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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 1.20

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

التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html



املحتويات   
يقوم اإلصدار 1.20 من الربنامج الثابت X-E3 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. 

تفضل بزيارة املوقع التايل للحصول عىل أحدث دليل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/  
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 1.10    45 P :دليل املالك  X-E3
اإلعداد األسايس

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

ذيك أو جهاز لوحي أثناء تشغيل تطبيق 
.FUJIFILM Camera Remote

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

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

صحيح.

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

عىل هاتفك الذيك أو حاسبك اللوحي.

FUJIFILM QR
Camera Remote

Phone000111111
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START MENU

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

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

اللغة عند تشغيل الكامريا.

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

أي خطوات تخطيتها عندما تقوم بتشغيل الكامريا املرة القادمة.
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اإلصدار 1.20    222 P :دليل املالك X-E3
(EVF)وضع املؤرشات الكبرية

قم بتحديد ON لعرض املؤرشات الكبرية عىل معني املنظر اإللكرتوين. ميكن تحديد 
املؤرشات التي تُعرض باستخدام D إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤرشات كبرية.

OFFON

ًدا لـوضع املؤرشات الكبرية(EVF)، مبا يف  ال تُعرض بعض األيقونات عندما يكون ON ُمحدَّ   O 
مؤرش الرتكيز البؤري• ذلك:
مؤرش املسافة• 
 •AF+MF مؤرش

وضع الرتكيز• 
حرر ميكرفون/عن بعد• 
آخر• 

إذا تم تعيني وضع املؤرشات الكبرية إىل زر وظيفة ما، فإنه ميكن استخدام هذا    N 
الزر للتبديل بني تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع املؤرشات الكبرية 

.(254 ،226 P)
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اإلصدار 1.20    222 P :دليل املالك X-E3
(LCD)وضع املؤرشات الكبرية

قم بتحديد ON لعرض املؤرشات الكبرية عىل شاشة LCD. ميكن تحديد املؤرشات التي 
تُعرض باستخدام D إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤرشات كبرية.

OFFON

ًدا لـوضع املؤرشات الكبرية(LCD)، مبا يف  ال تُعرض بعض األيقونات عندما يكون ON ُمحدَّ   O 
مؤرش الرتكيز البؤري• ذلك:
مؤرش املسافة• 
 •AF+MF مؤرش

وضع الرتكيز• 
حرر ميكرفون/عن بعد• 
آخر• 

إذا تم تعيني وضع املؤرشات الكبرية إىل زر وظيفة ما، فإنه ميكن استخدام هذا    N 
الزر للتبديل بني تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع املؤرشات الكبرية 

.(254 ،226 P)
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اإلصدار 1.20    222 P :دليل املالك X-E3
إعداد شاشة مؤرشات كبرية

اخَرت املؤرشات التي تُعرض عندما يكون ON محّدًدا لـ 
D إعداد الشاشة > وضع املؤرشات الكبرية(EVF) أو 

.(LCD)وضع املؤرشات الكبرية

الوصفالوصفالخيارالخيار

Aشاشة عرضشاشة عرض
اخَرت العنارص التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إىل العنارص املُحّددة 

بعالمات اختيار (R). إللغاء التحديد، قم بتظليل عالمات االختيار 
.MENU/OK واضغط عىل

Bمقياس مقياس dd.لعرض مؤرش التعريض الضويئ ON حّدد
CL4L4 ، ،L3L3 ، ،L2L2 ، ،L1L1.اخَرت حتى أربعة رموز كبرية لعرضها عىل الجزء األيرس من الشاشة
DR4R4 ، ،R3R3 ، ،R2R2 ، ،R1R1.اخَرت حتى أربعة رموز كبرية لعرضها عىل الجزء األمين من الشاشة
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اإلصدار 1.10    241 P :دليل املالك  X-E3
Bluetooth إعدادات

.Bluetooth ضبط إعدادات
الوصفالوصفالخيارالخيار

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

واضغط تسجيل اإلقران.
إنهاء اإلقران.حذف تسجيل اإلقران

تشغيل/إيقاف 
Bluetooth

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

 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

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

OFF: ال يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.• 

إعداد مزامنة الهاتف 
الذيك

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

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

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

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

يف حالة إيقاف تشغيل الخيار إرسال تلقايئ للصورة، ميكن تحديد الصور إلرسالها 
باستخدام الخيار أمر إرسال الصور يف قامئة العرض.
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اإلصدار 1.20    241 P :دليل املالك  X-E3
Bluetooth إعدادات

.Bluetooth ضبط إعدادات
الوصفالوصفالخيارالخيار

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

واضغط تسجيل اإلقران.
د وجهة املزاوجة د هاتًفا ذكيًا تريد االتصال به من قامئة األجهزة املُقرتنة.حدِّ حدِّ
إنهاء اإلقران.حذف تسجيل اإلقران

تشغيل/إيقاف 
Bluetooth

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

 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

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

OFF: ال يتم تحديد الصور لتحميلها فور التقاطها.• 

إعداد مزامنة الهاتف 
الذيك

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

املوقع&الوقت: مزامنة الوقت واملوقع.• 
املوقع: مزامنة املوقع.• 
الوقت: مزامنة الوقت.• 
إيقاف: إيقاف املزامنة.• 
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اإلصدار 1.20    242 P :دليل املالك X-E3
ضبط التوصيل بالحاسب

اضبط اإلعدادات لالتصال بجهاز كمبيوتر.
الوصفالوصفالخيارالخيار

USB قاريء بطاقة
يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إىل 

متكني وضع نقل البيانات تلقائيًا، األمر الذي يسمح بنسخ البيانات إىل 
الكمبيوتر. تعمل الكامريا بشكل طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.

تحويل USB أويل/
استعادة

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

طبيعي عندما ال تكون متَّصلة.
 • :(FUJIFILM X RAW STUDIO مطلوب) أويل USB تحويل

استخدم محرِّك معالجة الصور الخاص بالكامريا لتحويل الصور 
بصيغة RAW إىل صور بصيغة JPEG عالية الجودة برسعة.

ل •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ
إعدادات الكامريا. أِعد تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة 

اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس النوع.
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اإلصدار 1.20    261 P :دليل املالك X-E3 
إعدادات الفالش

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

الستوديو الخاصة بك.
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اإلصدار 1.20    276 P :دليل املالك X-E3
الزوم الكهريب

تدعم الكامريا اآلن عدسات الزوم الكهريب XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. تتوافر 
الخيارات التالية:

ميكن استخدام حلقة الزوم لتعديل الزوم.• 
ميكن استخدام حلقة الرتكيز البؤري إلجراء تعديالت دقيقة للزوم يف وضعي الرتكيز • 

.(AF-C) C و (AF-S) S البؤري
يظل موضع الزوم ثابتًا أثناء التصوير بفاصل زمني.• 
تظل العدسة ممتدة أثناء التشغيل حتى ميكن استئناف التصوير برسعة.• 



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


