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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 2.60

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:

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



املحتويات   
يقوم اإلصدار 2.60 من الربنامج الثابت X-S10 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل بزيارة 

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

انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار

11
يتوفر زوم اللمس اآلن مع العدسات املتوافقة. وبالتايل متت إضافة خيار زوم باللمس إىل D إعداد 

الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس يف قامئة اإلعداد.
1

12
2.50

22

متت إضافة الدعم ملهايئ ميكروفون XLR االختياري، مام أدى إىل إضافة الخيار إعداد 
مهايئ ميكروفون XLR ضمن B إعدد الفيلم > إعدادات الصوت يف قوائم إعدادات 

الصور وضمن P إعدادات الصوت يف قوائم إعدادات األفالم. متت إضافة الخيار تشغيل 
صوت 4 قنوات أيًضا ضمن D إعداد الصوت يف قوائم اإلعداد.

2

3

4

2.30

33

تدعم الكامريا اآلن طابعات instax mini Link وinstax Link WIDE للهواتف الذكية، 
مام أدى إىل إدخال تغيريات عىل العنرص طباعة بطابعة instax يف قامئة العرض. باإلضافة 
إىل ذلك، فقد تم تغيري اسم العنرص D ضبط التوصيل > ضبط توصيل طابعة instax يف 

قامئة اإلعداد إىل instax إعداد اةعباطل وتم تغيري محتواه.
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26

2.10

44

يتم اآلن دعم عدسات الزوم الرقمية املزودة بأزرار وظائف العدسة. وبالتايل متت إضافة خيار إعداد 
وظيفة عدسة باور زوم (Fn) إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة اإلعداد. باإلضافة إىل ذلك، تم تغيري 

األدوار التي ميكن تعيينها ألزرار الوظائف.
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2.50

55
متت إضافة عنرص ضبط تركيز/زوم للعدسة إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة اإلعداد للتحكم يف 

102.50نظام عمل عدسات الزوم الرقمية املزودة بأزرار وظائف العدسة.



انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار

66
بالتايل، متت إعادة تسمية حلقة الرتكيز إىل تدوير حلقة الرتكيز البؤري وتم نقل هذا العنرص مع 

102.50العنرص تشغيل حلقة الرتكيز، إىل ضبط تركيز/زوم للعدسة.

142.00متت إضافة عنرص قفل إىل D إعداد الزر/الطلب يف قامئة اإلعداد.77

152.60متت إضافة عنرص قامئة أجهزة البلوتوث إىل D ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth يف قامئة اإلعداد.88

99
متت إضافة عنرص أعداد الشبكة إىل D ضبط التوصيل يف قامئة اإلعداد، مام يتيح ضبط 

162.00إعدادات الشبكة املحلية الالسلكية لالستخدام مع التصوير املرتبط الالسليك.

1010
 IP ضبط التوصيل > معلومات يف قامئة اإلعداد إىل عرض عنوان D يؤدي العنرص

.Bluetoothو MAC 162.00باإلضافة إىل عناوين

1111

تم تعديل العنرص D ضبط التوصيل > وضعية االتصال بحيث ال يقترص عىل دعم 
تحميل الصور وتحويل RAW وتحميل وتنزيل إعدادات الكامريا فقط، وإمنا يوفر أيًضا 

ميزات مثل تسجيل األفالم والتصوير الثابت املرتبط.
172.00

262.60متت إضافة مقبض الحامل ثاليث القوائم طراز TG-BT1 إىل قامئة امللحقات االختيارية.1212
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 2.50 عنارص التحكم يف اللمس للتصوير 
زوم اللمس

إذا كانت العدسة تدعم زوم اللمس، فيمكنك التكبري والتصغري عن 
طريق ملس الشاشة. اضغط عىل زر زوم اللمس يف الشاشة لتمكني 

زوم اللمس.

يتم التحكم يف زوم اللمس باستخدام األزرار املعروضة عىل الشاشة.

الوصفالوصفالزرالزر

قم بتمكني زوم اللمس.زوم اللمسزوم اللمس

تكبريتكبري
قم بالتكبري أو التصغري. املس األزرار مع االستمرار للتكبري أو التصغري برسعة ثابتة.

