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الدليل (إعدادات USB والشبكة)

دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 4.00

قد ال تتطابق امليزات التي متت إضافتها أو تغيريها نتيجة لتحديثات الربنامج الثابت مع األوصاف الواردة يف 
الوثائق األصلية لهذا املنتج. قم بزيارة موقعنا عىل الويب ملعلومات عن التحديثات املتوفرة ملختلف املنتجات:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



املحتويات
يقوم اإلصدار 4.00 من الربنامج الثابت X-H2S بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل بزيارة 

املوقع التايل للحصول عىل أحدث دليل.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار

11
ميكن اآلن تحميل الصور واألفالم إىل منصة Frame.io. متت إضافة عنرص 

Frame.io Camera to Cloud إىل قامئة الشبكة / إعدادات USB لهذا الغرض.
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متت إضافة عنرص قائمة أجهزة البلوتوث إىل إعداد Bluetooth/الهاتف الذكي يف قامئة 

.USB 213.00الشبكة / إعداد
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تغيريات وإضافات
.يلي امك يه تافاضإلاو تارييغتلا

اإلصدار 4.00  مرسل امللفات طراز FT-XH (متوفر بشكل منفرد) 
يف حالة تركيب مرسل امللفات االختياري طراز FT-XH، ميكنك القيام مبا ييل:• 
التقاط الصور الفوتوغرافية عن بُعد عرب الشبكة املحلية السلكية أو الالسلكية (وضع التصوير  -

املتصل)، *
تحميل امللفات إىل منصة Frame.io عرب الشبكة املحلية السلكية أو الالسلكية أو باستخدام  -

وظيفة ربط USB عىل الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي،
تحميل الصور إىل خادم FTP عرب الشبكة املحلية السلكية أو الالسلكية باستخدام وظيفة ربط  -

USB عىل الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي، و

تصوير األفالم عن بُعد أثناء استخدام مستعرض الويب للتحكم يف الكامريا (أو عدة كامريات، كل  -
منها مزود بجهاز إرسال السليك خاص بها) من خالل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذيك أو الجهاز 

اللوحي.
*  يدعم مرسل امللفات طراز FT-XH الشبكة املحلية الالسلكية بتقنية MIMO 2×2 للحصول عىل رسعات 

نقل أرسع مام هو متاح مع الكامريا وحدها.

تكون عنارص القامئة املميزة بالرمز f متوفرة يف حالة تركيب مرسل امللفات.• 
تتوفر قامئة بالكامريات التي تدعم أجهزة مرسل امللفات من خالل املوقع اإللكرتوين املوضح أدناه. راجع • 

دليل الكامريا لالطالع عىل معلومات حول موضوعات مثل تركيب أجهزة مرسل امللفات.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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اإلصدار 4.00 الوظائف املدعومة 

FT-XH الوظائف املتوفرة يف حالة تركيب مرسل امللفات االختياري طراز

الوصفالوصفالوظيفةالوظيفة

التقط الصور من خالل جهاز الكمبيوتر املتصلة ("املرتبطة") به الكامريا عرب التصوير املتصلالتصوير املتصل
.USB الشبكة املحلية السلكية عالية الرسعة أو عرب

FrameFrame..ioio التحميل إىل منصة التحميل إىل منصة.Frame.io ل امللفات إىل منصة حمِّ
FTPFTP التحميل إىل التحميل إىل.FTP ل امللفات إىل خادم حمِّ

تحكم يف الكامريا والتقط الصور عن بُعد باستخدام مستعرض الويب عىل جهاز تسجيل األفالم عن بُعدتسجيل األفالم عن بُعد
الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.

باستثناء وظيفة التحميل إىل منصة Frame.io، ميكن الوصول إىل هذه الوظائف عن طريق تحديد ملف 
تعريف إعداد االتصال الذي تم حفظ اإلعدادات ونوع االتصال املطلوبني فيه باستخدام إنشاء/تحرير إعداد 

.USB عرب قامئة الشبكة / إعدادات Frame.io االتصال. ميكن الوصول إىل إعدادات التحميل إىل منصة
  O  • إال يف حالة إدخال بطارية يف الكامريا وإدخال بطارية USB / ال تتوفر إمكانية الوصول إىل وظائف الشبكة

واحدة عىل األقل يف مرسل امللفات.
إذا كان مستوى شحن بطارية مرسل امللفات منخفض أثناء استخدام مرسل امللفات، فسيستمر التحميل • 

