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مقدمة
شكراً لرشائك هذا املنتج. تأكد من قراءتك واستيعابك ملحتويات هذا الدليل 
قبل استخدام الكامريا. احتفظ بهذا الدليل يف مكان ميكن لكل من يستخدم 

هذا املنتج قراءته. 

للحصول عىل أحدث املعلومات
للحصول عىل أحدث املعلومات حول هذا املنتج، متضمنة أحدث اإلصدارات لألدلة 

وعينات الصور الفوتوغرافية امللونة،   قم بزيارة  :

http://fujifilm-dsc.com/manuals/

ميكن زيارة املوقع من خالل الكمبيوتر وكذلك الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.
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اإلكسسوارات املرفقة
العنارص التالية مرفقة مع الكامريا:

 •NP-W126S بطارية قابلة إلعادة للشحن طراز
 •BC-W126 شاحن بطارية طراز
 •EF-X8 وحدة فالش مزودة بقاعدة تثبيت طراز
غطاء الجسم• 
مشابك الحزام املعدنية (2 ×)• 
أداة تثبيت املشبك• 
أغطية واقية (2 ×)• 
حزام الكتف• 
غطاء قاعدة تثبيت الفالش الخارجي (يأيت مثبتًا بقاعدة تثبيت الفالش • 

الخارجي)
غطاء طرف املزامنة (يأيت مثبتًا إىل الكامريا)• 
غطاء موصل مقبض البطارية العمودي (يأيت مثبتًا إىل الكامريا)• 
دليل املالك (هذا الدليل)• 

إذا اشرتيت طاقم عدسة، تحقق من أن العدسة موجودة به.   N 
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معلومات حول هذا الدليل
يحتوي هذا الدليل عىل تعليامت لكامريا FUJIFILM X-T2 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.
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تفسري املصطلحات
يشار إىل بطاقات ذاكرة SD و SDHC و SDXC االختيارية التي تستخدمها الكامريا 
لحفظ الصور مبصطلح "بطاقات الذاكرة". يشار إىل معني املنظر اإللكرتوين باالختصار 

."LCD" باالختصارLCD وشاشة "EVF"
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قبل أن تبدأ
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أجزاء الكامريا

 A90 ،5 ................ قرص تعويض التعريض الضويئ
 B48 ...................................................زر الغالق
 C252 .................................................... Fn1 زر
 D70 ،62 ،4 ...............................زر رسعة الغالق
 E4 ........................................تحرير قفل القرص
 F106 ...................قاعدة تثبيت الفالش الخارجي
 G168 ................................................ميكروفون
 H9 .........................أداة التحكم بتعديل الديوبرت
 I227 ،86 ،4 .............................قرص الحساسية
 J5 .................................................. قرص الدفع
 K24 ................................... ثقب رشيط التعليق
 L263 ........................................... طرف املزامنة
 Mغطاء املوصل
 N73 ..................................... محدد وضع الرتكيز
 Oموصالت إشارة العدسة

 P27 .......................................زر تحرير العدسة
 Q252 .................................................... Fn2 زر
 R140 ..............AF الضوء املساعد للرتكيز التلقايئ

ملبة املؤقت الذايت..................................... 149
 S89 ،5 ....................................... معايرة املعايرة
 T226 ،6 ............................قرص التحكم األمامي
 U40 .....(تشغيل/ إيقاف تشغيل) ON/OFF مفتاح
 V106 ..........غطاء قاعدة تثبيت الفالش الخارجي
 W26 .............................................. غطاء الجسم
 X53 .................... مقبس امليكروفون (⌀3,5 مم)
 Y (Micro-B) مايكرو USB موصل

 294 ،66 ،31 ...........................USB 3.0/USB 2.0

 Z288 ...................(D النوع) مايكرو HDMI موصل
 a66 .... موصل جهاز التحكم عن بعد (⌀2,5 مم)
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أجزاء الكامريا

 b50 ...........................................(حذف) b زر
 c49 ........................................(العرض) a زر
 d15 ،14 ،10 ......... (EVF) معني املنظر اإللكرتوين
 e9 ....................................................كأس العني
 f14 ................... زر VIEW MODE (وضع العرض)
 g92 ................. زر AE-L (قفل التعريض التلقايئ)
 h226 ،174 ،6 ...................قرص التحكم الخلفي
 i92 ......................(قفل الرتكيز البؤري) AF-L زر
 j31 ،7 .........................................مصباح املؤرش
 k247 ..................................(قامئة رسيعة) Q زر
 l35 ........................... غطاء فتحة بطاقة الذاكرة
 m221 ،78 ،4 ............ ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز)
 n35 ................. مثبت غطاء فتحة بطاقة الذاكرة

 o226 ،4 ........................................أزرار االختيار
 p21 ،4 ...................(قامئة/موافق) MENU/OK زر
 q172 ،16 ...(الرجوع) BACK (العرض)/زر DISP زر
 r56 ....................................................... سامعة
 s32 ........................مثبت غطاء حجرية البطارية
 t32 ................................. غطاء حجرية البطارية
 uموضع تركيب الحامل ثاليث القوائم
 v276 ...... غطاء موصل مقبض البطارية العمودي
 w15 ،14 ،12 ،8 ............................... LCD شاشة
 x14 ........................................... مستشعر العني
 y35 ....................... فتحات بطاقة الذاكرة 1 و 2
 z32 .......................................... حجرية البطارية
 034 ........................................... مثبت البطارية
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زر االختيار
اضغط زر االختيار إىل األعىل (e)، اليمني (h)، األسفل 

(f)، أو اليسار (g) لتمييز العنارص.

قفل التحكم
ملنع التشغيل غري املقصود لزر االختيار وزر Q أثناء التصوير، اضغط عىل MENU/OK حتى يتم 

عرض X. ميكن إلغاء قفل عنارص التحكم بالضغط عىل MENU/OK حتى تختفي X من 
شاشة العرض.

ذراع الرتكيز
قم بإمالة أو اضغط عىل ذراع الرتكيز لتحديد منطقة 

الرتكيز.

رسعة الغالق وأقراص الحساسية
اضغط تحرير قفل القرص لتحرير القرص قبل تدويره إىل 
اإلعداد املرغوب. اضغط تحرير مرة أخرى لقفل القرصه 

يف موضعه.

رسعة الحساسية
الغالق
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أجزاء الكامريا
قرص الدفع

أدر القرص لالختيار من بني أوضاع الدفع التالية.

PPالوضعالوضع
FF52الفيلم

BKTBKT93تصحيح

CHCHسلسلة لقطات عالية الرسعة
96

CLCL
سلسلة لقطات منخفضة 

الرسعة

PPالوضعالوضع
SS46إطار واحد

jj98تعريض ضويئ متعدد

ADV.ADV.100مرشح متقدم

uu102بانوراما

قرص املعايرة
أدر القرص الختيار وضع املعايرة.

قرص تعويض التعريض الضويئ
أدر القرص الختيار مقدار تعويض التعريض الضويئ.
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أقراص التحكم
أدر أو اضغط عىل أقراص التحكم إىل:

قرص التحكم الخلفيقرص التحكم األمامي

اضبط الفتحة أو عند اختيار C بواسطة تدويرتدوير
قرص تعويض التعريض الضويئ أو 

تعويض التعريض الضويئ، أو عرض 
صور أخرى أثناء العرض.

اخرت التوليفة املرغوبة من رسعة 
الغالق والفتحة (تغيري الربنامج)، ضبط 
دقيق لرسعة الغالق، ضبط اإلعدادات 
يف القامئة الرسيعة، اختيار حجم إطار 
الرتكيز أو التكبري أو التصغري يف وضع 

عرض إطار كامل أو إطار متعدد.

قم بالتبديل بني الفتحة، وتعويض اضغطاضغط
التعريض الضويئ عند تحديد C بواسطة 

قرص تعويض التعريض الضويئ.

قم بتكبري منطقة الرتكيز البؤري 
املحددة أو (يف وضع العرض) نقطة 
الرتكيز البؤري النشطة. اضغط مع 

االستمرار الختيار وضع الرتكيز اليدوي 
يف عرض الرتكيز البؤري.
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أجزاء الكامريا
مصباح املؤرش

عندما ال يكون معني املنظر قيد االستخدام، يُظهر مصباح 
املؤرش حالة الكامريا.

حالة الكامرياحالة الكامريامصباح املؤرشمصباح املؤرش
ضبط الرتكيز مقفل.يتوهج بلون أخرض

تحذير الرتكيز أو التعريض الضويئ. ميكن التقاط الصور.وميض أخرض
وميض باللون 

تسجيل الصور. ميكن التقاط صور إضافية.األخرض والربتقايل

تتوهج بلون 
تسجيل الصور. ال ميكن إلتقاط صور إضافية يف هذا الوقت.برتقايل

وميض بلون 
جاري شحن الفالش، لن ييضء الفالش عند التقاط الصورة.برتقايل

خطأ يف العدسة أو الذاكرة.وميض أحمر

قد تظهر كذلك تحذيرات يف شاشة العرض.   N 
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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.

اتجاه "طويل" (عمودي)
عند تدوير الكامريا اللتقاط صور يف اتجاه "طويل" (عمودي)، 

ميكنك إمالة الشاشة عىل النحو املبني. وهذا األمر مفيد بشكل 
خاص عند التقاط الصور من زوايا مرتفعة أو منخفضة.

أمسك بالكامريا كام هو موضح عند التقاط صور يف وضع    N 
طويل (عمودي) من زوايا مرتفعة.
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أجزاء الكامريا
ضبط تركيز معني املنظر

الكامريا مجهزة بخاصية التعديل الديوبرتي يف النطاق 4− 
إىل 2+م1– ملالمئة االختالفات الفردية يف حاسة البرص. 

أدر أداة التحكم يف التعديل الديوبرتي حتى يصبح معني 
املنظر يف وضع الرتكيز البؤري الحاد.

كأس العني
إلزالة كأس العني، اضغط يف األسفل بإصبعي اإلبهام كليهام 

مع دفع كأس العني ألعىل.
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شاشات الكامريا
يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن عرضها أثناء التصوير.

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

معني املنظر اإللكرتوين

12/31/2016 12:00 AM12/31/2016 12:00 AM
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شاشات الكامريا
 A153 ...................................وضع مثبت الصورة
 B108 ...................................(TTL) وضع الفالش

تعويض الفالش......................................... 108
 C149 ..................................مؤرش املؤقت الذايت
 D96 .............................................وضع متواصل
 E152 ...............................................نوع الغالق
 F143 .........................................AF+MF مؤرش
 G120 ............................................توازن البياض
 H116 .......................................... محاكاة الفيلم
 I119 .........................................نطاق دينامييك
 J242 ..........................حالة تنزيل بيانات املوقع
 K203 ،202 ،42 ......................... التاريخ والوقت
 L165 ،52 .......................................وضع الفيلم
 M52 ............................................الوقت املتبقي
 N238 ،37 ........................ خيارات فتحة البطاقة
 O332 .............................. عدد اإلطارات املتاحة *
 P114 ،113 ....................... جودة وحجم الصورة
 Q331 ......................................تحذيرات الحرارة
 R4 .................................................قفل التحكم

 S235 ............................................وضع التعزيز
 T20 ...............................................مخطط بياين
 U41 .........................................مستوى البطارية
 V86 .................................................. الحساسية
 W90 .............................تعويض التعريض الضويئ
 X70 ،67 ،61 .......................................... الفتحة
 Y70 ،62 ،61 ..................................رسعة الغالق
 Z229 ،92 ........................قفل التعريض التلقايئ

255 ،225 ،162 ............................... TTL قفل
 a89 ....................................................... معايرة
 b60 .............................................وضع التصوير
 c73 ............................................. وضع الرتكيز †
 d84 ............................................. مؤرش املسافة
 e168 ......................................مستوى التسجيل
 f90 ،70 ..........................مؤرش التعريض الضويئ
 g19 ............................................... أفق افرتايض
 h91 ،77 .......................................... إطار الرتكيز
 i84 ،68 ............................. معاينة عمق النطاق
 j144 ،84 ........................تحقق من تركيز بؤري
يظهر "9999" إذا كان هناك مساحة ألكرث من 9999 إطار.  *

.(j) أو مؤرش الرتكيز البؤري اليدوي ( وقد يظهر أيًضا مؤرش عمل الرتكيز البؤري (  †

قفل التحكم
.X يؤدي الضغط عىل عنرص تحكم مقفل إىل عرض أيقونة
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LCD شاشة

12/31/2016 12:00 AM12/31/2016 12:00 AM
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شاشات الكامريا
 A153 ...................................وضع مثبت الصورة
 B144 ،84 ........................تحقق من تركيز بؤري
 C84 ،68 ............................. معاينة عمق النطاق
 D168 ......................................مستوى التسجيل
 E84 ............................................. مؤرش املسافة
 F242 ..........................حالة تنزيل بيانات املوقع
 G91 ،77 .......................................... إطار الرتكيز
 H203 ،202 ،42 ......................... التاريخ والوقت
 I165 ،52 .......................................وضع الفيلم
 J52 ............................................الوقت املتبقي
 K238 ،37 ........................ خيارات فتحة البطاقة
 L332 .............................. عدد اإلطارات املتاحة *
 M114 ،113 ....................... جودة وحجم الصورة
 N331 ......................................تحذيرات الحرارة
 O116 .......................................... محاكاة الفيلم
 P120 ............................................توازن البياض
 Q119 .........................................نطاق دينامييك
 R4 .................................................قفل التحكم

 S235 ............................................وضع التعزيز
 T20 ...............................................مخطط بياين
 U41 .........................................مستوى البطارية
 V86 .................................................. الحساسية
 W90 .............................تعويض التعريض الضويئ
 X70 ،67 ،61 .......................................... الفتحة
 Y70 ،62 ،61 ..................................رسعة الغالق
 Z229 ،92 ........................قفل التعريض التلقايئ

255 ،225 ،162 ............................... TTL قفل
 a89 ....................................................... معايرة
 b60 .............................................وضع التصوير
 c73 ............................................. وضع الرتكيز †
 d143 .........................................AF+MF مؤرش
 e152 ...............................................نوع الغالق
 f96 .............................................وضع متواصل
 g90 ،70 ..........................مؤرش التعريض الضويئ
 h149 ..................................مؤرش املؤقت الذايت
 i108 ...................................(TTL) وضع الفالش

تعويض الفالش......................................... 108
يظهر "9999" إذا كان هناك مساحة ألكرث من 9999 إطار.  *

.(j) أو مؤرش الرتكيز البؤري اليدوي ( وقد يظهر أيًضا مؤرش عمل الرتكيز البؤري (  †

قفل التحكم
.X يؤدي الضغط عىل عنرص تحكم مقفل إىل عرض أيقونة
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اختيار أحد أوضاع العرض
اضغط عىل زر VIEW MODE (وضع العرض) للتبديل بني 

أوضاع العرض التالية:
E مستشعر العني:عند النظر بعينك يف معني املنظر، • 

يتم تشغيل معني املنظر وإيقاف تشغيل شاشة LCD؛ 
وعند إبعاد عينك يتم إيقاف تشغيل معني املنظر 

.LCD وتشغيل شاشة
 •.LCD فقط: يتم تشغيل معني املنظر، إيقاف تشغيل شاشة EVF

LCD فقط: يتم تشغيل شاشة LCD، إيقاف تشغيل معني املنظر.• 

EVF فقط + E: عند النظر بعينك يف معني املنظر، يتم تشغيل معني املنظر؛ وعند • 

.LCD إبعاد عينك يتم إيقاف تشغيل معني املنظر. ويستمر إيقاف تشغيل شاشة
E مستشعر العني + عرض صورة LCD: يؤدي وضع عينك عىل معني املنظر أثناء • 

التصوير إىل تشغيل معني املنظر، لكن شاشة LCD تُستخدم لعرض الصور فوًرا بعد 
التصوير.

مستشعر العني
قد يستجيب مستشعر العني إىل األهداف املراد تصويرها بخالف 

العني أو الضوء الساطع الساقط مبارشة عىل املستشعر.

مستشعر العني
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شاشات الكامريا
تعديل سطوع الشاشة

ميكن تعديل سطوع ودرجة لون معني املنظر وشاشة LCD باستخدام العنارص الواردة يف 
قامئة D إعداد الشاشة. اخرت سطوع EVF أو لون EVF لضبط سطوع معني املنظر أو 

.LCD لتقليل سطوع شاشة LCD أو لون LCD درجة اللون، سطوع

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

.LCD معني املنظر وشاشة

معني املنظر
قيايسملء الشاشة

العرض املزدوج (وضع الرتكيز اليدوي فقط)
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شاشات الكامريا

LCD شاشة
إيقاف املعلوماتقيايس

العرض املزدوج (وضع الرتكيز 
اليدوي فقط)

عرض املعلومات

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 العرض القيايس:

عرض املؤرشات القياسية. 1
اضغط زر DISP/BACK حتى تظهر املؤرشات القياسية.

حدد 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.

خطوط إرشادية للتأطري• 
مستوى إلكرتوين• 
إطار الرتكيز• 
 •AF مؤرش مسافة
 •MF مؤرش مسافة
رسم بياين نسيجي• 
تصوير مختار• 
 •ISO وضع حساسية/S-فتحة/رسعة
حول الخلفية• 
تعويض التعرض (رقمي)• 
تعويض التعرض (مقياس)• 
وضع الرتكيز• 
قياس ضويئ• 

نوع الغالق• 
فالش• 
وضع متواصل• 
وضع تثبيت الصورة املزدوج• 
توازن البياض• 
محاكاة فيلم• 
نطاق دينامييك• 
وضع التعزيز• 
املتبقي من االطارات• 
جودة/حجم الصورة• 
وضع فيلم ومدة التسجيل• 
تعديل مستوى املايك• 
مستوى البطارية• 
مخطط اإلطار• 
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شاشات الكامريا

حفظ التغيريات. 4
اضغط DISP/BACK لحفظ التغيريات.

الخروج من القوائم. 5
اضغط DISP/BACK حسب الحاجة للخروج من القوائم والعودة إىل شاشة 

التصوير.
أفق افرتايض

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

األفق االفرتايض إذا تم تصويب عدسة الكامريا ألعىل أو ألسفل.

مخطط اإلطار
قم بتمكني مخطط اإلطار لتسهيل رؤية حواف اإلطار يف الخلفيات املعتمة.
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شاشات الكامريا
مخططات بيانية

تُظهر املخططات توزيع األلوان يف الصورة. ميثل املحور األفقي السطوع، بينام ميثل املحور الرأيس 
عدد النقاط الضوئية (البيكسالت).

عدد النقاط الضوئية (البيكسالت)

الظاللالتظليالت
سطوع النقاط الضوئية (البيكسالت)

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.
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استخدام القوائم
.MENU/OK لعرض القوائم، اضغط عىل
عرضعرضالتصويرالتصوير

التالية

إعداد جودة الصورة

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

حجم الصورة

التالية

RAW تحويل
مسح
تشذيب
تغيير الحجم
حماية
تدوير الصورة
إزالة احمرار عين

تبديل الفتحة
قائمة التشغيل

الستعراض القوائم:

اضغط عىل MENU/OK لعرض القوائم. 1

التالية

إعداد جودة الصورة

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

حجم الصورة

اضغط زر االختيار لليسار لتظليل التبويب الخاص  2
بالوضع الحايل.

التالية

إعداد جودة الصورة

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

حجم الصورة

تبويب
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استخدام القوائم

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل التبويب (H أو G أو A أو F أو  3
B أو E أو C أو D) املُحتوي عىل العنرص املطلوب.

اضغط زر االختيار لليمني للدخول باملؤرش يف القامئة. 4
استخدم قرص التحكم األمامي للتنقل عرب القوائم مبعدل صفحة يف املرة الواحدة.   N 
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الخطوات األوىل
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تركيب رشيط التعليق
ركب مشابك رشيط التعليق بالكامريا، ثم ثبت رشيط التعليق.

افتح مشابك رشيط التعليق. 1
استخدم أداة تثبيت املشبك لفتح مشبك رشيط 

التعليق، وتأكد من أن األداة واملشبك يف االتجاهات 
املوضحة.

ضع مشبك رشيط التعليق يف الثقب. 2
ثبت ثقب رشيط التعليق يف فتحة املشبك. قم 

بإزالة األداة باستخدام اليد األخرى للحفاظ عىل 
املشبك يف موضعه.

احتفظ باألداة يف مكان آمن، فسوف تحتاج    O 
إىل فتح مشابك رشيط التعليق عند فك رشيط 

التعليق.
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تركيب رشيط التعليق

مرر املشبك عرب الثقب. 3
أدر املشبك بالكامل عرب الثقب حتى تسمع صوت 

طقطقة يدل عىل غلقه يف موضعه.

ثبت الغطاء الواقي. 4
ضع الغطاء الواقي فوق الثقب كام هو موضح 

بالشكل، مع وضع الجانب األسود من الغطاء تجاه 
الكامريا.

اربط رشيط التعليق. 5
ادخل رشيط التعليق عرب الغطاء الواقي ومشبك 
رشيط التعليق وأحكم تثبيته عىل النحو املوضح.

لتجنب سقوط الكامريا، تأكد من أن الرشيط    O 
مثبت بشكل صحيح.

كرر الخطوات 1–5 بالنسبة للثقب الثاين.
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تركيب عدسة
.FUJIFILM X 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، ثم أدر العدسة حتى تستقر وتصدر صوت 

نقرة.
عند تركيب العدسات، تأكد من عدم دخول الغبار أو أية مواد غريبة أخرى إىل الكامريا    O 

وتوخ الحذر كيال تلمس األجزاء الداخلية يف الكامريا. ال تضغط عىل زر تحرير العدسة أثناء 
تركيب العدسة وتأكد أن املثبت محكم يف مكانه.
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تركيب عدسة
إزالة العدسات

إلزالة العدسة، أطفئ الكامريا، ثم اضغط عىل زر تحرير العدسة 
وقم بتدوير العدسة كام هو موضح.

لتجنب تراكم األتربة عىل العدسة أو داخل الكامريا،    O 
استبدل أغطية العدسة وغطاء جسم الكامريا عندما ال 

تكون هناك عدسات مركبة.
العدسات واإلكسسوارات االختيارية األخرى

.FUJIFILM X ميكن استخدام الكامريا مع العدسات واإلكسسوارات الخاصة بقاعدة
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شحن البطارية
ال تأيت البطارية مشحونة. قبل االستخدام، اشحن البطارية باستخدام شاحن 

البطارية املرفق.
تأيت الكامريا مزودة ببطارية قابلة إلعادة الشحن طراز NP-W126S؛ وميكن كذلك    O 

استخدام بطاريات NP-W126 اختيارية ذات سعة أقل. يستغرق الشحن حوايل 
150 دقيقة.

ضع البطارية يف الشاحن. 1
ضع البطارية يف شاحن البطارية املُرفق كام هو 

موضح.

وصل الشاحن. 2
وصل الشاحن مبصدر كهريب داخيل. سييضء مؤرش 

الشحن.

اشحن البطارية. 3
انزع البطارية بعد اكتامل الشحن.
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شحن البطارية
مؤرش الشحن

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

الوظيفةالوظيفةحالة البطاريةحالة البطارية

إيقاف تشغيل
أدخل البطارية.مل يتم إدخال البطارية.

البطارية مشحونة 
انزع البطارية.بالكامل.

—جاري شحن البطارية.تشغيل
افصل الشاحن وأخرج البطارية.خطأ بالبطاريةوميض
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سلك التيار املرتدد املرفق معد لالستخدام فقط مع شاحن البطارية املرفق. ال تستخدم    O 
الشاحن املرفق مع أسالك أخرى وال تستخدم السلك املرفق مع أجهزة أخرى.

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".