تصغريتصغري

قم بالتمرير الختيار موضع التكبري. املس األزرار مع االستمرار للتكبري أو التصغري بالرسعة رشيط التمريررشيط التمرير
املقابلة ملوضع إصبعك.

قم بتعطيل زوم اللمس.تعطيلتعطيل
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اإلصدار 2.30  تسجيل األفالم 

استخدام ميكروفون خارجي
ميكن تسجيل الصوت مبيكرفونات خارجية توصل باستخدام مقابس قطرها 

3,5 ملم؛ ال ميكن استخدام امليكرفونات التي تحتاج إىل طاقة بإدخال 

القابس. انظر دليل امليكروفون ملعرفة التفاصيل.

XLR مهايئات ميكروفون
ميكن استخدام الكامريا مع مهايئات ميكروفون طراز CA-XLR2d-F XLR من إنتاج رشكة TASCAM التابعة لرشكة 

.TASCAM ملزيد من املعلومات، برجاء زيارة املوقع اإللكرتوين لرشكة .TEAC

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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اإلصدار 2.30   XLR إعداد مهايئ ميكروفون
 .XLR اضبط إعدادات قناة مدخل امليكروفون وما شابه ذلك من إعدادات لالستخدام مع مهايئات ميكروفون

الوصفالوصفالخيارالخيار

قناة مدخل امليكروفون

سجل صوتًا رباعي القنوات (رباعي االتجاهات) باستخدام امليكروفون الداخيل املدمج 
يف الكامريا، أو صوتًا ثنايئ القناة (سترييو) باستخدام ميكروفون متصل فقط عرب مهايئ 

.XLR ميكروفون
4 قنوات XLR+الكامريا: سّجل صوتًا رباعي القنوات باستخدام امليكروفون الداخيل • 

املدمج يف الكامريا.
2 قناة XLR فقط: سّجل صوتًا ثنايئ القناة باستخدام ميكروفون خارجي متصل عرب مهايئ • 

.XLR ميكروفون

رصد صوت 4 قنوات
اخرت مصدر مخرج الصوت إىل سامعات الرأس أو أجهزة رصد الصوت األخرى أثناء تسجيل األفالم.

 •.XLR ارصد الصوت من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ ميكروفون :XLR

الكامريا: ارصد الصوت من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا.• 

مخرج صوت 4 قنوات 
HDMI

.HDMI اخرت مصدر مخرج الصوت إىل موصل
XLR: يتم إخراج الصوت من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ ميكروفون • 

.HDMI إىل موصل XLR

 •.HDMI الكامريا: يتم إخراج الصوت من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا إىل موصل

  N  • يف حالة توصيل ميكروفون خارجي يف مقبس امليكروفون بالكامريا، فلن يتم تسجيل الصوت عرب امليكروفون الداخيل
املدمج يف الكامريا وإمنا سيتم تسجيل الصوت عرب امليكروفون الخارجي بدالً من ذلك.

ال يتوفر التسجيل رباعي القنوات سوى عند تحديد MOV/H.264 LPCM يف B إعدد الفيلم > تنسيق امللف.• 
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اإلصدار 2.30  تشغيل صوت 4 قنوات 
اضبط إعدادات الصوت لالستخدام عند عرض أفالم بصوت رباعي القنوات.

الوصفالوصفالخيارالخيار

XLR
تقوم الكامريا بتشغيل الصوت املسجل من خالل امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مهايئ 

.XLR ميكروفون

تقوم الكامريا بتشغيل الصوت املسجل من خالل امليكروفون الداخيل املدمج يف الكامريا أو الكامريا
امليكروفونات الخارجية املتصلة عرب مقبس امليكروفون.
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اإلصدار 2.10  instax طباعة بطابعة
طباعة الصور

ميكن طباعة الصور باستخدام الطابعات االختيارية من سلسلة instax Link وinstax SHARE. يجب أوالً 
إقران الطابعة بالكامريا باستخدام D ضبط التوصيل > instax إعداد اةعباطل.

instax Link طابعات سلسلة
شغل الطابعة. 1

حدد طباعة بطابعة instax يف قامئة العرض، ثم ظلل  2
.MENU/OK واضغط عىل Bluetooth اتصال Instax

 