والتصوير عن بُعد ("التصوير املتصل") - وإن كان برسعات منخفضة - مدعوًما ببطارية الكامريا. اشحن بطارية 
مرسل امللفات أو أدخل بطارية مشحونة بالكامل.
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اإلصدار 4.00 مصباح مؤرش مرسل امللفات 
يوضح مصباح مؤرش مرسل امللفات حالة اتصاله بأجهزة الكمبيوتر 

ومنصة Frame.io وخوادم FTP وما شابه.
  N .املصباح األيرس فقط هو الذي ييضء أو يومض

حالة االتصالحالة االتصالمصباح املؤرشمصباح املؤرش
ال يوجد اتصال بالشبكة.وميض بلون أحمر
ال يوجد اتصال بالشبكة؛ والصور بانتظار التحميل.إضاءة بلون أحمر

متصل بالشبكة ولكن غري متصل بربنامج التصوير املتصل يف جهاز الكمبيوتر وميض بلون برتقايل
.FTP أو خادم Frame.io أو منصة

متصل بالشبكة ولكن غري متصل بربنامج التصوير املتصل يف جهاز الكمبيوتر وميض بلون برتقايل وأحمر
أو منصة Frame.io أو خادم FTP؛ والصور بانتظار التحميل.

جاهز للتصوير املتصل، أو التحميل إىل منصة Frame.io أو التحميل إىل وميض بلون أخرض
.FTP

جاهز للتصوير املتصل، أو التحميل إىل منصة Frame.io أو التحميل إىل وميض بلون أخرض وأحمر
FTP؛ والصور بانتظار التحميل.
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LCD شاشة معني املنظر اإللكرتوين/ شاشة
تظهر أيًضا حالة االتصال بأجهزة الكمبيوتر ومنصة Frame.io وخوادم 

FTP وما شابه ذلك عن طريق رمز يُعرض عىل شاشة معني املنظر 

.LCD اإللكرتوين أو شاشة

حالة االتصالحالة االتصالالرمزالرمز
ال يوجد اتصال بالشبكة.

متصل بالشبكة ولكن غري متصل بربنامج التصوير املتصل يف جهاز الكمبيوتر أو 
.FTP أو خادم Frame.io منصة

.Frame.io أو التحميل إىل منصة FTP جاهز للتصوير املتصل أو التحميل إىل
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اإلصدار 4.00  Frame.io تحميل امللفات إىل منصة
.Frame.io ل امللفات إىل منصة حمِّ

 •(5 P) االتصال عرب الشبكة املحلية الالسلكية
 •(7 P) (اإليرثنت) االتصال عرب الشبكة املحلية السلكية
 •(9 P)  USB االتصال عرب ربط

  N .تأكد من ضبط ساعة الكامريا عىل الوقت والتاريخ الصحيحني قبل املتابعة

 االتصال عرب الشبكة املحلية الالسلكية
ل الكامريا مبنصة Frame.io عرب الشبكة املحلية الالسلكية. وصِّ

حدد Frame.io Camera to Cloud > يتصل. 1

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED
 
 

  
 

Frame.io Camera to Cloud

حدد شبكة LAN السلكية. 2

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

   
 USB  
 

 LAN 

حدد إعداد نقطة الوصول. 3

حدد إعداد عنوان IP الختيار عنوان IP يدويًا كام هو موضح 
.(11 P)  "IP يف قسم "االتصال باستخدام عنوانIP

 LAN 
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حدد إعداد سهل. 4
  N  لتحديد موجه الشبكة املحلية الالسلكية أو إدخال ُمعرِّف

SSID الخاص باملوجه يدويًا، اخرت إعداد يدوي.

 
 

(   )

 
 

  

اتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة لتجهيز موجه الشبكة  5
املحلية الالسلكية لالتصال.

  N  لديك أيًضا خيار االتصال باستخدام رقم التعريف الشخيص
PIN. اعرض رقم التعريف الشخيص PIN للكامريا بالضغط 

عىل ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) ألعىل، ثم أدخل الرقم يف 
إعدادات االتصال مبوجه الشبكة املحلية الالسلكية.

 

  WPS

   PIN

 Wi-Fi   
   Wi-Fi

 اضغط عىل MENU/OK عند اكتامل اإلعداد. 6

 

بعد االتصال، حدد احصل عىل رمز االقرتان. 7

سيتم عرض رمز االقرتان.
AAAAAA003

 LAN 

 

  Frame.io    

   
 

سّجل الدخول إىل منصة Frame.io من جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وأدخل رمز االقرتان  8
املعروض عىل الكامريا.

