إغالق الكامريا
ميكنك استخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص التحكم حسب الرغبة، من أجل تهيئة الكامريا بحيث • 

ميكن ضبط حساسية ISO باستخدام قرص التحكم األمامي أو الخلفي.

ضبط الحساسية 
ميكن استخدام القيم األعىل لتقليل التشوش يف الصور عندما تكون اإلضاءة ضعيفة، يف حني تتيح القيم األدىن الحصول 

عىل رسعات غالق أبطأ أو فتحات أعرض يف الضوء الساطع، ومع ذلك، الحظ أن البقع قد تظهر يف الصور امللتقطة عند 
مستويات حساسية عالية.
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حساسية

AUTO

 AUTO2 و AUTO1 اخرت الحساسية األولية، الحساسية القصوى، والحد االدىن من رسعة الغالق لألوضاع
.AUTO3 و

الخياراتالخياراتالعنرصالعنرص
االختيار االفرتايضاالختيار االفرتايض

AUTO1AUTO1AUTO2AUTO2AUTO3AUTO3

100100– 12800حساسية افرتاضية

20080016003200– 12800الحد االقىص من الحساسية

تلقايئ1/500– 1/4 ثانية، تلقايئالحد االدىن من رسعة الغالق

تقوم الكامريا تلقائيًا باختيار قيمة حساسية فيام بني القيمة االفرتاضية والقيمة القصوى؛ وال يجري رفع قيمة 
الحساسية عن القيمة االفرتاضية إال إذا كانت رسعة الغالق املطلوبة للتعريض الضويئ املثايل أبطأ من القيمة 

املحددة يف الحد االدىن من رسعة الغالق.
  N  • ،إذا كانت القيمة املحددة لـ حساسية افرتاضية أعىل من تلك املحددة من أجل الحد االقىص من. الحساسية

سيتم ضبط حساسية افرتاضية عىل القيمة املحددة من أجل الحد االقىص من الحساسية.
قد تختار الكامريا رسعات غالق أبطأ من الحد االدىن من رسعة الغالق إذا كانت الصور ستظل بتعرض ناقص • 

عند القيمة املختارة من أجل الحد االقىص من الحساسية.
يف حال تحديد تلقايئ لإلعداد الحد االدىن من رسعة الغالق، ستقوم الكامريا تلقائيًا بضبط الحد األدىن لرسعة • 

الغالق وفًقا للبعد البؤري للعدسة (يظل اإلعداد كام هو سواًء كانت وظيفة تثبيت الصورة قيد التشغيل أو 
اإليقاف).
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املعايرة
اخرت الكيفية التي تقيس بها الكامريا التعريض الضويئ.

يقدم وضع A إعداد التصوير > قياس ضويئ االختيار من بني خيارات القياس التالية:
.OFF إعداد اكتشاف الوجه/العني يف وضع < AF/MF إعداد G سيرسي الخيار املحدد فقط عند يكون   O 

الوصفالوصفالوضعالوضع
o
متعددمتعدد

ستحدد الكامريا عىل الفور التعريض الضويئ بناًء عىل تحليل الرتكيب، واللون، وتوزيع السطوع. 
يوىص به يف معظم األحوال.

p
تقيس الكامريا اإلطار بالكامل ولكنها تخصص أكرب قياس ملنطقة املنتصف.وزن وسطيوزن وسطي

v
بقعيبقعي

تقيس الكامريا ظروف اإلضاءة يف منطقة تعادل %2 من اإلطار. يُوىص باستخدام هذا الوضع مع 
األهداف ذات اإلضاءة الخلفية ويف الحاالت األخرى التي تكون فيها الخلفية أكرث سطوًعا أو أكرث 

قتامة من الهدف الرئييس.

w
متوسطمتوسط

يتم تحديد التعرض عند املتوسط بالنسبة لكامل اإلطار. يوفر تعرض ثابت عرب عديد من اللقطات 
التي لها نفس اإلضاءة، ويكون فعال بصورة خاصة للمناظر الطبيعية وصور البورتريه لألشخاص 

الذين يرتدون األسود أو األبيض.

  N  ومنطقة SPOT AEتشابك < AF/MF إعداد G لـ ON لقياس الهدف يف منطقة الرتكيز البؤري املحددة، اخرت
.(90 P) تركيز
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تعويض التعريض الضويئ
يضبط التعريض الضويئ.

اضغط مع االستمرار عىل الزر d وأدر قرص التحكم الخلفي إىل 
.LCD أن تظهر القيمة املرغوبة يف معني املنظر أو شاشة

  O .تختلف كمية التعويض املتاحة حسب وضع التصوير

 d زر
إذا تم تحديد مفتاح تشغيل/إيقاف لـ D إعداد الزر/الطلب > ضبط زر تعويض التعرض، فيمكن ضبط تعويض 

التعريض الضويئ بالضغط عىل زر d مرة واحدة، وتدوير قرص التحكم الخلفي، ثم الضغط عىل زر d مرة أخرى. 
.(Fn) إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة D ميكن إسناد تعويض التعريض الضويئ إىل عنارص تحكم أخرى باستخدام
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قفل الرتكيز/التعريض الضويئ
سيُقفل الرتكيز والتعريض الضويئ عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا.

قم بوضع الهدف املراد تصويره يف إطار الرتكيز البؤري،  1
واضغط عىل زر الغالق جزئيًا لقفل الرتكيز والتعريض الضويئ. 

سيتم قفل الرتكيز والتعريض الضويئ أثناء الضغط عىل زر 
الغالق جزئيًا (قفل الرتكيز/التعريض التلقايئ).

اضغط الزر ضغطة كاملة حتى النهاية. 2
  N /إعداد الزر D لـ ON ال تتوفر وظيفة قفل الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ عرب زر الغالق إال يف حال تحديد

الطلب > AF للغالق، AE للغالق.
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قفل الرتكيز/التعريض الضويئ

عنارص تحكم أخرى
ميكن أيًضا قفل الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ باستخدام أزرار 

الوظائف. يف اإلعدادات االفرتاضية، ميكنك استخدام زر AE-L لقفل 
التعريض الضويئ دون قفل الرتكيز. إذا تم تعيني زر قفل AF فقط 
لـ AF-ON، ميكن استخدامه لقفل الرتكيز بطريقة مشابهة دون قفل 

التعريض الضويئ.

لن يؤدي الضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف إىل إنهاء القفل • 
طاملا يتم الضغط عىل عنرص التحكم الذي تم تعيينه.

إذا تم تحديد مفتاح تشغيل/ ايقاف القفل AE/AF لـ• 
D إعداد الزر/الطلب > وضع القفل AE/AF، ال ميكن إنهاء 

القفل إال إذا تم الضغط عىل عنرص التحكم مرًة ثانية.

 AE-L رز
(قفل التعريض الضويئ)

AF-ON رز

  N  •.ميكن استخدام رافعة الرتكيز (ذراع الرتكيز) لتغيري موضع نقطة الرتكيز البؤري أثناء قفل التعريض الضويئ
ميكن تعيني أدوار أخرى لألزرار الوظيفية من خالل D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام ميكن • 

 .(102 P) تعيني قفل التعريض الضويئ والرتكيز أيًضا إىل أزرار وظيفية أخرى
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عرض الصور
.LCD ميكن عرض الصور يف معني املنظر أو شاشة

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

من املمكن عرض صور إضافية بالضغط عىل ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) إىل اليسار أو اليمني أو تدوير قرص 
التحكم األمامي. اضغط ذراع الرتكيز أو قم بتدوير قرص التحكم إىل اليمني لعرض الصور بالرتتيب املسجل 
أو إىل اليسار لعرض الصور برتتيب عكيس. استمر يف الضغط عىل ذراع الرتكيز للتنقل برسعة والوصول إىل 

اإلطار املطلوب.
الصور امللتقطة باستخدام كامريات أخرى توجد عليها عالمة أيقونة m ("صورة هدية") للتحذير من أنها قد ال    N 

تظهر بشكل صحيح وأن زوم العرض قد ال يكون متاًحا.

بطاقتّي ذاكرة
إذا تم إدخال بطاقتّي ذاكرة، ميكنك الضغط مع االستمرار عىل زر a الختيار بطاقة منهام للعرض. ميكنك أيًضا 

تحديد بطاقة باستخدام الخيار C قامئة التشغيل > تبديل الفتحة.
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حذف الصور
استخدم زر b لحذف الصور.

ال ميكن اسرتجاع الصور املحذوفة. قم بحامية الصور املهمة أو انسخها إىل جهاز كمبيوتر أو أي وحدة تخزين    O 
قبل املتابعة.

عند عرض صورة يف إطار كامل، اضغط زر b واخرت إطار. 1

2  MENU/OK اضغط ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) إىل اليسار أو اليمني للتنقل بني الصور، واضغط
للحذف (لن يتم عرض مربع حوار التأكيد). كرر هذا اإلجراء لحذف املزيد من الصور.

  N  •.(98 P) الصور املحمية ال ميكن حذفها. أزل الحامية عن الصور التي ترغب يف حذفها 
 •.(98 P) قامئة التشغيل > مسح C ميكن كذلك حذف الصور من القوائم باستخدام الخيار
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تسجيل وعرض األفالم
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تسجيل األفالم
يوضح هذا القسم كيفية تسجيل أفالم يف وضع تلقايئ.

1 .MOVIE إىل DRIVE أدر قرص األوضاع

2 .P حدد الوضع
.P ثم حدد Fn2 اعرض خيارات تصوير مختار بالضغط عىل الزر

سيظهر الرمز AUTO عىل الشاشة.

  N  • عند إرسال الكامريا إليك من البائع. ومع ذلك، ميكن تعيني دور عرض Fn2 يكون تصوير مختار معييًنا للزر
قامئة تصوير مختار إىل أزرار الوظائف األخرى باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn). كام 

.Fn2 ميكن تعيني أدوار أخرى للزر
ميكن أيًضا اختيار وضع التصوير باستخدام Bإعدد الفيلم > تصوير مختار.• 
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تسجيل األفالم

اضغط عىل زر الغالق ضغطة كاملة حتى النهاية. 3
سيبدأ التسجيل.

م التسجيل.•   يتم عرض مؤرش تسجيل (V) أثناء تقدُّ
يتم عرض الوقت املتبقي من خالل شاشة عد تنازيل، • 

يف حني تعرض شاشة أخرى عًدا تصاعديًا لحساب وقت 
التسجيل.

وقت التسجيل
الوقت املتبقي

اضغط الزر مرة أخرى إلنهاء التسجيل. ينتهي التسجيل تلقائياً عند وصول الفيلم للحد األقىص للطول  4
أو عند امتالء بطاقة الذاكرة.

  O  • يتم تسجيل الصوت عربامليكروفون الداخيل أو أي ميكروفون خارجي اختياري. ال تغطي امليكروفون أثناء
التسجيل.

الحظ أنه قد يلتقط امليكروفون الصوت الناتج عن العدسة واألصوات األخرى التي تصدرها الكامريا أثناء • 
التسجيل.

قد تظهر خطوط أفقية أو رأسية يف األفالم التي تحوي أجسام ساطعة جداً. هذا طبيعي وال يدل عىل قصور • 
يف األداء.
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  N  • إعدد الفيلم > حساب الضوء الختيار B ييضء مصباح املؤرش 1 أثناء التسجيل (ميكن استخدام خيار 
املصباح—سواء كان مصباح املؤرش أو مصباح مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ—الذي ييضء أثناء تسجيل 

فيلم الفيديو وكذلك الختيار ما أن يومض أو يظل مضيئًا بشكل ثابت). أثناء التسجيل، ميكنك تغيري تعويض 
التعريض الضويئ بنحو EV 2± وضبط الزوم باستخدام حلقة الزوم عىل العدسة (يف حالة توافرها).