استخدم فقط شاحن البطارية املخصص لالستخدام معها. 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 أنه تطول أوقات الشحن يف درجات الحرارة املنخفضة.
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شحن البطارية
الشحن عرب الكمبيوتر

تشحن البطارية كذلك عند توصيل الكامريا بكمبيوتر. أغلق الكامريا وأدخل البطارية وقم 
بتوصيل كبل USB كام هو موضح، وتأكد من إدخال التوصيالت بالكامل. مدة الشحن البالغة 

حوايل 300 دقيقة ال تتأثر بنوع الكابل املستخدم.

يبني مصباح املؤرش حالة الشحن.
حالة البطاريةحالة البطاريةمصباح املؤرشمصباح املؤرش

جاري شحن البطاريةتشغيل
اكتامل الشحنإيقاف تشغيل

خطأ بالبطارية.وميض
وصل الكامريا مبارشة بالكمبيوتر، ال تستخدم مشرتك USB أو لوحة مفاتيح. يتوقف الشحن إذا 

دخل الكمبيوتر يف وضع السكون؛ والستئناف الشحن، قم بتنشيط جهاز الحاسب وافصل كبل 
USB ثم أعد توصيله. قد ال يكون الشحن مدعوًما تبًعا لطراز الكمبيوتر، إعدادات الكمبيوتر 

وحالة الكمبيوتر الحالية.

 (Micro-B) USB مايكرو
USB 2.0

 (Micro-B) USB مايكرو
USB 3.0
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تركيب البطارية
بعد شحن البطارية، أدخل البطارية يف الكامريا كام هو مبني باألسفل.

افتح غطاء تجويف البطارية. 1
حرك مزالج تجويف البطارية كام هو موضح وافتح 

غطاء تجويف البطارية.
ال تفتح غطاء تجويف البطارية أثناء عمل    O 

الكامريا. عدم اتباع هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي 
إىل تلف ملفات الصور أو بطاقات الذاكرة.

انزع غطاء تجويف البطارية برفق بدون عنف.
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تركيب البطارية

أدخل البطارية. 2
باستخدام البطارية لإلبقاء عىل مزالج البطارية 

مضغوطًا عىل جانب واحد، أدخل موصالت 
البطارية أوًال يف االتجاه املوضح بالسهم. تأكد من 

أن البطارية مغلقة بإحكام.

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

الوضع الصحيح.

أغلق غطاء تجويف البطارية. 3
قم بإغالق وتثبيت الغطاء.

فإذا مل يُغلق الغطاء، تأكد من وضع البطارية يف    O 
االتجاه الصحيح. ال تعمد إىل غلق الغطاء بالقوة.
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تركيب البطارية
إزالة البطارية

قبل إزالة البطارية، أوقف تشغيل الكامريا وافتح غطاء تجويف البطارية.

إلخراج البطارية، اضغط عىل مزالج البطارية إىل أحد الجانبني 
وازلق البطارية إلخراجها من الكامريا كام هو موضح بالشكل.

قد تصبح البطارية ساخنة عند استخدامها يف البيئات ذات درجة الحرارة العالية. توخ    O 
الحذر عند إزالة البطارية.
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إدخال بطاقات الذاكرة
تخزن الصور عىل بطاقات الذاكرة (تباع بشكل منفصل).

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

ال تفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة أثناء عمل    O 
الكامريا. عدم اتباع هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي 

إىل تلف ملفات الصور أو بطاقات الذاكرة.

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

التجويف حتى يصدر عنها صوت نقرة وتستقر يف 
مكانها بشكل صحيح خلف الفتحة.

تأكد من وضع البطاقة يف االتجاه الصحيح، أدخل    O 
البطاقة بشكل عمودي بدون إمالة وال تستخدم 

القوة.

أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. 3
قم بإغالق وتثبيت الغطاء.
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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.
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إدخال بطاقات الذاكرة
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 إعداد حفظ 
البيانات > إعداد فتحة كارت (صور ثابت).

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 إعداد حفظ البيانات > تحويل الفتحة 
(تسلسل)، 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 الخيار FINE + RAW أو 

NORMAL + RAW املحدد إىل H إعداد جودة الصورة > 

جودة الصورة سيتم حفظها يف البطاقة املوجودة يف الفتحة 
األوىل ونسخة JPEG يف البطاقة املوجودة يف الفتحة الثانية.

ميكن اختيار البطاقة املستخدمة لحفظ األفالم باستخدام D إعداد حفظ البيانات > 
نقل وجهة امللف.
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بطاقات الذاكرة املتوافقة
بطاقات الذاكرة FUJIFILM وSanDisk SD وSDHC وSDXC تم اعتامدها لالستخدام 
يف الكامريا؛ وبطاقات UHS-II ميكن استخدامها يف كلتا الفتحتني، بينام البطاقات التي لها 
رسعة UHS من الفئة 3 أو أفضل فيوىص بها لألفالم. توجد قامئة كاملة ببطاقات الذاكرة 

التي ميكن استخدامها من خالل الرابط التايل 
 .http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/

ال نضمن كفاءة التشغيل مع أي بطاقات أخرى. ال ميكن استخدام الكامريا مع بطاقات 
 MultiMediaCard أ و مع أجهزة بطاقات الوسائط املتعددة xD-Picture Cards

.(MMC)

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

بطاقة الذاكرة.

قد يتم قفل بطاقات الذاكرة، ومن ثم يتعذر تهيئة 
البطاقة أو التسجيل عليها أو حذف الصور. قبل إدخال 

بطاقة الذاكرة، ازلق مفتاح حامية الكتابة إىل وضع عدم 
اإلقفال.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/
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إدخال بطاقات الذاكرة
هيئ بطاقات الذاكرة قبل استخدامها ألول مرة، وتأكد من إعادة تهيئة كل بطاقات    O 

الذاكرة بعد استعاملها مع الكمبيوتر أو أي جهاز أخر.

بطاقات الذاكرة صغرية الحجم ومن املمكن ابتالعها، لذا احفظها بعيداً عن متناول 
األطفال. يف حالة ابتالع طفل لبطاقة ذاكرة، اطلب املساعدة الطبية فوراً.

محوالت miniSD أو microSD األكرب أو األصغر من األحجام القياسية لبطاقات الذاكرة 
قد ال تخرج بشكل طبيعي؛ ويف حالة عدم خروج البطاقة، اذهب بالكامريا إىل أحد مندويب 

الصيانة املعتمدين. ال تحاول إخراج البطاقة بالقوة.

ال تضع أي ملصقات أو أي أشياء أخرى عىل بطاقات الذاكرة. تقشري امللصقات قد يتسبب 
يف تلف الكامريا.

قد تسبب بعض أنواع بطاقات الذاكرة يف انقطاع تسجيل الفيديو.

تعمل تهيئة بطاقة الذاكرة يف الكامريا عىل إنشاء مجلد والذي يتم تخزين الصور فيه. 
ال تعيد تسمية أو حذف هذا املجلد وال تستخدم الكمبيوتر أو أي جهاز أخر لتعديل أو 
حذف أو إعادة تسمية ملفات الصور. استخدم دامئًا الكامريا ملسح الصور؛ قبل إجراء أي 

ل أو أعد تسمية  تعديل أو إعادة تسمية للملفات، انسخ امللفات عىل جهاز كمبيوتر وعدِّ
الُنسخ، وليس امللفات األصلية. إعادة تسمية امللفات يف الكامريا قد يؤدي إىل حدوث 

مشكالت أثناء التشغيل.
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تشغيل وإطفاء الكامريا
استخدم مفتاح ON/OFF لتشغيل أو إطفاء الكامريا.

 OFF لتشغيل الكامريا، أو أدره إىل ON أدر املفتاح إىل
إلطفاء الكامريا.

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

اضغط عىل زر a لبدء العرض. اضغط عىل زر غالق الكامريا جزئيًا للعودة لوضع    N 
التصوير.

يتم إطفاء الكامريا تلقائيًا يف حالة عدم تنفيذ أي عمليات خالل املدة الزمنية التي تم 
اختيارها لـ D إدارة الطاقة > إيقاف تلقايئ. إلعادة تنشيط الكامريا بعد إطفائها تلقائيًا، 

.ON ثم أدره مرة أخرى إىل ،OFF إىل ON/OFF اضغط عىل زر الغالق جزئيًا أو أدر مفتاح
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التحقق من مستوى البطارية
بعد تشغيل الكامريا، افحص مستوى البطارية عىل شاشة العرض.

يظهر مستوى شحن البطارية كام ييل:
الوصفالوصفاملؤرشاملؤرش
e.ًالبطارية فارغة جزئيا
f.البطارية مشحونة بنسبة %80 تقريبًا
g.البطارية مشحونة بنسبة %60 تقريبًا
h.البطارية مشحونة بنسبة %40 تقريبًا
i.البطارية مشحونة بنسبة %20 تقريبًا
 i
(أحمر)

البطارية منخفضة. اشحن البطارية بأرسع 
ما ميكن.

 j
(وميض أحمر)

البطارية مستنفدة. قم بإطفاء الكامريا وأعد 
شحن البطارية.
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اإلعداد األسايس
تظهر نافذة اختيار اللغة عند تشغيل الكامريا ألول مرة.

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

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

اضبط التاريخ والوقت. 3
اضغط عىل زر االختيار لليسار ولليمني لتظليل 

السنة، الشهر، اليوم، الساعة أو الدقيقة واضغط 
ألعىل أو ألسفل للتغيري. لتغيري ترتيب عرض السنة، 

والشهر، واليوم، ظلل نظام عرض التاريخ ثم 
اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل. اضغط زر 

MENU/OK للخروج من وضع التصوير عند إمتام اإلعدادات.

لم تتم تهيئة تاريخ/وقت

تهيئةال

ي . ش . س A M
2017
2018

2015
2014

2016
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اإلعداد األسايس
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. سيتم عرض أي خطوة يتم تخطيها يف املرة التالية 

التي تشغل فيها الكامريا.
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اإلعداد األسايس
اختيار لغة مختلفة

لتغيري اللغة:

اعرض خيارات اللغة. 1
.a < 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 عىل زر االختيار لليسار ولليمني لتظليل السنة، الشهر، اليوم، الساعة أو 
الدقيقة واضغط ألعىل أو ألسفل للتغيري. اضغط عىل MENU/OK لضبط الساعة.
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(P الوضع) التقاط صور فوتوغرافية
 .(P الوضع) مربمج AE يرشح هذا القسم كيفية التقاط الصور باستخدام

للمعلومات حول األوضاع S وA وM، انظر الصفحات 71-60.

اضبط إعدادات AE مربمج. 1
A B

C

DE

F

 A.(تلقايئ) A اخرت :(60P) رسعة الغالق
 B.(تلقايئ) A اخرت :(86P) الحساسية
 C.(إطار واحد) S اخرت :(5P) وضع الدفع
 D.(تركيز تلقايئ مفرد) S اخرت :(73P) وضع الرتكيز البؤري
 E.(تلقايئ) A اخرت :(60 P) الفتحة
 F.(متعدد) o اخرت :(89P) املعايرة

الستخدام قرص رسعة الغالق، اضغط تحرير قفل القرص وأدر القرص إىل اإلعداد    N 
املرغوب.
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(P الوضع) التقاط صور فوتوغرافية

تحقق من وضع التصوير. 2
تأكد من ظهور P عىل شاشة العرض.

جهز الكامريا. 3
أمسك الكامريا بثبات بكلتا اليدين وأسند مرفقيك 
إىل جانبك. اهتزاز اليدين أو عدم ثباتهام ميكن أن 

يؤدي إىل تشويش الصور.

ملنع الصور التي تكون خارج الرتكيز أو القامتة 
جًدا (ذات التعرض الناقص)، أبق أصابعك واألشياء 
األخرى بعيًدا عن العدسة، والضوء املساعد للرتكيز 

التلقايئ.

ضبط الصورة يف اإلطار. 4
العدسات مع حلقات الزوم

استخدم حلقة التكبري لضبط الصورة يف اإلطار يف الشاشة. 
أدر الحلقة إىل اليسار للتصغري، وإىل اليمني للتكبري.

A
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(P الوضع) التقاط صور فوتوغرافية

تركيز بؤري. 5
اضغط زر غالق الكامريا جزئيًا لضبط الرتكيز.

إذا كان الهدف املراد تصويره بإضاءة ضعيفة،    N 
فقد ييضء ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ.

مؤرش الرتكيز البؤري
إطار الرتكيز

إذا كانت الكامريا تستطيع الرتكيز، فإنها ستصدر صفارة مرتني وسوف تيضء 
منطقة الرتكيز ومؤرش الرتكيز باللون األخرض. سيتم قفل الرتكيز والتعريض بينام 

يكون زر الغالق مضغوطًا بشكل جزيئ.

 s ،إذا مل تتمكن الكامريا من الرتكيز، فسيصبح إطار الرتكيز باللون األحمر
وسيومض مؤرش الرتكيز باللون األبيض.

تصوير. 6
اضغط زر حاجب الكامريا برفق إىل النهاية اللتقاط الصورة.
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عرض الصور  a 
.LCD ميكن عرض الصور يف معني املنظر أو شاشة

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

من املمكن عرض الصور اإلضافية بالضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني أو تدوير 
قرص التحكم األمامي. اضغط زر االختيار أو قم بتدوير قرص التحكم لليمني لعرض 

الصور بالرتتيب املسجل، أو لليسار لعرض الصور برتتيب عكيس. استمر يف الضغط عىل 
زر االختيار للتنقل برسعة حتى الصورة املطلوبة.

الصور امللتقطة باستخدام كامريات أخرى توجد عليها عالمة أيقونة m ("صورة هدية")    N 
للتحذير من أنها قد ال 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  b  
استخدم زر b لحذف الصور.

ال ميكن اسرتجاع الصور املحذوفة. انسخ الصور املهمة إىل جهاز كمبيوتر أو أي وحدة    O 
تخزين قبل الحذف.

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

إطار
االطارات المختارة
جميع اإلطارات

اضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني للتنقل بني الصور، واضغط عىل  2
MENU/OK للحذف (لن يتم عرض مربع حوار التأكيد). كرر هذا اإلجراء لحذف 

املزيد من الصور.
الصور املحمية ال ميكن حذفها. أزل الحامية عن الصور التي ترغب يف حذفها    N 

.(185 P)

ميكن كذلك حذف الصور من القوائم باستخدام الخيار C قامئة التشغيل > مسح 
.(180 P)
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تسجيل وعرض األفالم
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تسجيل األفالم  F  
يوضح هذا القسم كيفية تسجيل أفالم يف وضع تلقايئ.

1 .F أدر قرص الدفع إىل

اضبط إعدادات AE مربمج. 2
A B

CD

E

 A.(تلقايئ) A اخرت :(60 P) رسعة الغالق
 B.(تلقايئ) A اخرت :(86 P) الحساسية
 C.(تركيز تلقايئ مفرد) S اخرت :(73 P) وضع الرتكيز البؤري
 D.(تلقايئ) A اخرت :(60  P) الفتحة
 E.(متعدد) o اخرت :(89  P) املعايرة
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تسجيل األفالم

اضغط زر الغالق لبدء التسجيل. يتم عرض مؤرش  3
التسجيل (V) والوقت املتبقي عىل الشاشة أثناء 

تقدم عملية التسجيل.

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

استخدام ميكروفون خارجي
ميكن تسجيل الصوت مبيكرفونات خارجية يتم توصيلها 

باستخدام مقابس قطرها 3,5 ملم؛ ال ميكن استخدام 
امليكروفونات التي تحتاج إىل ناقل طاقة. انظر دليل امليكروفون 

ملعرفة التفاصيل.
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يتم تسجيل الصوت عربامليكروفون الداخيل أو أي ميكروفون خارجي اختياري. ال تغطي    O 
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.

ييضء مصباح املؤرش أثناء تقدم عملية التسجيل. أثناء التسجيل، ميكنك تغيري تعويض    N 
التعريض الضويئ بنحو EV 2± وضبط الزوم باستخدام حلقة الزوم عىل العدسة (يف حالة 

توافرها).

إذا تم تجهيز العدسة مبفتاح وضع الفتحة، فحدد وضع الفتحة قبل بدء التسجيل. عند 
اختيار وضع آخر خالف A، ميكن تعديل رسعة الغالق والفتحة أثناء تقدم عملية التسجيل.

أثناء التسجيل ميكن القيام باآليت:
تعديل الحساسية• 
 •LCDو EVF ومستشعر العني للتبديل بني عروض شاشات VIEW MODE استخدام زر
إعادة الرتكيز أثناء الرتكيز التلقايئ بالضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف أو بالضغط • 

عىل الزر الذي تم إسناد تشغيل AF إليه

قد ال يكون التسجيل متاًحا يف بعض اإلعدادات، بينام يف حاالت أخرى قد ال تنطبق 
اإلعدادات أثناء التسجيل.
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تسجيل األفالم
تعديل إعدادات الفيلم

ميكن اختيار حجم ومعدل اإلطار باستخدام B إعدد الفيلم > وضع فيلم، بينام ميكن 
اختيار البطاقة املستخدمة لحفظ األفالم باستخدام D إعداد حفظ البيانات > نقل 
وجهة امللف. يجري اختيار وضع الرتكيز باستخدام زر اختيار وضع الرتكيز؛ لتعديل 

الرتكيز املستمر، اخرت C أو اخرت S وقم بتمكني الرصد الذيك للوجه. الرصد الذيك للوجه 
.M غري متاح يف وضع الرتكيز

عمق النطاق
اخرت أرقام الرتكيز املنخفضة لتفاصيل خلفية أكرث نعومة.
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عرض األفالم  a 
عرض األفالم عىل الكامريا.

يتم تحديد األفالم من خالل الرمز W أثناء وضع عرض 
اإلطار الكامل.

12/31/2050 10:00 AM

±0

عرضعرض

ميكن تنفيذ العمليات التالية بينام يتم عرض األفالم:
زر زر 

االختياراالختيار
العرض قيد التقدم العرض قيد التقدم 

((xx))
العرض متوقف مؤقًتا العرض متوقف مؤقًتا 

((yy))
eإنهاء العرض
fبدء/استئناف العرضإيقاف العرض املؤقت

hgترجيع/تقديم إطار ضبط الرسعة
واحد

يتم عرض التقدم عىل شاشة العرض أثناء التشغيل.

توقف إيقاف مؤقت

29m59s

ال تغطي السامعة أثناء العرض.   O 
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عرض األفالم
اضغط MENU/OK إليقاف العرض مؤقتًا وعرض التحكم يف الصوت. اضغط زر االختيار    N 

ألعىل أو ألسفل لتعديل مستوى الصوت، اضغط MENU/OK مرة أخرى الستئناف العرض. 
ميكن أيًضا تعديل مستوى الصوت باستخدام D إعداد الصوت > مستوى صوت العرض.

رسعة العرض
اضغط زر االختيار لليسار أو اليمني لتعديل رسعة العرض أثناء 

.(N أو M) العرض. يتم عرض الرسعة بواسطة عدد من األسهم
29m59s

توقف إيقاف مؤقت

األسهم
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مذكرات
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التقاط صور
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M و A و S و P األوضاع
P عاضوألا رفوت 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.

الفتحة: اخرت A (تلقايئ).رسعة الغالق: اخرت A (تلقايئ).

اضبط رسعة الغالق والفتحة عىل A (تلقايئ) وتأكد من 
ظهور P عىل شاشة العرض.

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

الستخدام قرص رسعة الغالق، اضغط تحرير قفل القرص وأدر القرص إىل اإلعداد املرغوب.   N 
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M و A و S و P األوضاع
تغيري الربنامج

ميكنك إذا أردت إدارة قرص التحكم الخلفي الختيار أي توليفات 
أخرى من رسعة الغالق والفتحة بدون تعديل التعريض الضويئ 

(تغيري الربنامج).

رسعة الغالق
الفتحة

ال يتوافر تغيري الربنامج أثناء تسجيل الفيلم أو إذا كان الفالش يدعم TTL تلقايئ، أو إذا تم    O 
تحديد خيار تلقايئ من أجل H إعداد جودة الصورة > نطاق دينامييك.

إللغاء تغيري الربنامج، قم بإطفاء الكامريا.   N 
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AE أولوية غالق :S الوضع
الختيار رسعة الغالق ويسمح للكامريا بضبط الفتحة لتحقيق التعريض الضويئ األمثل.

الفتحة: اخرت A (تلقايئ).رسعة الغالق: اخرت إحدى الرسعات.

اضبط الفتحة عىل A (تلقايئ) واستخدم قرص رسعة 
الغالق الختيار رسعة الغالق. سيتم عرض S يف شاشة 

العرض.

إذا تعذر تحقيق التعريض الضويئ الصحيح عند رسعة الغالق املختارة، فسيتم عرض فتحة    O 
العدسة باللون األحمر. إذا كان الهدف املراد تصويره خارج مجال القياس الخاص بالكامريا، 

فسوف تعرض الفتحة "– – –".

الستخدام قرص رسعة الغالق، اضغط تحرير قفل القرص وأدر القرص إىل اإلعداد املرغوب    N 
(ميكن استخدام القرص حتى عند ضغط زر الغالق جزئيًا). ميكن كذلك ضبط رسعة الغالق 

بزيادات قدرها EV 1/3 عن طريق تدوير قرص التحكم الخلفي.
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M و A و S و P األوضاع
الحساسية وعمق النطاق

إذا اخرتت رسعة غالق عالية أثناء إضاءة الهدف إضاءة ضعيفة، سيقوم برنامج التعريض الضويئ 
التلقايئ بالكامريا باختيار فتحة عدسة أكرث اتساًعا. ويؤدي هذا إىل إخراج التعريض الضويئ 

املناسب، ولكن قد يقلل عمق النطاق بحيث ال يظهر بوضوح إال جزء صغري من املنطقة الواقعة 
خلف الهدف وأمامه. إليقاف الفتحة وزيادة عمق النطاق، حدد حساسية أعىل.
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(T) الوقت
قم بتدوير قرص رسعة الغالق إىل T (الوقت) الختيار رسعات غالق بطيئة للتعريضات 

الضوئية ملدة طويلة. يوىص باستخدام حامل ثاليث القوائم ملنع تحرك الكامريا أثناء 
التعرض الضويئ.

1 .T أدر قرص رسعة الغالق إىل

أدر قرص التحكم الخلفي الختيار رسعة غالق. 2

اضغط عىل زر الغالق ضغطة كاملة ألسفل اللتقاط صورة برسعة الغالق املحددة.  3
سيتم عرض مؤقت تنازيل بينام يكون التعريض الضويئ قيد التشغيل.

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

إىل زيادة الوقت الالزم لتسجيل الصور بعد التصوير.
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M و A و S و P األوضاع

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

التعرض الضويئ.

1 .B أدر قرص رسعة الغالق إىل

اضغط زر الغالق ضغطة كاملة ألسفل. سيظل الغالق مفتوًحا ملدة تصل إىل  2
60 دقيقة أثناء الضغط عىل زر الغالق؛ وتظهر الشاشة الوقت املنقيض منذ بدء 

التعريض الضويئ.
تحديد فتحة تبلغ A يؤدي إىل تثبيت رسعة الغالق عند 30 ثانية.   N 

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.
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استخدام جهاز تحكم عن بعد
ميكن استخدام جهاز تحكم عن بعد RR-90 اختياري للتعريض 
 USB االتصال عن طريق موصل RR-90 الضويئ الطويل. يعيد

.USB 2.0 (Micro-B) مايكرو

وبدالً من ذلك، ميكن توصيل اإلصدارات اإللكرتونية املتوفرة 
من جهات خارجية عرب موصل جهاز التحكم عن بعد. استخدم 

اإلصدارات املزودة مبوصل ⌀2,5 مم.