9 .(13 P)  Frame.io ل امللفات إىل منصة حمِّ
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 االتصال عرب الشبكة املحلية السلكية (اإليرثنت)
اتصل مبنصة Frame.io عرب الشبكة املحلية السلكية (اإليرثنت).

اتصل بالشبكة املحلية السلكية عن طريق توصيل كبل اإليرثنت مبوصل الشبكة املحلية LAN الخاص  1
مبرسل امللفات.

حدد Frame.io Camera to Cloud > يتصل. 2

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED
 
 

  
 

Frame.io Camera to Cloud

حدد شبكة سلكية. 3

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

   
 USB  
 

 LAN 

اضبط IP إعداد عنوان. 4
حدد تلقايئ الستخدام عنوان IP املعني من ِقبل الشبكة.• 
حدد يدوي الختيار عنوان IP يدويًا كام هو موضح يف قسم • 

.(11 P)  "IP االتصال باستخدام عنوان"

  IP

  IP

بعد االتصال، حدد احصل عىل رمز االقرتان. 5

سيتم عرض رمز االقرتان.
AAAAAA003

 

 

  Frame.io    
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سّجل الدخول إىل منصة Frame.io من جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وأدخل رمز االقرتان  6
املعروض عىل الكامريا.

7 .(13 P)  Frame.io ل امللفات إىل منصة حمِّ
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USB االتصال عرب ربط 
اتصل مبنصة Frame.io عرب اتصال الشبكة املوجود عىل هاتفك الذيك.

ل الهاتف الذيك مبوصل USB الخاص مبرسل امللفات. 1 باستخدام كبل USB، وصِّ

  O  •.الخاص بالكامريا لهذا الغرض USB ال ميكن استخدام موصل
اخرت كبًال مزوًدا مبوصل USB Type C يف أحد طرفيه، ويكون يف طرفه اآلخر موصل مناسب لهاتفك • 

.(Lightning أو USB Micro B أو USB Type C عادًة ما يكون موصل) الذيك
 • USB on-the-go وكابالت Lightning to USB Camera Adapter ال ميكن استخدام محوالت

.(OTG)
قبل توصيل الكامريا، تحقق من أن بطارية الهاتف الذيك مشحونة بالكامل، وإال فإن الهاتف الذيك • 

سيعمل عىل شحن نفسه من البطارية املوجودة يف الكامريا أو مرسل امللفات.

حدد Frame.io Camera to Cloud > يتصل. 2

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED
 
 

  
 

Frame.io Camera to Cloud
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حدد بالهاتف الذيك USB اتصايل. 3

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

NOT CONNECTED

   
 USB  
 

 LAN 

بعد االتصال، حدد احصل عىل رمز االقرتان. 4

سيتم عرض رمز االقرتان.
AAAAAA003

 USB  

 

  Frame.io    

   
 

سّجل الدخول إىل منصة Frame.io من جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر وأدخل رمز االقرتان  5
املعروض عىل الكامريا.

6 .(13 P)  Frame.io ل امللفات إىل منصة حمِّ
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IP االتصال باستخدام عنوان 
اتصل مبنصة Frame.io باستخدام ملف تعريف الشبكة / إعداد USB الذي يتم إنشاؤه يدويًا بإدخال 

عنوان IP وإعدادات الشبكة األخرى.

حدد يدوي. 1
  N .للكامريا تلقائيًا IP حدد تلقايئ لتعيني عنوان

000.000.000.000  IP
  

 LAN LAN

IP

2 .IP أدخل عنوان

  DNS
 
  

 IP

  IP

 •.IP عنوان وأدخل عنوان IP حدد IP

  حدد قناع الشبكة الفرعية وأدخل قناع الشبكة الفرعية.• 
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 حدد عنوان البوابة وأدخل عنوان البوابة.• 

 •.DNS عنوان خادم وأدخل عنوان خادم DNS حدد  DNS

حالة االتصال
تظهر حالة االتصال مبنصة Frame.io عن طريق رمز يُعرض عىل شاشة 

.LCD معني املنظر اإللكرتوين أو شاشة

حالة االتصالحالة االتصالالرمزالرمز

(أبيض)
.Frame.io متصل مبنصة

(عنربي)

أوقفت الكامريا التحميل مؤقتًا إىل منصة Frame.io. لالستئناف، حدد 
Frame.io Camera to Cloud > تحميل اإلعداد > التحويل / 

اإليقاف > نقل.