أثناء التسجيل ميكن القيام باآليت:• 
تعديل الحساسية  -

قم بإعادة الرتكيز باستخدام أي من الطرق التالية:  -
اضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف  •  

اضغط عىل زر وظيفة يكون تشغيل AF ُمعيًَّنا إليه  •  
استخدم عنارص التحكم باللمس  •  

-  قم بعرض رسم بياين نسيجي أو أفق اصطناعي بالضغط عىل الزر الذي تم تعيني رسم بياين نسيجي أو 
مستوى إلكرتوين إليه

قد ال يكون التسجيل متاًحا يف بعض اإلعدادات، بينام يف حاالت أخرى قد ال تنطبق اإلعدادات أثناء التسجيل.• 
الختيار منطقة الرتكيز لتسجيل أفالم الفيديو، حدد G إعداد AF/MF > منطقة الرتكيز واستخدم عصا الرتكيز • 

.(67 P) (ذراع الرتكيز) وقرص األمر الخلفي



85

4

تسجيل األفالم

تعديل إعدادات الفيلم
يؤدي الضغط عىل MENU/OK عند تحديد MOVIE باستخدام قرص الوضع DRIVE إىل عرض قامئة الفيلم.• 
ميكن تحديد حجم اإلطار ومعدله باستخدام B إعدد الفيلم > وضع فيلم.• 
الختيار البطاقة املستخدمة لتخزين األفالم، استخدم D حفظ بيانات اإلعداد > F إعداد فتحة • 

البطاقة.
 • S أو اخرت C يجري اختيار وضع الرتكيز باستخدام زر اختيار وضع الرتكيز؛ لتعديل الرتكيز املستمر، اخرت

.M وقم بتمكني الرصد الذيك للوجه. الرصد الذيك للوجه غري متاح يف وضع الرتكيز
عمق النطاق

اخرت أرقام بؤرية (f) منخفضة لتنعيم تفاصيل الخلفية. ميكن ضبط الفتحة يف الوضعني A (أولوية الفتحة AE) و
M (يدوي).
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عرض األفالم
عرض األفالم عىل الكامريا.

يتم تحديد األفالم من خالل الرمز W أثناء وضع عرض اإلطار 
الكامل. اضغط عىل ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) نحو األسفل لبدء 

إعادة تشغيل فيلم الفيديو.

ميكن تنفيذ العمليات التالية بينام يتم عرض األفالم:

ذراع الرتكيز ذراع الرتكيز 
عرض إطار كاملعرض إطار كامل(رافعة الرتكيز)(رافعة الرتكيز)

العرض قيد التقدم العرض قيد التقدم 
((xx))

العرض متوقف مؤقًتا العرض متوقف مؤقًتا 
((yy))

إنهاء العرض—لألعىل
بدء/استئناف العرضإيقاف العرض املؤقتبدء العرضلألسفل

ترجيع/تقديم إطار واحدضبط الرسعةعرض صور أخرىلليسار/لليمني

يتم عرض التقدم عىل شاشة العرض أثناء التشغيل.
ال تغطي السامعة أثناء العرض.   O 

29m59s

  N  إليقاف العرض مؤقتًا وعرض التحكم يف الصوت. اضغط ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) إىل أعىل MENU/OK اضغط
أو أسفل لتعديل مستوى الصوت، واضغط MENU/OK مرة أخرى الستئناف العرض. ميكن أيًضا تعديل مستوى 

الصوت باستخدام D إعداد الصوت > مستوى صوت العرض.
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قوائم التصوير (التصوير الفوتوغرايف الثابت)
  N  • كليهام يف كٍل من قوائم التصوير الفوتوغرايف الثابت وقوائم Fو x تتوفر العنارص التي تحمل الرمزين

تصوير األفالم. كام تنطبق التغيريات التي تُجرى عىل هذه العنارص يف أيٍّ من القامئتني أيًضا عىل العنارص 
املقابلة لها يف القامئة األخرى.

 •. يُشار إىل العنارص التي متت إضافتها أو تغيريها مع إصدار الربنامج الثابت 4.00 بالرموز 

إعداد جودة الصورة
لعرض إعدادات جودة الصورة، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير الصور، وحدد عالمة التبويب 

H (إعداد جودة الصورة).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( اخرت وضع التصوير املطلوب استخدامه للتصوير الفوتوغرايف الثابت.تصوير مختار تصوير مختار (

اخرت حجم ونسبة أبعاد الصور الفوتوغرافية الجديدة.حجم الصورةحجم الصورة
اضبط إعدادات ضغط JPEG أو قم بتمكني أو تعطيل تسجيل RAW.جودة الصورةجودة الصورة
اخرت خيارات تسجيل صور RAW.تسجيل أويلتسجيل أويل

( يختار مجموعة من األلوان ونطاق للدرجات.محاكاة فيلم محاكاة فيلم (
( اخرت درجة أحادية اللون للصور املُلتقطة باستخدام محاكاة فيلم > لون أحادي اللون لون أحادي اللون (

.MONOCHROME bو ACROS a

أضف تأثري فيلم حبيبي.تأثري حبيبيتأثري حبيبي
قم بزيادة نطاق درجات األلوان املتاحة لعرض األلوان التي متيل إىل أن تكون تأثري لون متعددتأثري لون متعدد

مشبعة بدرجة عالية، مثل درجات اللون األحمر، واألصفر واألخرض.
FX BLUEFX BLUE قم بزيادة نطاق درجات األلوان املتاحة لعرض درجات اللون األزرق.تدرج اللون تدرج اللون

برشة ناعمة.تأثري البرشة الناعمةتأثري البرشة الناعمة
اخرت نطاقًا ديناميكيًا للصور الفوتوغرافية.نطاق دينامييكنطاق دينامييك

قلِّل من فقدان التفاصيل يف املناطق املضيئة والظالل للحصول عىل نتائج DD أولوية النطاق أولوية النطاق
طبيعية املظهر عند تصوير مشاهد عالية التباين.

طابق توازن البياض وفًقا ملصدر الضوء، سواًء كان عبارة عن أشعة شمس مبارشة توازن البياضتوازن البياض
أو إضاءة اصطناعية.
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قوائم التصوير (التصوير الفوتوغرايف الثابت)

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( بالرجوع إىل منحنى درجة اللون، اضبط مظهر أماكن اإلضاءة أو الظالل، مام منحنى درجة اللون منحنى درجة اللون (

يجعلها أكرث خشونة أو نعومة.
ضبط كثافة األلوان.لونلون

حدة ونعومة الحدود.الحدةالحدة
( يقلل الضوضاء يف الصور التي يتم تصويرها بحساسيات ضوء عالية.ISO NRISO NR عاٍل  عاٍل (

( قم بزيادة الوضوح أثناء تغيري درجات اللون يف أماكن اإلضاءة والظالل بأقل الوضوح الوضوح (
قدر ممكن.

NRNR يقلل البقع يف حاالت الصور ذات التعرض الضويئ لفرتة طويلة.تعريض ضويئ طويل تعريض ضويئ طويل
قلِّل الفقد الطفيف يف الوضوح الناتج عن انحراف الضوء يف الفتحات الصغرية.محسن تعديل العدسةمحسن تعديل العدسة

اخرت سلسلة األلوان املتاحة إلعادة إنتاج اللون.حيز اللونحيز اللون
استخدم هذا الخيار إذا الحظت بقًعا ساطعة يف صورك.تعيني البكسلتعيني البكسل

( صة التي تم إنشاؤها باستخدام تحرير/ حفظ  اخرت ضبط عادي  اخرت ضبط عادي ( اخرت أحد مخازن اإلعدادات املخصَّ
الضبط العادي. اخرت أحد مخازن اإلعدادات من خاصة 1 وحتى خاصة 7.

( صة.تحرير/ حفظ الضبط العادي تحرير/ حفظ الضبط العادي ( احفظ إعدادات قامئة التصوير املخصَّ
ص صتحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ تحديث تلقايئ لإلعداد املخصَّ

( )  
صة تلقائيًا بحيث  اخرت ما إذا كنت تريد أن يتم تحديث مخازن اإلعدادات املخصَّ

تعكس التغيريات التي تُجرى عىل اإلعدادات.
xxFF ضبط وصلة القاعدة ضبط وصلة القاعدة

( )  
 FUJIFILM M باستخدام محول M-mount قم بضبط إعدادات عدسات

MOUNT ADAPTER اختياري.

AF/MF إعداد
لعرض إعداد AF/MF، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير الصور، وحدد عالمة التبويب G (إعداد 

.(AF/MF

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اخرت منطقة الرتكيز البؤري.منطقة الرتكيزمنطقة الرتكيز

AFAF اخرت حجم منطقة الرتكيز البؤري.وضع وضع
AF-CAF-C لوضع اإلعدادات املخصصة لـ اإلعدادات املخصصة لـ AF-C حدد خيارات تتبع الرتكيز البؤري املطلوب استخدامها عند اختيار

الرتكيز البؤري.
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اخرت ما إذا كان املطلوب تخزين وضع الرتكيز البؤري التلقايئ املُستخدم عندما تخزين الوضع تخزين الوضع AFAF بالتوجيه بالتوجيه

تكون الكامريا يف الوضع العمودي عىل نحٍو منفصٍل عن ذلك الوضع املُستخدم 
عندما تكون الكامريا يف الوضع األفقي.

AFAF  yzyz اخرت ما إذا كانت إطارات الرتكيز البؤري الفردية تظهر عند اختيار النطاق أو عرض نقطة عرض نقطة
.AF تتبع/واسع لـ وضع

يختار عدد نقاط الرتكيز البؤري املتوفر لتحديد نقطة الرتكيز البؤري.عدد نقاط الرتكيزعدد نقاط الرتكيز
يختار ما إن تستمر الكامريا يف ضبط الرتكيز البؤري حتى إذا مل يتم الضغط عىل ضبط ضبط AFAF املسبق املسبق

زر الغالق حتى املنتصف.
( )  AFAF مصباح  مصباح xxFF يختار ما إن يعمل ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ ملساعدة عملية الرتكيز

البؤري التلقايئ.
يختار ما إن تعطي الكامريا األفضلية لوجوه البرش بدًال من األجسام املوجودة يف إعداد اكتشاف الوجه/العنيإعداد اكتشاف الوجه/العني

الخلفية عند ضبط الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ.
AFAF++MFMF اخرت ما إذا كان من املمكن تنشيط الرتكيز البؤري اليدوي عن طريق إدارة حلقة

الرتكيز البؤري أثناء قفل الرتكيز البؤري.
MFMF يختار طريقة عرض الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.مساعد مساعد

يختار ما إن تقوم الشاشة بتكبري منطقة الرتكيز البؤري املحددة تلقائيًا عند تحقق من تركيز بؤريتحقق من تركيز بؤري
تدوير حلقة الرتكيز البؤري يف وضع تركيز بؤري يدوي.

يختار ما إن يقوم جهاز قياس البقعة بقياس إطار الرتكيز البؤري الحايل.تشابكتشابكSPOT AESPOT AE ومنطقة تركيز ومنطقة تركيز
xxFF ضبط تركز تلقاء فور ضبط تركز تلقاء فور

( )  
اخرت كيف تضبط الكامريا الرتكيز البؤري عندما يتم الضغط عىل أزرار الوظيفة 

التي تعيني مزايا مثل قفل AF لها يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.

xxFF مقياس عمق الحقل مقياس عمق الحقل

( )  
اخرت مقياًسا لعمق املجال.

اخرت ما إذا كان من املمكن التقاط الصور الفوتوغرافية عن طريق الضغط عىل أولوية تحرير/تركيزأولوية تحرير/تركيز
زر الغالق ضغطة كاملة عندما ال تكون الكامريا قيد الرتكيز البؤري.

xxFF محدد نطاق الرتكيز محدد نطاق الرتكيز

)التلقايئالتلقايئ )  
قم بتحديد مدى مسافات الرتكيز املتاحة لزيادة رسعة الرتكيز.

( يختار عمليات التصوير التي يتم إجراؤها باستخدام عنارص التحكم يف اللمس.xxFF وضع شاشة اللمس  وضع شاشة اللمس (
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قوائم التصوير (التصوير الفوتوغرايف الثابت)

إعداد التصوير
لعرض إعدادات التصوير، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير الصور، وحدد عالمة التبويب A (إعداد 

التصوير).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
حدد مدة تأخري تحرير الغالق.مؤقت ذايتمؤقت ذايت

اخرت ما إذا كنت تريد إعادة تعيني إعدادات املؤقت الذايت يف كل مرة يتم فيها حفظ ضبط مؤقت ذايتحفظ ضبط مؤقت ذايت
استخدام املؤقت أو عندما يتم إيقاف تشغيل الكامريا.

( اخرت ما إذا كنت تريد تشغيل إضاءة مصباح املؤقت الذايت أثناء التصوير مصباح التوقيت الذايت مصباح التوقيت الذايت (
الفوتوغرايف باملؤقت الذايت.