 Wi-Fi
 Bluetooth

ستتصل الكامريا بالطابعة. 3

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678
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استخدم ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) لعرض الصورة التي تريد  4
.MENU/OK 0020-100طباعتها، ثم اضغط

instax-12345678

  N  •.ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى
يتم اقتصاص الصور وطباعتها بالحجم الذي تحدده الطابعة تلقائيًا، ومن ثم ال تظهر الصورة بالكامل • 

يف النسخة املطبوعة.
عند استخدام فيلم instax WIDE، ميكنك اختيار موضع االقتصاص قبل طباعة الصور امللتقطة • 

مع تحديد خيار آخر بخالف O 2 : 3 أو P 2 : 3 أو Q 2 : 3 لإلعداد H إعداد جودة 
الصورة > حجم الصورة.

قد تختلف الشاشة باختالف الطابعة املتَّصلة.• 

سيتم إرسال الصورة إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة. 5
  O .ال ميكن توصيل الكامريا بهاتف ذيك أثناء توصيلها بطابعة

instax وضع جودة الصورة

باإلضافة إىل "وضع instax-Natural" املوجود، يقدم العنرص instax وضع جودة الصورة يف قامئة instax إعداد 
.instax Link WIDE الذي يتميز بألوان نابضة بالحياة ويالئم االستخدام مع طابعات "instax-Rich الطابعة "وضع

  N .تتوفر هذه الخيارات أيًضا عند توصيل الكامريا بالطابعة
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instax SHARE طابعات سلسلة
شغل الطابعة. 1

حدد طباعة بطابعة instax يف قامئة العرض، ثم ظلل  2
.MENU/OK واضغط عىل Wi-Fi اتصال Instax

 

 Wi-Fi
 Bluetooth

ستتصل الكامريا بالطابعة. 3

FUJIFILM-CAMERA-1234

instax-12345678

استخدم ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) لعرض الصورة التي تريد  4
.MENU/OK 0020-100طباعتها، ثم اضغط

instax-12345678

  N  •.ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى
يتم اقتصاص الصور وطباعتها بالحجم الذي تحدده الطابعة تلقائيًا، ومن ثم ال تظهر الصورة بالكامل • 

يف النسخة املطبوعة.
عند استخدام فيلم instax SQUARE، ميكنك اختيار موضع االقتصاص قبل طباعة الصور امللتقطة • 

مع تحديد خيار آخر بخالف O 1 : 1 أو P 1 : 1 أو Q 1 : 1 لإلعداد H إعداد جودة 
الصورة > حجم الصورة.

 قد تختلف الشاشة باختالف الطابعة املتَّصلة.• 

سيتم إرسال الصورة إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة. 5
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اإلصدار 2.10 instax إعداد الطابعة 

إنشاء اتصال
اضبط اإلعدادات الالزمة إلجراء التوصيل بطابعات Fujifilm االختيارية من سلسلة instax Link و

.instax SHARE

instax Link طابعات سلسلة

حدد D ضبط التوصيل > instax إعداد اةعباطل >  1
ضبط توصيل طابعة instax، ثم ظلل instax اتصال 

.MENU/OK واضغط عىل Bluetooth

  

 Wi-Fi
 Bluetooth

  N  تأكد من أن إصدار الربنامج الثابت للطابعة "0104" أو إصدار ،instax mini Link قبل التوصيل بطابعة
 instax أحدث. ميكنك عرض إصدار الربنامج الثابت وتحديث الربنامج الثابت للطابعة من خالل تطبيق

mini Link. ملزيد من املعلومات، راجع ".Q. I want to update to the latest firmware" عىل 

الرابط املوضح أدناه.

https://instax.com/mini_link/en/support/faq/  

ظلل تسجيل اإلقران، واضغط عىل MENU/OK، ثم قم بتشغيل  2
الطابعة لبدء اإلقران.

 Bluetooth

 
  
 

  N  •.لحذف بيانات اإلقران للطابعات املقرتنة بالكامريا حاليًا، حدد حذف تسجيل اإلقران
لعرض بيانات عن الطابعات املقرتنة بالكامريا حاليًا، حدد معلومات اإلقران. • 



9

إلمتام عملية اإلقران، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة اإلقران. 3

instax SHARE طابعات سلسلة

حدد D ضبط التوصيل > instax إعداد اةعباطل > ضبط توصيل 
طابعة instax، ثم ظلل instax اتصال Wi-Fi واضغط عىل 

MENU/OK، ثم أدخل معرِّف SSID وكلمة املرور الخاصني بالطابعة.

