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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:

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



املحتويات   
يقوم اإلصدار 1.20 من الربنامج الثابت X-T30 II بإضافة أو تحديث امليزات التالية. تفضل بزيارة 

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

انظرالوصفالرقم
P

اإلصدار
11.20متت إضافة عنرص قامئة أجهزة البلوتوث إىل D ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth يف قامئة اإلعداد.11

31.20متت إضافة مقبض الحامل ثاليث القوائم طراز TG-BT1 إىل قامئة امللحقات االختيارية.22
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

إعدادات Bluetooth        اإلصدار 1.20
.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.• 
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  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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إكسسوارات من Fujifilm        اإلصدار 1.20
توفر Fujifilm اإلكسسوارات االختيارية التالية. للحصول عىل أحدث املعلومات حول اإلكسسوارات 

االختيارية املتاحة يف منطقتك، راجع وكيل Fujifilm املحيل أو قم بزيارة الرابط التايل 
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

بطاريات بطاريات Li-ionLi-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن (ليثيوم أيون) قابلة للشحن
NP-W126S: ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية السعة طراز NP-W126S قابلة إلعادة للشحن.

شواحن البطاريةشواحن البطارية
BC-W126S: ميكن رشاء أجهزة شحن بطارية بديلة عند الحاجة. عند 20+° مئوية، يقوم جهاز BC-W126S  بشحن 

بطارية NP-W126S يف حوايل 150 دقيقة.
محوالت التيار الكهريبمحوالت التيار الكهريب

AC-9V (يستلزم توصيلة تيار مبارش طراز CP-W126): استخدم محول تيار كهريب سعة 100–240 فولت، 
60/50 هرتز للتصوير والعرض املطول أو عند نسخ الصور إىل الكمبيوتر.

توصيالت التيار املبارشتوصيالت التيار املبارش
CP-W126: للتصوير أو العرض لفرتات طويلة أو عند استخدام الكامريا مع كمبيوتر، استخدم CP-W126 لتوصيل 

.AC-9V الكامريا مبحول الطاقة
أجهزة تحكم عن بعدأجهزة تحكم عن بعد

RR-100: يُستخدم لتقليل اهتزاز الكامريات واإلبقاء عىل الحاجب مفتوًحا أثناء التعريض الضويئ (⌀2,5 ملم).

ميكروفونات سرتيوميكروفونات سرتيو
MIC-ST1: ميكروفون خارجي لتسجيل األفالم.

FUJINONFUJINON عدسات عدسات
.FUJIFILM X عدسات قابلة للتغيري لالستخدام الحرصي مع قاعدة :XF/XC عدسات سلسلة

.FUJIFILM X العدسات السينامئية لقاعدة :FUJINON MKX عدسات سلسلة
قنوات متديد ماكروقنوات متديد ماكرو

MCEX-11/16: تُثبت بني الكامريا والعدسة للتصوير عىل نسب إعادة إنتاج عالية.

محوالت تقريبمحوالت تقريب
XF1.4X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 1.4×.

XF2X TC WR: يزيد الطول البؤري للعدسات املتوافقة بحوايل 2.0×.
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وصالت القاعدةوصالت القاعدة
.M-mount يسمح باستخدام الكامريا مع مجموعة كبرية من عدسات :FUJIFILM M MOUNT ADAPTER

أغطية الجسمأغطية الجسم
BCP-001: تغطية قاعدة عدسة الكامريا عند عدم تركيب العدسة.

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 الغالق التي تتجاوز 
رسعة مزامنة الفالش. وتتميز هذه الوحدة بدعم حزمة البطارية االختيارية EF-BP1 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 وحدة فالش 
.EF-W1 رئييس السليك اختيارية طراز

EF-W1: مع دعم معيار االتصال الالسليك NAS * الذي طّورته رشكة Nissin Japan، ميكن استخدام وحدة الفالش 
.NAS والوحدات األخرى املتوافقة مع معيار EF-60 الرئييس الالسليك هذه مع وحدات الفالش االختيارية القابلة للتثبيت طراز

.Nissin Japan Ltd. هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة NAS *
EF-42: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم 

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

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

(ال تدعم التحكم اليدوي بالفالش).
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مقابض الحامل ثاليث القوائممقابض 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.
حزام املقبضحزام املقبض

GB-001: يحسن املقبض. يتم تثبيته مع مقبض اليد إلحكام اإلمساك أكرث.

instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات
.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN االتصال عن طريق شبكة :SP-3/SP-2/SP-1
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