قم بتهيئة الكامريا اللتقاط عدد محدد من اللقطات تلقائيًا بفاصل زمني محدد تصوير حسب فاصل املؤقتتصوير حسب فاصل املؤقت
مسبًقا.

تنعيم التعريض الضويئ للتصوير تنعيم التعريض الضويئ للتصوير 
بفاصل زمنيبفاصل زمني

اخرت ما إذا كنت تريد ضبط التعريض الضويئ تلقائيًا أثناء التصوير الفوتوغرايف 
مبؤقت فاصل زمني ملنعها من التغريُّ بشكٍل كبري بني اللقطات.

AEAE ضبط إعدادات تصحيح التعريض الضويئ.ضبط تصحيح ضبط تصحيح
( يختار أنواع املحاكاة الثالثة املستخدمة يف تصحيح محاكاة الفيلم التسلسلية.تصوير قويس ملحاكاة فيلم تصوير قويس ملحاكاة فيلم (

اضبط إعدادات تصحيح الرتكيز البؤري.إعداد تصحيح الرتكيز البؤريإعداد تصحيح الرتكيز البؤري
اخرت الكيفية التي تقيس بها الكامريا التعريض الضويئ.قياس ضويئقياس ضويئ
يختار نوع الغالق.نوع الغالقنوع الغالق

( اخرت ما إذا كنت تريد تقليل الوميض يف الصور وشاشة العرض عند التصوير يف تقليل الوميض تقليل الوميض (
ظل ظروف اإلضاءة الفلورسنت وغريها من مصادر اإلضاءة املامثلة.

ISOISO.يضبط حساسية الكامريا تجاه الضوء
اخرت ما إذا كنت تريد متكني تثبيت الصورة.وضع مثبت الصورةوضع مثبت الصورة

التقط صوًرا بزاوية رؤية مكافئة لزاوية الرؤية الخاصة بكامريا ذات تنسيق وضع التنسيق وضع التنسيق 3535مممم
35 مم.

( أنشئ اتصاالت السلكية بالهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو غريها من xxFF االتصال الالسليك  االتصال الالسليك (
األجهزة.
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قوائم التصوير (التصوير الفوتوغرايف الثابت)

إعداد الفالش
لعرض إعدادات الفالش، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير الصور، وحدد عالمة التبويب F (إعداد 

الفالش).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اضبط تلك اإلعدادات مثل وضع التحكم يف الفالش، ومستوى الفالش، وطاقة ضبط خاصية الفالشضبط خاصية الفالش

الفالش.
اخرت ما إذا كنت تريد إزالة آثار العني الحمراء الناتجة عن الفالش.إزالة احمرار عنيإزالة احمرار عني
TTLTTL وضع قفل وضع قفل.TTL اخرت وضع قفل
LEDLED يف وحدة الفالش (إن توافر) إعداد ضوء إعداد ضوء LED اخرت ما إذا كان سيتم استخدام ضوء فيديو

كضوء صياد أو كضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ عند التقاط الصور.
اخرت املجموعات عند استخدام وحدة فالش الكامريا كوحدة تحكم لوظيفة إعداد رئييسإعداد رئييس

.Fujifilm التحكم البرصي الالسليك بالفالش عن بعد من
CHCH اخرت القناة املستخدمة لالتصال بني وحدة التحكم ووحدات الفالش عن بعد.إعداد إعداد
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قوائم التصوير (األفالم)
  N  • كليهام يف كٍل من قوائم التصوير الفوتوغرايف الثابت وقوائم Fو x تتوفر العنارص التي تحمل الرمزين

تصوير األفالم. كام تنطبق التغيريات التي تُجرى عىل هذه العنارص يف أيٍّ من القامئتني أيًضا عىل العنارص 
املقابلة لها يف القامئة األخرى.

 •. يُشار إىل العنارص التي متت إضافتها أو تغيريها مع إصدار الربنامج الثابت 4.00 بالرموز 

إعدد الفيلم
لعرض خيارات تسجيل األفالم، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير األفالم، وحدد عالمة التبويب 

B (إعدد الفيلم).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( اخرت وضع التصوير املطلوب استخدامه لتسجيل األفالم.تصوير مختار تصوير مختار (

يعدل إعدادات تسجيل الفيلم.وضع فيلموضع فيلم
( اخرت تنسيق فيلم.تنسيق امللف تنسيق امللف (
اخرت خوارزمية ضغط لألفالم.ضغط أفالم الفيديوضغط أفالم الفيديو

( اخرت ما إذا كنت تريد ضبط نسبة قص الفيلم عىل 1.1:1.تصحيح تكبري قص الفيلم تصحيح تكبري قص الفيلم (
F-LogF-Log//HLGHLG//RAWRAW تسجيل تسجيل RAW أو (Hybrid Log-Gamma)  HLG  ،F-Log اخرت وجهًة ألفالم الفيديو

.HDMI التي يتم تسجيلها عندما تكون الكامريا متصلة بجهاز
4K4K 4 وما إذا كنت تريد إخراجها عرب إخراج فيلم إخراج فيلمK اخرت كيفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة

.HDMI

اخرت كيفية تسجيل مقاطع فيديو بدقة عالية كاملة وما إذا كنت تريد إخراجها نتيجة الفيلم نتيجة الفيلم HDHD الكامل الكامل
.HDMI عرب

HDMIHDMI املعلومات املوجودة عىل شاشة الكامريا.عرض معلومات إدخال عرض معلومات إدخال HDMI يختار ما إن تعكس أجهزة
4K HDMI4K HDMI 4 إىل جودة االستعداد جودة االستعدادK املتصلة من دقة HDMI اخرت ما إذا كنت تريد تبديل اإلخراج إىل أجهزة

دقة عالية كاملة أثناء وضع االستعداد.
HDMIHDMI اخرت ما إذا كانت الكامريا سرتسل بداية الفيلم وتوقف اإلشارات إىل جهاز تحكم يف تسجيل تحكم يف تسجيل

HDMI عند الضغط عىل زر الغالق لبدء وإيقاف تسجيل الفيلم.

( اخرت الكيفية التي تقيس بها الكامريا التعريض الضويئ.F F قياس ضويئ قياس ضويئ (
( اخرت ما إذا كنت تريد متكني تثبيت الصورة.F F وضع مثبت الصور وضع مثبت الصور (
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
F F تعزيز وضع مثبت الصورةتعزيز وضع مثبت الصورة

( )  
اخرت مستوى تثبيت الصورة.

( )  ISO ISO FF.يضبط حساسية الكامريا تجاه الضوء
اخرت ما إذا كنت تريد عرض أماكن اإلضاءة ذات التعريض الضويئ الزائد بنمط إعداد الزيرباإعداد الزيربا

خطوط الحامر الوحيش يف شاشة وضع الفيلم.
اخرت حد السطوع لعرض الخطوط البيضاء والسوداء.مستوى الزيربامستوى الزيربا

oLoL تحكم أمثل يف الفيلم تحكم أمثل يف الفيلم
( )  

ميكن ضبط اإلعدادات باستخدام أقراص التحكم وعنارص التحكم باللمس.

اخَرت املصباح (مصباح املؤرش أو مصباح مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ) الذي ييضء حساب الضوءحساب الضوء
أثناء تسجيل أفالم الفيديو وكذلك الختيار ما أن يومض أو يظل مضيئًا بشكل ثابت.

( صة التي تم إنشاؤها باستخدام F تحرير/ FF اخرت ضبط عادي  اخرت ضبط عادي ( اخرت أحد مخازن اإلعدادات املخصَّ
حفظ الضبط العادي. اخرت أحد مخازن اإلعدادات من خاصة 1 وحتى خاصة 7.

FF تحرير/ حفظ الضبط العادي  تحرير/ حفظ الضبط العادي 
( )

صة. احفظ إعدادات قامئة التصوير املخصَّ

FF تحديث تلقايئ لإلعداد  تحديث تلقايئ لإلعداد 
( ص ( ص املخصَّ املخصَّ

صة تلقائيًا  اخرت ما إذا كنت ترغب يف أن يتم تحديث مخازن اإلعدادات املخصَّ
لتعكس التغيريات التي متت عىل إعدادات تسجيل األفالم.

( أنشئ اتصاالت السلكية بالهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو غريها من األجهزة.xxFF االتصال الالسليك  االتصال الالسليك (

إعداد جودة الصورة
لعرض إعدادات جودة الصورة، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير األفالم، وحدد عالمة التبويب 

H (إعداد جودة الصورة).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( اخَرت تأثري محاكاة الفيلم لتسجيل أفالم الفيديو.F F محاكاة فيلم محاكاة فيلم (

( اخرت درجة أحادية اللون لألفالم املُسجلة باستخدام محاكاة فيلم > F F لون أحادي اللون لون أحادي اللون (
.MONOCHROME bو ACROS a

اخَرت نطاق دينامييك لتسجيل أفالم الفيديو.F F نطاق دينامييكنطاق دينامييك
( طابق توازن البياض وفًقا ملصدر الضوء، سواًء كان عبارة عن أشعة شمس مبارشة F F توازن البياض توازن البياض (

أو إضاءة اصطناعية.
( بالرجوع إىل منحنى درجة اللون، اضبط مظهر أماكن اإلضاءة أو الظالل، مام F F منحنى درجة اللون منحنى درجة اللون (

يجعلها أكرث خشونة أو نعومة.
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قوائم التصوير (األفالم)

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
ضبط كثافة األلوان.F F لونلون

حدة ونعومة الحدود.F F الحدةالحدة
( يقلل الضوضاء يف الصور التي يتم تصويرها بحساسيات ضوء عالية.ISOISO  NRNR  FF عاٍل  عاٍل (
اخرت ما إذا كنت تريد تقليل الضوضاء بني اإلطارات.VV ت/ض بني اإلطارات ت/ض بني اإلطارات

FF تصحيح سطوع االضاءة  تصحيح سطوع االضاءة 
املحيطةاملحيطة

اخرت ما إذا كنت تريد تقليل تظليل الصورة عند تصوير األفالم.

xxFF ضبط وصلة القاعدة ضبط وصلة القاعدة

( )  
 FUJIFILM M باستخدام محول M-mount قم بضبط إعدادات عدسات

MOUNT ADAPTER اختياري.

AF/MF إعداد
لعرض إعداد AF/MF، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير األفالم، وحدد عالمة التبويب G (إعداد 

.(AF/MF

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اخرت منطقة الرتكيز البؤري.FF منطقة الرتكيز منطقة الرتكيز

( )  AFAF وضع وضع F F.اخرت حجم منطقة الرتكيز البؤري
AF-CAF-Cاإلعدادات املخصصة لـ اإلعدادات املخصصة لـ FF AF-C اخرت خيارات تتبع الرتكيز البؤري يف حال تسجيل األفالم أثناء تحديد

لوضع الرتكيز البؤري.
( )  AFAF مصباح  مصباح xxFF يختار ما إن يعمل ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ ملساعدة عملية الرتكيز

البؤري التلقايئ.
يختار ما إن تعطي الكامريا األفضلية لوجوه البرش بدًال من األجسام املوجودة يف FF إعداد اكتشاف الوجه/العني إعداد اكتشاف الوجه/العني

الخلفية عند ضبط الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ.
MFMF مساعد  مساعد FF.يختار طريقة عرض الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي

يختار ما إن تقوم الشاشة بتكبري منطقة الرتكيز البؤري املحددة تلقائيًا عند FF تحقق من تركيز بؤري تحقق من تركيز بؤري
تدوير حلقة الرتكيز البؤري يف وضع تركيز بؤري يدوي.

xxFF ضبط تركز تلقاء فور ضبط تركز تلقاء فور

( )  
اخرت كيف تضبط الكامريا الرتكيز البؤري عندما يتم الضغط عىل أزرار الوظيفة 

التي تعيني مزايا مثل قفل AF لها يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.

xxFF مقياس عمق الحقل مقياس عمق الحقل

( )  
اخرت مقياًسا لعمق املجال.
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
xxFF محدد نطاق الرتكيز  محدد نطاق الرتكيز 

( التلقايئ التلقايئ (
قم بتحديد مدى مسافات الرتكيز املتاحة لزيادة رسعة الرتكيز.