(رمادي)
.Frame.io غري متصل مبنصة

(أحمر)

قام خادم منصة Frame.io بضبط حالة الكامريا عىل "paused" (إيقاف 
مؤقت). الستعادة االتصال، امسح حالة "paused" (اإليقاف املؤقت) 

باستخدام الكمبيوتر أو أي جهاز آخر.
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Frame.io تحميل العنارص إىل منصة 

"Frame.io Camera to Cloud" تحميل العنارص املحددة باستخدام

1 .USB يف قامئة الشبكة / إعدادات Frame.io Camera to Cloud حدد

حدد تحميل اإلعداد > تحديد صورة ونقلها. 2

NETWORK
Frame.io
PROJECT
USER

AAAAAAAA
AAAAAAAA

WIRELESS LAN
CONNECTED

 
    

   
  

 

  N  • حالة االتصال مبنصة Frame.io كيفية اتصال الكامريا بالشبكة ويُظهر حقل NETWORK يُظهر حقل
.Frame.io

يُظهر حقال PROJECT وUSER املعلومات املقدمة إىل منصة Frame.io باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز • 
آخر. يرجى مالحظة أن بعض األحرف قد ال تظهر بشكل صحيح، ويف هذه الحالة سيتم استبدالها بعالمات 

استفهام ("؟").

ضع عالمة عىل العنارص لتحميلها. 3
قم بتمييز الصور واألفالم واضغط عىل MENU/OK لوضع 

عالمة عليها من أجل تحميلها.
للتبديل إىل بطاقة الذاكرة املوجودة يف الفتحة األخرى أو • 

عرض العنارص التي تطابق املعايري املحددة فقط، اضغط 
عىل DISP/BACK قبل البدء يف وضع العالمات.

 

/
  

 •.Q لتحديد كل العنارص، اضغط عىل الزر
يؤدي تحديد أي عنرصين باستخدام زر AEL إىل تحديد جميع العنارص بينهام.• 
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اضغط عىل DISP/BACK وحدد بدء النقل. 4
.Frame.io سيتم تحميل العنارص املحددة إىل منصة

   

 

  
 

  

ترشيح العنارص/اختيار الفتحة
للتبديل إىل بطاقة الذاكرة املوجودة يف الفتحة األخرى أو عرض العنارص التي تطابق املعايري املحددة فقط، اضغط 

عىل DISP/BACK يف مربع حوار التحديد.

لعرض العنارص التي تطابق املعايري املحددة فقط، اخرت الرتشيح.• 
للتبديل إىل بطاقة الذاكرة املوجودة يف الفتحة األخرى، اخرت تبديل فتحة • 

بطاقة الذاكرة.
   

 

  

 

  O .يؤدي تبديل الفتحات أو تغيري معايري الرتشيح إىل إزالة أي عالمة تحميل موجودة

  N  •.ميكن أن تحتوي أوامر نقل الصور عىل 9999 عنًرصا كحد أقىص
يف حالة تحديد ON لإلعداد Frame.io Camera to Cloud > نقل الصور أثناء إيقاف التشغيل، • 

فسيستمر التحميل حتى أثناء إيقاف تشغيل الكامريا.
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 تحميل الصور واألفالم مبجرد التقاطها
< Frame.io Camera to Cloud لإلعداد ON يتم تحديد الصور واألفالم التي يتم التقاطها أثناء تحديد

 تحميل اإلعداد > أمر إرسال صورة تلقايئ يف قامئة الشبكة / إعداد USB ويتم وضع عالمة عليها لتحميلها 
تلقائيًا.