يتم توصيل اإلصدارات اليدوية املتوفرة من جهات خارجية عىل 
النحو املوضح.
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M و A و S و P األوضاع

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

الفتحة: اخرت Z (يدوي).رسعة الغالق: اخرت A (تلقايئ).

أدر قرص رسعة الغالق إىل A (تلقايئ)، اضبط الفتحة 
عىل Z، وأدر حلقة فتحة العدسة لضبط الفتحة حسب 

الرغبة. سيظهر A يف شاشة العرض.

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

فسيتم عرض رسعة الغالق هكذا "– – –".

الستخدام قرص رسعة الغالق، اضغط تحرير قفل القرص وأدر القرص إىل اإلعداد املرغوب.   N 
ميكن ضبط الفتحة حتى أثناء الضغط عىل زر الغالق جزئيًا.
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مراجعة عمق النطاق
يف حالة تعيني مراجعة عمق النطاق ألحد أزرار الوظيفة، فإن 

الضغط عىل هذا الزر يوقف فتحة العدسة عىل اإلعداد املحدد، 
مام يسمح مبعاينة عمق النطاق عىل شاشة العرض.

ميكن أيًضا معاينة عمق النطاق باستخدام مؤرش عمق    N 
النطاق يف الشاشة القياسية. اضغط DISP/BACK للتنقل 

عمق النطاقعرب أوضاع العرض إىل أن تظهر 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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M و A و S و P األوضاع
الحساسية وعدم الوضوح الناتج عن الحركة

إذا اخرتت رسعة غالق عالية أثناء إضاءة الهدف إضاءة ضعيفة، فقد ال تكون رسعة الغالق 
املحددة لربنامج التعريض الضويئ التلقايئ كافية ملنع عدم الوضوح الناتج عن الحركة. لرسعات 

الغالق األرسع التي تقلل من التشويش الناتج عن الحركة، حدد حساسية أعىل.



70

5

الوضع M: تعريض ضويئ يدوي
يغري التعريض الضويئ من ذلك املحدد بواسطة الكامريا.

الفتحة: اخرت Z (يدوي).رسعة الغالق: اخرت إحدى الرسعات.

اضبط رسعة الغالق عىل قيمة أخرى خالف A، اضبط 
الفتحة عىل Z، وأدر حلقة فتحة العدسة الختيار الفتحة. 

سيتم عرض M يف شاشة العرض.

الستخدام قرص رسعة الغالق، اضغط تحرير قفل القرص وأدر القرص إىل اإلعداد املرغوب.    N 
ميكن كذلك ضبط رسعة الغالق بزيادات قدرها EV 1/3 عن طريق تدوير قرص التحكم 

الخلفي.
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M و A و S و P األوضاع
مراجعة التعريض الضويئ

ملعاينة التعريض الضويئ يف شاشة LCD، حدد خياًرا آخر خالف 
OFF من أجل D إعداد الشاشة > معاينةالتعرض/توازن 

البياض لوضع يدوي. حدد OFF عند استخدام الفالش أو يف 
الحاالت األخرى التي قد يتغري فيها التعريض الضويئ عند التقاط 

الصورة.
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الرتكيز البؤري التلقايئ
يلتقط الصور باستخدام تركيز بؤري تلقايئ.

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

استخدم G إعداد AF/MF > وضع AF الختيار وضع الرتكيز البؤري التلقايئ  2
.(75  P)

3 .(77  P) حدد موضع وحجم إطار الرتكيز

التقط صور. 4
ملعلومات حول نظام تركيز بؤري تلقايئ، تفضل بزيارة:   N 

http://fujifilm-x.com/af/en/index.html
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الرتكيز البؤري التلقايئ
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. الرتكيز التلقايئ الكتشاف العني غري متاح.
 M

(يدوي)

يدوي: تركيز يدوي باستخدام حلقة تركيز العدسة. يتم اختياره للتحكم اليدوي 
يف الرتكيز أو يف املواقف التي تكون فيها الكامريا غري قادرة عىل الرتكيز باستخدام 

.(82 P) الرتكيز التلقايئ

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

إذا تم تحديد ON من أجل G إعداد PRE-AF  < AF/MF، فسيتم ضبط الرتكيز البؤري 
باستمرار يف الوضعني S و C حتى عند عدم الضغط عىل زر الغالق.
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مؤرش الرتكيز البؤري
يتحول مؤرش الرتكيز البؤري إىل األخرض عندما يكون الهدف يف 
الرتكيز البؤري ويومض باللون األبيض عندما ال تتمكن الكامريا 
من الرتكيز. تشري األقواس ("( )") إىل أن الكامريا تقوم بالرتكيز، 

وتظهر باستمرار يف وضع C. يظهر j يف وضع تركيز بؤري 
مؤرش الرتكيز البؤرييدوي.
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الرتكيز البؤري التلقايئ

(AF وضع) خيارات الرتكيز التلقايئ
.C و S اخرت كيفية ضبط الكامريا للرتكيز البؤري يف األوضاع

اضغط زر MENU/OK واذهب إىل قامئة التصوير. 1

2 .AF وضع < AF/MF إعداد G اخرت

اخرت وضع الرتكيز البؤري التلقايئ. 3
.(246  P ) ميكن كذلك الوصول إىل هذه امليزة عرب االختصارات   N 

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.

z
تتبع/واسع

تقوم الكامريا بضبط الرتكيز تلقائيًا عىل 
األهداف عالية التباين؛ تظهر الشاشة املناطق 

املوجودة يف نطاق الرتكيز البؤري.
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((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

يتتبع الرتكيز البؤري الهدف عند نطاق 
الرتكيز البؤري املحدد. يُستخدم مع األهداف 

املتحركة بشكل متوقع نوًعا ما.

z
تتبع/واسع

يتتبع الرتكيز البؤري الهدف عرب منطقة 
واسعة من اإلطار.
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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 وقرص التحكم الخلفي الختيار منطقة الرتكيز البؤري  3
.(78  P)
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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.

A
F

A
F 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 لإلطار

األصيل
yy

اخرت من 3 أحجام 
لإلطار

zz—

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

البؤري يف صورة مربعات كبرية.

AFAF وضع وضع
z z تتبع/واسعy y النطاقr r 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 فوق الهدف 
.MENU/OK واضغط

نقاط الرتكيز املتاحة
 (A) بتعقب التباين نقاط تركيز أكرث TTL يوفر تركيز تلقايئ

من الرتكيز التلقايئ الهجني الذيك (B)، الذي يجمع بني الكشف 
.TTL عن املرحلة مع تركيز تلقايئ بتعقب التباين

A B
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اختيار إطار الرتكيز لوضع سلسلة اللقطات
عند اختيار رسعة عالية مستمرة (CH) من أجل وضع الدفع، ينخفض عدد إطارات الرتكيز البؤري 

.C املتاحة يف وضع الرتكيز البؤري

تتبع/واسعالنطاقنقطة واحدة

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
التحقق من الرتكيز البؤري

لتكبري منطقة الرتكيز البؤري الحالية للرتكيز البؤري الدقيق، 
اضغط عىل منتصف قرص التحكم الخلفي. اضغط وسط قرص 

التحكم الخلفي مرة أخرى إللغاء التكبري.

MM

زوم الرتكيز البؤريالعرض العادي

يف وضع الرتكيز البؤري S، ميكن ضبط التكبري عن طريق تدوير قرص التحكم الخلفي    N 
 MF مساعد < AF/MF إعداد G عند تحديد قيايس أو ابراز ذروة الرتكيز من أجل

(  P  144). ال يتوفر زوم الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري C أو عندما يعمل خيار 
G إعداد PRE-AF <  AF/MF أو إذا تم تحديد خيار آخر خالف r نقطة واحدة من 

.AF أجل وضع
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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  2
الحلقة لليسار لتقليل مسافة الرتكيز، لليمني 

لزيادتها.
A

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

بغض النظر عن الخيار املحدد، سوف يتم استخدام الرتكيز اليدوي عندما تكون العدسة يف 
وضع الرتكيز اليدوي.
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تركيز بؤري يدوي
تركيز بؤري رسيع

الستخدام الرتكيز التلقايئ للرتكيز عىل الهدف يف منطقة الرتكيز البؤري املحددة، اضغط عىل الزر 
الذي تم تخصيصه إىل قفل الرتكيز البؤري أو AF-ON (ميكن اختيار حجم منطقة الرتكيز البؤري 

بقرص التحكم الخلفي). يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي، ميكنك استخدام هذه امليزة للرتكيز رسيًعا 
عىل هدف مختار باستخدام الرتكيز التلقايئ الفردي أو املستمر حسب الخيار املحدد يف G إعداد 

AF/MF > ضبط تركز تلقاء فور.
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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 مؤرش الرتكيز اليدوي إىل مدى مطابقة مدى قرب 
مسافة الرتكيز ملسافة الهدف يف تسلسلية الرتكيز. 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.

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.
عند تحديد قيايس أو ابراز ذروة الرتكيز من أجل G إعداد AF/MF > مساعد MF، فإنه    N 

ميكن ضبط التكبري عن طريق تدوير قرص التحكم الخلفي.

اختيار منطقة الرتكيز باستخدام عصا الرتكيز متاح أثناء زوم الرتكيز.

مسافة الرتكيز (خط أبيض)

عمق النطاق 
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تركيز بؤري يدوي

MF مساعد
ميكن استخدام الخيار G إعداد AF/MF > مساعد MF للتحقق من الرتكيز البؤري 
عند تأطري الصور عىل شاشة LCD أو معني املنظر اإللكرتوين يف وضع الرتكيز البؤري 

اليدوي.
يتم عرض قامئة مساعد MF بالضغط مع االستمرار عىل وسط قرص التحكم الخلفي.   N 

الخيارات التالية متاحة:
ابراز ذروة الرتكيز: يظلل الحدود مرتفعة التباين. قم • 

بتدوير حلقة الرتكيز البؤري حتى يتم تظليل الهدف.

تقسيم صورة رقمية: يعرض صورة مقسمة يف مركز • 
اإلطار. قم بتأطري الهدف يف الصورة املقسمة وأدر حلقة 
الرتكيز البؤري حتى تتم محاذاة األجزاء األربعة املكونة 

للصورة املقسمة.
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حساسية  N 
يضبط حساسية الكامريا تجاه الضوء.

اضغط عىل تحرير قفل قرص الحساسية، وقم بتدوير 
القرص إىل اإلعداد املرغوب، ثم اضغط تحرير مرة أخرى 

لقفل القرص يف موضعه.

الوصفالوصفالخيارالخيار

A (تلقايئ)
يتم ضبط الحساسية تلقائيًا استجابة ألحوال التصوير وفًقا للخيار 

املحدد من أجل A إعداد التصوير > إعداد ISO تلقايئ. اخرت من بني 
تلقايئ 1 و تلقايئ 2 و تلقايئ 3.

يضبط الحساسية يدويًا. تظهر القيمة املحددة يف الشاشة.12800–200

 ،(51200 /25600)  H
(160 /125 /100)  L

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

استخدم D إعداد الزر/الطلب > إعداد طلب ISO (H) الختيار الحساسية املخصصة إىل    N 
.H املوضع

استخدم D إعداد الزر/الطلب > إعداد اتصال ISO (L) الختيار الحساسية املخصصة 
.L إىل املوضع

عند اختيار أمر لـ D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص ISO (A)، ميكن ضبط الحساسية 
كذلك بإعدادها عىل A وتدوير قرص التحكم األمامي.
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حساسية
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.

(A) حساسية تلقائية
استخدم A إعداد التصوير > إعداد ISO تلقايئ الختيار الحساسية األولية، الحساسية 

القصوى، والحد األدىن من رسعة الغالق من خالل املوضع A عىل قرص الحساسية. ميكن 
حفظ اإلعدادات الخاصة بـ تلقايئ 1 و تلقايئ 2 وتلقايئ 3 بشكل منفصل.

الخياراتالخياراتالعنرصالعنرص
االختيار االفرتايضاالختيار االفرتايض

تلقايئ تلقايئ 33تلقايئ تلقايئ 22تلقايئ تلقايئ 11
12800200– 200حساسية افرتاضية

1280080016003200– 400الحد االقىص من الحساسية

1/60 ثانية1/500– 1/4 ثانية، AUTOالحد 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.
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حساسية
إذا كانت القيمة املحددة لـ حساسية افرتاضية أعىل من تلك املحددة من أجل الحد    N 

االقىص من الحساسية، سيتم ضبط حساسية افرتاضية للقيمة املحددة لـ 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. إذا تم 

تحديد تلقايئ لـ الحد االدىن من رسعة الغالق، فإن الكامريا تختار تلقائيًا الحد األدىن لرسعة 
الغالق بقيمة ُمساوية تقريبًا لقيمة معكوس الطول البؤري للعدسة، بوحدة الثانية (مثال، 

إذا كانت العدسة ذات طول بؤري 50 مم، فإن الكامريا ستختار الحد االدىن من رسعة 
الغالق بقيمة تبلغ 1/50 ثانية تقريبًا). ال يتأثر الحد االدىن من رسعة الغالق بالخيار املحدد 

لتثبيت الصورة.
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املعايرة  C 
اخرت الكيفية التي تقيس بها الكامريا التعريض الضويئ.

أدر قرص املعايرة لالختيار من الخيارات أدناه.
سيرسي الخيار املحدد فقط عند يكون G إعداد    O 

.OFF إعداد اكتشاف الوجه/العني يف وضع < AF/MF

الوصفالوصفالوضعالوضع

v
(بقعي)

تقوم الكامريا بقياس ظروف اإلضاءة يف املنطقة املوجودة يف مركز اإلطار 
املساوية لـ %2 من العدد الكيل. يوىص به مع األهداف ذات اإلضاءة 

الخلفية ويف الحاالت األخرى التي تكون فيها الخلفية أكرث سطوًعا أو قتامة 
من الهدف الرئييس.

p
(قياس 

املنتصف)
تقيس الكامريا اإلطار بالكامل ولكنها تخصص أكرب قياس ملنطقة املنتصف.

o
(متعدد)

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

w
(متوسط)

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.
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تعويض التعريض الضويئ  d 
يضبط التعريض الضويئ.

أدر قرص تعويض التعريض الضويئ.
تختلف كمية التعويض املتاحة حسب وضع التصوير.   O 

C (مخصص)
عند تدوير قرص تعويض التعريض الضويئ إىل C، فإنه 

ميكن تعديل تعويض التعريض الضويئ بتدوير قرص 
التحكم األمامي.

تعيين

ميكن استخدام قرص التحكم األمامي لتحديد تعويض التعريض الضويئ للقيم بني 5− و    N 
.+5 EV

ميكن استخدام قرص التحكم األمامي لضبط الفتحة أو تعويض التعريض الضويئ. اضغط 
عىل القرص للتبديل بني االثنني.
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قفل الرتكيز/التعريض الضويئ
تركيب الصور مع وجود األهداف املراد تصويرها خارج املركز.

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

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

إعادة الرتكيب: استمر يف الضغط عىل زر الغالق  2
جزئيًا.

P

التصوير: اضغط الزر ضغطة كاملة حتى النهاية. 3
يتوافر قفل الرتكيز البؤري باستخدام زر الغالق فقط عند اختيار ON من أجل D إعداد    N 

الزر/الطلب > AF للغالق، AE للغالق.

P



92

5

قفل الرتكيز/التعريض الضويئ

AE-L و AF-L الزران
ميكن أيًضا قفل الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ باستخدام 

الزرين AF-L و AE-L. يف اإلعدادات االفرتاضية، يقوم زر 
AF-L بقفل الرتكيز البؤري، بينام يقوم زر AE-L بقفل 

التعريض الضويئ. سيظل الرتكيز البؤري و/أو التعريض 
الضويئ مغلًقا أثناء الضغط عىل الزر سواًء تم الضغط عىل 

زر الغالق جزئيًا من عدمه.

ميكن تغيري األدوار الخاصة بالزرين باستخدام خيارات 
D إعداد الزر/الطلب:

 •.AF-L و AE-L اخرت األدوار الخاصة بالزرين :Fn/AE-L/AF-L ضبط زر
وضع القفل AE/AF: إذا تم تحديد مفتاح تشغيل/ ايقاف القفل AE/AF من أجل • 

وضع القفل AE/AF، فسيتم قفل الرتكيز البؤري، و/ أو التعريض الضويئ عندما يتم 
الضغط عىل هذا الزر، مع االستمرار يف حالة القفل لحني الضغط عىل الزر مرة أخرى.
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التقويس  BKT  
يعمل عىل تنويع اإلعدادات تلقائيًا عرب سلسلة من الصور.

1 .BKT أدر قرص الدفع إىل

انتقل إىل إعداد املشغل يف قامئة A إعداد التصوير واخرت من O تصوير قويس  2
AE و W سناد ISO و X تصوير قويس ملحاكاة فيلم و H توازن البياض 

BKT، أو Y تصوير قويس دينامييك.

.(246  P ) ميكن كذلك الوصول إىل هذه امليزة عرب االختصارات   N 

التقط الصور الفوتوغرافية. 3
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AE تصوير قويس O
 AE إعداد التصوير > إعداد املشغل > إعداد التقويس > ضبط تصحيح A استخدم
الختيار مقدار التصحيح وعدد اللقطات. يف كل مرة يتم فيها الضغط عىل زر الغالق، 

سوف تأخذ الكامريا العدد املحدد من اللقطات: واحدة باستخدام القيمة املقاسة 
للتعريض الضويئ واألخريات بتعريض ناقص وزائد مبضاعفات مقدار التصحيح املحدد 

.(148  P )
بغض النظر عن مقدار التقويس، لن يتخطى التعريض الضويئ حدود نظام معايرة    N 

التعريض الضويئ.

ISO سناد W
حدد مقدار التقويس (1±، 2/3±، أو 1/3±). يف كل مرة يتم فيها تحرير الغالق، ستأخذ 
الكامريا صورة عند الحساسية الحالية وتقوم مبعالجتها إلنشاء نسختني إضافيتني، واحدة 

برفع الحساسية واألخرى بخفض الحساسية بالكمية املحددة.

Xتصوير قويس ملحاكاة فيلم
يف كل مرة يتم خاللها الضغط عىل الغالق، تقوم الكامريا بالتقاط لقطة واحدة ومعالجتها 
إلنشاء نسخ بإعدادات محاكاة فيلم مختلفة، يتم اختيارها بواسطة A إعداد التصوير > 

إعداد املشغل > إعداد التقويس > تصوير قويس ملحاكاة فيلم.
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التقويس

BKT توازن البياض H
حدد مقدار التقويس (1±، 2±، أو 3±). يف كل مرة يتم الضغط عىل الغالق، تأخذ 

الكامريا صورة واحدة وتعالجها إلنشاء ثالث نسخ: إحداها باستخدام إعداد توازن البياض 
الحايل، واألخرى بالضبط الدقيق للزيادة حسب املقدار املحدد، والثالثة بالضبط الدقيق 

للخفض حسب املقدار املحدد.

Y تصوير قويس دينامييك
يف كل مرة تقوم خاللها بالضغط عىل زر الغالق، تقوم الكامريا بالتقاط ثالث لقطات 

ذات نطاقات ديناميكية مختلفة: %100 للقطة األوىل، و%200 للقطة الثانية، و400% 
للقطة الثالثة.

عندما يكون التصوير القويس ذو النطاق الدينامييك قيد التمكني، سيتم تقييد الحساسية    N 
إىل أدىن مستويات ISO 800 (أو إىل أدىن من ISO 200 إىل 800 عند تحديد خيار تلقايئ 

للحساسية)؛ وستتم استعادة الحساسية التي كانت قيد التمكني مسبًقا عند االنتهاء من 
التصوير القويس.
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التصوير املستمر (وضع سلسلة اللقطات)  I  
يلتقط الحركة يف سلسلة من الصور.

أدر قرص الدفع الختيار CH (سلسلة لقطات عالية  1
الرسعة) أو CL (سلسلة لقطات منخفضة الرسعة).

انتقل إىل إعداد املشغل يف قامئة A إعداد التصوير واخرت معدل تقدم اإلطار. 2
.(246  P ) ميكن كذلك الوصول إىل هذه امليزة عرب االختصارات   N 

التقط الصور الفوتوغرافية. سوف تلتقط الكامريا الصور أثناء الضغط عىل زر  3
الغالق؛ وينتهي التصوير عند تحرير زر الغالق أو عند امتالء بطاقة الذاكرة.
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التصوير املستمر (وضع سلسلة اللقطات)
يف حال وصول ترقيم امللفات إىل 999 قبل االنتهاء من التصوير، فسيتم تسجيل الصور    O 

املتبقية يف مجلد جديد.

قد ال يبدأ التصوير املستمر إذا كانت املساحة املتوفرة عىل بطاقة الذاكرة غري كافية.

يتغري معدل اإلطار حسب الهدف ورسعة الغالق والحساسية ووضع الرتكيز البؤري. قد 
تبطؤ معدالت اإلطار وتزداد أوقات التسجيل كلام تم التقاط صور أكرث. اعتامًدا عىل أحوال 

التصوير، قد ينطلق الفالش أو ال ينطلق.

الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ 
اهرت وضع الرتكيز البؤري C لتغيري الرتكيز البؤري مع اللقطة؛ لتغيري التعريض الضويئ مع كل 

لقطة، اخرت OFF من أجل D إعداد الزر/الطلب > AE للغالق.
يؤدي تحديد CH يف وضع الرتكيز C إىل تقييد اختيار إطارات الرتكيز.   N 

يختلف أداء التعريض الضويئ وتتبع الرتكيز البؤري باختالف عوامل مثل فتحة العدسة 
والحساسية وتعويض التعريض الضويئ.
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تعريضات ضوئية متعددة  j  
قم بإنشاء صورة فوتوغرافية تجمع بني تعريضني مختلفني.

1 .j أدر قرص الدفع إىل

التقط الصورة األوىل. 2

اضغط عىل MENU/OK. سيتم عرض الصورة األوىل  3
ُمركَّبة عىل الشاشة من خالل العدسة وسوف يُطلب 

منك التقاط الصورة الثانية.

للعودة إىل الخطوة 2 وإعادة التقاط الصورة األوىل اضغط عىل زر االختيار لليسار.    N 
لحفظ الصورة األوىل والخروج دون إنشاء مرات تعرض متعددة، اضغط عىل 

.DISP/BACK

إعادة المحاولةالتالية
التالي
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تعريضات ضوئية متعددة

التقط الصورة الثانية باستخدام اإلطار األول كدليل. 4

2.030

التالية

اضغط MENU/OK إلنشاء تعريض ضويئ متعدد، أو  5
اضغط عىل زر االختيار لليسار للعودة إىل الخطوة 

4 وإعادة التقاط الصورة الثانية.
إعادة المحاولةالتالية



100

5

املرشحات املتقدمة  ADV. 
يلتقط الصور باستخدام مؤثرات املرشح.

1 .ADV. أدر قرص الدفع إىل

انتقل إىل إعداد املشغل يف قامئة A إعداد التصوير واخرت أحد مؤثرات املرشح. 2
.(246  P ) ميكن كذلك الوصول إىل هذه امليزة عرب االختصارات   N 

التقط الصور الفوتوغرافية. 3



101

5

املرشحات املتقدمة
خيارات مرشح متقدم

اخرت من بني املرشحات التالية:
الوصفالوصفاملرشحاملرشح

اخرته لتأثري كامريا لعبة رجعي.G كامريا لعبة

تبدو األطراف العلوية والسفلية للصور غري واضحة H مصغر
للتأثري ثاليث األبعاد (الديوراما).

POP لون I.يقوم بإنشاء صور عالية التباين مع ألوان مشبعة
يقوم بإنشاء صورة ساطعة قليلة التباين.J مفتاح عايل

يقوم بإنشاء درجات لون معتمة بشكل موحد يف Z مفتاح منخفض
القليل من مناطق اإلضاءة التي يتم الرتكيز عليها.