( يختار عمليات التصوير التي يتم إجراؤها باستخدام عنارص التحكم يف اللمس.xxFF وضع شاشة اللمس  وضع شاشة اللمس (
( اخرت ما إذا كنت تريد استمرار تفعيل زوم الرتكيز البؤري عند بدء تسجيل قفل تفقد الرتكيز البؤري قفل تفقد الرتكيز البؤري (

الفيلم.

إعدادات الصوت
لعرض إعدادات الصوت، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير األفالم، وحدد عالمة التبويب 

P (إعدادات الصوت).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( ل مستوى صوت التسجيل للميكروفون الداخيل.ضبط مستوى املايك الداخيل ضبط مستوى املايك الداخيل ( عدِّ

ضبط مستوى املايك الخارجيضبط مستوى املايك الخارجي
( )  

ل مستوى التسجيل للميكروفونات الخارجية. عدِّ

( حدد نوع جهاز الصوت املتصل مبقبس امليكروفون.إعداد مقبس امليكروفون إعداد مقبس امليكروفون (
( يحد من التشوُّه الناتج عن اإلدخال الذي يتجاوز حدود الدوائر اإللكرتونية محدد مستوى املايكروفون محدد مستوى املايكروفون (

للصوت الخاص بامليكروفون.
( اخرت ما إذا كنت تريد متكني تقليل ضوضاء الرياح أثناء تسجيل األفالم.فلرت الرياح فلرت الرياح (

( اخرت ما إذا كنت تريد تقليل الضوضاء منخفضة الرتدد أثناء تسجيل األفالم.فلرت القطع املنخفض فلرت القطع املنخفض (
( ضبط مستوى صوت سامعة الرأس.مستوى صوت سامعة الرأس مستوى صوت سامعة الرأس (
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قوائم التصوير (األفالم)

إعدادات كود الزمن
لعرض إعدادات كود الزمن، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة تصوير األفالم، وحدد عالمة التبويب 

Q (إعدادات كود الزمن).

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( اخرت ما إذا كنت تريد عرض أكواد الزمن أثناء تسجيل األفالم وعرضها.عرض كود الزمن عرض كود الزمن (
( اخَرت وقت بدء العالمة الزمنيَّة.إعداد زمن البدء إعداد زمن البدء (

( اخَرت ما أن يتم تسجيل الوقت باستمرار أو عند تسجيل أفالم الفيديو فقط.إعداد العد التصاعدي إعداد العد التصاعدي (
( اخرت ما إذا كنت تريد متكني خفض اإلطار.إنزال اإلطارإنزال اإلطار  (

( )  HDMIHDMI نتيجة زمن كود نتيجة زمن كود.HDMI اخَرت ما أن يتم إخراج العالمات الزمنيَّة إىل أجهزة
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قامئة العرض
تظهر قامئة العرض عندما تقوم بالضغط عىل MENU/OK يف وضع العرض.

  N . يُشار إىل العنارص التي متت إضافتها أو تغيريها مع إصدار الربنامج الثابت 4.00 بالرموز 

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اخرت البطاقة التي سيتم عرض الصور منها.تبديل الفتحة تبديل الفتحة 

( )  RAWRAW بأشكال أخرى.تحويل تحويل RAW انسخ صور
حذف صور فردية أو عدة صور مختارة أو كافة الصور.مسحمسح

اخرت ما إذا كان املطلوب أن يؤدي حذف نسخة RAW أو JPEG من الصور مسح فوري (فتحةمسح فوري (فتحةJPGJPG//11 فتحة فتحة22))
املسجلة يف الوقت نفسه عىل فتحات بطاقات الذاكرة 1 و 2 أثناء تحديد 

RAW / JPEG لـ D حفظ بيانات اإلعداد > x إعداد فتحة البطاقة إىل 

حذف النسخة املتبقية كذلك.
إلنشاء نسخة مقصوصة من الصورة الحالية.تشذيبتشذيب

أنشئ نسخة صغرية من الصورة الحالية.تغيري الحجمتغيري الحجم
حامية الصور من الحذف بطريق الخطأ.حاميةحامية

اخرت ما إذا كنت تريد إدارة الصور لعرضها أثناء تشغيل العرض.تدوير الصورةتدوير الصورة
اخرت ما إذا كنت تريد إزالة العني الحمراء من صور البورتريه.إزالة احمرار عنيإزالة احمرار عني

اخرت ما إذا كنت تريد إضافة مذكرات صوتية إىل الصور الفوتوغرافية.ضبط مذكرات صوتيةضبط مذكرات صوتية
قم بتقييم الصور باستخدام النجوم.التصنيفالتصنيف

انسخ الصور بني البطاقات يف الفتحتني األوىل والثانية.نسخنسخ
اخرت الصور لتحميلها إىل الجهاز الذيك أو الكمبيوتر اللوحي.أمر إرسال الصورأمر إرسال الصور

( أنشئ اتصاالت السلكية بالهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية أو غريها من xxFF االتصال الالسليك  االتصال الالسليك (
األجهزة.

إنشاء دفرت صور من صورك املفضلة.مساعدة دفرت الصورمساعدة دفرت الصور
((DPOFDPOF)أمر الطباعة)أمر الطباعة.DPOF قم إنشاء "أمر طباعة" رقمي للطابعات املتوافقة مع

instaxinstax االختيارية.طباعة بطابعة طباعة بطابعة Fujifilm instax SHARE اطبع الصور عىل طابعات
اخرت نسبة األبعاد للصور املعروضة عىل التلفزيون.أبعاد العرضأبعاد العرض
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قوائم اإلعداد
  N . يُشار إىل العنارص التي متت إضافتها أو تغيريها مع إصدار الربنامج الثابت 4.00 بالرموز 

إعداد املستخدم
للوصول إىل إعدادات الكامريا األساسية، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت إعداد 

املستخدم.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
يهيء بطاقات الذاكرة.صياغةصياغة

ضبط ساعة الكامريا.تاريخ/وقتتاريخ/وقت
يبدل بني منطقتك الزمنية األساسية واملنطقة الزمنية يف موقعك الحايل.فرق التوقيتفرق التوقيت

aa  QQ.يختار اللغة
( يُستخدم لتعديل العنارص املدرجة يف تبويب E (قامئتي)، وهو عبارة عن قامئة x x إعداد قامئتي إعداد قامئتي (

صة شخصية تضم خيارات قامئة إعدادات الصور التي تستخدمها كثريًا. ُمخصَّ
( يُستخدم لتعديل العنارص املدرجة يف تبويب E (قامئتي)، وهو عبارة عن قامئة F F إعداد قامئتي إعداد قامئتي (

صة شخصية تضم خيارات قامئة إعدادات الفيديو التي تستخدمها كثريًا. ُمخصَّ
قم بإزالة األتربة من عىل مستشعر الصورة بالكامريا.تنظيف املستشعرتنظيف املستشعر

تحقق من ُعمر البطارية.عمر البطاريةعمر البطارية
أعد ضبط خيارات قامئة اإلعداد أو التصوير إىل القيم االفرتاضية.إعادة التهيئةإعادة التهيئة

اعرض النسخ اإللكرتونية لرقم طراز املنتج والشهادات األخرى.تنظيميتنظيمي

إعداد الصوت
للوصول إىل إعدادات الصوت، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت إعداد الصوت.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
AFAFيختار مستوى صوت الصفارة الذي ينبعث عندما تركز الكامريا.صوت الصفري الخاص بصوت الصفري الخاص ب
يختار مستوى صوت الصفارة الذي ينبعث عند تشغيل مؤقت ذايت.صوت صفري املؤقت الذايتصوت صفري املؤقت الذايت
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
لضبط حجم صوت التي تصدره الكامريا عند الضغط عىل مفاتيح التحكم.مستوى صوت تشغيلمستوى صوت تشغيل
ضبط مستوى األصوات الصادرة عن الغالق اإللكرتوين.مستوى صوت الحاجبمستوى صوت الحاجب
يختار الصوت الناتج عن الغالق اإللكرتوين.صوت حاجب الفتحةصوت حاجب الفتحة
تعديل حجم صوت عرض األفالم.مستوى صوت العرضمستوى صوت العرض

إعداد الشاشة
للوصول إىل إعدادات الشاشة، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت إعداد الشاشة.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
EVFEVF قم بضبط سطوع الشاشة يف معني املنظر اإللكرتوين.سطوع سطوع

EVFEVF تعديل تشبع ألوان العرض يف منظار الرؤية اإللكرتوين.لون لون
EVFEVF ل لون الشاشة يف معني املنظر اإللكرتوين.ضبط لون ضبط لون عدِّ

LCDLCD تعديل سطوع الشاشة.سطوع سطوع
LCDLCD تعديل تشبع ألوان الشاشة.لون لون

LCDLCD ضبط لون ضبط لون.LCD ل لون الشاشة يف شاشة عدِّ
اختيار مدة عرض الصور بعد التصوير.عرض الصورةعرض الصورة

اخرت ما إذا كنت تريد إدارة املؤرشات يف معني املنظر (EVF) وشاشة LCD تدوير تلقايئ للشاشاتتدوير تلقايئ للشاشات
ملطابقة اتجاه الكامريا.

معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع 
يدوييدوي

اخرت ما إذا كنت تريد متكني التعريض الضويئ و/أو معاينة توازن البياض.

اخرت ما إذا كنت تريد ظهور تأثريات اإلعدادات عىل الشاشة.منظر طبيعي مبارشمنظر طبيعي مبارش
( )  F-LogF-Log عند مساعدة املظهر مساعدة املظهر (BT.709 تعادل) حة النغمة اخرت ما إذا كنت تريد عرض معاينة مصحَّ

.F-log التسجيل أو مشاهدة أفالم
اختيار شبكة إطارية لوضع التصوير.خطوط إرشادية للتأطريخطوط إرشادية للتأطري
اخرت ما إذا كنت تريد التدوير "طوليًا" (اتجاه صور البورتريه) تلقائيًا أثناء عرض التدوير التلقايئعرض التدوير التلقايئ

العرض.
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قوائم اإلعداد

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
( اخرت نسبة زوم العرض.تشغيل التكبري تشغيل التكبري (

اخرت الوحدات املستخدمة ملؤرش مسافة الرتكيز البؤري.وحدات نطاق الرتكيز البؤريوحدات نطاق الرتكيز البؤري
اخرت محتوى النافذتني يف الشاشة املزدوجة.إعداد الشاشة الثنائيةإعداد الشاشة الثنائية

اخرت العنارص التي يتم عرضها يف شاشة املؤرش القياسية.تهيئة العرض حسب طلبتهيئة العرض حسب طلب
((EVFEVF)وضع املؤرشات الكبرية)وضع املؤرشات الكبرية.(EVF) اخرت ما إذا كنت تريد عرض مؤرشات كبرية يف معني املنظر
((LCDLCD)وضع املؤرشات الكبرية)وضع املؤرشات الكبرية.LCD اخرت ما إذا كنت تريد عرض مؤرشات كبرية يف شاشة
اخَرت املؤرشات التي تُعرض عندما يكون ON محدًدا لـوضع املؤرشات إعداد شاشة مؤرشات كبريةإعداد شاشة مؤرشات كبرية

.(LCD)أو وضع املؤرشات الكبرية (EVF)الكبرية
ضبط تباين العرض.معلومات ضبط التباينمعلومات ضبط التباين
اخرت املؤرشات املعروضة عىل شاشة LCD الثانوية.ضبط الشاشة الفرعيةضبط الشاشة الفرعية

اخرت املؤرشات املعروضة عىل الشاشة الثانوية الخلفية.إعداد شاشة خلفية فرعيةإعداد شاشة خلفية فرعية
اخرت لون خلفية لشاشة LCD الثانوية.لون خلفية الشاشة الفرعيةلون خلفية الشاشة الفرعية

اضبط سطوع الشاشة الثانوية الخلفية.سطوع الشاشة الخلفية الفرعيةسطوع الشاشة الخلفية الفرعية
( اخرت خلفية للقامئة الرسيعة من أجل استخدامها عند التقاط الصور x x خلفية القامئة الرسيعة خلفية القامئة الرسيعة (

الفوتوغرافية.
( اخرت خلفية للقامئة الرسيعة من أجل استخدامها عند تصوير األفالم.F F خلفية القامئة الرسيعة خلفية القامئة الرسيعة (

إعداد الزر/الطلب
للوصول إىل خيارات التحكم، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت إعداد الزر/الطلب.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
حدد الوظائف التي يقوم بها ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز).إعداد رفع الرتكيزإعداد رفع الرتكيز
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
x x تحرير/حفظ قامئة رسيعةتحرير/حفظ قامئة رسيعة

( )  
اخرت العنارص املطلوب عرضها يف القامئة الرسيعة أثناء التصوير الفوتوغرايف 

الثابت.
F F تحرير/حفظ قامئة رسيعةتحرير/حفظ قامئة رسيعة

( )  
اخرت العنارص املطلوب عرضها يف القامئة الرسيعة عند تسجيل األفالم.