 تحديد الصور واألفالم لتحميلها أثناء التشغيل
يف حالة تحديد H Frame.io أمر النقل للخيار D إعداد الزر/الطلب > a ضبط زر ISO، ميكنك 

وضع عالمة عىل امللفات لتحميلها أو تغيري عالمة التحميل الخاصة بها أو إزالتها باستخدام الزر ISO أثناء 
التشغيل.
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اإلصدار 4.00  Frame.io Camera to Cloud

.Frame.io اضبط إعدادات االستخدام مع منصة

يتصل
.Frame.io اتصل مبنصة

الوصفالوصفالخيارالخيار
اتصل عرب الشبكة املحلية الالسلكية.شبكة LAN السلكية

اتصل عرب الشبكة املحلية السلكية.شبكة سلكية
اتصل مبنصة Frame.io عرب ربط USB.اتصال USB بالهاتف الذيك

اعرض رمز االقرتان لالتصال مبرشوع عىل منصة Frame.io.احصل عىل رمز االقرتان

  N .Frame.io ال ميكن عرض رمز االقرتان إال عند توصيل الكامريا مبنصة

قطع االتصال
قم بإنهاء االتصال مبرشوع عىل منصة Frame.io وإيقاف االتصال بالشبكة.

تحديد نوع امللف
اخرت أنواع امللفات التي يتم تحميلها إىل منصة Frame.io. ميكنك تحديد أو إلغاء تحديد كل نوع ملف 

عىل حدة.
الخياراتالخيارات

MOV - PROXYMOV - ProResOTHER MOV/MP4JPEG

RAWHEIFTIFF
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تحميل اإلعداد
.Frame.io اضبط إعدادات التحميل إىل منصة

تحديد صورة ونقلهاتحديد صورة ونقلها
ضع عالمة عىل الصورة لتحميلها.

أمر إرسال صورة تلقايئأمر إرسال صورة تلقايئ
حدد ON لوضع عالمة تلقائيًا عىل الصور واألفالم لتحميلها مبجرد التقاطها.

الخياراتالخيارات
ONOFF

التحويل / اإليقافالتحويل / اإليقاف
قم بإيقاف التحميل إىل منصة Frame.io مؤقتًا أو استئنافه مرة أخرى.

الخياراتالخيارات
تعليقنقل

نقل الصور أثناء إيقاف التشغيلنقل الصور أثناء إيقاف التشغيل
يف حالة تحديد ON، سيستمر تحميل امللفات إىل منصة Frame.io أثناء إيقاف تشغيل الكامريا.

الخياراتالخيارات
ONOFF

شهادة الجذرشهادة الجذر
.Frame.io انسخ شهادة الجذر إىل الكامريا الستخدامها مع منصة

الوصفالوصفالخيارالخيار
انسخ شهادة الجذر من بطاقة ذاكرة الكامريا.التحميل من بطاقة الذاكرة

احذف شهادة الجذر الحالية من مرسل امللفات.حذف

  N  االختياري > شهادة الجذر شهادة الجذر نفسها. ويؤدي FTP واإلعداد Frame.io يستخدم كل من منصة
تغيري أحدهام إىل تغيري اآلخر.
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تحميل الحالة
.Frame.io اعرض حالة التحميل إىل منصة

قامئة انتظار التحويل
اعرض قامئة امللفات التي تنتظر التحميل.

إعادة تعيني أمر النقل
.Frame.io أزل عالمة التحميل من جميع امللفات املحددة للتحميل إىل منصة
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اإلصدار 4.00 معلومات 
اعرض اإلعدادات املتعلقة بالشبكة.

الوصفالوصفالخيارالخيار

معلومات األجهزة
اعرض عنوان MAC الخاص بالكامريا وعناوين IP للشبكة الالسلكية والبلوتوث. إذا كان 

مرسل امللفات متصًال حاليًا، فسيتم أيًضا عرض عنوان MAC الخاص به وعناوين IP الخاصة 
بالشبكة املحلية السلكية والالسلكية.

اعرض مدى تقدم التحميل ووجهة امللفات التي يتم تحميلها إىل منصة Frame.io أو عرب حالة أمر التحويل
.FT-XH يتوفر هذا العنرص يف حالة توصيل الكامريا مبرسل امللفات االختياري طراز .FTP

ر اتصال الكامريا مبرسل وصف الخطأ اعرض محتوى األخطاء يف حالة ظهور الرمز C أو B أو تعذُّ
امللفات.
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اإلصدار 4.00  األخطاء 
ر اتصال الكامريا مبرسل امللفات، حدد  يف حالة ظهور الرمز C أو B عىل شاشة العرض أو تعذُّ
معلومات > وصف الخطأ يف قامئة الشبكة / إعداد USB لعرض الخطأ ثم اتخذ اإلجراء املناسب.

الحلالحلخطأخطأ
شهادة املرجع املصدق الجذر 

غري صالحة
انتهت صالحية شهادة الجذر: بعد التأكد من ضبط ساعة الكامريا عىل الوقت 

والتاريخ الصحيحني، قم بتحميل شهادة املرجع املصدق الجذر املحدثة.