  

 Wi-Fi
 Bluetooth

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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اإلصدار 2.50  (Fn) إعداد وظيفة عدسة باور زوم
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املتوفرة يف بعض عدسات الزوم الكهريب اآليل.

اإلصدار 2.50  ضبط تركيز/زوم للعدسة 
اضبط اإلعدادات للعدسات املتوافقة املزودة بحلقات تركيز بؤري أو زوم كهريب آيل.

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

الخياراتالخيارات
CW  X باتجاه عقارب الساع

 (يف اتجاه عقارب الساعة)
CCW  Y عكس عقارب الساعه

 (عكس اتجاه عقارب الساعة)

 تشغيل حلقة الرتكيز
اخرت كيفية ضبط الكامريا للرتكيز البؤري استجابًة لحركة حلقة الرتكيز البؤري.

الوصفالوصفالخيارالخيار
ل تدوير الحلقة.غري خطي يُضبط الرتكيز البؤري بنفس معدَّ

يُضبط الرتكيز البؤري خطيًا وفًقا ملقدار تدوير الحلقة، ولكن رسعة الرتكيز البؤري ال تتأثر برسعة خطي
تدوير الحلقة.

(Fn) رسعة تركيز ثابتة F

اخرت املعدل الذي تتغري به مسافة الرتكيز البؤري عند ضبطها باستخدام أزرار الوظائف أثناء الرتكيز البؤري 
اليدوي باستخدام عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة. وكلام زاد الرقم، أشار ذلك إىل زيادة املعدل.

الخياراتالخيارات
8(رسيع)1234567(بطيء)
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(Fn) رسعة زوم ثابتة
اخرت املعدل الذي ميكن به التكبري أو التصغري عن طريق عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة باستخدام 

أزرار الوظائف. وكلام زاد الرقم، أشار ذلك إىل زيادة املعدل.
الخياراتالخيارات

8(رسيع)1234567(بطيء)

(Fn) تشغيل تركيز/زوم رسعة ثابتة
اخرت ما إذا كانت أزرار الوظائف املوجودة يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة تحتاج إىل الضغط مرة 

واحدة فقط لبدء وإيقاف الرتكيز البؤري أو الزوم الكهريب اآليل.
الوصفالوصفالخيارالخيار

يبدأ التشغيل عند الضغط عىل الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة ثانية.تشغيل/إيقاف
يستمر التشغيل أثناء الضغط عىل الزر ويتوقف عند تحريره.تفعيل بالضغط

تدوير حلقة الزوم
اخرت ما إذا كنت تريد عكس اتجاه دوران حلقة الزوم يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة.

الخياراتالخيارات
Y  عكس اتجاه عقارب الساعةX  يف اتجاه عقارب الساعة

حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
اخرت الدور الذي تقوم به حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة.

الخياراتالخيارات
تركيز بؤريزوم
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اإلصدار 2.50 ضبط شاشة اللمس 
متكني أو تعطيل عنارص التحكم يف شاشة اللمس.

x إعداد شاشة اللمس
الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.كشاشة ملس أثناء التصوير LCD تعمل شاشة
OFF.تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس

x إعداد النقر املزدوج
الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.مرتني لتكبري الهدف أثناء التصوير LCD انقر عىل شاشة
OFF.تم تعطيل زوم اللمس

c وظيفة اللمس
الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.متكني أمياءات الوظائف اللمسية
OFF.تعطيل إمياءات الوظائف اللمسية

زوم باللمس

الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.LCD إذا كانت العدسة تدعم زوم اللمس، فيمكنك التكبري والتصغري عن طريق ملس شاشة
OFF.تم تعطيل زوم اللمس

a إعداد شاشة اللمس
الوصفالوصفالخيارالخيار
ON.كشاشة ملس أثناء العرض LCD تعمل شاشة
OFF.تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس
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EVF إعدادات منطقة شاشة ملس
د منطقة شاشة LCD املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس بينام يكون معني املنظر نِشطًا. مُيكن تحديد املنطقة  حدِّ

املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس من:
الوصفالوصفالخيارالخيار
الكل.6
النصف األمين.0
الربع األمين األعىل.2
الربع األمين األسفل.4
النصف األيرس.1
الربع األيرس األعىل.3
الربع األيرس األسفل.5
OFF.تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس
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قفل         اإلصدار 2.00
قفل عنارص التحكم املحددة ملنع التشغيل دون قصد.