( ) ( (FnFn) ضبط الوظيفة) اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظيفة.ضبط الوظيفة
( اخرت األدوار التي تقوم بها أقراص التحكم.ضبط قرص التحكم ضبط قرص التحكم (
( اخرت ما إذا كان املطلوب عكس اتجاه دوران قرص التحكم الستخدامه يف ضبط توجيه قرص األمر توجيه قرص األمر (

اإلعدادات.
اخرت ما إذا كنت تريد أن تضبط الكامريا الرتكيز البؤري عند الضغط عىل زر AFAF للغالق للغالق

الغالق حتى املنتصف.
اخرت ما إذا كنت تريد قفل التعريض الضويئ (قفل التعريض الضويئ التلقايئ) AEAE للغالق للغالق

أثناء الضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف.
اخرت ما إذا كنت تريد متكني تحرير الغالق يف حال عدم تركيب أي عدسة.تصوير بدون عدسةتصوير بدون عدسة
اخرت ما إذا كان يتم تحرير الغالق دون إدخال بطاقة الذاكرة يف الكامريا.تصوير بدون بطاقةتصوير بدون بطاقة

اخرت االتجاه الذي ترغب يف أن يتم تدوير حلقة الرتكيز عليه لزيادة مسافة حلقة الرتكيزحلقة الرتكيز
الرتكيز.

اخَرت كيف تقوم الكامريا بضبط الرتكيز البؤري استجابًة لحركة حلقة الرتكيز تشغيل حلقة الرتكيزتشغيل حلقة الرتكيز
البؤري.

AEAE//AFAF اخرت دور الزر الذي تم تعيني وظيفة التعريض الضويئ و/أو قفل الرتكيز البؤري  وضع القفل  وضع القفل
له.

AWBAWB وضع قفل وضع قفل.(AWB) اخرت سلوك أزرار الوظيفة املُعينة عىل قفل توازن البياض التلقايئ
اخرت الدور املخصص لزر الوظيفة املُستخدم عادًة لتعويض التعريض الضويئ.ضبط زر تعويض التعرضضبط زر تعويض التعرض

اخرت ما إذا كنت تريد متكني عنارص التحكم باللمس يف شاشة LCD.ضبط شاشة اللمسضبط شاشة اللمس
( اقفل عنارص التحكم يف الكامريا ملنع تشغيلها دون قصد.قفل قفل (
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قوائم اإلعداد

ادارة الطاقة
للوصول إىل إعدادات إدارة الطاقة، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت ادارة الطاقة.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
اخرت ما إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الكامريا تلقائيًا يف حال عدم تنفيذ أي إيقاف تلقايئإيقاف تلقايئ

عمليات عليها.
( عّدل إعدادات الطاقة.األداء األداء (

اخرت التأخر قبل أن تبدأ الكامريا وضع االستعداد للتصوير. للخروج من وضع وضع استعداد التصويروضع استعداد التصوير
االستعداد للتصوير، اضغط عىل زر MENU/OK أو زر تحكم آخر.

اضبط اإلعدادات الخاصة بوضع توفري الطاقة.توفري الطاقة التلقايئتوفري الطاقة التلقايئ

حفظ بيانات اإلعداد
للوصول إىل إعدادات إدارة امللفات، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت حفظ بيانات 

اإلعداد.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
يختار ما إذا كان يتم إعادة ضبط ترقيم امللفات عندما يتم إدراج بطاقة ذاكرة رقم اإلطاررقم اإلطار

جديدة.
اخرت ما إذا كنت تريد حفظ نسخ غري معالجة من الصور املُلتقطة باستخدام حفظ الصورة األصليةحفظ الصورة األصلية

وظيفة إزالة العني الحمراء.
غريِّ بادئة السم امللف.تحرير اسم امللفتحرير اسم امللف

( اخرت األدوار التي تقوم بها البطاقات املوجودة يف الفتحة 1 والفتحة 2 أثناء x x إعداد فتحة البطاقة إعداد فتحة البطاقة (
التصوير الفوتوغرايف للصور الثابتة.

( اخرت األدوار التي تقوم بها البطاقات املوجودة يف الفتحة 1 والفتحة 2 أثناء F F إعداد فتحة البطاقة إعداد فتحة البطاقة (
تسجيل األفالم.

اخرت البطاقة التي سيتم التسجيل عليها يف البداية عند تحديد تسلسيل من أجل اخرت الفتحة (اخرت الفتحة (xxمتسلسل)متسلسل)
xx إعداد فتحة البطاقة.

اخرت البطاقة التي سيتم التسجيل عليها يف البداية عند تحديد تسلسيل من أجل اخرت الفتحة (اخرت الفتحة (FFمتسلسل)متسلسل)
FF إعداد فتحة البطاقة.

أنيشء املجلدات واخَرت املجلَّد الذي تريد استخدامه لتخزين الصور التالية.اخرت الحافظةاخرت الحافظة
اخرت ما إذا كنت تريد إضافة معلومات حقوق التأليف والنرش، يف شكل عالمات معلومات حقوق النرشمعلومات حقوق النرش

Exif، إىل صور جديدة أثناء التقاطها.
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قوائم اإلعداد

ضبط التوصيل
للوصول إىل إعدادات التوصيل، اضغط MENU/OK، حدد التبويب D (إعداد)، واخرت ضبط التوصيل.

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد
BluetoothBluetooth إعدادات إعدادات.Bluetooth ضبط إعدادات

اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.أعداد الشبكةأعداد الشبكة
instaxinstax االختيارية.ضبط توصيل طابعة ضبط توصيل طابعة Fujifilm instax SHARE يضبط إعدادات االتصال بطابعات

( اضبط اإلعدادات لالتصال باألجهزة الخارجية.وضعية االتصال وضعية االتصال (
اخرت نطاقًا السلكيًا الستخدامه مع Camera Remote.إعداد تردد االتصال الالسليكإعداد تردد االتصال الالسليك

اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.إعدادات عامةإعدادات عامة
( اعرض عنوان MAC الخاص بالكامريا وعناوين IP للشبكة الالسلكية والبلوتوث.معلومات معلومات (

استعد اإلعدادات الالسلكية إىل قيمها االفرتاضية.إعادة ضبط إعداد الالسليكإعادة ضبط إعداد الالسليك
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HDMI خرج
.HDMI ميكن استخدام شاشات التصوير والعرض كخرج ألجهزة

HDMI التوصيل إىل أجهزة
قم بتوصيل الكامريا بأجهزة التلفزيون وأجهزة HDMI األخرى باستخدام كابل HDMI من مصادر خارجية.

قم بإيقاف الكامريا. 1

قم بتوصيل الكبل كام هو موضح أدناه. 2

أِدخل الكبل يف منفذ 
HDMI توصيل

 HDMI أِدخل الكبل يف موصل
(D النوع) مايكرو

قم بتهيئة الجهاز لخرج HDMI عىل النحو املبني يف الدليل املرفق مع الجهاز. 3

ل الكامريا. سوف تظهر محتويات شاشة الكامريا عىل جهاز وصلة HDMI. يتم إيقاف تشغيل  4 شغِّ
.(107 P) شاشة الكامريا يف وضع العرض

  O  •.تأكد من أن املوصالت مدرجة بشكل كامل
استخدم كابل HDMI ال يزيد طوله عن 1,5 مرت.• 
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HDMI خرج

التصوير
التقط الصور وسجل األفالم أثناء عرض املشهد عرب عدسة الكامريا أو حفظ مقطع من فيلم عىل جهاز 

.HDMI

.HDMI 4 وعايل الدقة كامل عىل مسجلK ميكن استخدام هذه امليزة لحفظ األفالم بجودة   N 

لعرض
 .HDMI بالكامريا. تُغلق شاشة الكامريا ويتم عرض الصور واألفالم عىل جهاز a لبدء العرض، اضغط زر

الحظ أن مفاتيح التحكم يف الصوت الخاصة بالكامريا ال تؤثر عىل األصوات التي يتم تشغيلها عىل التلفزيون، 
تحكم يف الصوت من خالل جهاز التلفزيون.

بعض أجهزة التلفزيون قد تعرض لفرتة وجيزة شاشة سوداء عند بدء عرض الفيلم.   N 
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(Wi-Fi/الشبكة املحلية الالسلكية ،Bluetooth®) توصيالت السلكية
الوصول إىل شبكات السلكية والتوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية. 

ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة: 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

FUJIFILM Camera Remote :الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
اتصل بالكامريا عرب Bluetooth أو الشبكة املحلية الالسلكية.

 FUJIFILM Camera إلنشاء اتصال السليك بالكامريا، سيتوجَّب عليك تثبيت أحدث إصدار من تطبيق   N 
Remote عىل جهازك الذيك أو اللوحي.

 FUJIFILM Camera Remote

ما أن يُنشأ االتصال، بإمكانك استخدام التطبيق FUJIFILM Camera Remote لـ :
التحكم يف الكامريا والتقاط الصور عن بعد• 
لة من الكامريا•  استالم الصور املُحمَّ
دة•  تصفح صور الكامريا وتنزيل الصور املُحدَّ
قم بتحميل بيانات املوقع إىل الكامريا• 
تحرير غالق الكامريا• 
تحديث برنامج الكامريا الثابت• 

للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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(Wi-Fi/الشبكة املحلية الالسلكية ،®Bluetooth) توصيالت السلكية

Bluetooth® الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية: إقران
استخدم D ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth > تسجيل اإلقران إلقران الكامريا بالهواتف الذكية أو 

أجهزة الكمبيوتر اللوحية. يقدم اإلقران طريقة بسيطة لتنزيل الصور من الكامريا.

  O  •.يتم تنزيل الصور عن طريق اتصال السليك
عند اكتامل عملية اإلقران، سيكون باستطاعتك مزامنة ساعة الكامريا وبيانات املوقع مع الجهاز الذيك أو • 

اللوحي.
مُيكنك اختيار التوصيل مبا يصل إىل 7 هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر لوحية.• 

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية: الشبكة املحلية الالسلكية
إنشاء اتصاالت LAN السلكية بالهواتف الذكية أو األجهزة الذكية باستخدام االتصال الالسليك يف A إعداد 

التصوير أو B إعدد الفيلم أو C قامئة التشغيل.
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(Wi-Fi/الشبكة املحلية الالسلكية ،®Bluetooth) توصيالت السلكية

 + Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC  /Capture One Pro Fujifilm :التصوير املرتبط
FUJIFILM X Acquire /FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX 

قبل املتابعة، قم بضبط اإلعدادات باستخدام D ضبط • 
التوصيل > أعداد الشبكة ثم تحديد التصوير املتصل الالسليك 

.(104 P) ضبط التوصيل > وضعية االتصال Dالثابت لـ
ميكن إجراء التصوير املرتبط باستخدام برامج مثل • 

 Adobe® Photoshop®و Capture One Pro Fujifilm

Lightroom® Classic CC وFUJIFILM X Acquire. إذا كنت 

 FUJIFILM Tether فقم بتنزيل ،Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC تستخدم
 FUJIFILM Tether يتوفر .Adobe Exchange من موقع Shooting Plug-in PRO for GFX

Shooting Plug-in PRO for GFX مجانًا.