يستخدم تعبري درجة لون ديناميكية لتأثري فانتازيا.K درجة لون ديناميكية

يقوم بإنشاء منظر ناعم بشكل موحد عرب الصورة X تركيز ناعم
بأكملها.

u لون جزيئ (احمر)

مساحات الصورة يتم تسجيلها باللون املحدد لها. 
جميع مساحات الصورة األخرى يتم تسجيلها باللون 

األبيض واألسود.

vلون جزيئ (برتقايل)
wلون جزيئ (اصفر)
xلون جزيئ (اخرض)
yلون جزيئ (ازرق)

zلون جزيئ (بنفسجي)
بناء عىل الجسم املراد تصويره وإعدادات الكامريا، قد تظهر أحيانًا حبيبات بالصور أو    N 

تختلف درجة وضوحها وتشبع األلوان.
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صور بانوراما  u 
اتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة إلنشاء صور بانوراما.

1 .u أدر قرص الدفع إىل

لتحديد حجم الزاوية التي ترغب يف تدوير الكامريا خاللها أثناء التصوير، اضغط  2
.MENU/OK عىل زر االختيار لليسار. ظلل أحد األحجام، واضغط عىل

اضغط املحدد لليمني لعرض مجموعة من اتجاهات التدوير. ظلل اتجاه التدوير،  3
.MENU/OK واضغط عىل

اضغط زر غالق الفتحة ضغطة كاملة لبدء التسجيل. ال داعي لالستمرار يف  4
الضغط عىل زر الغالق أثناء التسجيل.
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صور بانوراما

قم بتدوير الكامريا يف االتجاه املوضح وفقاً للسهم.  5
يتنهي التصوير أوتوماتيكياً عندما يتم تدوير 

الكامريا إىل طرف الخطوط اإلرشادية واالنتهاء من 
8002.030وضع البانوراما.

حرك الكاميرا على طول الخط
y االصفر بإتجاه

زاوية اجتاه

للحصول عىل أفضل النتائج 
للحصول عىل أفضل النتائج، استخدم عدسة ذات طول بؤري 35 مم أو أقل (50 مم أو أقل 

بتنسيق 35 مم). أسند مرفقيك عىل جانبك وحرك الكامريا ببط يف دائرة صغرية عىل رسعة ثابتة، 
مع الحفاظ عىل الكامريا بشكل متوازي أو بزاوية قامئة إىل األفق وتوخي الحيطة فقط عند 

التدوير يف االتجاه املوضح بواسطة الخطوط اإلرشادية. استخدم حامل ثاليث القوائم للحصول عىل 
أفضل النتائج. إذا مل يتم الحصول عىل النتائج املرغوبة، فحاول التدوير عند رسعة مختلفة.
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إذا تم الضغط عىل زر الغالق بالكامل حتى النهاية قبل أن تكتمل البانوراما، فسينتهي    O 
التصوير ولن يتم تسجيل أي بانوراما. قد يتم كذلك مقاطعة التصوير إذا تم تدوير الكامريا 

برسعة أو ببطء شديد. يتم إلغاء التصوير يف حالة تدوير الكامريا يف اتجاه غري االتجاه 
املشار إليه.

يتم إنشاء صور بانوراما من إطارات متعددة، عند اختيار ON من أجل D إعداد الزر/
الطلب > AE للغالق، ويتم تحديد التعريض الضويئ لصور البانوراما الكلية بواسطة اإلطار 
األول. قد تقوم الكامريا يف بعض الحاالت بتسجيل زاوية أكرب أو أصغر من الزاوية املحددة، 

أو يتعذر عليها تجميع اإلطارات سوياً بشكل متكامل. قد ال يتم تسجيل الجزء األخري من 
البانوراما إذا انتهى التصوير قبل اكتامل البانوراما.

قد ال يتم تحقيق النتائج املرغوبة مع األهداف املتحركة، األهداف القريبة من الكامريا، 
األهداف غري املتباينة مثل السامء أو حقل عشب، األهداف ذات الحركة الثابتة، مثل 

األمواج والشالالت، أو األهداف التي تتعرض لتغري كبري يف السطوع. قد تصبح البانوراما 
مشوشة إذا كان الهدف بإضاءة ضعيفة.
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صور بانوراما
مشاهدة صور البانوراما 

يف عرض اإلطار الكامل، ميكنك استخدام قرص التحكم الخلفي لتكبري صور البانوراما أو تصغريها. 
وبدًال من ذلك ميكنك تشغيل البانوراما مرة أخرى باستخدام زر االختيار.

عرض

توقف إيقاف مؤقت

اضغط زر االختيار ألسفل لبدء العرض واضغطه مرة أخرى للتوقف. أثناء إيقاف العرض، ميكنك 
مترير جميع صور البانوراما يدويًا بالضغط عىل زر االختيار لليسار أو اليمني؛ صور البانوراما 
الرأسية سوف تتحرك رأسيًا، وصور البانوراما األفقية ستتحرك أفقيًا. للخروج إىل عرض اإلطار 

الكامل، اضغط زر االختيار ألعىل.
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التصوير بفالش
استخدم وحدة الفالش املرفقة طراز EF-X8 املثبتة عىل قاعدة التثبيت لإلضاءة 

اإلضافية أثناء الليل أو داخل البيوت تحت اإلضاءة املنخفضة.

قم بإزالة غطاء قاعدة تثبيت الفالش الخارجي  1
وتركيب الفالش يف قاعدة التثبيت كام هو موضح 
بالشكل، مع مراعاة التوقف عند استقرار الفالش 

يف مكانه.

ارفع الفالش. 2
إذا مل يتم رفع الفالش، سيتم ضبط اإلعدادات    O 

للوحدات املتصلة عرب طرف املزامنة 
.(263 P)

اخرت ضبط خاصية الفالش يف قامئة F إعداد  3
الفالش.

التالية

إعداد الفالش

إزالة احمرار عين
TTL وضع قفل

ضبط خاصية الفالش

LED إعداد ضوء
إعداد رئيسي
CH إعداد

.(246  P ) ميكن كذلك الوصول إىل هذه امليزة عرب االختصارات   N 
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التصوير بفالش

ظلل العنارص باستخدام زر االختيار وأدر  4
قرص التحكم الخلفي لتغيري اإلعداد املظلل 

.(108  P)

الوضع

فالش مرفق

ضبط نهاية

اضغط DISP/BACK لبدء تفعيل التغيريات. 5
تبًعا للمسافة إىل الهدف، ميكن أن تُلقي بعض العدسات ظالالً عىل الصور امللتقطة    O 

باستخدام الفالش.

لن ينطلق الفالش يف بعض اإلعدادات، مثالً يف وضع بانوراما أو عند استخدام الغالق 
اإللكرتوين.

 S 250 عند استخدام الفالش يف وضع التعريض الضويئX اخرت رسعات غالق أبطأ من
.(M) أو يدوي (AE أولوية الغالق)

يف وضع TTL، قد ييضء الفالش عدة مرات مع كل لقطة. ال تحرك الكامريا حتى يكتمل    N 
التصوير.
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إعدادات الفالش
تتوافر اإلعدادات التالية عند تركيب وحدة الفالش 

املرفقة طراز EF-X8 املثبتة عىل قاعدة تثبيت.
الوضع

فالش مرفق

ضبط نهاية

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 A وضع تحكم
بالفالش

اخرت من بني الخيارات التالية:
TTL: وضع TTL. اضبط تعويض الفالش (B) واخرت وضع الفالش • 

.(C)
M: ينطلق الفالش عند الخرج املحدد (B) بغض النظر عن درجة • 

سطوع الهدف أو إعدادات الكامريا. يتم التعبري عن املخرجات 
بكسور من القدرة الكاملة، من 1/1 إىل 1/64. قد ال يتم تحقيق 

النتائج املنشودة عند قيم منخفضة إذا تجاوزت حدود نظام التحكم 
بالفالش؛ التقط صورة تجريبية وتحقق من النتائج.

االمر: الختيار إمكانية استخدام الفالش للتحكم يف وحدات فالش عن • 
بعد املتزامنة، عىل سبيل املثال كجزء من نظام فالش ستوديو.

OFF: ال تنطلق وحدة الفالش EF-X8. وحدات الفالش املتصلة عرب • 

طرف املزامنة ستظل تنطلق عند تحرير الغالق، ولكن ميكن تعطيلها 
بخفض وحدة الفالش EF-X8 وإيقاف تشغيل الوحدات يف قامئة 

إعدادات الفالش.
 B تعويض/خرج

الفالش
ضبط مستوى الفالش. تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التحكم 

.(A) بالفالش
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التصوير بفالش
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 C وضع الفالش
(TTL)

اخرت وضع فالش للتحكم بالفالش TTL. تختلف الخيارات املتاحة 
.(M أو A أو S أو P) حسب وضع التصوير املحدد

E (فالش تلقايئ): ينطلق الفالش فقط عند الحاجة؛ يتم ضبط • 
مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. يشري الرمز p الذي 
يظهر عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا إىل أن الفالش سينطلق عند 

التقاط الصورة.
F (قيايس): ينطلق الفالش مع كل لقطة إن أمكن؛ يتم ضبط • 

مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. لن ينطلق الفالش يف 
حالة عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

G (مزامنة بطيئة): دمج الفالش مع رسعات غالق بطيئة عند • 
التقاط صور شخصية مقابل ستارة خلفية ملشهد لييل. لن ينطلق 

الفالش يف حالة عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

 Dمزامنة
اختيار توقيت انطالق الفالش إما بعد فتح الغالق مبارشة (H/أول 

ستارة) أو قبل غلقه مبارشة (I/ثاين ستارة). يوىص باختيار أول 
ستارة يف معظم األحوال.
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التصوير بفالش
إزالة احمرار اعني 

تتوافر إزالة احمرار عني عند تحديد خيار آخر خالف OFF من أجل F إعداد الفالش > إزالة 
احمرار عني و G إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/العني يف وضع ON. يقلل خيار إزالة 

احمرار العني تأثري "احمرار العني" الناتج عندما تنعكس إضاءة الفالش من خالل شبكية العني 
للهدف.

رسعة مزامنة الفالش
سيقوم الفالش باملزامنة باستخدام الغالق عند رسعات غالق تصل إىل 1/250 ثانية أو أقل.

FUJIFILM وحدات الفالش االختيارية من
.FUJIFILM ميكن استخدام الكامريا مع وحدات فالش اختيارية مزودة بقاعدة تثبيت من

وحدات الفالش الخارجية
ال تستخدم وحدات الفالش الخارجية التي تقوم بتطبيق أكرث من 300 فولت عىل قاعدة تثبيت 

الكامريا.
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إعداد جودة الصورة  H  
ضبط إعدادات جودة الصورة.

لعرض إعدادات جودة الصورة، اضغط MENU/OK يف عرض 
التصوير واخرت التبويب H (إعداد جودة الصورة).

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التصوير املحدد.   N 

التالية

إعداد جودة الصورة

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

حجم الصورة
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إعداد جودة الصورة
حجم الصورة

اخرت الحجم و نسبة األبعاد التي سيتم عندها تسجيل الصور الثابتة.
حجم الصورةحجم الصورةالخيارالخيار

O 3 :  24000 × 6000

P 3 :  22832 × 4240

Q 3 :  22000 × 3008

حجم الصورةحجم الصورةالخيارالخيار
O 16 :  93376 × 6000

P 16 :  92384 × 4240

Q 16 :  91688 × 3008

حجم الصورةحجم الصورةالخيارالخيار
O 1 :  14000 × 4000

P 1 :  12832 × 2832

Q 1 :  12000 × 2000

حجم الصورة ال يتم إعادة تعيينه عند إغالق الكامريا أو عند اختيار وضع تصوير أخر.   N 
نسبة األبعاد

الصور ذات نسبة أبعاد 2∶3 لها نفس أبعاد الفيلم مقاس 35 مم، بينام نسبة أبعاد 9∶16 تالءم 
العرض عىل األجهزة عالية الوضوح (HD). الصور ذات نسبة أبعاد 1∶1 تكون مربعة.
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جودة الصورة
 ،JPEG لتسجيل صور NORMAL أو FINE اخرت صيغة امللف ومعدل الضغط. حدد

أو RAW لتسجيل صور RAW، أو FINE+RAW، أو NORMAL+RAW لتسجيل 
 JPEG تستخدم معدالت ضغط FINE+RAWو ،FINE خيارات .RAWو JPEG صور

أقل للحصول عىل صور JPEG ذات جودة أعىل، بينام تستخدم خيارات NORMAL و 
NORMAL+RAW نسب ضغط JPEG أعىل لزيادة عدد الصور التي ميكن تخزينها.

أزرار الوظيفة
للتبديل بني تشغيل وإيقاف جودة الصورة RAW للحصول عىل لقطة فردية، اضبط RAW عىل 
زر الوظيفة (P 254). إذا كان خيار JPEG محدد حاليًا لجودة الصورة، فالضغط عىل هذا 

 JPEG+RAW املرادف له. إذا كان خيار JPEG+RAW الزر سيؤدي إىل التحديد املؤقت للخيار
هو الخيار املحدد حاليًا، فسيؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل التحديد املؤقت لخيار JPEG املرادف، 
بينام إذا كان RAW هو املحدد، فسيؤدي الضغط عىل هذا الزر إىل تحديد FINE بشكل مؤقت. 

التقاط الصور أو الضغط عىل الزر مرة أخرى يؤدي إىل استعادة اإلعداد السابق.
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إعداد جودة الصورة
تسجيل أويل

حدد ما إذا كان سيتم ضغط صور RAW من عدمه.
الوصفالوصفالخيارالخيار

ال يتم ضغط صور RAW.فك الضغط

ضغط ضعيف
يتم ضغط صور RAW باستخدام لوغاريتم عكيس يعمل عىل تقليل 

حجم امللف دون التأثري عىل بيانات الصورة. ميكن عرض الصور 
باستخدام برنامج RAW FILE CONVERTER EX 2.0   أو غريه من 

.(293  P) الربامج التي تدعم الضغط غري منقوص الجودة
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محاكاة فيلم
قم مبحاكاة تأثريات األنواع املخلفة من األفالم مبا يف ذلك األبيض واألسود (مع أو بدون 

فالتر األلوان). اخرت لوحة ألوان وفًقا لطبيعة الهدف وحسك اإلبداعي.
الوصفالوصفالخيارالخيار

PROVIA  c/قيايس
إنتاج لون قيايس. تناسب مدى واسع من األهداف 

املراد تصويرها، من صور البورتريه حتى املناظر 
الطبيعية.

Velvia  d/حيوي
مجموعة ألوان عالية التباين من األلوان املشبعة، 

تناسب الصور الطبيعية.

ASTIA  e/ضعيف

يقوم بتحسني مدى التدرجات اللونية املتاحة لدرجات 
لون البرشة يف الصور الشخصية مع الحفاظ عىل 

درجات اللون األزرق الساطع للساموات يف ضوء النهار. 
يوىص به لتصوير الصور الشخصية بالخارج.

CLASSIC CHROME  i.لون ناعم وتباين ظل معزز من إلعطاء منظر هادئ

PRO Neg. Hi  g
يوفر درجة تباين أعىل بقليل من 

PRO Neg. Std  h. يوىص به لتصوير الصور 
الشخصية بالخارج.

PRO Neg. Std  h
مجموعة ألوان مخففة. يتم تحسني مدى التدرجات 

اللونية املتاحة لدرجات لون البرشة، مام يجعله اختياًرا 
جيًدا لتصوير الصور الشخصية يف األستوديو.
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إعداد جودة الصورة
الوصفالوصفالخيارالخيار

*  ACROS  a
التقاط صور باألبيض واألسود ذات تدرج ثري ووضوح 

متميز.
التقاط الصور باألبيض واألسود القيايس.b  احادي اللون *

التقاط صور باللون البني الداكن.f  سيبيا
متوافر مع مرشحات اللون األصفر (Ye)، األحمر (R)، واألخرض (G)، التي تعمق الظالل   *

الرمادية املقابلة لأللوان املكملة للون املحدد. املرشح األصفر (Ye) يعمق ألوان البنفسجي 
واألزرق واألحمر بينام يعمق املرشح األحمر (R) ألوان األزرق واألخرض. ويعمق املرشح األخرض 

(G) ألوان األحمر والبني، مبا يف ذلك درجات لون البرشة، مام يجعلها خياًرا جيًدا للصور 
الشخصية.

ميكن دمج خيارات محاكاة الفيلم مع إعدادات التدرج اللوين والحدة.   N 
.(246 P) ميكن كذلك الوصول إىل إعدادات محاكاة فيلم عرب االختصارات

ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة: 
http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/

http://fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1
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تأثري حبيبي
أضف تأثري فيلم حبيبي. اخرت مقدار (قوي أو ضعيف) أو اخرت OFF إليقاف تأثري فيلم 

حبيبي.
الخياراتالخيارات

OFFضعيفقوي
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إعداد جودة الصورة
نطاق دينامييك

يتحكم بالتباين. اخرت القيم األقل لزيادة التباين أثناء التصوير داخل املنازل أو تحت 
املناخ امللبد بالغيوم، واستخدم القيم األعىل لتقليل فقدان التفاصيل يف السطوع والظالل 

عند تصوير املشاهد ذات التباين العايل. يوىص بالقيم العالية للَمشاهد التي تحتوي 
عىل ضوء شمس وظل عميق، ومن أجل األهداف املراد تصويرها ذات التباين العايل 

مثل ضوء الشمس عىل املاء، أوراق الخريف ساطعة اإلضاءة، والصور الشخصية املصورة 
مقابل خلفية سامء زرقاء، أو األشياء البيضاء أو األشخاص ترتدي مالبس بيضاء؛ الحظ، 

مع ذلك، احتاملية ظهور بقع يف الصور التي يتم تصويرها عند قيم عالية.
الخياراتالخيارات

AUTO100% V200% W400% X
يف حالة تحديد AUTO ، سوف تقوم الكامريا تلقائيًا باختيار أي من V %100 أو    N 

W %200 حسب الهدف املراد تصويره وظروف التصوير. يجري عرض رسعة الغالق 
وفتحة العدسة عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا.

يتاح W %200 عند مستويات الحساسية ISO 400، وأعىل، وX %400 عند 
مستويات الحساسية ISO 800 وأعىل.
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توازن البياض
للحصول عىل ألوان طبيعية، حدد خيار توازن البياض الذي يطابق مصدر اإلضاءة.

الوصفالوصفالخيارالخيار
AUTO.يتم تعديل توازن البياض تلقائيًا

m/l/k.يقيس قيمة لتوازن البياض
k.يختار درجة حرارة اللون
i.لألهداف املوجودة يف ضوء الشمس املبارش
j.لألهداف املوجودة يف الظل
k."تستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "ضوء النهار
l."يستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "األبيض الدايفء
m."يستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "األبيض البارد
n.يستخدم تحت الضوء الساطع
g.تقليل الظالل الزرقاء بشكل منوذجي املصحوبة مع اإلضاءة تحت املاء

تختلف النتائج باختالف ظروف التصوير. شاهد الصور بعد التصوير للتحقق من األلوان.   N 
 .gو AUTO يتم ضبط توازن البياض للحصول عىل إضاءة الفالش فقط يف األوضاع

أغلق الفالش باستخدام خيارات توازن البياض األخرى.

.(246  P) ميكن كذلك الوصول إىل إعدادات توازن البياض عرب االختصارات
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إعداد جودة الصورة
الضبط الدقيق لتوازن البياض

عند الضغط عىل MENU/OK بعد تحديد خيار توازن 
البياض، سيتم عرض مربع الحوار املبني عىل اليسار؛ 

استخدم زر االختيار لضبط توازن البياض بدقة أو اضغط 
DISP/BACK للخروج دون الضبط الدقيق.

R:0 B:0

تغيير توازن البياض AUTO

تهيئة
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توازن البياض املخصص
اخرت l  ،k أو m لتعديل توازن البياض لظروف 
اإلضاءة غري العادية. سيتم عرض خيارات توازن البياض، 
قم بتأطري هدف أبيض بحيث ميأل الشاشة واضغط عىل 
زر الغالق بالكامل ألسفل لقياس توازن البياض (لتحديد 

أحدث قيمة مخصصة والخروج دون قياس توازن البياض، 
اضغط DISP/BACK أو اضغط MENU/OK لتحديد أحدث قيمة وعرض مربع حوار 

الضبط الدقيق).
إذا ظهرت كلمة "مكتمل !"، اضغط عىل MENU/OK لتعيني توازن البياض عند القيمة • 

التي تم قياسها.
إذا ظهرت كلمة "تحت"، قم بزيادة تعويض التعريض الضويئ وحاول مرة أخرى.• 
إذا ظهرت كلمة "فوق" عىل شاشة العرض، فقم بخفض تعويض التعريض الضويئ، • 

وأعد املحاولة.

توازن البياض حسب الطلب

الحاجب : توازن بياض جديد
تحريك ال يتغير
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إعداد جودة الصورة
k: درجة حرارة اللون

يؤدي اختيار k يف قامئة توازن البياض إىل عرض قامئة 
بدرجات حرارة اللون؛ وعندئٍذ ظلل إحدى درجات حرارة 

اللون واضغط MENU/OK لتحديد الخيار املظلل وعرض 
مربع حوار الضبط الدقيق.

درجة حرارة اللون
درجة حرارة اللون هي عبارة عن قياس موضوعي للون مصدر اإلضاءة، يتم التعبري عنه يف شكل 

درجة كلفن (ك). مصادر اإلضاءة ذات درجة حرارة اللون القريبة من أشعة الشمس املبارشة 
تظهر باللون األبيض، ومصادر اإلضاءة ذات درجة حرارة اللون املنخفضة يكون لديها ظل أصفر أو 

أحمر، يف حني أن درجة حرارة اللون العالية تظهر بلون أزرق. ميكنك مطابقة درجة حرارة اللون 
مبصدر اإلضاءة، أو اختيار الخيارات التي تختلف بحدة عن لون مصدر اإلضاءة لجعل الصور "أكرث 

سطوًعا" أو "أقل سطوًعا".

10000K

9100K

8300K

7700K

7100K

توازن البياضتوازن البياض

درجة حرارة اللون
R:0  B:0

ضبط تحريك
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درجة لون بارزة
ضبط مظهر أماكن اإلضاءة. اخرت من سبعة خيارات بني 4+ و 2−.

الخياراتالخيارات
+4+3+2+10−1−2

درجة لون مظللة
ضبط مظهر الظالل. اخرت من سبعة خيارات بني 4+ و 2−.

الخياراتالخيارات
+4+3+2+10−1−2
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إعداد جودة الصورة
لون

ضبط كثافة األلوان. اخرت من سبعة خيارات بني 4+ و 4−.
الخياراتالخيارات

+4+3+2+10−1−2−3−4

الحدة
حدة ونعومة الحدود. اخرت من سبعة خيارات بني 4+ و 4−.

الخياراتالخيارات
+4+3+2+10−1−2−3−4



126

6

تخفيض الضوضاء
يقلل الضوضاء يف الصور التي يتم تصويرها بحساسيات ضوء عالية. اخرت من سبعة 

خيارات بني 4+ و 4−.
الخياراتالخيارات

+4+3+2+10−1−2−3−4

NR تعريض ضويئ طويل
حدد ON لتقليل البقع التي تظهر يف التعريض الضويئ الطويل.

الخياراتالخيارات
ONOFF
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إعداد جودة الصورة
محسن تعديل العدسة

اخرت ON لتحسني الوضوح عن طريق ضبط االنحراف والفقدان الخفيف للرتكيز البؤري 
عىل هامش العدسة.

الخياراتالخيارات
ONOFF

حيز اللون
اخرت سلسلة األلوان املتاحة إلعادة إنتاج اللون.