الوصفالوصفالخيارالخيار

ضبط القفل
اخرت مام ييل:

فك قفل: إعادة ضبط خيارات القفل.• 
كل الوظائف: قفل جميع عنارص التحكم يف قامئة اخرتوظيفة.• 
الوظيفة املختارة: قفل عنارص التحكم املحددة يف قامئة اخرتوظيفة فقط.• 

اختيار عنارص التحكم التي يتم قفلها عند اختيار الوظيفة املختارة لـ ضبط القفل.اخرتوظيفة

  N  ميكن قفل عنارص التحكم املحددة باستخدام الوظيفة املختارة يف أي وقت أثناء التصوير بالضغط مع االستمرار
عىل MENU/OK. إللغاء قفل عنارص التحكم، اضغط مع االستمرار عىل الزر مرة أخرى.
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إعدادات Bluetooth        اإلصدار 2.60
.Bluetooth ضبط إعدادات

الوصفالوصفالخيارالخيار

قم بإقران الكامريا مع هاتف ذيك من خالل تشغيل تطبيق FUJIFILM Camera تسجيل اإلقران
.Remote

د وجهة املزاوجة اخَرت اتصاًال ما من قامئة األجهزة التي تم إقرانها بالكامريا باستخدام تسجيل اإلقران. حدِّ
د ال يوجد اتصال للخروج دون إنشاء أي اتصال. حدِّ

دة. اخَرت الجهاز من قامئة األجهزة. سيُزال حذف تسجيل اإلقران احذف معلومات اإلقران لألجهزة املُحدَّ
د وجهة املزاوجة. د من قامئة األجهزة يف حدِّ الجهاز املُحدَّ

عرض قامئة باألجهزة التي تم إقران الكامريا بها (بخالف الهاتف الذيك) أو إنهاء قامئة أجهزة البلوتوث
اإلقران باألجهزة املحددة.

Bluetooth تشغيل/إيقاف
ON: تقوم الكامريا بإنشاء اتصال Bluetooth تلقائياً مع األجهزة املقرتنة عند • 

تشغيلها.
 •.Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

إرسال صورة تلقايئ
ON: يتم تحديد الصور لتحميلها أثناء التقاطها. حدد صور JPEG للتحميل عند • 

التقاطها.
OFF: ال يتم تحديد صور للتحميل عند 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.• 

  N  • عىل الهاتف الذيك الخاص بك أو الكمبيوتر اللوحي FUJIFILM Camera Remote ثبّت آخر إصدار لتطبيق
قبل إقران الجهاز بالكامريا أو تحميل أي صور.

عند تحديد ON لكل من تشغيل/إيقاف Bluetooth و إرسال صورة تلقايئ أو إذا تم تحديد صور بالفعل • 
لتحميلها باستخدام خيار أمر إرسال الصور يف قامئة C (إعادة العرض)، سيبدأ التحميل إىل األجهزة التي 
تم إقرانها بعد فرتة وجيزة من انتقالك إىل وضع إعادة التشغيل أو بعد إيقاف تشغيل الكامريا. ميكن أيًضا 

استخدام أمر إرسال الصور لتحديد الصور التي تريد تحميلها عند إيقاف تشغيل إرسال صورة تلقايئ.
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أعداد الشبكة         اإلصدار 2.00
اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

إعداد نقطة دخول السلكية
إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة.• 
إعداد يدوي: اضبط اإلعدادات يدويًا لالتصال بشبكة السلكية. اخرت الشبكة من قامئة • 

.(SSID قم بإدخال) (حدد من قامئة شبكة) أو أدخل االسم يدويًا

إعداد عنوان IP الالسليك
تلقايئ: يتم تعيني عنوان IP تلقائيًا.• 
يدوي: تعيني عنوان IP يدويًا. اختيار عنوان IP يدويًا (عنوان IP)، قناع الشبكة (قناع • 

الشبكة)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة).