  N  •:للحصول عىل املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether 

 • FUJIFILM Xو FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX لالطالع عىل معلومات حول
Acquire، تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

https://fujifilm-x.com/products/software/ 

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB
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USB توصيل الكامريا عرب منفذ
.USB ميكن توصيل الكامريا بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عن طريق منفذ

ل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر ثم تأكد أنها تعمل بشكل طبيعي. قبل تنزيل الصور أو التقاطها عن بعد، وصِّ   N 

ل الكمبيوتر. 1 شغِّ

اضبط اإلعدادات حسب الكيفية التي سيتم استخدام الكامريا بها. 2
 • /Capture One Pro Fujifilm :التصوير املرتبط"

 Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC  +  FUJIFILM Tether Shooting Plug-in

(114 P) "FUJIFILM Pixel Shift Combiner  /FUJIFILM X Acquire /PRO for GFX

 •(115 P) "نسخ الصور من بطاقة ذاكرة إىل جهاز كمبيوتر"
 •(115 P) "(FUJIFILM X Webcam برنامج) استخدام الكامريا ككامريا ويب"
 •(116 P) "FUJIFILM X RAW STUDIO  :RAW تحويل صور"
 •(116 P) "(FUJIFILM X Acquire) النسخ االحتياطي إلعدادات الكامريا واستعادتها"
"لقطات تحول البكسل املتعددة"• 

أوقف تشغيل الكامريا. 3

4 .USB قم بتوصيل كبل

  O .عن 1,5 م وأن يكون مناسبًا لنقل البيانات USB يجب أال يزيد طول كبل

(C من النوع) USB موصل
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ل الكامريا. 5 شغِّ

نسخ الصور إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 6
التصوير املتصل: أثناء التصوير املتصل، ميكنك نسخ الصور باستخدام برامج التصوير املتصل • 

  + Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC /Capture One Pro Fujifilm مثل
.FUJIFILM X Acquire /FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX

إرسال الصور: استخدم التطبيقات املتوفرة مع نظام التشغيل الخاص بك.• 
 •.FUJIFILM X Webcam ل برنامج استخدام الكامريا ككامريا ويب: شغِّ
تحويل RAW: معالجة صور RAW باستخدام برنامج FUJIFILM X RAW STUDIO. يتم استخدام • 

قوة محرك معالجة صور الكامريا للمعالجة الرسيعة.
حفظ إعدادات الكامريا وتحميلها: استخدم برنامج FUJIFILM X Acquire لحفظ إعدادات • 

الكامريا وتحميلها. احفظ إعداداتك املفضلة يف ملف بعملية واحدة وانسخها إىل عدة كامريات.
لقطات تحول البكسل املتعددة: ميكن تصوير لقطات تحول البكسل املتعددة عن طريق التصوير • 

.FUJIFILM Pixel Shift Combiner املرتبط. ولهذا الغرض، عليك باستخدام
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USB توصيل الكامريا عرب منفذ

  O  •.USB قم بإيقاف تشغيل الكامريا قبل فصل كبل
عند توصيل كبل USB، تأكد من أن املوصالت مدرجة بشكل كامل يف االتجاه الصحيح. قم بتوصيل الكامريا • 

مبارشة بالكمبيوتر، وال تستخدم مشرتك USB أو لوحة مفاتيح.
قد يتسبب انقطاع التيار الكهربايئ أثناء النقل يف فقد البيانات أو تلف بطاقة الذاكرة. أدخل بطارية جديدة أو • 

مشحونة بالكامل قبل توصيل الكامريا.
إذا تم إدخال بطاقة ذاكرة تحتوي عىل عدد ضخم من الصور، فقد يحدث تأخري قبل بدء الربنامج وقد يتعذر • 

عليك استرياد أو حفظ الصور. استخدم قارئ بطاقات ذاكرة لنقل الصور.
تأكد من أن مصباح املؤرش مطفأ أو مضاء باللون األخرض قبل إيقاف تشغيل الكامريا.• 
ال تفصل كبل USB أثناء النقل. عدم االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إىل فقد البيانات أو تلف بطاقة الذاكرة.• 
افصل الكامريا قبل إدخال أو إخراج بطاقات الذاكرة.• 
يف بعض الحاالت، قد ال يكون من املمكن الوصول إىل الصور املحفوظة يف خادم شبكة باستخدام الربنامج • 

بنفس طريقة الوصول إليها من كمبيوتر مستقل.
ال تقم بإزالة الكامريا مبارشة من النظام أو فصل كبل USB إال بعد التأكد من عدم وجود رسالة تقدم النسخ • 

عىل شاشة الكمبيوتر. إذا كان عدد الصور املنسوخة كبريًا جًدا، فقد يستمر نقل البيانات بعد توقف عرض 
الرسالة.

يتحمل املستخدم كافة الرسوم املطبقة من قبل رشكة الهاتف أو مزود خدمة اإلنرتنت عند استخدام الخدمات • 
التي تتطلب االتصال باإلنرتنت.
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 + Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC  /Capture One Pro Fujifilm :التصوير املرتبط
 FUJIFILM  /FUJIFILM X Acquire /FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX 

Pixel Shift Combiner

قبل املتابعة، حدد التصوير التلقايئ املتصل USB لـ D ضبط • 
التوصيل > وضعية االتصال يف قامئة الكامريا.

ميكن استخدام برامج Capture One Pro Fujifilm و• 
 +  Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX و

 FUJIFILM Pixel Shift Combinerو FUJIFILM X Acquire

للتصوير املتصل.
  N  • إذا كان سيتم استخدام الكامريا فقط للتصوير املتصل. الحظ أنه يف حالة USB اخرت التصوير املتصل الثابت

فصل كبل USB، فستستمر الكامريا يف العمل يف الوضع املتصل ولن يتم حفظ الصور يف بطاقة ذاكرة الكامريا.
للحصول عىل املزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل:• 

http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether 

 • Adobe® Photoshop® Lightroom®و Capture One Pro Fujifilm لالطالع عىل معلومات حول
FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX +  Classic CC وFUJIFILM X Acquire و

FUJIFILM Pixel Shift Combiner، تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل:

https://fujifilm-x.com/products/software/ 

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB
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USB توصيل الكامريا عرب منفذ

نسخ الصور من بطاقة ذاكرة إىل جهاز كمبيوتر
د قاريء بطاقة USB لـ•  قبل نسخ الصور إىل جهاز الكمبيوتر، حدِّ

D ضبط التوصيل > وضعية االتصال.
يختلف الربنامج الذي ميكن استخدامه لنسخ الصور مع اختالف • 

نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

macOS /Mac OS X

ميكن نسخ الصور إىل الكمبيوتر باستخدام Image Capture (املرفق مع الكمبيوتر) أو برنامج آخر.
استخدم قارئ بطاقات لنسخ امللفات التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت.   O 

Windows نظام التشغيل
ميكن نسخ الصور إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام التطبيقات املزودة مع نظام التشغيل.

(FUJIFILM X Webcam برنامج) استخدام الكامريا ككامريا ويب
قبل املتابعة، حدد التصوير التلقايئ املتصل USB لـ D ضبط • 

التوصيل > وضعية االتصال يف قامئة الكامريا.
 •.FUJIFILM X Webcam ل برنامج شغِّ

  N :تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل ،FUJIFILM X Webcam لالطالع عىل معلومات حول
https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/ 

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB



116

6

FUJIFILM X RAW STUDIO  :RAW تحويل صور
د تحويل USB أويل/استعادة لـD ضبط •  قبل املتابعة، حدِّ

التوصيل > وضعية االتصال يف قوائم الكامريا.
ميكن استخدام FUJIFILM X RAW STUDIO لتحويل صور • 

.TIFF أو JPEG إىل صور RAW

  N :تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل ،FUJIFILM X RAW STUDIO لالطالع عىل معلومات حول
https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/ 

(FUJIFILM X Acquire) النسخ االحتياطي إلعدادات الكامريا واستعادتها
د تحويل USB أويل/استعادة لـD ضبط •  قبل املتابعة، حدِّ

التوصيل > وضعية االتصال يف قوائم الكامريا.
ميكن استخدام FUJIFILM X Acquire للنسخ االحتياطي • 

إلعدادات الكامريا واستعادتها.

  N :تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين التايل ،FUJIFILM X Acquire لالطالع عىل معلومات حول
https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/ 

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB

Bluetoothue
USB
USB
USB

USB
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USB توصيل الكامريا عرب منفذ

االتصال بالهواتف الذكية
.USB ل الكامريا بالهاتف باستخدام كبل لنسخ الصور إىل هاتف ذيك، وصِّ

للزبائن الذين يستخدمون أجهزة أندرويد
يتوقف توصيل الكامريا عىل نوع منفذ توصيل USB املجّهز به هاتفك الذيك.

CC النوع النوع
جهز كبالً مزوًدا مبوصالت تتوافق مع موصل USB (النوع C) بالكامريا.

كابل USB من إنتاج طرف خارجي

موّصل من النوع C (ذكر) موّصل من النوع C (ذكر)

Micro-BMicro-B

.(OTG) أثناء التنّقل USB استخدم كابل
كابل USB من إنتاج طرف خارجي USB OTG كابل

موّصل من النوع C (ذكر) موّصل من النوع Micro-B (ذكر)

موّصل من النوع A (ذكر) موّصل من النوع A (أنثى)

  O  •.USB OTG يجب أن يدعم الهاتف الذيك كابل
 •.OTG استخدم كابل .Mirco-B إىل C من النوع USB ال ميكن تحقيق النتائج املرجّوة باستخدام كابل
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1 .USB وصل الكامريا والجهاز الذيك باستخدام كابل
  N  للوصول إىل الكامريا، انقر "Camera Importer" إذا طلب الجهاز الذيك أي ترصيح لتطبيق خالف

"Cancel" (إلغاء) واستمر إىل الخطوة التالية.

انقر اإلشعار "Connected to USB PTP" (متصل بـUSB PTP) عىل جهازك الذيك. 2

حدد "Camera Importer" من التطبيقات املنصوح بها. 3
سوف يبدأ التطبيق تلقائيًا وسيسمح لك باسترياد الصور واألفالم إىل جهازك الذيك.

  N  عىل (MTP مل يكتشف اتصال جهاز) "There is no MTP device connected" إذا ظهرت الرسالة
التطبيق، الرجاء إعادة املحاولة من الخطوة 1.
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USB توصيل الكامريا عرب منفذ

iOS للزبائن الذين يستخدمون
استخدم محول كامريا. ستحتاج إىل توفري كابل مبوصل USB من النوع A للتوصيل مبحول الكامريا، رشيطة 

.C من النوع USB أن تكون الكامريا مجهزة مبوصل

كابل USB من إنتاج طرف خارجي

محول 
 Apple Lightning to

USB Camera Adapter

موّصل من النوع C (ذكر)
استخدم محول 

 Apple Lightning to
USB Camera Adapter

موّصل من النوع A (ذكر)
.USB وصل الكامريا والجهاز الذيك باستخدام كابل

ل تطبيق الصور السترياد الصور واألفالم إىل هاتفك الذيك. شغِّ
  O  • USB املزودة مبوصالت iPad Airو iPad Pro لتوصيل الكامريا بأجهزة C بطرفني من النوع USB مطلوب كبل

.C من النوع
ال ميكن تحقيق النتائج املرجّوة باستخدام كابل USB من النوع C إىل Lightning. استخدم محول كامريا.• 
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instax SHARE طابعات
.instax SHARE اطبع الصور من الكامريا الرقمية إىل طابعات

إنشاء اتصال
 (SSID)  instax SHARE وأدخل اسم الطابعة instax ضبط التوصيل > ضبط توصيل طابعة D حدد

وكلمة املرور.
اسم الطابعة (SSID) وكلمة املرور

ميكنك العثور عىل اسم الطابعة (SSID) أسفل الطابعة؛ كام أن كلمة املرور 
االفرتاضية هي "1111". إذا كنت قد اخرتت كلمة مرور مختلفة بالفعل 

للطباعة من هاتف ذيك، أدخل كلمة املرور هذه بدالً من تلك.
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instax SHARE طابعات

طباعة الصور
شغل الطابعة. 1

حدد C قامئة التشغيل > طباعة بطابعة instax. سوف  2
تتصل الكامريا بالطابعة.