الوصفالوصفالخيارالخيار
sRGB.يوىص به يف معظم األحوال

Adobe RGB.للطباعة التجارية
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تعيني البكسل
استخدم هذا الخيار إذا الحظت بقًعا ساطعة يف صورك.

اضغط MENU/OK يف عرض التصوير واخرت التبويب H إعداد جودة الصورة. 1

ظلل تعيني البكسل واضغط MENU/OK إلجراء تعيني البكسل. قد تستغرق  2
املعالجة بضع ثوان.

النتائج ليست مضمونة.   O 
تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل تعيني البكسل.

ال يتوافر تعيني البكسل عند ارتفاع درجة حرارة الكامريا.
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إعداد جودة الصورة
اخرت ضبط عادي

استدعاء اإلعدادات املحفوظة بواسطة تحرير/ حفظ الضبط العادي. يتم استدعاء 
اإلعدادات من أي من مخازن اإلعدادات املخصصة السبعة.

املخازناملخازن
خاصة 4خاصة 3خاصة 2خاصة 1

خاصة 7خاصة 6خاصة 5

تحرير/ حفظ الضبط العادي
احفظ ما يصل إىل 7 من إعدادات الكامريا املخصصة للظروف التي عادة ما 

تصادفها. ميكن استعادة اإلعدادات املحفوظة باستخدام H إعداد جودة الصورة > 
اخرت ضبط عادي.

اضغط MENU/OK يف وضع التصوير لعرض قامئة التصوير. حدد عالمة تبويب  1
H إعداد جودة الصورة، ثم ظلل تحرير/ حفظ الضبط العادي واضغط عىل 

.MENU/OK
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إعداد جودة الصورة

ظلل مخزن اإلعدادات املخصصة، ثم اضغط عىل  2
MENU/OK للتحديد.

تحرير/ حفظ الضبط العادي
اختر ضبط عادي

إعداد جودة الصورة

خاصة 2
خاصة 3
خاصة 4
خاصة 5
خاصة 6
خاصة 7

خاصة 1

اضبط ما ييل حسب الحاجة: 3
نطاق ديناميكي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
توازن البياض
درجة لون بارزة
درجة لون مظللة
لون

خاصة 1

AUTO

AUTO
OFF

حفظ الضبط الحالي

خروج

نطاق دينامييك• 
محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
توازن البياض• 
درجة لون بارزة• 

درجة لون مظللة• 
لون• 
الحدة• 
تخفيض الضوضاء• 

اضغط DISP/BACK. سيتم عرض نافذة تأكيد؛ ظلل  4
.MENU/OK موافق، واضغط عىل

موافق على ضبط عادي 1 ؟

موافق
إلغاء

حفظ الضبط  المعدل عادي

لحفظ إعدادات الكامريا الحالية يف املخزن املحدد، ظلل حفظ الضبط الحايل يف الخطوة 3    N 
واضغط MENU/OK. ميكن إعادة تسمية املخازن باستخدام تحرير اسم مخصص.

الستعادة اإلعدادات االفرتاضية للبنك الحايل، حدد إعادة التھیئة.
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AF/MF إعداد  G  
ضبط إعدادات الرتكيز البؤري.

لعرض إعدادات الضبط البؤري، اضغط عىل MENU/OK يف 
. (AF/MF إعداد) G عرض التصوير واخرت التبويب

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التصوير املحدد.   N 

التالية

AF/MF إعداد

AF وضع
AF-C اإلعدادات المخصصة لـ

 AF عرض نقطة
تخزين الوضع AF بالتوجيه

عدد نقاط التركيز
PRE-AF
AF مصباح

منطقة التركيز

منطقة الرتكيز
اخرت منطقة الرتكيز من أجل الرتكيز البؤري التلقايئ، الرتكيز البؤري اليدوي وزوم الرتكيز 

البؤري.
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AF وضع
.C و S وأوضاع الرتكيز AF اخرت وضع

الوصفالوصفالخيارالخيار

r
نقطة واحدة

تركز الكامريا عىل الهدف املوجود يف نقطة الرتكيز املحددة. ميكن تحديد عدد 
نقاط الرتكيز املتاحة باستخدام G إعداد AF/MF > عدد نقاط الرتكيز. 

تُستخدم للرتكيز بنقطة عىل هدف محدد.

y
النطاق

تركز الكامريا عىل الهدف املوجود يف نطاق الرتكيز املحدد. تتضمن نطاقات 
الرتكيز نقاط تركيز متعددة، مام يجعل من السهل الرتكيز عىل األهداف 

املتحركة.

z
تتبع/واسع

يف وضع الرتكيز C، تتعقب الكامريا الرتكيز عىل الهدف يف نقطة الرتكيز املحددة 
بينام يتم الضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف. يف وضع الرتكيز S، تقوم الكامريا 

تلقائيًا بالرتكيز عىل األهداف عالية التباين؛ تظهر املناطق التي قيد الرتكيز يف 
الشاشة. قد ال تتمكن الكامريا من الرتكيز عىل األهداف الصغرية أو األهداف التي 

تتحرك رسيًعا.
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AF/MF إعداد

AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 .C حدد خيارات تتبع الرتكيز البؤري لوضع الرتكيز البؤري

اخرت من إعدادات ضبط 1–5 وفًقا لطبيعة الهدف أو اخرت 
ضبط 6 لخيارات تتبع الرتكيز البؤري املخصصة.

الوصفالوصفالخيارالخيار

خيار التتيع القيايس الذي يعمل جيًدا مع النطاق النموذجي لألهداف ضبط 1 غرض متعدد
املتحركة.

ضبط 2 تجاهل العقبات و 
االستمرار يف تتبع الهدف

يحاول نظام الرتكيز البؤري تتبع الهدف املختار. يتم اختياره لألهداف 
التي يصعب إبقاؤها يف منطقة الرتكيز البؤري أو إذا كانت هناك 

أهداف أخرى يحتمل دخولها يف منطقة الرتكيز البؤري مع الهدف.
ضبط 3 لترسيع / 

تبطيء الهدف
يحاول نظام الرتكيز البؤري تعويض تسارع أو تباطؤ الهدف. يتم 

اختياره لألهداف املعرضة لتغريات رسيعة يف الرسعة.

ضبط  4 للهدف
الذي يظهر فجأة

يحاول نظام الرتكيز البؤري أن يركز برسعة عىل األهداف التي تدخل 
يف منطقة الرتكيز البؤري. يتم اختياره لألهداف التي تظهر فجأة أو 

عند تبديل األهداف برسعة.

ضبط 5 للحركة غري املنظمة
وترسيع / تبطيء الهدف

يتم اختياره لألهداف التي يصعب تتبعها والتي ال تكون عرضة فقط 
لتغريات مفاجئة يف الرسعة ولكن العرضة أيًضا للحركات الطويلة من 

األمام للخلف ومن اليسار لليمني.

ضبط 6 مخصص
اضبط حساسية التتبع، حساسية تتبع الرسعة، و تحويل املنطقة 

لتناسب مفضالتك تبًعا للقيم الخاصة بإعدادات ضبط 1–5 
.(137 ،134  P)

موافق

AF-C اإلعدادات المخصصة لـ

غرض متعدد  1 ضبط 

التتبع حساسية 

المنطقة تحويل  ئي تلقا
السرعة تتبع  حساسية 
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خيارات تتبع الرتكيز البؤري
املعايري الفردية التي تشكل جزًء من إعداد تتبع الرتكيز البؤري واردة أدناه.

حساسية التتبعحساسية التتبع
هذا املعيار يحدد املدة التي تنتظرها الكامريا لتحويل 

الرتكيز البؤري عند دخول يشء ما يف منطقة الرتكيز البؤري 
خلف أو أمام الهدف الحايل. كلام ارتفعت القيمة، كلام 

زادت الفرتة التي ستنتظرها الكامريا.

الخياراتالخيارات
01234

كلام ارتفعت القيمة، كلام زادت الفرتة التي تستغرقها الكامريا إلعادة الرتكيز البؤري عندما    O 
تحاول تبديل األهداف. كلام قلت القيمة، كلام زادت احتاملية تحويل الكامريا للرتكيز 

البؤري من الهدف الخاص بك إىل األشياء األخرى يف منطقة الرتكيز البؤري. 

حساسية التتبع

سريعمقفلة

التتبع يضبط 
الهدف على  الحساسية 

ضبطتحويل
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AF/MF إعداد
حساسية تتبع الرسعةحساسية تتبع الرسعة

هذا املعيار يحدد مدى حساسية نظام التتبع للتغريات يف 
رسعة الهدف. كلام ارتفعت القيمة، كلام زادت الدقة التي 

يحاول بها النظام االستجابة للحركة املفاجئة.

الخياراتالخيارات
012

كلام ارتفعت القيمة، كلام زادت صعوبة قيام الكامريا بالرتكيز يف املواقف التي ال يؤدي    O 
فيها الرتكيز البؤري التلقايئ بشكل جيد، مثالً عندما يكون الهدف عاكًسا بشدة أو قليل 

التباين.

حساسية تتبع السرعة

ثابتتسريع/تبطيء

التتبع يضبط 
المتحرك للهدف  الحساسية 

ضبطتحويل



136

6

تحويل املنطقةتحويل املنطقة
هذا املعيار يحدد األولوية املمنوحة ملنطقة الرتكيز البؤري 

يف الرتكيز التلقايئ للنطاق.
تحويل المنطقة

وسطأمامي تلقائي

التحويل حساسية  يضبط 
المنطقة في  التركيز  إلطار 

ضبطتحويل

الوصفالوصفالخيارالخيار
يعطي الرتكيز التلقايئ للنطاق األولوية لألهداف يف وسط النطاق.وسط

تقفل الكامريا الرتكيز البؤري عىل الهدف يف وسط النطاق ثم تبدل مناطق الرتكيز تلقايئ
البؤري حسب الرضورة لتتبعه.

يعطي الرتكيز التلقايئ للنطاق األولوية لألهداف األقرب إىل الكامريا.أمامي

هذا الخيار يرسي فقط عند اختيار y النطاق لوضع الرتكيز البؤري التلقايئ.    O 
قيم الضبط

قيم املعيار لإلعدادات املختلفة واردة أدناه.
تحويل املنطقةتحويل املنطقةحساسية تتبع الرسعةحساسية تتبع الرسعةحساسية التتبعحساسية التتبع

تلقايئ20ضبط ضبط 11
وسط30ضبط ضبط 22
تلقايئ22ضبط ضبط 33
أمامي01ضبط ضبط 44
تلقايئ32ضبط ضبط 55
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AF/MF إعداد
خيارات تتبع الرتكيز البؤري املخصصة

اتبع الخطوات أدناه لضبط اإلعدادات لضبط 6.

حدد اإلعدادات املخصصة لـ AF-C > ضبط 6  1
مخصص.

AF-C اإلعدادات المخصصة لـ

مخصص  6 ضبط 

التتبع حساسية 

المنطقة تحويل  ئي تلقا
السرعة تتبع  حساسية 

التفاصيلإعادة ضبط ضبطضبط 

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل العنارص وقم بتدوير قرص التحكم  2
.b األمامي لتغيريها. إلعادة ضبط اإلعدادات إىل قيمها األصلية، اضغط

اضغط DISP/BACK عند اكتامل اإلعدادات. 3
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تخزين الوضع AF بالتوجيه
اخرت ما إذا كان وضع الرتكيز البؤري ومنطقة الرتكيز البؤري املستخدمني عندما تكون 

الكامريا يف اتجاه الصورة الشخصية يُحفظان بشكل منفصل عن اللذين يُستخدمان عندما 
تكون الكامريا يف اتجاه املنظر الطبيعي.

الوصفالوصفالخيارالخيار
OFF.تُستخدم نفس اإلعدادات يف كال االتجاهني

ميكن تحديد منطقة الرتكيز البؤري لكل اتجاه بشكل منفصل.منطقة الرتكيز فقط
ON .ميكن تحديد وضع الرتكيز البؤري ومنطقة الرتكيز البؤري بشكل منفصل

 zyAF عرض نقطة
اخرت ما إذا كانت إطارات الرتكيز البؤري الفردية تظهر عند اختيار النطاق أو تتبع/واسع 

.AF وضع< AF/MF إعداد G لـ
الخياراتالخيارات

ONOFF
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AF/MF إعداد

PRE-AF

إذا تم اختيار ON، فسوف تستمر الكامريا يف ضبط الرتكيز البؤري حتى إذا مل يتم 
الضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف. الحظ أن هذا يزيد من تفريغ البطارية.

الخياراتالخيارات
ONOFF

عدد نقاط الرتكيز
حدد عدد نقاط الرتكيز املتاحة الختيار نقطة الرتكيز يف وضع الرتكيز اليدوي أو عند 

.AF تحديد نقطة واحدة من أجل وضع
الوصفالوصفالخيارالخيار

91 نقطة 

اخرت من بني 91 نقطة تركيز مرتبة يف شبكة 7 يف 13 نقطة.(7 × 13)

325 نقطة 

اخرت من بني 325 نقطة تركيز مرتبة يف شبكة 13 يف 25 نقطة.(13 × 25)
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AF مصباح
إذا تم اختيار ON، لن يعمل ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ ملساعدة عملية 

الرتكيز البؤري التلقايئ.
الخياراتالخيارات

ONOFF

يف بعض الحاالت قد تصبح الكامريا غري قادرة عىل ضبط الرتكيز باستخدام مصباح مساعدة    O 
الرتكيز التلقايئ. إذا تعذر عىل الكامريا ضبط الرتكيز، حاول زيادة املسافة إىل الهدف.

تجنب توجيه الضوء املساعد للرتكيز التلقايئ AF مبارشة نحو عني الشخص الذي تقوم 
بتصويره.
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AF/MF إعداد

إعداد اكتشاف الوجه/العني
يضبط رصد الوجه الذيك الرتكيز والتعريض الضويئ عىل 

وجوه األشخاص املوجودة يف أي مكان داخل اإلطار، 
بحيث مينع الكامريا من الرتكيز عىل عنارص الخلفية أثناء 

تصوير صور البورتريه ملجموعة. مناسب للصور التي تركيز 
عىل أهداف صور البورتريه الشخصية. ميكن اكتشاف الوجوه والكامريا يف وضع أفقي 

أو رأيس؛ يف حالة اكتشاف وجه، سيتم اإلشارة إليه بإطار أخرض. يف حال وجود أكرث من 
وجه يف اإلطار، ستختار الكامريا الوجه األقرب للمركز؛ سيتم إحاطة الوجوه األخرى بإطار 
أبيض. ميكنك كذلك تحديد ما إذا كانت الكامريا تكتشف وتركز عىل العيون عند تشغيل 

رصد الوجه الذيك من عدمه. اخرت من بني الخيارات التالية:
الوصفالوصفالخيارالخيار

الرصد الذيك للوجه فقط.تشغيل وجه/إيقاف عني

تختار الكامريا تلقائيًا العني التي تركز عليها عندما يتم اكتشاف تشغيل وجه/عني تلقايئ
وجه.

تركز الكامريا عىل العني اليمنى لألهداف املكتشفة باستخدام شغل وجه/أوىل عني مينى
الرصد الذيك للوجه.

وتركز الكامريا عىل العني اليرسى لألهداف املكتشفة باستخدام شغل وجه/أوىل عني يرسى
الرصد الذيك للوجه.

الرصد الذيك للوجه وإزالة العني الحمراء ال يعمل.إيقاف وجه/إيقاف عني
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يف بعض األوضاع، تضبط الكامريا التعرض لإلطار ككل بدالً من ضبطه بالنسبة لهدف    O 
البورتريه فقط.

إذا تحرك الهدف املراد تصويره أثناء الضغط عىل زر غالق الكامريا، فقد ال يكون الوجه يف 
املنطقة التي يحددها اإلطار األخرض عند التقاط الصورة.

إذا مل تتمكن الكامريا من اكتشاف عيون الهدف ألنها مخفية بالشعر أو النظارات أو أشياء    N 
أخرى، ستقوم الكامريا بالرتكيز عىل الوجوه بدالً من العيون.

.(246 P) ميكن كذلك الوصول إىل خيارات اكتشاف وجه/عني عرب االختصارات
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AF/MF إعداد

AF+MF

إذا تم اختيار ON يف وضع الرتكيز S، فيمكن تعديل الرتكيز يدويًا عن طريق تدوير 
 MF حلقة الرتكيز أثناء الضغط عىل زر الغالق جزئيًا. كال الخيارين القيايس ومساعد

لذروة الرتكيز مدعومان.
الخياراتالخيارات

ONOFF

يجب ضبط العدسات التي بها مؤرش مسافة تركيز عىل وضع الرتكيز اليدوي (MF) قبل أن    O 
تتمكن من استخدام هذا الخيار. يؤدي اختيار MF إىل تعطيل مؤرش مسافة الرتكيز. اضبط 

حلقة الرتكيز عىل منتصف مؤرش مسافة الرتكيز، ألن الكامريا قد تفشل يف الرتكيز إذا تم 
ضبط الحلقة عىل ال نهاية أو مسافة الرتكيز الدنيا.

AF + MF منطقة الزوم

عند تحديد ON يتم تحديد من أجل G إعداد AF/MF > تحقق من تركيز بؤري ونقطة واحدة 
من أجل وضع AF، فإنه ميكن استخدام زوم الرتكيز البؤري لتكبري منطقة الرتكيز البؤري املحددة. 

ميكن تحديد نسبة الزوم (2.5× أو 6×) باستخدام قرص التحكم الخلفي.
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MF مساعد
اخرت طريقة عرض الرتكيز البؤري يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.

الوصفالوصفالخيارالخيار

يتم عرض الرتكيز البؤري بشكل عادي (ال تتوافر ذروة الرتكيز وتقسيم قيايس
صورة رقمية).

تقسيم صورة 
رقمية

يعرض صورة مقسمة أبيض وأسود (أحادي اللون) أو ملونة (اللون) يف 
مركز اإلطار. قم بتأطري الهدف يف الصورة املقسمة وأدر حلقة الرتكيز 

البؤري حتى تتم محاذاة الثالثة أجزاء املكونة للصورة املقسمة.
تزيد الكامريا الحدود عالية التباين. اخرت لون ومستوى ذروة.ابراز ذروة الرتكيز

تحقق من تركيز بؤري
عند اختيار ON، فستقوم الشاشة تلقائيًا بتكبري منطقة الرتكيز البؤري املحددة عند 

تدوير حلقة الرتكيز البؤري يف وضع تركيز بؤري يدوي.
الخياراتالخيارات

ONOFF

الضغط عىل وسط قرص التحكم الخلفي مرة أخرى يؤدي إىل إلغاء التكبري.   O 
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AF/MF إعداد

تشابكSPOT AE ومنطقة تركيز
 AF لقياس منطقة الرتكيز البؤري الحالية عند اختيار نقطة واحدة لـ وضع ON اخرت

واختيار بقعي لـ قياس ضويئ.
الخياراتالخيارات

ONOFF

ضبط تركز تلقاء فور
يحدد ما إذا كانت الكامريا تركز باستخدام تركيز تلقايئ مفرد (AF-S) أو تركيز تلقايئ 

مستمر (AF-C) عند الضغط عىل زر AF-L يف وضع الرتكيز البؤري اليدوي.
الخياراتالخيارات

AF-SAF-C
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AF/MF إعداد
مقياس عمق الحقل

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.
الخياراتالخيارات

أساس تنسيق الفيلمأساس البكسل

أولوية تحرير/تركيز
.AF-C أو AF-S يحدد الكيفية التي تركز بها الكامريا يف وضع الرتكيز البؤري

الوصفالوصفالخيارالخيار

استجابة الغالق لها األولوية عن الرتكيز البؤري. ميكن التقاط الصور عندما ال تحرير
تكون الكامريا يف وضع الرتكيز البؤري.

الرتكيز البؤري له األولوية عن استجابة الغالق. ال ميكن التقاط الصور إال تركيز بؤري
عندما تكون الكامريا يف وضع الرتكيز البؤري.
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إعداد التصوير  A  
اضبط خيارات التصوير.

لعرض خيارات التصوير، اضغط عىل MENU/OK يف عرض 
التصوير وحدد التبويب A (إعداد التصوير).

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التصوير املحدد.   N 

إعداد املشغل
اضبط اإلعدادات ألوضاع الدفع املختلفة.

الوصفالوصفالخيارالخيار
إعداد 
يحدد اإلعدادات املستخدمة عند تدوير قرص الدفع إىل BKT  (P  148).التقويس

 CH اندفاع
عايل الرسعة

يحدد معدل اإلطار املستخدم عند تدوير قرص الدفع إىل CH  ( رسعة عالية 
مستمرة): 14 أو 11 أو 8 إطار/ثانية. الحظ أن 14fps يتوافر فقط مع الغالق 

اإللكرتوين ويتوافر 11fps فقط مع الغالق اإللكرتوين أو مقبض معزز الطاقة 
(متوفر بشكل منفصل). 

 CL اندفاع
منخفض 
الرسعة

يحدد معدل اإلطار املستخدم عند تدوير قرص الدفع إىل CL  ( رسعة منخفضة 
مستمرة): 5 أو 4 أو 3 إطار/ثانية.

إعداد فلرت 
يحدد املرشح املستخدم عند تدوير قرص الدفع إىل .ADV (P  101).عكيس

التالية

إعداد التصوير

مؤقت ذاتي
تصوير حسب فاصل المؤقت
نوع الغالق
وضع مثبت الصورة
إعداد ISO تلقائي
ضبط وصلة القاعدة
االتصال الالسلكي

إعداد المشغل
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إعداد التقويس
استخدم اختيار BKT الختيار نوع التقويس وخيارات تصوير قويس AE و سناد ISO و 

تصوير قويس ملحاكاة فيلم و توازن البياض BKT لتحديد مقدار التقويس لكل النوع.
الوصفالوصفالخيارالخيار

BKT اختيار
اخرت من O تصوير قويس AE و W سناد ISO و 

X تصوير قويس ملحاكاة فيلم و H توازن البياض BKT، و 
Y تصوير قويس دينامييك.

AE ضبط تصحيح

ضبط إعدادات تصحيح التعريض الضويئ.
ضبط تقدم اإلطارات: اخرت عدد اللقطات يف سلسلة • 

التصحيح (FRAMES) وحجم التعريض الضويئ يختلف مع كل 
لقطة (الخطوة).

1 إطار/مستمر: اخرت ما إذا كانت اللقطات يف سلسلة • 
التصحيح تؤخذ مرة واحدة (1 إطار) أو يف سلسلة لقطات 

واحدة (مستمر).
ضبط تسلسل: اخرت ترتيب أخذ اللقطات.• 

ISO 2±، و1±.سناد⁄ 3 ،±1⁄ اخرت من 3

اخرت أنواع املحاكاة الثالثة املستخدمة يف تصحيح محاكاة الفيلم تصوير قويس ملحاكاة فيلم
.(116  P) التسلسلية

BKT اخرت من 1±، 2±، و 3±.توازن البياض
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إعداد التصوير
مؤقت ذايت

حدد مدة تأخري تحرير الغالق.
الوصفالوصفالخيارالخيار

R  2 ثانية
يتم تحرير الغالق بعد الضغط عىل زر الغالق مبدة ثانيتني. يستخدم 

لتفادي التشويش الناتج عن تحرك الكامريا عند الضغط عىل زر تحرير 
الغالق. يومض مصباح املؤقت الذايت أثناء العد التنازيل للمؤقت.