معلومات         اإلصدار 2.00
اعرض عنوان MAC الخاص بالكامريا وعناوين IP للشبكة الالسلكية والبلوتوث.
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وضعية االتصال        اإلصدار 2.00
اضبط اإلعدادات لالتصال بأجهزة خارجية.

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.

التصوير التلقايئ املتصل 
USB

ميكن التحكم يف الكامريا عرب أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الجمبال أو الطائرات اآللية 
أو غريها من األجهزة املتصلة عرب USB. تدخل الكامريا وضع "التصوير املتصل" (أي 

التحكم عن بعد) تلقائيًا عندما يتم تشغيل الجهاز الخارجي، وتعود إىل حالة التشغيل 
الطبيعية الخاصة بها عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز الخارجي أو فك اتصاله.

ميكن التقاط الصور عن بعد وتنزيلها تلقائيًا عىل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل فيها • 
 Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin أو Capture One

أو FUJIFILM X Acquire. ميكن كذلك استخدام FUJIFILM X Acquire لحفظ 
إعدادات الكامريا وتحميلها.

ميكن استخدام الكامريا باعتبارها كامريا ويب عند توصيلها بجهاز كمبيوتر يتم • 
تشغيل برنامج FUJIFILM X Webcam عليه.

يتاح التصوير عن بعد وتسجيل األفالم عندما تكون الكامريا متصلة بجهاز متوافق • 
مثل جهاز الجمبال أو الطائرة اآللية. استخدم عنارص التحكم يف الكامريا للتبديل بني 

التصوير الثابت وتسجيل األفالم. تختلف املزايا املتاحة باختالف الجهاز املتصل.

التصوير املتصل الثابت 
USB

كام هو الحال عند التصوير التلقايئ املتصل USB، باستثناء أن الكامريا تبقى يف 
الوضع "التصوير املرتبط" (التحكم عن بعد) عندما يكون الجهاز الخارجي مطفئًا أو 

غري متصل، مام يسمح للكامريا باستئناف التحكم عند إعادة إنشاء االتصال بعد قطع 
االتصال عن طريق الخطأ أو بأي شكل آخر من املقاطعة. ال يتم تسجيل الصور يف 

بطاقة الذاكرة تحت اإلعدادات االفرتاضية.
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الوصفالوصفالخيارالخيار
التصوير املتصل الالسليك 

الثابت
د شبكة باستخدام  د هذا الخيار للتصوير الالسليك عن بعد. حدِّ حدِّ

D ضبط التوصيل > أعداد الشبكة.

تحويل USB أويل/استعادة

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

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

عالية الجودة برسعة.
ل إعدادات الكامريا. أِعد •  استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزِّن وحمِّ

تكوين الكامريا يف لحظة أو قم مبشاركة اإلعدادات مع كامريات أخرى من نفس 
النوع.

  O  ادارة الطاقة > إيقاف تلقايئ أثناء التصوير املتَّصل أيًضا. ملنع توقف الكامريا عن التشغيل D تنطبق إعدادات
تلقائيًا، حدد OFF لـإيقاف تلقايئ.

  N  قم بزيارة املواقع اإللكرتونية املوضحة فيام ييل للحصول عىل املزيد من املعلومات أو لتنزيل برنامج الكمبيوتر
التايل:

 • :Capture One Express Fujifilm

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

 • :Capture One Pro Fujifilm

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

 • :Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

 • :FUJIFILM X Acquire

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

 • :FUJIFILM X RAW STUDIO

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

 • :RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

 • :FUJIFILM X Webcam

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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اإلصدار 2.50 أزرار الوظائف 

 تعيني األدوار ألزرار الوظائف
ميكن تحديد األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف باستخدام الخيار D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة 

(Fn) يف قامئة اإلعداد.
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
وضع الرتكيز• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
قفل تفقد الرتكيز البؤري• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
 •AE ضبط تصحيح
إعداد تصحيح الرتكيز• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
 •ISO

وضع مثبت الصورة• 
االتصال الالسليك• 
تعويض الفالش• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تحرير تسجيل الفيلم• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
 •C تصحيح تكبري قص الفيلم
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
تشغيل صوت 4 قنوات• 
 •oL تحكم أمثل يف الفيلم
إعداد وضع العرض• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي• 
منظر طبيعي مبارش• 
الرسم البياين• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
 •F-Log مساعدة املظهر
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
F تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
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قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط القفل• 
األداء• 

إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء• 

  N .لتعطيل الزر الوظيفي، اخرت ال يشء
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اإلصدار 2.50 إمياءات الوظائف اللمسية 

تعيني األدوار إلمياءات الوظائف اللمسية
ميكن تحديد األدوار التي تقوم بها إمياءات الوظائف اللمسية باستخدام الخيار D إعداد الزر/الطلب > 

ضبط الوظيفة (Fn) يف قامئة اإلعداد.
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
وضع الرتكيز• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
قفل تفقد الرتكيز البؤري• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
 •AE ضبط تصحيح
إعداد تصحيح الرتكيز• 
قياس ضويئ• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
 •ISO

وضع مثبت الصورة• 

االتصال الالسليك• 
تعويض الفالش• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
 •C تصحيح تكبري قص الفيلم
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
تشغيل صوت 4 قنوات• 
 •oL تحكم أمثل يف الفيلم
إعداد وضع العرض• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي• 
منظر طبيعي مبارش• 
الرسم البياين• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
 •F-Log مساعدة املظهر
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
ضبط القفل• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء• 

  N .لتعطيل إمياءات الوظائف اللمسية، اخرت ال يشء



22

اإلصدار 2.50  أزرار وظائف العدسة 
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املوجودة يف العدسة (حيثام ينطبق ذلك).

اإلعدادات االفرتاضية ألزرار وظائف العدسة
تكون التعيينات االفرتاضية كام ييل:

  N .هنا ألغراض توضيحية XF18-120mmF4 LM PZ WR تُستخدم عدسة

اإلعداد االفرتايضاإلعداد االفرتايضزر وظيفة العدسةزر وظيفة العدسة
AZ/FZ/Fحلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
B(الضغط عىل زر ضبط الزوم ألعىل) (الضغط عىل زر ضبط الزوم ألعىل) L-Fn1L-Fn1(تقريب) رسعة تقريب ثابتة
C(الضغط عىل زر ضبط الزوم ألسفل) (الضغط عىل زر ضبط الزوم ألسفل) L-Fn2L-Fn2(زاوية عريضة) رسعة تبعيد ثابتة
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تعيني األدوار ألزرار وظائف العدسة
ميكن تحديد األدوار التي تقوم بها أزرار وظائف العدسة باستخدام الخيار D إعداد الزر/الطلب > إعداد 

وظيفة عدسة باور زوم (Fn) يف قامئة اإلعداد.
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
 •FX BLUE تدرج اللون
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
الوضوح• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
وضع الرتكيز• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
تشغيل/إيقاف اكتشاف وجه• 
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
قفل تفقد الرتكيز البؤري• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
 •AE ضبط تصحيح
إعداد تصحيح الرتكيز• 
قياس ضويئ• 

نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
 •ISO

وضع مثبت الصورة• 
االتصال الالسليك• 
تعويض الفالش• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تحرير تسجيل الفيلم• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
 •C تصحيح تكبري قص الفيلم
F تعزيز وضع مثبت الصورة• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
تشغيل صوت 4 قنوات• 
 •oL تحكم أمثل يف الفيلم
إعداد وضع العرض• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي• 
منظر طبيعي مبارش• 
الرسم البياين• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
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 •F-Log مساعدة املظهر
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
F تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل

قفل AWB فقط• 
ضبط القفل• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
القامئة الرسيعة• 
تشغيل• 
ال يشء• 

  N  •.لتعطيل الزر الوظيفي، اخرت ال يشء
ال يتوفر قفل الوظيفة املحددة عند تعيني  رسعة تقريب ثابتة (تقريب) أو  رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة) • 

ألحد أزرار وظائف العدسة.
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اإلصدار 2.50 عدسات الزوم الكهريب اآليل 
ميكن ضبط الزوم من خالل عدسات الزوم الكهريب اآليل باستخدام حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم أو زر الزوم 

أو حلقة الزوم.
  O  يؤدي ضبط الزوم أثناء تعرض العدسة للبلل إىل دخول املياه داخل العدسة بسهولة. امسح أي مياه عن العدسة

قبل ضبط الزوم.