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

استخدم ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) لعرض الصورة التي تريد  3
.MENU/OK 0020-100طباعتها، ثم اضغط

instax-12345678

  N  •.ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى
 •.LCD املنطقة املطبوعة أصغر من املنطقة املرئية يف شاشة
قد تختلف الشاشة باختالف الطابعة املتَّصلة.• 

سيتم إرسال الصورة إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة. 4
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من أجل سالمتك
احرص عىل قراءة هذه التعليامت قبل االستعامل

تعليامت السالمة
تأكد من استعاملك للكامريا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليامت السالمة هذه والدليل األسايس 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 املعلومات.تحذيرتحذير

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

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

إذا وقعت أي مشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وإزالة البطارية وفصل كبل إذا وقعت أي مشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهايئ التيار املرتدد من القابس. ومهايئ التيار املرتدد من القابس. 
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 إىل الكامريا أو كبالت التوصيل.ال تسمح بدخول املاء أو أي أجسام غريبة إىل الكامريا أو كبالت التوصيل. ال تستخدم الكامريا أو كبالت التوصيل عقب 

دخول املاء العذب أو املاء املالح أو اللنب أو املرشوبات أو سوائل التنظيف أو أي سوائل أخرى إليها. إذا ترسبت السوائل 
إىل الكامريا أو كبالت التوصيل، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهايئ التيار املرتدد من 

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

ال تُسَتخدم يف 
الحامم أو عند 

االستحامم

ال تستخدم الكامريا يف الحامم أو عند االستحامم.ال تستخدم الكامريا يف الحامم أو عند االستحامم. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.

ال تقم بفك 
املنتج

ال تحاول مطلًقا أن تغري أو تفكك الكامريا (ال تفتح الغطاء أبًدا).ال تحاول مطلًقا أن تغري أو تفكك الكامريا (ال تفتح الغطاء أبًدا). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب يف نشوب حريق 
أو صدمة كهربية.

ال تلمس 
األجزاء 
الداخلية

يف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو ألي حادث آخر، ال تلمس األجزاء الداخلية املكشوفة.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.
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من أجل سالمتك

 تحذير تحذير
ال تغري، تسخن أو تلوي بشكل غري مناسب أو تشد كبل التوصيل أو تضع أجسام ثقيلة عليه.ال تغري، تسخن أو تلوي 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 تستخدم 

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

ال تحاول إطالًقا التقاط صور أثناء التحرك.ال تحاول إطالًقا 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.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.ال تستخدم البطارية إال كام هو موضح. ركب البطارية كام يوضح املؤرش.
تجنب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تسخينها. تجنب إسقاط البطاريات أو الدّق عليها أو رميها أو تعريضها تجنب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تسخينها. تجنب إسقاط البطاريات أو الدّق عليها أو رميها أو تعريضها 

لصدمات قوية بشكل أو بآخر. ال تستخدم البطاريات التي تظهر عالمات ترسب أو تشوه أو تغري اللون أو أية عيوب لصدمات قوية بشكل أو بآخر. ال تستخدم البطاريات التي تظهر عالمات ترسب أو تشوه أو تغري اللون أو أية عيوب 
أخرى. استخدم أجهزة الشحن املخصصة فقط إلعادة شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن وال تحاول إعادة شحن أخرى. استخدم أجهزة الشحن املخصصة فقط إلعادة شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن وال تحاول إعادة شحن 

بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غري قابلة إلعادة الشحن. تجنب تقصري دائرة البطاريات أو تخزينها مع بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غري قابلة إلعادة الشحن. تجنب تقصري دائرة البطاريات أو تخزينها مع 
األجسام املعدنية.األجسام املعدنية. عدم مراعاة هذه االحتياطات قد يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتعالها أو انفجارها أو 

ترسبها، مام يسبب نشوب حريق، أو اإلصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.
استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربايئ املرتدد املحدد لالستخدام مع هذه الكامريا. ال تستخدم جهد كهريب غري 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.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 فوًرا مباء نظيف واسترش يف حال ترسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة املصابة فوًرا مباء نظيف واسترش 

طبيب أو اتصل برقم الطوارئ عىل الفور.طبيب أو اتصل برقم الطوارئ عىل الفور.
ال تستخدم شاحن لشحن البطاريات غري املحدد هنا لشحن البطاريات.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.
استخدام ضوء الفالش بالقرب من عينّي الشخص قد يسبب خلًال يف الرؤية.استخدام ضوء الفالش بالقرب من عينّي الشخص قد يسبب خلًال يف الرؤية. انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع 

واألطفال الصغار.
تجنب مالمسة األسطح الساخنة لفرتة طويلة.تجنب مالمسة األسطح الساخنة لفرتة طويلة. عدم مراعاة هذه االحتياطات قد يؤدي إىل اإلصابة بحروق درجة الحرارة 
املنخفضة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة املحيطة أو مع املستخدمني الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو 

قصور يف اإلحساس، ويف تلك الحالة ينصح باستخدام حامل ثاليث القوائم أو االحتياطات املامثلة.
ال ترتك أًيا من أعضاء الجسم مالمًسا للمنتج لفرتات طويلة واملنتج يعمل.ال ترتك أًيا من أعضاء الجسم مالمًسا للمنتج لفرتات طويلة واملنتج يعمل. عدم مراعاة هذا التنبيه قد يؤدي إىل حروقات 

ناتجة عن درجة حرارة متدنية، خاصة خالل االستخدام لفرتات طويلة أو يف درجات الحرارة املحيطة املرتفعة أو مع 
املستخدمني الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض اإلحساس، ويف هذه الحالة يُوىص باستخدام حامل ثاليث 

أو احتياطات مامثلة.
ال تستخدم املنتج يف وجود أي مواد قابلة لالشتعال، أو الغازات القابلة لالنفجار أو األتربة.ال تستخدم املنتج يف وجود أي مواد قابلة لالشتعال، أو الغازات القابلة لالنفجار أو األتربة.

عند حمل البطارية، ركّبها يف الكامريا الرقمية أو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب. احتفظ بالبطارية يف الصندوق الصلَب 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 عازل.عند تخزينها. اعزل البطارية عند التخلص منها بتغطية أطرافها برشيط عازل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام 

معدنية أو بطاريات أخرى يف حدوث اشتعال أو انفجار.
احفظ بطاقات الذاكرة، قاعدة تثبيت الفالش الخارجي وغريها من األجزاء الدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.احفظ بطاقات الذاكرة، قاعدة تثبيت الفالش الخارجي وغريها من األجزاء الدقيقة بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. 
قد يبتلع األطفال األجزاء الدقيقة؛ لذا يجب إبقاؤها بعيًدا عن متناولهم. ويف حالة قيام طفل بابتالع أحد هذه األجزاء 

الدقيقة، فالبد من استشارة الطبيب أو االتصال بخدمة الطوارئ عىل الفور.



126

7

 تحذير تحذير
تُحفظ بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.تُحفظ بعيًدا عن متناول األطفال الصغار. ومن بني العنارص التي قد تسبب اإلصابة حزام الرقبة، والذي قد يتشابك حول 

رقبة الطفل، مام يتسبب يف االختناق، والفالش، الذي ميكن أن يُسبب خلالً يف الرؤية.
اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤويل املستشفى والخطوط الجوية.اتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤويل املستشفى والخطوط الجوية. ينبعث عن هذا املنتج موجات راديو ترددية والتي 

ميكن أن تتداخل مع املعدات املالحية أو الطبية.

 تنبيه تنبيه
ال تستخدم هذه الكامريا يف أماكن تكرث فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة واألتربة.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 جًدا.ال ترتك هذه الكامريا يف أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جًدا. ال ترتك الكامريا يف أماكن مثل سيارة مغلقة أو 

ضوء شمس مبارش. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق.
ال تضع أجسام ثقيلة عىل الكامريا.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 تحرك الكامريا أثناء توصيل محول التيار الكهربايئ املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل لتفصل محول التيار الكهريب. 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.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.

ال تستخدم القابس إذا كان تالًفا أو إذا مل يُكن مقاس منفذ الطاقة مناسًبا له.ال تستخدم القابس إذا كان تالًفا أو إذا مل يُكن مقاس منفذ الطاقة مناسًبا له. عدم مراعاة هذا اإلجراء االحتياطي قد 
يؤدي إىل نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

عند تنظيفك للكامريا أو إذا كنت ال تنوي استخدامها لفرتات ممتدة، اخرج البطارية وافصل وانزع محول التيار الكهريب.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 مقبس التيار الكهريب.عند االنتهاء من الشحن، انزع الشاحن من مقبس التيار الكهريب. قد يتسبب ترك الشاحن ُمتصالً مبقبس التيار الكهريب 
يف وقوع حريق.

عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك لتصد البطاقة ثم أخرجها برفق.عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك لتصد البطاقة ثم أخرجها برفق. 
قد تتسبب البطاقة املندفعة يف تعريض اآلخرين لإلصابة.

تحتاج الكامريا إىل الكشف عىل األجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم.تحتاج الكامريا إىل الكشف عىل األجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب األتربة املرتاكمة يف الكامريا إىل 
وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببائع Fujifilm 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. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.هناك خطر انفجار يف حالة استبدال البطارية بطريقة غري صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.

البطارية ومزود الطاقة
مالحظة: تحقق من نوع البطارية املستخدمة يف الكامريا الخاصة بك وقراءة األقسام املناسبة.

 تحذير: يجب أالَّ تتعرض البطارية إىل الحرارة الشديدة، كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
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
اقرأ هذا القسم يف حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون يف الكامريا الخاصة بك.

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

مالحظات حول البطاريةمالحظات 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 البطاريةشحن البطارية  ■■
اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية املرفق. سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة املحيطة التي تقل عن 10+° مئوية، 

أو أعىل من 35+° مئوية. ال تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40+° مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن 5+° 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 البطاريةعمر 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.

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

يف حالة لن تستخدم الكامريا لفرتة طويلة، انزع البطارية وخزنها يف مكان جاف بدرجة حرارة من 15+° م إىل 25+° م. ال تحفظ 
البطارية يف أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

تنبيهات: معاملة البطاريةتنبيهات: 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.• 
تجنب التعرُّض ألحوال ضغط جوي منخفض.• 
اشحنها بشاحن البطارية املخصص لها فقط.• 
تخلص فوًرا 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.• 

تنبيه: التخلص من البطارياتتنبيه: التخلص من البطاريات  ■■
اتبع القوانني املحلية عند التخلص من البطاريات املستعملة. ينبغي لفت االنتباه إىل الجوانب البيئية للتخلُّص من البطارية. استخدم 

الجهاز يف مناخ ُمعتدل.
تجنب سحق البطاريات أو تقسيمها ميكانيكيًا.
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محوالت التيار الكهريب املرتددمحوالت التيار الكهريب املرتدد
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.• 
أغلق الكامريا قبل فصل محول التيار. افصل محول التيار عن طريق شد القابس وليس الكبل.• 
ال تستخدم محول التيار مع أجهزة أخرى.• 
ال تفكك البطاريات.• 
ال تعرضها لدرجات حرارة أو رطوبة مرتفعة.• 
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.• 

استخدام الكامريا
ال توّجه الكامريا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مبا يف ذلك مصادر الضوء االصطناعي أو مصادر الضوء الطبيعي، 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 صور تجريبيةالتقاط صور 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 Corporation 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. قد يُطلب أيًضا من املستخدمني مراعاة أنه يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي عىل صور أو بيانات 

محمية مبوجب حقوق النسخ طبًقا 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 العاجلة 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 يف العني، فقم بشطف العني باملاء النظيف ملدة ال تقل عن 15 دقيقة واحصل عىل العناية الطبية • 

فوراً.
يف حال ابتالع الكريستال السائل، اغسل فمك كامالً باملاء. ارشب كمية كبرية من املاء وحاول القيء، ثم استرش طبيب.• 

رغم أن شاشة العرض تم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة، إال أنها قد تحتوي عىل عدد قليل من البكسالت التي تكون إما مضيئة 
دامئًا أو غري مضيئة دامئًا. ال يعد ذلك خلالً بالشاشة، ولن تترضر الصور املسجلة بواسطة الكامريا من جراء ذلك.
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معلومات العالمة التجاريةمعلومات العالمة التجارية
 Digital Micro تُعد .FUJIFILM Corporation هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة Digital Split Image

Prism عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة FUJIFILM Corporation. الخطوط املوجودة هنا هي من تطوير رشكة 

لة لصالح رشكة Adobe .Google وشعار  DynaComware Taiwan فقط. Android هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجَّ

Adobe وPhotoshop وLightroom هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكةAdobe Systems يف الواليات املتحدة 

ودول أخرى. ®Wi-Fi و®Wi-Fi Protected Setup هام عالمتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance. تعترب العالمة التي تحملها 
كلمة ®Bluetooth والشعارات املتعلقة بها عالمات تجارية متلكها رشكة .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العالمات من 
 HDMI شعار .LLC ،SD-3C هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة SDXCو SDHC إمنا هو مبوجب ترخيص. شعارات Fujifilm قبل

لة لـ HDMI Licensing LLC. جميع األسامء التجارية األخرى املذكورة يف هذا الدليل هي  هو عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجَّ
عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ملالكيها املعنيني.