S  10 ثوان
يتم تحرير الغالق بعد الضغط عىل زر الغالق مبدة عرشة ثواين. استخدم 
ذلك مع الصور التي ترغب يف أن تظهر فيها بنفسك. تومض ملبة املؤقت 

الذايت قبل التقاط الصورة مبارشة.
OFF.املؤقت الذايت مغلق

عند اختيار أي خيار آخر خالف OFF، سيتم تشغيل 
املؤقت بعد الضغط عىل زر الغالق ضغطة كاملة حتى 
النهاية. تُظهر شاشة العرض عدد الثواين املتبقية حتى 
التصوير. إليقاف املؤقت قبل التقاط الصورة، اضغط 

.DISP/BACK

قف خلف الكامريا عند استخدام زر الغالق. الوقوف أمام العدسة ميكن أن يتعارض مع    O 
ضبط إعدادات الرتكيز والتعرض للضوء.

يغلق املؤقت الذايت أوتوماتيكياً عندما يتم غلق الكامريا.

99
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تصوير حسب فاصل املؤقت
تهيئة الكامريا عىل التقاط الصور تلقائيًا حسب فاصل زمني محدد مسبًقا.

ظلل تصوير حسب فاصل املؤقت يف التبويب  1
.MENU/OK (إعداد التصوير) واضغط A

رجوعالغاء

فاصل/عدد المرات

فاصل عدد المرات

استخدم املحدد الختيار الفاصل الزمني وعدد  2
اللقطات. اضغط MENU/OK لالستمرار.

وقت انتظار التشغيل

وقت التشغيل المقدر 11 : 00 م

تشغيلإلغاء

الحقا

اضغط املحدد الختيار وقت البدء ثم اضغط  3
MENU/OK. سيبدأ التصوير تلقائيًا.

إلغاء
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إعداد التصوير
ال ميكن استخدام التصوير بفاصل زمني برسعة غالق B (مصباح) أو أثناء تصوير تعريض    O 

ضويئ متعدد. يف وضع سلسلة اللقطات، يجري التقاط صورة واحدة يف كل مرة يجري فيها 
تحرير الغالق.

يُنصح باستخدام حامل ثاليث.   N 
تأكد من مستوى البطارية قبل البدء. ننصحك باستخدام محول طاقة اختياري 

.CP-W126 وتوصيلة تيار مستمر AC-9V AC

تتوقف الشاشة بني اللقطات وتيضء قبل اللقطة التالية مبدة ثواٍن قليلة. ميكن تنشيط 
الشاشة يف أي وقت بالضغط عىل زر الغالق ضغطة كاملة.

ملواصلة التصوير حتى امتالء بطاقة الذاكرة، اضبط عدد الفتحات عىل ∞.
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نوع الغالق
يختار نوع الغالق. يختار الغالق اإللكرتوين لكتم صوت الغالق.

الوصفالوصفالخيارالخيار
يلتقط صور باستخدام الغالق امليكانييك.t غالق ميكانييك
يلتقط صور باستخدام الغالق اإللكرتوين.s غالق إلكرتوين
t ميكانييك + 

تختار الكامريا نوع الغالق حسب ظروف التصوير.s إلكرتوين

عند تحديد أي خيار آخر خالف t غالق ميكانييك، ميكن اختيار رسعات غالق أرسع 
من  8000/ 1 ثانية عن طريق تدوير قرص رسعة الغالق إىل 8000 ثم تدوير قرص التحكم 

الخلفي.
قد يظهر التشوه يف لقطات األهداف املتحركة مع الغالق اإللكرتوين، بينام قد تظهر أرشطة    O 

أو ضباب يف اللقطات املأخوذة تحت أضواء الفلوريسنت أو أي إضاءة أخرى وامضة 
أو غري منتظمة. عند التقاط الصور وصوت الغالق مكتوم، فعليك باحرتام حقوق صور 

األهداف وحقهم يف الخصوصية.

عند استخدام الغالق اإللكرتوين، يتم تعطيل الفالش، ويتم تقييد رسعة الغالق والحساسية    N 
عىل قيم  1/32000 –30 ثانية و ISO  12800–200 عىل التوايل، وال يكون لخفض ضوضاء 

التعريض الضويئ الطويل أي تأثري.
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إعداد التصوير
وضع مثبت الصورة

تقليل التشويش.
الوصفالوصفالخيارالخيار

تشغيل تثبيت الصورة.lمستمر

m تصوير فقط
يتم متكني تثبيت الصورة فقط عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا 

(وضع الرتكيز البؤري C) أو تحرير الغالق.

OFF
يتم تعطيل تثبيت الصورة؛ ويظهر x عىل الشاشة. يُنصح به عند 

تركيب الكامريا عىل حامل ثاليث.

هذا الخيار متاح فقط مع العدسات التي تدعم تثبيت الصورة.   N 
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إعداد ISO تلقايئ
اخرت الحساسية األولية، الحساسية القصوى، والحد األدىن من رسعة الغالق من خالل 

املوضع A عىل قرص الحساسية. ميكن حفظ اإلعدادات الخاصة بـ تلقايئ 1 و تلقايئ 2 
وتلقايئ 3 بشكل منفصل.

الخياراتالخياراتالعنرصالعنرص
االختيار االفرتايضاالختيار االفرتايض

تلقايئ تلقايئ 33تلقايئ تلقايئ 22تلقايئ تلقايئ 11
12800200– 200حساسية افرتاضية

1280080016003200– 400الحد االقىص من الحساسية

1/60 ثانية1/500– 1/4 ثانية، AUTOالحد 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.
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إعداد التصوير
إذا كانت القيمة املحددة لـ حساسية افرتاضية أعىل من تلك املحددة من أجل الحد    N 

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. إذا تم 

تحديد تلقايئ لـ الحد االدىن من رسعة الغالق، فإن الكامريا تختار تلقائيًا الحد األدىن لرسعة 
الغالق بقيمة ُمساوية تقريبًا لقيمة معكوس الطول البؤري للعدسة، بوحدة الثانية (مثال، 

إذا كانت العدسة ذات طول بؤري 50 مم، فإن الكامريا ستختار الحد االدىن من رسعة 
الغالق بقيمة تبلغ 1/50 ثانية تقريبًا). ال يتأثر الحد االدىن من رسعة الغالق بالخيار املحدد 

لتثبيت الصورة.
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ضبط وصلة القاعدة
قم بضبط إعدادات عدسات M-mount باستخدام محول

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER اختياري.

اختيار طول بؤري
إذا كان الطول البؤري للعدسة هو 21 أو 24 أو 28 أو 

35 مم، اخرت خياًرا مطابًقا يف قامئة ضبط وصلة القاعدة.

للعدسات األخرى، حدد الخيار 5 أو 6 واستخدم زر 
االختيار إلدخال الطول البؤري.

ضبط

تسجيل العدسة

عدسة 1
عدسة 2
عدسة 3
عدسة 4
عدسة 5
عدسة 6

عدسة 5

ادخال الطول البؤري

تهيئةإلغاء
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إعداد التصوير
تصحيح التشوه

اخرت من بني خيارات قوية، متوسطة أو ضعيفة لتصحيح 
التشوه يف أسطوانة أو وظيفة.

عدسة 5 تصحيح التشوه

أسطوانة متوسطة
أسطوانة ضعيفة

أسطوانة قوية

OFF
وظيفة قوية
وظيفة متوسطةوظيفة متوسطة
وظيفة ضعيفة

تصحيح تظليل اللون
ميكن تعديل اختالفات اللون (التظليل) بني مركز وحواف 

اإلطار بشكل منفصل لكل ركن.

الستخدام تصحيح تظليل اللون، اتبع الخطوات أدناه.

قم بتدوير قرص التحكم الخلفي الختيار ركن. تتم اإلشارة إىل الركن املحدد  1
مبثلث.

استخدم زر االختيار لضبط التظليل إىل أن يختفي الفرق يف اللون بني الركن  2
املحدد ومركز الصورة. اضغط زر االختيار لليسار أو اليمني لضبط األلوان عىل 

املحور الساموي-األحمر. اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لضبط األلوان عىل 
املحور األزرق-األصفر.

لتحديد القدر املطلوب، قم بضبط تصحيح تظليل اللون أثناء التقاط صور للسامء الزرقاء    N 
أو لورقة رمادية اللون.

التالي تهيئة
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تصحيح اإلضاءة الطرفية
اخرت من بني القيم 5– و 5+. اختيار قيم موجبة يزيد من 
اإلضاءة الطرفية، بينام اختيار قيم سالبة يقلل من اإلضاءة 

الطرفية. يوىص باختيار القيم املوجبة مع العدسات 
القدمية، والقيم السالبة إلحداث تأثري الصور التي تم 

التقاطها بعدسة قدمية أو بكامريا ذات ثقب.
لتحديد القدر املطلوب، قم بضبط تصحيح اإلضاءة الطرفية أثناء التقاط صور للسامء    N 

الزرقاء أو لورقة رمادية اللون.

تهيئةإلغاء
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إعداد التصوير
االتصال الالسليك

 "FUJIFILM Camera Remote" لالتصال بالهواتف الذكية التي تستخدم تطبيق
(تحكم عند بعد بكامريا FUJIFILM). ميكن استخدام الهاتف الذيك لتصفح الصور عىل 
الكامريا أو تنزيل الصور املحددة أو التحكم يف الكامريا عن بعد أو نسخ بيانات املوقع 

إىل الكامريا.
للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:   N 

http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 
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إعداد الفالش  F  
ضبط اإلعدادت املتعلقة بالفالش.

 MENU/OK لعرض اإلعدادات املتعلقة بالفالش، اضغط عىل
يف عرض التصوير وحدد التبويب F (إعداد الفالش).

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التصوير املحدد.   N 

ضبط خاصية الفالش
اخرت وضع تحكم بالفالش، وضع الفالش، أو وضع مزامنة 

أو اضبط مستوى الفالش. تختلف الخيارات املتاحة 
باختالف الفالش.

الوضع

فالش مرفق

ضبط نهاية

انظر صفحة 260 ملزيد من املعلومات.   N 

التالية

إعداد الفالش

إزالة احمرار عين
TTL وضع قفل

ضبط خاصية الفالش

إعداد رئيسي
CH إعداد

LED إعداد ضوء
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إعداد الفالش
إزالة احمرار عني

أزل تأثريات احمرار العني التي يسببها الفالش.
الوصفالوصفالخيارالخيار

يتم دمج تقليل العني الحمراء بالفالش املسبق مع إزالة العني الحمراء الرقمية.فالش + إزالة
تقليل العني الحمراء بالفالش فقط.فالش
إزالة العني الحمراء الرقمية فقط.إزالة
OFF.إيقاف تقليل العني الحمراء بالفالش وإزالة العني الحمراء الرقمية

ميكن استخدام تقليل العني الحمراء للفالش يف وضع التحكم يف فالش TTL. يتم إجراء إزالة    N 
.RAW العني الحمراء الرقمية فقط عند كشف أحد الوجوه ويكون غري متاًحا مع صور
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TTL وضع قفل
بدالً من ضبط مستوى الفالش يف كل لقطة، ميكن قفل تحكم الفالش TTL للحصول عىل 

نتائج متسقة يف سلسلة من الصور املتتابعة.
الوصفالوصفالخيارالخيار

قفل بآخر فالش
القيمة املقاسة ألحدث صورة تم التقاطها باستخدام TTL يتم 

استخدامها للصور التالية. ستظهر رسالة خطأ إذا مل تكن هناك أية قيم 
مقاسة مسبًقا.

القيمة املقاسة مع السلسلة التالية من الفالش املسبق سيتم قفل بفالش املعايرة
استخدامها للصور التالية.

الستخدام قفل TTL، قم بتعيني قفل TTL عىل أحد عنارص التحكم بالكامريا ثم استخدم    N 
.(254 P) TTL عنرص التحكم لتمكني أو تعطيل قفل

ميكن ضبط تعويض الفالش بيام قفل TTL ساري املفعول.
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إعداد الفالش

LED إعداد ضوء
اخرت ما إذا كان سيتم استخدام ضوء فيديو LED يف وحدة الفالش (إن توافر) كضوء 

صياد أو كضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ عند التقاط الصور.

دور ضوء فيديو دور ضوء فيديو LEDLED يف التصوير الثابت يف التصوير الثابتالخيارالخيار
انعكاس الضوء يف العنيانعكاس الضوء يف العني

AF ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئمساعد
ضوء مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ وضوء صيادمساعد AF+انعكاس الضوء

OFFال يوجد

ميكن كذلك الوصول إىل هذا الخيار عرب قامئة إعدادات الفالش.   N 

إعداد رئييس
اخرت درجة فالش (A أو B أو C) للفالش املثبت عىل قاعدة تثبيت الكامريا عندما تعمل 

كفالش رئييس يتحكم يف وحدات فالش عن بعد عرب التحكم بالفالش الالسليك البرصي 
من FUJIFILM، أو اخرتOFF لتقييد مخرجات الفالش الرئييس عند مستوى ال يؤثر عىل 

الصورة النهائية.
الخياراتالخيارات

A الدرجةB الدرجةC الدرجةOFF

ميكن كذلك الوصول إىل هذا الخيار عرب قامئة إعدادات الفالش.   N 
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إعداد الفالش

CH إعداد
اخرت القناة املستخدمة لالتصال بني الفالش الرئييس ووحدات فالش عن بعد عند 

استخدام التحكم بالفالش الالسليك البرصي من FUJIFILM. ميكن استخدام قنوات 
منفصلة ألنظمة فالش مختلفة أو ملنع التداخل بني عدة أنظمة مختلفة تعمل بالقرب 

من بعضها البعض.
الخياراتالخيارات

CH1CH2CH3CH4
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إعدد الفيلم  B  
اضبط خيارات تسجيل فيلم.

لعرض خيارات تسجيل الفيلم، اضغط عىل MENU/OK يف 
عرض التصوير وحدد التبويب B (إعدد الفيلم).

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التصوير املحدد.   N 

التالية

إعدد الفيلم

وضع AF للفيلم
HDMI عرض معلومات إدخال
4K إخراج فيلم
HDMI تحكم في تسجيل
تعديل مستوى المايك

وضع فيلم

وضع فيلم
اخرت حجم اإلطار لألفالم ومعدل اإلطار لتسجيل األفالم.

معدل اإلطارمعدل اإلطارحجم اإلطارحجم اإلطارالخيارالخيار
U  2160 /29.97P   

(4K) 2160 × 3840

29,97 إطار/ثانية

U  2160 / 25P 25 إطار/ثانية

U  2160 / 24P  24 إطار/ثانية

U  2160 /23.98P  23,98 إطار/ثانية

i  1080 /59.94P

1920 × 1080(عايل الدقة كامل)

59,94 إطار/ثانية

i  1080 /50 P50 إطار/ثانية

i  1080 /29.97P29,97 إطار/ثانية

i  1080 /25P25 إطار/ثانية

i  1080 /24 P24 إطار/ثانية

i  1080 /23.98P23,98 إطار/ثانية

h  720 /59.94P

1280 × 720 (عايل الدقة)

59,94 إطار/ثانية

h  720 /50 P50 إطار/ثانية

h  720 /29.97P29,97 إطار/ثانية

h  720 /25 P25 إطار/ثانية

h  720 /23.98P23,98 إطار/ثانية
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وضع AF للفيلم
يحدد كيفية اختيار الكامريا لنقطة الرتكيز البؤري من أجل تسجيل األفالم.

الوصفالوصفالخيارالخيار
اختيار نقطة الرتكيز البؤري تلقائيًا.متعدد
تركز الكامريا عىل الهدف املوجود يف منطقة الرتكيز البؤري املحددة.منطقة

HDMI عرض معلومات إدخال
عند اختيار ON، فإن أجهزة HDMI التي يتم توصيل الكامريا إليها ستعكس املعلومات 

التي تظهر عىل شاشة الكامريا.
الخياراتالخيارات

ONOFF
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إعداد الفيلم

4K إخراج فيلم
اخرت وجهة ألفالم 4K امللتقطة بينام يتم توصيل الكامريا إىل مسجل HDMI أو أي جهاز 

.4K آخر يدعم
الوصفالوصفالخيارالخيار

يتم تسجيل أفالم 4K عىل بطاقة الذاكرة بالكامريا بجودة 4K ويكون الخرج b بطاقة
لجهاز HDMI بجودة عايل الدقة كامل.

HDMI
يكون خرج أفالم 4K إىل جهاز HDMI بجودة 4K، ويبدأ عند الضغط عىل زر 

الغالق. ال تسجل الكامريا أفالم 4K عىل بطاقة الذاكرة.

 HDMI

(a)
تقوم الكامريا بإخراج أفالم بصيغة 4K إىل جهاز HDMI وال تسجلها عىل بطاقة 
ذاكرة. تُستخدم الجاما املنخفضة ومساحة اللون مع سلسلة ألوان كبرية إلنشاء 

.ISO 800 صور مناسبة للمعالجة الالحقة. يتم ضبط الحد األدىن للحساسية عىل
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إعداد الفيلم

HDMI تحكم يف تسجيل
اخرت ما إذا كانت الكامريا سرتسل بداية الفيلم وتوقف اإلشارات إىل جهاز HDMI عند 

الضغط عىل زر الغالق لبدء وإيقاف تسجيل الفيلم.
الخياراتالخيارات

ONOFF

تعديل مستوى املايك
ضبط مستوى صوت التسجيل للميكروفونات الداخلية 

والخارجية.

تهيئة إلغاء

تعديل مستوى المايك

الوصفالوصفالخيارالخيار
اخرت أحد مستويات صوت التسجيل.20 —1
OFF.تعطيل امليكروفون

تبني الشاشة أعىل مستوى لصوت التسجيل يتم اكتشافه يف فرتة معينة.   N 
ميكنك تعيني تعديل مستوى املايك إىل أحد عنارص التحكم بالكامريا ثم استخدام عنرص 

التحكم لضبط مستوى صوت امليكروفون أثناء التسجيل.
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العرض وقامئة العرض
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شاشة العرض
يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن أن تظهر أثناء العرض.

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

2050.12.31 10:00 AM
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شاشة العرض

 A202 ،42 ................................. التاريخ والوقت
 B141 ..................................... مؤرش رصد الوجه
 C187 ،161 .................. مؤرش إزالة احمرار العني
 D100 ............................................مرشح متقدم
 E290 ،242 .................................. بيانات املوقع
 F185 ............................................صورة محمية
 G176 ........................................... فتحة البطاقة
 H236 ................................................رقم اإلطار
 I49 ................................................صورة هدية
 J192 ........................ مؤرش مساعدة دفرت الصور
 K195 .................................DPOF مؤرش طباعة
 L41 .........................................مستوى البطارية

 M114 ،113 .........................جودة/حجم الصورة
 N116 .......................................... محاكاة الفيلم
 O119 .........................................نطاق دينامييك
 P120 ............................................توازن البياض
 Q86 .................................................. الحساسية
 R90 .............................تعويض التعريض الضويئ
 S70 ،67 ،61 .......................................... الفتحة
 T70 ،62 ،61 ..................................رسعة الغالق
 U49 ..................................... مؤرش وضع العرض
 V56 ..................................................رمز الفيلم
 W172 ..................................................التصنيف
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DISP/BACK زر
يتحكم زر DISP/BACK يف ظهور املؤرشات أثناء العرض.

إيقاف املعلوماتقيايس
12/31/2050 10:00 AM

12/31/2050 10:00 AM

تفضيالت

12/31/2050 10:00 AM

عرض املعلوماتالتفضيالت

التفضيالت: تقييم الصور
لتقييم الصورة الحالية، اضغط عىل DISP/BACK، واضغط عىل زر االختيار ألعىل وألسفل للتحديد 

من صفر إىل خمس نجوم.
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شاشة العرض
عرض بيانات الصورة

يتغري عرض معلومات الصورة يف كل مرة يتم الضغط فيها عىل زر االختيار ألعىل.
البيانات األساسية

12/31/2050 10:00 AM

1/4000S.S 5.6F 400 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

التالي

12/31/2050 10:00 AM

عرض املعلومات 1عرض املعلومات 2
تكبري عرض نقطة الرتكيز البؤري

اضغط عىل مركز قرص التحكم الخلفي لتكبري عرض نقطة الرتكيز البؤري. اضغط مرة أخرى 
للعودة إىل عرض إطار كامل.
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عرض الصور
اقرأ هذا القسم ملعرفة معلومات حول زوم العرض وعرض إطار كامل.

استخدم قرص التحكم الخلفي للتنقل من عرض إطار 
كامل إىل زوم العرض أو عرض إطارات متعددة.

عرض إطار كامل

عرض عدة إطارات

100-0001

زوم العرض
DISP/BACK
MENU/OK

عرض تسعة 
زوم متوسطإطارات

عرض مائة 
أقىص زومإطار
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عرض الصور
زوم العرض

قم بتدوير قرص التحكم الخلفي لتكبري الصورة الحالية، ولليسار للتصغري. للخروج من 
التكبري/التصغري، اضغط DISP/BACK أو MENU/OK أو منتصف قرص التحكم الخلفي.
تختلف نسبة الزوم القصوى حسب الخيار املحدد يف H إعداد جودة الصورة > حجم    N 

الصورة. ال يتاح زوم املشاهدة مع النسخ املقصوصة أو الذي تم تغيري حجمها املحفوظة 
.a عند حجم

التمرير
يف حالة تكبري الصور، ميكن استخدام زر االختيار لرؤية مساحات 

من الصورة غري ظاهرة عىل الشاشة.

نافذة التصفح

عرض عدة إطارات
لتغيري عدد الصور املعروضة، أدر قرص التحكم الخلفي لليسار عند عرض الصورة يف 

إطار كامل.
استخدم زر االختيار لتظليل الصور واضغط MENU/OK لعرض الصور املظللة يف إطار كامل.    N 
أثناء عرض تسعة إطارات أو عرض مائة إطار، اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل ملشاهدة 

صور أكرث.
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قامئة العرض  C  
اضبط إعدادات العرض.

 MENU/OK تظهر قامئة العرض عندما تقوم بالضغط عىل
يف وضع العرض.

التالية

RAW تحويل
مسح
تشذيب
تغيير الحجم
حماية
تدوير الصورة
إزالة احمرار عين

تبديل الفتحة
قائمة التشغيل

استخدم قرص التحكم األمامي للتنقل عرب القوائم مبعدل صفحة يف املرة الواحدة.   N 

تبديل الفتحة
اخرت البطاقة التي سيتم عرض الصور منها.

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

RAW تحويل
تقوم صور RAW بتخزين املعلومات حول إعدادات الكامريا بشكل منفصل عن البيانات 

التي يتم التقاطها بواسطة مستشعر صور الكامريا. باستخدام C قامئة التشغيل > 
تحويل RAW، ميكنك إنشاء نسخ JPEG من الصور RAW باستخدام خيارات مختلفة 

لإلعدادات الواردة يف صفحة 179. لن تتأثر بيانات الصورة األصلية مبا يتيح إمكانية 
معالجة صورة RAW الفردية يف عدد وافر من الطرق املختلفة.

عند عرض صورة RAW، اضغط زر MENU/OK لعرض قامئة العرض. 1

أدر زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل C قامئة  2
 MENU/OK واضغط عىل ،RAW التشغيل > تحويل

لعرض اإلعدادات.

ميكن أيًضا عرض هذه الخيارات بالضغط عىل زر Q أثناء العرض.   N 

RAW
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اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل من أجل  3
تظليل أحد اإلعدادات، واضغط عىل زر االختيار 

جهة اليمني لعرض الخيارات. اضغط عىل زر 
االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل الخيار املرغوب، 

واضغط عىل MENU/OK للتحديد والعودة إىل قامئة 
اإلعدادات. كرر هذه الخطوة لضبط اإلعدادات اإلضافية.

اضغط عىل زر Q ملعاينة نسخة بصيغة JPEG واضغط MENU/OK للحفظ. 4

WB

RAW

200%
400%

100%
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قامئة العرض

اإلعدادات التي ميكن ضبطها عند تحويل الصور من RAW إىل JPEG هي:
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

إنشاء نسخة JPEG باستخدام اإلعدادات قيد التمكني يف الوقت يعكس ظروف التصوير
الذي تم فيه التقاط الصورة.