Frame.io مفصول

 • Frame.io معطًال: تحقق من أن خادم منصة Frame.io قد يكون خادم منصة
يعمل.

مل يتم ضبط ساعة الكامريا عىل الوقت والتاريخ الصحيحني: اضبط ساعة الكامريا.• 
أوقف تشغيل الكامريا ثم شغلها مرة أخرى.• 
اتصل مبسؤول الشبكة.• 

أوقف تشغيل الكامريا ثم شغلها مرة أخرى.• حدث خطأ غري متوقع
اتصل مبسؤول الشبكة.• 
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اإلصدار 3.00  إعداد Bluetooth/الهاتف الذيك 
اضبط اإلعدادات املتعلقة بالبلوتوث باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من اإلعدادات املتعلقة بالهاتف الذيك.

  N .تأكد من أن هاتفك الذيك أو جهازك اللوحي يعمل بأحدث إصدار من تطبيق الهاتف الذيك

تسجيل اإلقران
قم بإقران الكامريا بهاتف ذيك أو جهاز لوحي تم تثبيت تطبيق الهاتف الذيك عليه.

د وجهة املزاوجة حدِّ
اخرت اتصاًال من قامئة األجهزة التي تم إقران الكامريا بها باستخدام تسجيل اإلقران. حدد ال يوجد اتصال 

لإلنهاء بدون إمتام االتصال.

حذف تسجيل اإلقران
احذف معلومات اإلقران الحالية للهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي.

  N .ستتم إزالة الجهاز املحدد من قامئة اإلقران

قامئة أجهزة البلوتوث
عرض قامئة باألجهزة التي تم إقران الكامريا بها (بخالف الهاتف الذيك) أو إنهاء اإلقران باألجهزة املحددة.
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Bluetooth تشغيل/إيقاف
يف حالة تحديد ON، ستتصل الكامريا تلقائيًا بالهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية املقرتنة التي يعمل عليها 

تطبيق الهاتف الذيك.
الخياراتالخيارات

ON OFF

أمر إرسال صورة تلقايئ
حدد ON لتحميل الصور تلقائيًا مبجرد التقاطها.

الخياراتالخيارات
ON OFF

ربط معلومات املوقع
حدد ON لتمكني التنزيل املستمر لبيانات املوقع من الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية املقرتنة.

الخياراتالخيارات
ON OFF

  O  .لن يتم تنزيل بيانات املوقع سوى أثناء تشغيل تطبيق الهاتف الذيك. وستتم مقاطعة التنزيل يف حالة إنهاء اإلقران
كام سيتم عرض رمز بيانات موقع الكامريا باللون األحمر يف حالة عدم تحديث بيانات املوقع ألكرث من 30 دقيقة.

االسم
اخرت اساًم (االسم) لتحديد الكامريا عىل الشبكة الالسلكية (يتم تخصيص اسم مميز للكامريا بشكل افرتايض).
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إرسال صورة أثناء إيقاف التشغيل
يف حالة تحديد ON، ستستمر الكامريا يف تحميل الصور إىل الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية املقرتنة 

حتى أثناء إيقاف التشغيل.
الخياراتالخيارات

ON OFF

 تغيري حجم الصورة لهاتف ذيك
حدد ON (مستحسن) لتمكني ضغط امللف وتقليل حجم امللف لتحميله.

الخياراتالخيارات
ON OFF

  N  •.ال تتأثر الصور املوجودة عىل بطاقة ذاكرة الكامريا
 •."L" ال يُستخدم ضغط امللفات سوى للصور امللتقطة بحجم كبري

إعداد تردد االتصال الالسليك
اخرت نطاق اتصاالت الشبكة املحلية الالسلكية.

الخياراتالخيارات
2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n) 5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)

  O  5 خارج املباين. لذا، يُرجى التحقق مام إذاGHz تحظر بعض البلدان واملناطق استخدام قنوات معينة من النطاق
.5GHz 5.2 مسموًحا به يف منطقتك قبل تحديد الخيارGHz (W52) كان استخدام النطاق

تختلف الخيارات املتاحة باختالف بلد أو منطقة بيع املنتج.• 

تحديد نوع امللف
.HEIF و/أو JPEG اخرت التنسيق أو التنسيقات املستخدمة للتحميل. ميكن تحميل الصور بتنسيق
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