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.

ExifExif  PrintPrint    ((ExifExif إصدار  إصدار 2.32.3))

Exif Print هو تنسيق ملف منقح للكامريا الرقمية حيث يتم استخدام املعلومات املخزنة مع الصور للحصول عىل أفضل نسخة ملونة 

طبق األصل أثناء الطباعة.

تنبيه هام: اقرأ هذا الكتيب قبل استخدام الربنامج
مينع أي تصدير مبارش أو غري مبارش، لجزء من أو لكامل، الربنامج املرخص بدون موافقة الجهات املختصة املناسبة.

العدسات واإلكسسوارات األخرى
استخدم برغي مقاس 4.5 مم أو أقرص عند توصيل حامل ثاليث األرجل.• 
لن تتحمل Fujifilm مسؤولية مشكالت األداء أو التلف الذي يسببه استخدام ملحقات الجهات الخارجية.• 
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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.

للعمالء يف كنداللعمالء يف كندا
NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

تنبيه: يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع قانون ICES-003 الكندي.
بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متوافق مع معايري RSS إلعفاء الرتخيص بوزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للرشطني 
التاليني: (1) أال يسبب هذا الجهاز أي تداخل و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، مبا يف ذلك التداخل الذي قد يتسبب يف 

التشغيل غري املطلوب للجهاز.
يجب أال يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهوايئ الخاص به مًعا يف مكان واحد أو جنبًا إىل جنب مع أي هوايئ أو جهاز إرسال آخر، 

باستثناء أجهزة الراديو املدمجة املعتمدة. تم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها يف الواليات املتحدة/كندا.
بيان التعرض لإلشعاع: ال تظهر األدلة العلمية املتاحة وجود أي مشكالت صحية مرتبطة باستخدام األجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة. 
إال أن ذلك ال يعد دليالً عىل سالمة هذه األجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. فاألجهزة الالسلكية منخفضة الطاقة تصدر 

مستويات طاقة ترددات السلكية منخفضة يف نطاق املوجات الصغرية أثناء استخدامها. يف حني أن املستويات العالية من الرتددات 
الالسلكية ميكن أن تؤدي إىل إنتاج تأثريات صحية (نتيجة تسخني األنسجة)، إال أن التعرض الضويئ للرتددات الالسلكية منخفضة 

املستوى التي ال تنتج تأثريات تسخني ال يسبب أي تأثريات صحية عكسية. ومل تكتشف العديد من الدراسات حول التعرض الضويئ 
للرتددات الالسلكية منخفضة املستوى أية تأثريات بيولوجية. وقد اقرتحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التأثريات البيولوجية، 

إال أن هذه النتائج مل يتم تأكيدها من خالل األبحاث اإلضافية. تم اختبار الكامريا GFX100 ووجد أنها تتوافق مع حدود التعرض 
لإلشعاع املحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غري الخاضعة للرقابة كام تتوافق مع معايري RSS-102 الخاصة بقواعد 

التعرض ملوجات الراديو الرتددية املحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.
يقترص تشغيل األجهزة بنطاق الرتددات 5150– 5250 ميجاهرتز عىل االستخدام الداخيل فقط للحد من احتامل التداخل الضار مع 

القنوات املشرتكة ألنظمة األقامر االصطناعية املتنقلة.

التخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزلية الخاصةالتخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزلية الخاصة
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 االتحاد األورويب والرنويج وأيسلندة ولختنشتاين: 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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العناية 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• 
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الشبكة الالسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات
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.

ال تستخدم سوى الشبكة الالسلكية أو جهاز ال تستخدم سوى الشبكة الالسلكية أو جهاز BluetoothBluetooth فقط. فقط. ال تتحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنشأ عن • 
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 الكامريا مع جهاز الكمبيوتر 

أو األجهزة األخرى التي تتطلب درجة أكرب من املوثوقية من تلك التي تقدمها الشبكات الالسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من 
اتخاذ جميع االحتياطات الرضورية لضامن األمن ومنع حدوث أي عطل.

يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها.يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها. يتوافق هذا الجهاز مع األنظمة التي تحكم أجهزة الشبكة الالسلكية وأجهزة • 
Bluetooth يف البلد الذي تم رشاء الجهاز منه. 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.
ال تستخدم الجهاز يف األماكن املعرضة إىل مجاالت مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من موجات الراديو.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.
األمن: تنقل الشبكات الالسلكية وأجهزة Bluetooth البيانات عرب اتصاالت السلكية، وبالتايل فإن استخدامها يتطلب اهتامماً أكرب • 

باألمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.
ال تتصل بشبكات غري معروفة أو شبكات لست مخوالً باالتصال بها، حتى إذا ظهرت عىل جهازك، أي أن هذا االتصال قد يعترب  -

غري مرصح به. وهكذا ينبغي لك عدم االتصال سوى بالشبكات التي لك حق االتصال بها فقط.
واعلم بأن اإلرسال الالسليك قد يكون ُمعرًضا لالعرتاض من قبل جهات خارجية. -
ال ميكن توصيل هذا الجهاز مبارشًة بشبكات االتصاالت (مبا يف ذلك الشبكات املحلية الالسلكية العامة) التي يديرها مقدمو  -

خدمات الجّوال أو الهاتف الثابت أو اإلنرتنت أو خدمات االتصاالت األخرى.
ميكن أن يعاقب القانون عىل ما ييل:ميكن أن يعاقب القانون عىل ما ييل:• 

تفكيك أو تعديل هذا الجهاز -
إزالة عالمات شهادة الجهاز -
هذا الجهاز يعمل عىل نفس الرتدد الخاص باألجهزة التجارية والتعليمية والطبية ووحدات إرسال الالسليك.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.ملنع حدوث تداخل مع األجهزة الواردة أعاله، التزم باالحتياطات التالية. تأكد من أن وحدة إرسال RFID ال تعمل قبل استخدام • 
هذا الجهاز. إذا الحظت أن الجهاز يسبب تداخًال مع وحدات اإلرسال املرخصة والتي تستخدم يف أجهزة تتبع RFID، توقف فوًرا 

عن استخدام الرتدد املتأثر أو انقل الجهاز إىل مكان آخر. إذا الحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخالً مع أجهزة تتبع RFID منخفضة 
.Fujifilm الجهد، اتصل بوكيل

ال تستخدم هذا الجهاز عىل منت طائرة.ال تستخدم هذا الجهاز عىل منت طائرة. الحظ أنه من املمكن أن يظل Bluetooth قيد التشغيل عند إيقاف تشغيل الكامريا. ميكن • 
.Bluetooth تشغيل/إيقاف < Bluetooth ضبط التوصيل > إعدادات D لـ OFF بتحديد Bluetooth إلغاء متكني
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فيام ييل املواصفات الالسلكية.فيام ييل املواصفات الالسلكية.• 
الشبكة املحلية الالسلكية

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (بروتوكول الالسليك القيايس)قيايس

تردد التشغيل
 (الرتدد املركزي)

إرسائيل، إندونيسيا• 
: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، الصني، الهند، كوريا، ماليزيا• 
: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  

(W53 ،W52) 5180 ميجاهرتز–5320 ميجاهرتز :  
(UNII-3) 5745 ميجاهرتز–5825 ميجاهرتز :  

االتحاد األورويب، اليابان، أسرتاليا، الرنويج، نيوزيلندا، تركيا، هونغ كونغ، الفلبني، • 
فيتنام، سنغافورة، تايالند، اإلمارات العربية املتحدة، روسيا، تايوان، اململكة العربية 

السعودية، قطر، البحرين، عامن، مرص، إيران، الكويت، لبنان، أوزبكستان
: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  

(W53 ،W52) 5180 ميجاهرتز–5320 ميجاهرتز :  
(W56) 5500 ميجاهرتز–5700 ميجاهرتز :  

البنية التحتيةبروتوكالت الوصول

Bluetooth®

إصدار Bluetooth 4.2 (وضع Bluetooth منخفض الطاقة)قيايس
تردد التشغيل

 (الرتدد املركزي)
2402 ميجاهرتز–2480 ميجاهرتز
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احرص عىل قراءة هذه املالحظات قبل استخدام العدسة
تعليامت السالمة

تأكد من استعاملك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليامت • 
السالمة هذه والدليل األسايس الخاص بالكامريا 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 تحذيرتحذير
اإلصابة الحرجة يف حال تجاهل املعلومات.

تنبيهتنبيه
يدل هذا الرمز عىل احتامل التعرض لإلصابة 

الشخصية أو وقوع تلفيات عينية يف حال 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

ال تغمر الجهاز

ال تغمر البطارية يف املاء أو تعرضها له.ال تغمر البطارية يف املاء أو تعرضها له. عدم اتباع 
هذا التحذير قد يتسبب يف نشوب حريق أو صدمة 

كهربية.

ال تقم بفك 
املنتج

ال تفككها (ال تفتح الغطاء الخارجي).ال تفككها (ال تفتح الغطاء الخارجي). عدم اتباع 
هذا التحذير قد يتسبب يف نشوب حريق أو صدمة 

كهربية بسبب حدوث خلل باملنتج.

ال تلمس 
األجزاء 
الداخلية

يف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو ألي يف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو ألي 
حادث آخر، ال تلمس األجزاء الداخلية املكشوفة.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.

 تحذير تحذير
ال تضعها عىل أسطح غري مستقرة.ال تضعها عىل أسطح غري مستقرة. فقد يسقط املنتج 

مسببًا اإلصابة.
ال تنظر إىل الشمس عرب معينات املنظر الخاصة ال تنظر إىل الشمس عرب معينات املنظر الخاصة 

بالعدسة أو الكامريا.بالعدسة أو الكامريا. عدم اتباع هذه التعليامت قد 
يتسبب يف فقدان حاسة اإلبصار بشكل نهايئ.

 تنبيه تنبيه
ال تخزن أو تستخدم يف املناطق املعرضة للبخار ال تخزن أو تستخدم يف املناطق املعرضة للبخار 
أو الدخان أو املناطق شديدة الرطوبة أو املليئة أو الدخان أو املناطق شديدة الرطوبة أو املليئة 
باألتربة.باألتربة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب يف 

نشوب حريق أو صدمة كهربية.
ال ترتكها يف ضوء الشمس املبارش أو يف املناطق ال ترتكها يف ضوء الشمس املبارش أو يف املناطق 

املعرضة لدرجات الحرارة شديدة االرتفاع كسيارة املعرضة لدرجات الحرارة شديدة االرتفاع كسيارة 
مغلقة يف يوم مشمس.مغلقة يف يوم مشمس. عدم اتباع هذا التحذير قد 

يتسبب يف نشوب حريق.
تحفظ بعيد عن متناول األطفال.تحفظ بعيد عن متناول األطفال. قد يتسبب هذا 

املنتج يف إصابة أيدي األطفال باألذى.
ال متسكه بأيدي مبتلة.ال متسكه بأيدي مبتلة. عدم اتباع هذا التحذير قد 

يتسبب يف حدوث صدمة كهربية.
اجعل الشمس خارج اإلطار عند تصوير األهداف اجعل الشمس خارج اإلطار عند تصوير األهداف 
ذات اإلضاءة الخلفية.ذات اإلضاءة الخلفية. إذا كانت الشمس داخل أو 
عىل مقربة من اإلطار فقد يتسبب تركيز ضوئها يف 

الكامريا يف نشوب حريق أو اإلصابة بحروق.
عندما ال يكون املنتج قيد االستخدام، استبدل غطاء عندما ال يكون املنتج قيد االستخدام، استبدل غطاء 

العدسة وخزنه بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش.العدسة وخزنه بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش. 
فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة العدسة يف 

نشوب حريق أو اإلصابة بحروق.
ال تحمل الكامريا أو العدسة إذا كانوا مثبتني عىل ال تحمل الكامريا أو العدسة إذا كانوا مثبتني عىل 

حامل ثاليث القوائم.حامل ثاليث القوائم. فقد يسقط املنتج أو يصطدم 
بأشياء أخرى مسببًا اإلصابة.
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