يضبط التعريض الضويئ.تقديم بضغط/ بسحب

يحسن التفاصيل يف املناطق املضيئة من الصورة من أجل تحقيق نطاق دينامييك
تباين طبيعي.

يحايك تأثري األنواع املختلفة من أفالم التصوير.محاكاة فيلم
أضف تأثري فيلم حبيبي.تأثري حبيبي

ضبط توازن البياض.توازن البياض
ضبط دقيق لتوازن البياض.تغيري توازن البياض

ضبط التظليالت.درجة لون بارزة
ضبط الظل.درجة لون مظللة

ضبط كثافة األلوان.لون
حدة ونعومة الحدود.الحدة

معالجة النسخة لتقليل البقع.تخفيض الضوضاء

قم بتحسني الوضوح عن طريق ضبط االنحراف والفقدان الخفيف محسن تعديل العدسة
للرتكيز البؤري عىل هامش العدسة.

اخرت حيز اللون املستخدم إلعادة إنتاج اللون.حيز اللون
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مسح
حذف صور فردية أو عدة صور مختارة أو كافة الصور.

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

الوصفالوصفالخيارالخيار
حذف الصور مبعدل صورة يف املرة الواحدة.إطار

حذف صور متعددة مختارة.االطارات املختارة
حذف كافة الصور غري املحمية.جميع اإلطارات

إطار
اخرت إطار أو مسح يف قامئة العرض. 1

اضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني للتنقل بني الصور، واضغط عىل  2
MENU/OK للحذف (لن يتم عرض مربع حوار التأكيد). كرر هذا اإلجراء لحذف 

املزيد من الصور.



181

7

قامئة العرض
االطارات املختارة

اخرت االطارات املختارة لـ مسح يف قامئة العرض. 1

ظلل الصور، واضغط عىل MENU/OK للتحديد أو إلغاء التحديد (الصور املوجودة  2
يف دفاتر الصور أو أوامر الطباعة موضحة من خالل S). تتم اإلشارة إىل الصور 

.(R) املحددة بعالمات الصواب

عند اكتامل العملية، اضغط عىل DISP/BACK لعرض حوار تأكيدي. 3

ظلل األمر موافق واضغط زر MENU/OK لحذف كافة الصور املحددة. 4
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جميع اإلطارات
اخرت جميع اإلطارات لـ مسح يف قامئة العرض. 1

سيتم عرض حوار تأكيدي؛ ظلل موافق واضغط زر MENU/OK لحذف كل الصور  2
غري املحمية.

الضغط عىل زر DISP/BACK يؤدي إىل إلغاء الحذف؛ الحظ أن أي صور يتم حذفها قبل    N 
الضغط عىل الزر ال ميكن اسرتجاعها.

 MENU/OK اضغط ،DPOF إذا ظهرت رسالة تفيد بأن الصور املحددة جزء من أمر طباعة
لحذف الصور.
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قامئة العرض
تشذيب

إلنشاء نسخة مقصوصة من الصورة الحالية.

عرض الصورة املرغوبة. 1

اخرت تشذيب يف قامئة العرض. 2

استخدم قرص التحكم الخلفي للتكبري والتصغري، واضغط عىل زر االختيار ألعىل أو  3
ألسفل أو لليسار أو لليمني للتنقل يف الصورة حتى يتم عرض الجزء املطلوب.

اضغط زر MENU/OK لعرض حوار تأكيدي. 4

اضغط عىل MENU/OK مرة أخرى لحفظ النسخة املقصوصة إىل ملف منفصل. 5
أحجام التشذيب الكبرية تنشأ نسخ كبرية، كافة النسخ لها نسبة أبعاد2∶3. إذا كان حجم    N 

النسخة النهائية a، فسوف يتم عرض تهيئة بلون أصفر.
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تغيري الحجم
أنشئ نسخة صغرية من الصورة الحالية.

عرض الصورة املرغوبة. 1

اخرت تغيري الحجم يف قامئة العرض. 2

ظلل الحجم، واضغط عىل MENU/OK لعرض حوار تأكيدي. 3

اضغط عىل MENU/OK مرة أخرى لحفظ النسخة متغرية الحجم إىل ملف منفصل. 4
تختلف األحجام املتاحة حسب حجم الصورة األصلية.   N 



185

7

قامئة العرض
حامية

.MENU/OK حامية الصور من الحذف بطريق الخطأ. ظلل أحد الخيارات التالية واضغط
إطار: حامية صور مختارة. اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض الصور واضغط • 

زر MENU/OK للتحديد أو إلغاء التحديد. اضغط زر DISP/BACK للخروج عندما 
تكتمل العملية.

تهيئة الكل: حامية كل الصور.• 
إعادة تهيئة الكل: إزالة الحامية عن كافة الصور.• 

سيتم حذف الصور املحمية عند تهيئة بطاقة الذاكرة.   O 
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تدوير الصورة
تدوير الصور.

عرض الصورة املرغوبة. 1

اخرت تدوير الصورة يف قامئة العرض. 2

اضغط زر االختيار ألسفل لتدوير الصورة 90° يف اتجاه عقارب الساعة، وألعىل  3
لتدوير الصورة 90° عكس اتجاه عقارب الساعة.

اضغط عىل MENU/OK. سيتم عرض الصورة تلقائيًا يف االتجاه املحدد كلام تم  4
عرض الصورة عىل الكامريا.

الصور املحمية ال ميكن تدويرها. قم بإزالة الحامية قبل تدوير الصور.   N 
قد ال تكون الكامريا قادرة عىل تدوير الصور التي تم إنشائها بواسطة أجهزة أخرى. الصور 
التي يتم تدويرها عىل الكامريا لن يتم تدويرها عند عرضها عىل كمبيوتر أو عىل كامريات 

أخرى.

الصور امللتقطة بواسطة D إعداد الشاشة > عرض التدوير التلقايئ يتم عرضها تلقائيًا يف 
االتجاه الصحيح أثناء العرض.
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قامئة العرض
إزالة احمرار عني

إزالة احمرار العني من الصور الشخصية. ستقوم الكامريا بتحليل الصورة، إذا تم الكشف 
عن وجود عني حمراء، ستتم معالجة الصورة لتكوين نسخة مع الحد من تأثري العني 

الحمراء.

عرض الصورة املرغوبة. 1

حدد إزالة احمرار عني يف قامئة العرض. 2

3 .MENU/OK اضغط عىل
تختلف النتائج باختالف املشهد ونجاح الكامريا يف اكتشاف الوجوه. ال ميكن إزالة العني    N 
الحمراء من الصور التي متت معالجتها بالفعل باستخدام ميزة إزالة العني الحمراء، التي 

يشار إليها برمز e أثناء العرض.

كمية الوقت الالزمة ملعالجة الصورة تختلف باختالف عدد الوجوه التي تم الكشف عنها.

.RAW ال ميكن تطبيق إزالة العني الحمراء عىل الصور بصيغة
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 ضبط مذكرات صوتية
أضف مذكرة صوتية إىل الصورة الحالية.

حدد ON لـ ضبط مذكرات صوتية يف قامئة العرض. 1

اعرض صورة تريد إضافة مذكرة صوتية لها. 2

اضغط مع االستمرار عىل منتصف قرص التحكم األمامي لتسجيل املذكرة. ينتهي  3
التسجيل بعد 30 ثانية أو عندما ترفع يدك عن القرص.

سيتم تسجيل املذكرة الجديدة عىل أي مذكرات موجودة. يؤدي حذف الصورة إىل حذف    N 
املذكرة أيًضا.

ال ميكن إضافة املذكرات الصوتية إىل األفالم أو الصور املحمية.

تشغيل املذكرات الصوتية
الصور التي بها مذكرات صوتية يشار إليها بأيقونات q أثناء العرض. لتشغيل مذكرة، حدد 

الصورة واضغط عىل منتصف قرص التحكم األمامي؛ سيظهر رشيط تقدم حيث تعمل املذكرة. 
ميكن تعديل مستوى الصوت بالضغط عىل MENU/OK إليقاف التشغيل مؤقتًا ثم الضغط عىل زر 
االختيار ألعىل أو ألسفل لتعديل مستوى الصوت. اضغط MENU/OK مرة أخرى السئناف التشغيل. 

ميكن أيًضا ضبط مستوى الصوت باستخدام D إعداد الصوت > مستوى صوت العرض.
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قامئة العرض
نسخ

انسخ الصور بني البطاقات يف الفتحتني األوىل والثانية.

اخرت نسخ يف قامئة العرض. 1

ظلل أحد الخيارات التالية واضغط زر االختيار لليمني: 2
الفتحة z 1  الفتحة 2: انسخ الصور من البطاقة يف الفتحة األوىل إىل البطاقة • 

يف الفتحة الثانية.
الفتحة z 2  الفتحة 1: انسخ الصور من البطاقة يف الفتحة الثانية إىل البطاقة • 

يف الفتحة األوىل.

3 :MENU/OK ظلل أحد الخيارات التالية واضغط
إطار: نسخ الصور املحددة. اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض الصور • 

واضغط زر MENU/OK لنسخ الصورة الحالية.
جميع اإلطارات: نسخ كل الصور.• 

تتوقف عملية النسخ عند امتالء الذاكرة املنسوخ إليها.   O 
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االتصال الالسليك
 "FUJIFILM Camera Remote" اتصال بالهواتف الذكية التي تستخدم تطبيق

(تحكم عند بعد بكامريا FUJIFILM). ميكن استخدام الهاتف الذيك لتصفح الصور عىل 
الكامريا أو تنزيل الصور املحددة أو التحكم يف الكامريا عن بعد أو نسخ بيانات املوقع 

إىل الكامريا.
للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:   N 

http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 
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قامئة العرض
ساليد شو

شاهد الصور يف عرض تلقايئ للرشائح. اضغط MENU/OK للبدء واضغط زر االختيار 
لليمني أو اليسار للرجوع للخلف أو للتقدم لألمام. اضغط DISP/BACK يف أي وقت خالل 

العرض ملشاهدة املساعدة عىل الشاشة. ميكن إنهاء العرض يف أي وقت بالضغط عىل 
.MENU/OK

لن يتم إطفاء الكامريا تلقائيًا أثناء تقدم عرض الرشائح.   N 
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مساعدة دفرت الصور
إنشاء دفرت صور من صورك املفضلة.

إنشاء دفرت صور
اخرت دفرت جديد يف C قامئة التشغيل > مساعدة دفرت الصور. 1

تنقل بني الصور واضغط زر االختيار ألعىل للتحديد أو إلغاء التحديد. اضغط زر  2
MENU/OK للخروج عندما يكتمل دفرت الصور.

ال ميكن اختيار صور قياس a أو أصغر أو أفالم فيديو لتضاف إىل دفاتر الصور.   N 
أول صورة يتم اختيارها تصبح صورة الغالف. اضغط زر االختيار ألسفل الختيار 

الصورة الحالية للغالف بدال منها.

قم بتظليل إمتام دفرت الصور واضغط MENU/OK (لتحديد كل الصور للدفرت،  3
اخرت تحديد الكل). ستتم إضافة الدفرت الجديد إىل القامئة يف قامئة مساعدة دفرت 

الصور.
قد تحتوي الدفاتر عىل عدد يصل إىل 300 صورة. الدفاتر التي ال تحتوي عىل أي صور يتم    N 

حذفها تلقائياً.

دفاتر الصور
.MyFinePix Studio ميكن نسخ دفاتر الصور إىل جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج
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قامئة العرض
مشاهدة دفاتر الصور

ظلل دفرت من قامئة مساعدة دفرت الصور واضغط MENU/OK لعرض الدفرت، ثم اضغط زر 
االختيار لليسار أو اليمني للتمرير خالل الصور.

تحرير وحذف دفاتر صور
قم بعرض دفرت الصور واضغط عىل MENU/OK. سيتم عرض الخيارات التالية، حدد 

الخيار املرغوب من واتبع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة.
تحرير: يحرر الدفرت كام هو موصوف يف "إنشاء دفرت صور".• 
مسح: حذف الدفرت.• 
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حفظ PC تلقايئ
قم بتحميل الصور من الكامريا إىل أي كمبيوتر يستخدم تطبيق 

"FUJIFILM PC AutoSave" (الحظ أنه يجب أوالً أن تثبت الربنامج وتقوم بتهيئة 
الكمبيوتر كوجهة للصور املنسوخة من الكامريا).

للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:   N 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 
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قامئة العرض

(DPOF) أمر الطباعة
.DPOF قم إنشاء "أمر طباعة" رقمي للطابعات املتوافقة مع

1 .(DPOF) قامئة التشغيل > أمر الطباعة C حدد

اخرت مع تاريخ s لطباعة تاريخ التسجيل عىل الصور، بدون تاريخ لطباعة  2
الصور بدون تواريخ، أو إعادة تهيئة الكل إلزالة كافة الصور من أمر الطباعة قبل 

املتابعة.

اعرض صورة ترغب يف إدراجها أو إزالتها من أمر الطباعة. 3

اضغط زر االختيار لألعىل أو لألسفل الختيار عدد  4
النسخ (حتى 99). إلزالة صورة من أمر الطباعة، 

اضغط زر االختيار حتي يصبح عدد النسخ 0.
01

(DPOF) أمر الطباعة

SHEETS

تهيئةإطار

DPOF: 00001

العدد الكيل ألوامر 
الطباعة

عدد النسخ

كرر الخطوات 3–4 إلكامل أمر الطباعة. 5

6  MENU/OK يتم عرض العدد الكيل للصور املطبوعة يف الشاشة. اضغط عىل
للخروج.
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تتم اإلشارة إىل الصور يف أمر الطباعة الحايل بأيقونة u أثناء العرض.   N 
أوامر الطباعة ميكن أن تحوي حتى 999 صورة كحد أقىص.

إذا تم إدخال بطاقة ذاكرة تحوي أمر طباعة تم إنشاؤه بواسطة كامريا أخرى، سوف يتم 
عرض رسالة. الضغط عىل MENU/OK يلغي أمر الطباعة، يجب تكوين أمر طباعة جديد 

كام هو مذكور باألعىل.
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قامئة العرض

instax طباعة بطابعة

لطبع الصور عىل طابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية، حدد أوالً D إعداد 
 (SSID)  instax SHARE وأدخل اسم الطابعة instax االتصال > ضبط توصيل طابعة

وكلمة املرور، ثم اتبع الخطوات التالية أدناه.

شغل الطابعة. 1

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

FUJIFILM-CAMERA-1234

إلغاء

التوصيل بالطابعة

طباعة بطابعة

instax-12345678

لطباعة إطار من بني سلسلة لقطات، اعرض هذا اإلطار أوالً قبل تحديد    N 
instax طباعة بطابعة.

استخدم زر االختيار لعرض الصورة التي تريد  3
طباعتها، ثم اضغط عىل .MENU/OK سيتم إرسال 

الصورة إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة.

100-0020

instax-12345678

ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى.   N 
.LCD املنطقة املطبوعة أصغر من املنطقة املرئية يف شاشة
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قامئة العرض
أبعاد العرض

اخرت كيف تعرض أجهزة العرض عايل الوضوح (HD) الصور بنسبة أبعاد 2∶3 (هذا 
الخيار متوفر فقط يف حالة توصيل كبل HDMI). اخرت 9∶16 لعرض الصورة بحيث 

يتم ملء الشاشة مع قص الحواف العلوية والسفلية، و 2∶3 لعرض الصورة الكاملة مع 
رشائط سوداء عىل كل جانب.

3:2
16:9

الخيارالخيار
1616∶∶9933∶∶22

العرض
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قوائم اإلعداد
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إعداد املستخدم  D  
اضبط إعدادات الكامريا األساسية.

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

إعداد المستخدم
صياغة
تاريخ/وقت
فرق التوقيت

إعداد قائمتي
تنظيف المستشعر
إعادة التهيئة
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إعداد املستخدم
صياغة

لتهيئة بطاقة الذاكرة:

حدد D إعداد املستخدم > صياغة يف التبويب D (إعداد). 1

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

سيظهر مربع حواري للتأكيد. لتهيئة بطاقة  3
الذاكرة، ظلل موافق واضغط MENU/OK. للخروج 

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

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

ال تفتح غطاء تجويف البطارية أثناء التهيئة.

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

تنسيق الكارت في الفتحة 1، موافق؟

موافق
إلغاء

مسح كل البيانات

صياغة
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تاريخ/وقت
لضبط ساعة الكامريا:

حدد D إعداد املستخدم > تاريخ/وقت يف التبويب D (إعداد). 1

اضغط عىل زر االختيار لليسار ولليمني لتظليل السنة، الشهر، اليوم، الساعة أو  2
الدقيقة واضغط ألعىل أو ألسفل للتغيري. لتغيري ترتيب عرض السنة، والشهر، 
واليوم، ظلل نظام عرض التاريخ ثم اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل.

اضغط عىل MENU/OK لضبط الساعة. 3
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إعداد املستخدم
فرق التوقيت

عند السفر، استخدم هذا الخيار لتغري ساعة الكامريا مبارشة من توقيت دولتك للتوقيت 
املحىل للبلد التي سافرت إليها. لتحديد الفرق بني التوقيت املحيل وتوقيت دولتك:

1 .MENU/OK موضعي، واضغط عىل  g ظلل

استخدم املحدد الختيار فرق التوقيت بني التوقيت املحيل وبني توقيت دولتك.  2
اضغط زر MENU/OK عند إمتام اإلعدادات.

لضبط ساعة الكامريا عىل التوقيت املحيل، ظلل g  موضعي واضغط MENU/OK. لضبط 
الساعة عىل توقيت دولتك، اخرت h  محيل. يف حالة تحديد g  موضعي، سيتم عرض 

g باللون األصفر ملدة ثالث ثواين عندما تكون الكامريا قيد التشغيل.
خياراتخيارات

h  محيلg موضعي
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a

يختار اللغة.

إعداد قامئتي
قم بتحرير العنارص الواردة يف التبويب E (قامئتي)، سيتم عرض قامئة مخصصة 

شخصية من الخيارات األكرث استخداًما.

ظلل D إعداد املستخدم > إعداد قامئتي يف  1
التبويب D (إعداد) واضغط MENU/OK لعرض 

الخيارات املبينة عىل اليسار.

إعداد قائمتي

إضافة العناصر
تصنيف العناصر
إزالة العناصر
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إعداد املستخدم

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل إضافة  2
العنارص واضغط MENU/OK. الخيارات التي ميكن 
إضافتها إىل "قامئتي" تكون مظللة باللون األزرق.

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

إعداد قائمتي

حجم الصورة

تحديدإلغاء

تتم اإلشارة إىل العنارص املعروضة حاليًا يف "قامئتي" بواسطة عالمات الصواب.   N 

إعداد قائمتياضغط زر MENU/OK للرجوع لشاشة التحرير. 3

1 حجم الصورة

تحريكحفظ

كرر الخطوات 3 و 4 حتى تتم إضافة كافة العنارص املطلوبة. 4
قد تحتوي "قامئتي" عىل قرابة 16 عنًرصا.   N 

تحرير "قامئتي"
إلعادة ترتيب أو حذف العنارص، اخرت تصنيف العنارص أو إزالة العنارص يف الخطوة 1.
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تنظيف املستشعر
قم بإزالة األتربة من عىل مستشعر الصورة بالكامريا.

موافق: نظف املستشعر عىل الفور.• 
عند التشغيل: ستتم عملية تنظيف املستشعر عند تشغيل الكامريا.• 
عند االطفاء: ستتم عملية تنظيف املستشعر عند إيقاف تشغيل الكامريا (ومع ذلك • 

فال تتم عملية تنظيف املستشعر إذا تم إيقاف تشغيل الكامريا يف وضع العرض).
األتربة التي ال ميكن إزالتها باستخدام تنظيف املستشعر ميكن إزالتها يدويًا.   N 
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إعداد املستخدم
إعادة التهيئة

أعد ضبط خيارات قامئة اإلعداد أو التصوير إىل القيم االفرتاضية. توازن البياض املخصص، 
مخازن اإلعدادات املخصصة التي تم إنشاؤها باستخدام تحرير/ حفظ الضبط العادي، 

إعدادات السلكية، وال تتأثر خيارات قامئة إعداد تاريخ/وقت وفرق التوقيت.

ظلل الخيار املرغوب واضغط املحدد لليمني. 1

2 .MENU/OK سيتم عرض نافذة تأكيد؛ ظلل موافق، واضغط عىل
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إعداد الصوت  D  
إجراء تغيريات عىل أصوات الكامريا.

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

إعداد الصوت

AF صوت الصفير الخاص ب
صوت صفير المؤقت الذاتي
مستوى صوت تشغيل
مستوى صوت سماعة الرأس
مستوى صوت الحاجب
صوت حاجب الفتحة
مستوى صوت العرض

AF صوت الصفري الخاص ب
اخرت مستوى صوت الصفري الذي ينبعث عندما تركز الكامريا. ميكن كتم صوت الصفري 

.f باختيار
خياراتخيارات

f (كتم الصوت)d (منخفض)c (متوسط)b (عايل)
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إعداد الصوت
صوت صفري املؤقت الذايت

اخرت مستوى صوت الصفري الذي ينبعث عند تشغيل مؤقت ذايت. ميكن كتم صوت 
.f الصفري باختيار

خياراتخيارات
f (كتم الصوت)d (منخفض)c (متوسط)b (عايل)

مستوى صوت تشغيل
 f لضبط حجم صوت التي تصدره الكامريا عند الضغط عىل مفاتيح التحكم. اخرت

لتعطيل أصوات أزرار التحكم.
خياراتخيارات

f (كتم الصوت)d (منخفض)c (متوسط)b (عايل)
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مستوى صوت سامعة الرأس
 VPB-XT2 اضبط مستوى صوت سامعات الرأس املتصلة عرب مقبض تعزيز الطاقة طراز

(متوفر بشكل منفصل). اخرت من 10 خيارات بني 10 (عايل) و 1 (منخفض) أو حدد 
OFF لكتم صوت سامعات الرأس.

خياراتخيارات
10987654321OFF

مستوى صوت الحاجب
لضبط مستوى األصوات التي يصدرها الغالق اإللكرتوين. اخرت f لتعطيل صوت 

الغالق.
خياراتخيارات

f (كتم الصوت)d (منخفض)c (متوسط)b (عايل)
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إعداد الصوت
صوت حاجب الفتحة

الختيار الصوت الصادر عن الغالق اإللكرتوين.
خياراتخيارات

ijk

مستوى صوت العرض
تعديل حجم صوت عرض األفالم. اخرت من 10 خيارات بني 10 (عايل) و 1 (منخفض) أو 

حدد OFF لكتم الصوت أثناء عرض الفيلم.
خياراتخيارات

10987654321OFF
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إعداد الشاشة  D  
إلجراء تغيريات عىل إعدادات الشاشة.

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

إعداد الشاشة

EVF سطوع
EVF لون
LCD سطوع
LCD لون
عرض الصورة
تدوير تلقائي للشاشات
معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي
مؤثر صورة المعاينة

EVF سطوع 
قم بضبط سطوع الشاشة يف معني املنظر اإللكرتوين. حدد يدوي لالختيار من بني 11 
خيار من 5+ (ساطعة) إىل 5− (مظلمة)، أو حدد AUTO لتعديل السطوع التلقايئ.

خياراتخيارات
AUTOيدوي
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إعداد الشاشة

EVF لون 
اضبط تدرج لون الشاشة يف منظار الرؤية اإللكرتوين. اخرت من بني 11 خيار بني 5+ و 

.−5

خياراتخيارات
+5+4+3+2+10−1−2−3−4−5

LCD سطوع
تعديل سطوع الشاشة. اخرت من بني 11 خيار بني 5+ و 5−.