  N .هنا ألغراض توضيحية XF18-120mmF4 LM PZ WR تُستخدم عدسة

الوصفالوصفعنرص التحكمعنرص التحكم
AAأدر حلقة الزوم للتكبري أو التصغري يدويًا.حلقة الزوم

BBأدر حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم للتكبري أو التصغري باستخدام الزوم الكهريب حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم
اآليل. تتناسب رسعة ضبط الزوم مع الرسعة التي يتم بها تدوير الحلقة.

CC(زوم/تركيز بؤري) Z/F قم بتبديل دور حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم من الرتكيز البؤري إىل الزوم أو زر
العكس.

DDاضغط عىل أحد أزرار الزوم للتكبري أو التصغري برسعة ثابتة باستخدام الزوم أزرار الزوم
الكهريب اآليل. ينتهي تشغيل وظيفة الزوم عند الضغط عىل الزر مرة ثانية.

  N  • إعداد الزر/الطلب > إعداد وظيفة عدسة باور D وأزرار الزوم باستخدام Z/F ميكن تعيني أدوار أخرى للزر
.(Fn) زوم

ميكن اختيار الرسعة التي ميكن بها ضبط الزوم عن طريق أزرار الزوم باستخدام D إعداد الزر/الطلب > • 
ضبط تركيز/زوم للعدسة.
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إكسسوارات من Fujifilm        اإلصدار 
2.10

وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيتوحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت
EF-X500: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم يف فالش TTL، يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه 

الرقم الدلييل 50 (ISO 100، م) وهي تدعم التزامن عايل الرسعة (FP) مام يسمح باستخدامها مع رسعات 
 EF-BP1 الغالق التي تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. وتتميز هذه الوحدة بدعم حزمة البطارية االختيارية

والتحكم بالفالش الالسليك البرصي Fujifilm، وميكن استخدامه كوحدة فالش رئييس أو وحدة فالش عن بعد 
للتصوير الفوتوغرايف بالفالش الالسليك عن بعد.

.AA يستوعب حتى 8 بطاريات .EF-X500 حزمة بطارية لوحدات الفالش :EF-BP1

EF-60: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم بالفالش TTL، تحتوي وحدة الفالش القابلة للتثبيت هذه عىل 

رقم إرشادي 60 (ISO 100، م) وتدعم املزامنة عالية الرسعة (FP)، مام يسمح باستخدامها عند رسعات الغالق 
التي تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. ميكن استخدامها أيًضا كوحدة فالش عن بعد يتم التحكم فيها من خالل 

.EF-W1 وحدة فالش رئييس السليك اختيارية طراز
EF-42: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي 

.TTL والتحكم يف الفالش
EF-X20: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي 

.TTL والتحكم يف الفالش
EF-20: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم يف الفالش 

TTL (ال تدعم التحكم اليدوي بالفالش).

EF-W1: مع دعم معيار االتصال الالسليك NAS * الذي طّورته رشكة Nissin Japan، ميكن استخدام وحدة 

الفالش الرئييس الالسليك هذه مع وحدات الفالش االختيارية القابلة للتثبيت طراز EF-60 والوحدات األخرى 
.NAS املتوافقة مع معيار

.Nissin Japan Ltd. هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة NAS *
الحامل ثاليث القوامئمقابض الحامل ثاليث القوائمالحامل ثاليث القوامئمقابض الحامل ثاليث القوائم

TG-BT1: تتيح لك هذه املقابض تسجيل األفالم أو التقاط الصور الفوتوغرافية أو ضبط الزوم يف عدسات 

الزوم الكهريب اآليل املتوافقة أثناء اإلمساك مبقبض الحامل ثاليث القوائم هذا بعد توصيله بالكامريا عرب البلوتوث.
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حزام املقبضحزام املقبض
GB-001: يحسن املقبض. يتم تثبيته مع مقبض اليد إلحكام اإلمساك أكرث.

طابعات الهواتف الذكيةطابعات الهواتف الذكية
.instax ل الطابعة عرب الشبكة املحلية الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم طابعات سلسلة instax SHARE: وصِّ

طابعات سلسلة instax Link: عند توصيل هذه الطابعة بجهاز مقرتن عرب Bluetooth، ميكن استخدامها لطباعة 
.instax الصور برسعة وسهولة عىل فيلم
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