خياراتخيارات
+5+4+3+2+10−1−2−3−4−5
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LCD لون
تعديل تدرج لون الشاشة. اخرت من بني 11 خيار بني 5+ و 5−.

خياراتخيارات
+5+4+3+2+10−1−2−3−4−5

 عرض الصورة
اختيار مدة عرض الصور بعد التصوير. قد تختلف األلوان قليالً عن تلك املوجودة يف 

الصورة النهائية، وقد يظهر "تشوش" اضطراب عند مستويات الحساسية العالية.
الوصفالوصفالخيارالخيار

مستمر
يتم عرض الصور حتى يتم الضغط عىل زر MENU/OK أو الضغط عىل زر 

الغالق جزئيًا. للتكبري عىل نقطة الرتكيز البؤري النشطة، اضغط عىل منتصف 
قرص التحكم الخلفي، واضغط مرة أخرى إللغاء الزوم.

يتم عرض الصور للمدة املحددة أو حتى يتم الضغط عىل زر الغالق جزئيًا.1.5 ثانية
0.5 ثانية

OFF.ال يتم عرض الصور بعد التصوير
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إعداد الشاشة
تدوير تلقايئ للشاشات

اخرت ما إذا كنت تريد تدوير املؤرشات يف معني املنظر وشاشة LCD لتالئم اتجاه 
الكامريا.

خياراتخيارات
ONOFF

 معاينةالتعرض/توازن البياض لوضع يدوي
حدد معاينةتعرض/WB لتمكني معاينة التعريض الضويئ وتوازن البياض يف وضع 

 OFF ملعاينة توازن البياض فقط. حدد WB التعريض الضويئ اليدوي، أو اخرت معاينة
عند استخدام الفالش أو يف الحاالت األخرى التي قد يتغري فيها التعريض الضويئ عند 

التقاط الصورة.
خياراتخيارات

WB/معاينةتعرضWB معاينةOFF
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مؤثر صورة املعاينة
اخرت ON ملعاينة تأثريات محاكاة فيلم، توازن البياض، واإلعدادات األخرى يف الشاشة، 

واخرت OFF لجعل الظالل قليلة التباين، واملشاهد ذات اإلضاءة الخلفية واألهداف 
األخرى التي يصعب رؤيتها أكرث وضوًحا.

خياراتخيارات
ONOFF

عند اختيار OFF، فإن تأثريات إعدادات الكامريا لن تكون مرئية عىل الشاشة، واأللوان    N 
ودرجة اللون سوف تختلف عن تلك التي يف الصورة النهائية. ومع ذلك، سيتم تعديل 

الشاشة إلظهار تأثريات املرشحات املتقدمة، وإعدادات أحادي اللون وبنى داكن.
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إعداد الشاشة
 خطوط إرشادية للتأطري

اخرت شبكة إطارية لوضع التصوير.
الخيارالخيار

HH تأطري  تأطري GGHDHD شبكة  شبكة FF2424شبكة شبكة 99

العرض

PPP

الصور عالية الوضوح املوضوعة شبكة ستة-يف-أربعة.ملعرفة تركيب "القواعد الثالثة".
بإطار يف االقتصاص موضحة 
بواسطة خطوط يف الجزأين 
العلوي والسفيل من شاشة 

العرض.

ال تظهر خطوط إرشادية للتأطري يف اإلعداد االفرتايض ولكن ميكن عرضها باستخدام    N 
.(219 P) إعداد الشاشة > تهيئة العرض حسب طلب D
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 وحدات نطاق الرتكيز البؤري
اخرت الوحدات املستخدمة ملؤرش مسافة الرتكيز البؤري.

خياراتخيارات
قدممرت

 عرض التدوير التلقايئ
اخرت ON لتدوير الصور "الطولية" (الرأسية) بشكل تلقايئ أثناء املشاهدة.

خياراتخيارات
ONOFF
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إعداد الشاشة
 تهيئة العرض حسب طلب

اخرت العنارص املعروضة يف شاشة العرض القياسية.

يف وضع التصوير، اضغط DISP/BACK حتى يتم عرض املؤرشات القياسية. 1

اضغط MENU/OK واخرت D إعداد الشاشة > تهيئة العرض حسب طلب يف  2
التبويب D (إعداد).

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

العنرصالعنرص
اإلعداد اإلعداد 
االفرتايضاالفرتايض

wخطوط إرشادية للتأطري

wمستوى إلكرتوين

Rإطار الرتكيز

AF مؤرش مسافةw

MF مؤرش مسافةR

wرسم بياين نسيجي

Rتصوير مختار

فتحة/رسعة-S/وضع حساسية 
ISO

R

Rحول الخلفية

wتعويض التعرض (رقمي)

Rتعويض التعرض (مقياس)

Rوضع الرتكيز

Rقياس ضويئ

العنرصالعنرص
اإلعداد اإلعداد 
االفرتايضاالفرتايض

Rنوع الغالق

Rفالش

Rوضع متواصل

Rوضع تثبيت الصورة املزدوج

Rتوازن البياض

Rمحاكاة فيلم

Rنطاق دينامييك

Rوضع التعزيز

Rاملتبقي من االطارات

Rجودة/حجم الصورة

Rوضع فيلم ومدة التسجيل

Rتعديل مستوى املايك

Rمستوى البطارية

wمخطط اإلطار

اضغط DISP/BACK لحفظ التغيريات. 4
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إعداد الشاشة

اضغط DISP/BACK حسب الحاجة للخروج من القوائم والعودة إىل شاشة  5
التصوير.
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إعداد الزر/الطلب  D  
خيارات الوصول لعنارص تحكم الكامريا.

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

إعداد الزر/الطلب

إعداد رفع التركيز
تحرير/حفظ قائمة سريعة
Fn/AE-L/AF-L ضبط زر
ضبط زر االختيار
ضبط قرص التحكم

تشغيل
(H) ISO إعداد طلب
(L)  ISO إعداد اتصال

S.S

إعداد رفع الرتكيز
حدد الوظائف التي يقوم بها ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز).

الوصفالوصفالخيارالخيار
ال ميكن تغيري ذراع الرتكيز أثناء التصوير.تأمني (إيقاف)

دفع n إللغاء 
التأمني

اضغط عىل الذراع لعرض نقطة الرتكيز وقم بإمالة الذراع الختيار إحدى 
نقاط الرتكيز.

ON.قم بإمالة الذراع لعرض نقطة الرتكيز واخرت إحدى نقاط الرتكيز
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تحرير/حفظ قامئة رسيعة
اخرت العنارص التي يتم عرضها يف القامئة الرسيعة.

حدد D إعداد الزر/الطلب > تحرير/حفظ قامئة رسيعة يف التبويب  1
D (إعداد).

ستظهر القامئة الرسيعة الحالية؛ استخدم زر االختيار لتظليل العنرص الذي تريد  2
.MENU/OK تغيريه واضغط

ظلل العنرص املرغوب واضغط MENU/OK لتعيينه إىل الوضع املختار. 3
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
محاكاة فيلم *• 
تأثري حبيبي *• 
نطاق دينامييك *• 
توازن البياض *• 
درجة لون بارزة *• 
درجة لون مظللة *• 
لون *• 
الحدة *• 
تخفيض الضوضاء *• 
اخرت ضبط عادي *• 
 •AF وضع

اإلعدادات املخصصة لـ • 
AF-C

إعداد اكتشاف الوجه/العني• 
 •MF مساعد
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
ضبط خاصية الفالش• 
تعويض الفالش• 
وضع فيلم• 
تعديل مستوى املايك• 
 •EVF/LCD سطوع
 •EVF/LCD لون
ال يشء• 

تُحفظ يف مخزن اإلعدادات االعتيادية.  *
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إعداد الزر/الطلب
اخرت ال يشء لعدم تعيني خيار للوضع املختار. عند اختيار اخرت ضبط عادي، تظهر    N 

.BASE اإلعدادات الحالية يف القامئة الرسيعة باالسم

ظلل العنرص املرغوب واضغط MENU/OK لتعيينه إىل الوضع املحدد. 4
ميكن كذلك الوصول إىل القامئة الرسيعة يف وضع التصوير بالضغط مع االستمرار عىل زر    N 

.Q
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Fn/AE-L/AF-L ضبط زر
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظيفة.

حدد D إعداد الزر/الطلب > ضبط زر Fn/AE-L/AF-L يف التبويب  1
D (إعداد).

2 .MENU/OK ظلل عنرص التحكم املرغوب واضغط

ظلل أيًا من الخيارات املرغوب واضغط MENU/OK لتخصيصه إىل الوضع املحدد. 3
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
نطاق دينامييك• 
توازن البياض• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
إعداد اكتشاف الوجه/العني• 
إعداد املشغل• 
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
إعداد ISO تلقايئ• 
االتصال الالسليك• 

ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تعديل مستوى املايك• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض • 

لوضع يدوي
مؤثر صورة املعاينة• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
ضبط بؤرة العدسة• 
ضبط القفل• 
األداء• 
تشغيل• 
ال يشء (تعطيل التحكم)• 
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إعداد الزر/الطلب
ميكن كذلك الوصول إىل خيارات تخصيص زر الوظيفة بالضغط مع االستمرار عىل زر    N 

DISP/BACK. ال ميكن تعيني أكرث من دور واحد لزر االختيار يف نفس الوقت. 

AF تشغيل
عند اختيار تشغيل AF، ميكنك الضغط عىل عنرص التحكم بدالً من استمرار الضغط عىل 

زر الغالق جزئيًا.

فالش النمذجة
عند اختيار فالش النمذجة، ميكنك الضغط عىل عنرص التحكم لتجربة انطالق الفالش 

(فالش النمذجة).

TTL قفل
عند اختيار قفل TTL، ميكنك ضغط عنرص التحكم لقفل خرج الفالش وفًقا للخيار 

.(162  P) TTL إعداد الفالش > وضع قفل F املحدد من أجل
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ضبط زر االختيار
اخرت األدوار التي تقوم بها األزرار أعىل وأسفل ويسار وميني يف املحدد.

الوصفالوصفالخيارالخيار
Fn تعمل أزرار املحدد كأزرار وظائف.زر

ميكن استخدام أزرار املحدد لضبط موضع منطقة الرتكيز.منطقة الرتكيز

اختيار منطقة الرتكيز مينعك من الوصول للوظائف املخصصة إىل أزرار الوظيفة.   N 

ضبط قرص التحكم
اخرت األدوار التي تقوم بها أقراص التحكم.

الوصفالوصفالخيارالخيار

Y F X S.S.
يتحكم قرص التحكم األمامي يف بؤرة العدسة، بينام يتحكم قرص التحكم 

الخلفي يف رسعة الغالق.

Y S.S. X F يتحكم قرص التحكم األمامي يف رسعة الغالق، بينام يتحكم قرص التحكم
الخلفي يف بؤرة العدسة.
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إعداد الزر/الطلب

 YXS.S تشغيل
حدد OFF لتعطيل الضبط الدقيق لرسعة الغالق باستخدام أقراص التحكم.

خياراتخيارات
ONOFF

(H)  ISO إعداد طلب
اخرت حساسية ISO املخصصة إىل املوضع H يف قرص الحساسية.

خياراتخيارات
2560051200



228

8

(L)  ISO إعداد اتصال
اخرت حساسية ISO املخصصة إىل املوضع L يف قرص الحساسية.

خياراتخيارات
100125160

(A)  ISO ضبط قرص
.A اخرت كيفية ضبط الحساسية عند تدوير قرص الحساسية إىل

الوصفالوصفالخيارالخيار

AUTO

يتم ضبط الحساسية تلقائيًا استجابة ألحوال التصوير وفًقا للخيار املحدد من 
أجل A إعداد التصوير > إعداد ISO تلقايئ. اخرت من بني تلقايئ 1 و تلقايئ 2 

و تلقايئ 3.
يتم ضبط الحساسية يدويًا بتدوير قرص التحكم األمامي.أمر



229

8

إعداد الزر/الطلب

AF للغالق

اخرت ما إذا كانت الكامريا ستضبط الرتكيز البؤري عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا.
الوصفالوصفالخيارالخيار

ON

يف وضع الرتكيز البؤري S  (AF-S)، تضبط الكامريا الرتكيز البؤري عند الضغط عىل 
زر الغالق جزئيًا وتقفل الرتكيز البؤري عندما يظل الزر يف موضعه. يف وضع الرتكيز 
البؤري C  (AF-C)، يتم ضبط الرتكيز البؤري باستمرار عند الضغط عىل زر الغالق 

جزئيًا.
OFF.ال تضبط الكامريا الرتكيز البؤري عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا

AE للغالق

إذا تم اختيار ON، سيتم قفل التعريض الضويئ أثناء الضغط عىل زر الغالق حتى 
املنتصف.

خياراتخيارات
ONOFF

اخرت OFF للسامح للكامريا بضبط التعريض الضويئ قبل كل صورة ملتقطة يف وضع    N 
التتابع.
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 تصوير بدون عدسة
اخرت ON لتمكني تحرير الغالق، عند تركيب العدسة.

خياراتخيارات
ONOFF

تصوير بدون بطاقة
اخرت ما إذا كان يتم تحرير الغالق دون إدخال بطاقة الذاكرة يف الكامريا.

الوصفالوصفالخيارالخيار

ON
عند عدم إدخال بطاقة ذاكرة، ميكن تحرير الغالق الختبار وظيفة الكامريا وميكن 

عرض قوائم التصوير واإلعداد.

OFF
يتم تعطيل الغالق إذا مل يتم إدخال بطاقة ذاكرة، ملنع فقدان الصور املأخوذة بدون 

بطاقة ذاكرة بالخطأ.
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إعداد الزر/الطلب
حلقة الرتكيز

اخرت االتجاه الذي ترغب يف أن يتم تدوير حلقة الرتكيز إليه لزيادة مسافة الرتكيز.
خياراتخيارات

Y CCW (عكس اتجاه عقارب الساعة)X  CW (نفس اتجاه عقارب الساعة)

AE/AF وضع القفل 
يف حالة تحديد تشغيل القفل AE/AF عند ضغطه، فسيتم قفل التعويض الضويئ أو 

الرتكيز البؤري أثناء الضغط عىل زر AE-L أو AF-L. إذا تم تحديد مفتاح تشغيل/ ايقاف 
القفل AE/AF، فسيتم قفل التعريض الضويئ و/ أو الرتكيز البؤري أثناء الضغط عىل زر 

AE-L أو AF-L ويظل مقفالً لحني الضغط عىل الزر مرة أخرى.

خياراتخيارات
مفتاح تشغيل/ ايقاف القفل AE/AFتشغيل القفل AE/AF عند ضغطه
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 ضبط بؤرة العدسة
اخرت الطريقة املستخدمة يف ضبط بؤرة العدسة عند استخدام العدسات بدون حلقات 

بؤرة العدسة.
الوصفالوصفالخيارالخيار

+ AUTO

 o  يدوي
أدر قرص التحكم األمامي الختيار بؤرة العدسة. أِدر إىل أبعد من فتحة 

العدسة األقل الختيار A (تلقايئ).

AUTO

يتم تحديد فتحة العدسة تلقائيًا؛ وتعمل الكامريا يف وضع التعريض 
الضويئ P (برمجة التعريض الضويئ) أو S (التعريض الضويئ التلقايئ مع 

أولوية الغالق).

يدوي
أِدر قرص التحكم األمامي الختيار بؤرة العدسة؛ وتعمل الكامريا يف وضع 
التعريض الضويئ A (التعريض الضويئ التلقايئ مع أولوية بؤرة العدسة) 

أو M (يدوي).



233

8

إعداد الزر/الطلب
قفل

قفل عنارص التحكم املحددة ملنع التشغيل دون قصد.
الوصفالوصفالخياراتالخيارات

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 اخرتوظيفة
ضبط القفل.

 MENU/OK يف أي وقت بالضغط مع االستمرار عىل زر Q ميكن قفل زر االختيار والزر   N 
.(4 P)
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إدارة الطاقة  D  
عّدل إعدادات إدارة الطاقة.

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

إدارة الطاقة

إيقاف تلقائي
األداء

 إيقاف تلقايئ
اخرت املدة الزمنية التي بعدها يتم إغالق الكامريا تلقائيًا يف حالة عدم إجراء أي عمليات. 

تطيل الفرتات القصرية من عمر البطارية، إذا تم اختيار OFF، فيجب إيقاف تشغيل 
الكامريا يدويًا.

خياراتخيارات
15OFF ثانية30 ثانية1 دقيقة2 د5 د
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إدارة الطاقة
األداء

اخرت تعزيز لتحسني أداء الرتكيز البؤري وجودة عرض معني املنظر.

أداء أداء AFAF (الرسعة) (الرسعة)الخيارالخيار
جودة عرض معني جودة عرض معني 

املنظراملنظر
معدل اإلطار ملعني املنظر معدل اإلطار ملعني املنظر 

(تقريًبا)(تقريًبا)
100 إطار/ثانيةعايلرسيعتعزيز

60 إطار/ثانيةعاديعاديعادي
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إعداد حفظ البيانات  D  
يجري تغيريات عىل إعدادات إدارة امللفات.

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

إعداد حفظ البيانات

رقم اإلطار
حفظ الصورة األصلية
تحرير اسم الملف
إعداد فتحة كارت (صور ثابت)
تحويل الفتحة (تسلسل)
نقل وجهة الملف
معلومات حقوق النشر

رقم اإلطار
الصور الجديدة يتم تخزينها يف ملفات صور باستخدام 

اسم ملف مكون من أربعة أرقام بإضافة رقم واحد لرقم 
أخر ملف مستخدم. يظهر رقم امللف أثناء العرض عىل 
النحو املوضح. يتحكم رقم اإلطار يف خيار إعادة تعيني 

ترقيم امللفات إىل 0001 عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة 
أو تهيئة بطاقة الذاكرة الحالية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

يستمر الرتقيم من رقم أخر ملف مستخدم أو أول رقم ملف متاح، أيهام مستمر
أعىل. اخرت هذا الخيار لتقليل عدد الصور ذات أسامء امللفات املكررة.

يعاد تعيني الرتقيم إىل 0001 بعد التهيئة أو عند إدخال بطاقة ذاكرة تجديد
جديدة.

رقم الصورة

رقم املجلد رقم امللف
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إعداد حفظ البيانات
إذا وصل عدد اإلطارات إىل 9999–999، سيتم تعطيل تحرير الغالق. قم بتهيئة بطاقة    N 

الذاكرة بعد نقل أية صور ترغب يف االحتفاظ بها إىل الكمبيوتر.

اختيار D إعداد املستخدم > إعادة التهيئة يعمل عىل ضبطرقم اإلطار عىل مستمر لكن 
ال يعيد تعيني رقم امللف.

قد تختلف أرقام إطارات الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى.

حفظ الصورة األصلية
اخرت ON لحفظ النسخ غري املعالجة للصور امللتقطة باستخدام خاصية إزالة احمرار 

عني.
خياراتخيارات

ONOFF
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تحرير اسم امللف
قم بتغيري بادئة اسم امللف. تستخدم صور sRGB بادئة مكونة من 4 أحرف (األحرف 

االفرتاضية "DSCF")، أما صور Adobe RGB فتستخدم بادئة مكونة من 3 أحرف 
("DSF") مسبوقة برشطة سفلية.

اسم منوذج امللفاسم منوذج امللفالبادئة االفرتاضيةالبادئة االفرتاضيةالخيارالخيار
sRGBDSCFABCD0001

Adobe RGB_DSF_ABC0001

إعداد فتحة كارت (صور ثابت)
اخرت الوظيفة التي تؤديها البطاقة يف بؤرة العدسة الثانية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

يتم استخدام البطاقة املوجودة يف بؤرة العدسة الثانية فقط عند امتالء تسلسيل
البطاقة املوجودة يف بؤرة العدسة األوىل فقط.

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

RAW / JPEG

كام يف تسلسيل، باستثناء أن نسخة RAW من الصور التي التقطت بواسطة 
الخيار FINE + RAW أو NORMAL + RAW 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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إعداد حفظ البيانات
تحويل الفتحة (تسلسل)

اخرت البطاقة التي سيتم التسجيل عليها يف البداية عند تحديد تسلسيل من أجل إعداد 
فتحة كارت (صور ثابت).

خياراتخيارات
الفتحة 2الفتحة 1

نقل وجهة امللف
اخرت الفتحة املستخدمة يف حفظ األفالم.

خياراتخيارات
الفتحة 2الفتحة 1
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إعداد حفظ البيانات
معلومات حقوق النرش

ميكن إضافة معلومات حقوق النرش، يف شكل عالمات Exif، إىل الصور الجديدة أثناء 
التقاطها. تنعكس تغيريات معلومات حقوق النرش فقط يف الصور امللتقطة بعد إجراء 

التغيريات.
الوصفالوصفالخيارالخيار

شاهد معلومات حقوق النرش الحالية.عرض معلومات حقوق النرش
أدخل اسم املُصور.إدخال معلومات املؤلف

أدخل اسم حامل حقوق النرش.إدخال معلومات حقوق النرش

حذف معلومات حقوق النرش
احذف معلومات حقوق النرش الحالية. يرسي هذا التغيري 
فقط عىل الصور املأخوذة بعد تحديد هذا الخيار؛ ال تتأثر 

بذلك معلومات حقوق النرش املسجلة بالصور الحالية.
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إعداد االتصال  D  
اضبط اإلعدادات الخاصة بالتوصيل إىل األجهزة األخرى.

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

إعدادات السلكية
اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

إعدادات عامة
اخرت اساًم (االسم) لتحديد الكامريا عىل الشبكة الالسلكية (يتم تخصيص 

اسم مميز للكامريا بشكل افرتايض) أو حدد إعادة ضبط إعدادت السلكية 
الستعادة اإلعدادات االفرتاضية.

تغيري حجم 
الصورة لهاتف 
H ذيك

اخرت ON (اإلعداد االفرتايض، ينصح به يف أغلب الحاالت) لتغيري حجم الصور 
الكبرية إىل H من أجل التحميل إىل الهواتف الذكية، واخرت OFF لتحميل 

الصور بحجمها األصيل. ينطبق تغيري الحجم فقط عىل النسخة التي يتم 
تحميلها إىل الهاتف الذيك؛ وال تتأثر النسخة األصلية.

تهيئات حفظ 
PC تلقايئ

اخرت حذف PC وجهة مسجل إلزالة الوجهات املحددة، وتفاصيل اتصال 
سابق لعرض أجهزة الحاسب التي اتصلت بها الكامريا مؤخرًا.

إعداد االتصال

إعدادات السلكية
ضبط حفظ PC تلقائي
إعداد موقع جغرافي

وضع تصوير الكمبيوتر
ضبط توصيل طابعة 
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ضبط حفظ PC تلقايئ
اخرت وجهة تحميل. اخرت إعداد سهل لالتصال باستخدام WPS، أو إعداد يدوي لتهيئة 

إعدادات الشبكة يدويًا.
خياراتخيارات

إعداد يدويإعداد سهل
ملزيد من املعلومات حول توصيالت السلكية، تفضل بزيارة:   N 

http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 

إعداد موقع جغرايف
اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك واخرت ما إذا كنت تريد حفظ 

هذه البيانات مع الصور أم ال.
الوصفالوصفالخيارالخيار

اخرت ما إذا كنت تريد تضمني بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك موقع جغرايف
مع الصور أثناء استريادها.

معلومات عن 
اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها أخريًا من الهاتف الذيك.املوقع

ملزيد من املعلومات حول توصيالت السلكية، تفضل بزيارة:   N 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ 
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إعداد االتصال

instax ضبط توصيل طابعة
اضبط إعدادات االتصال بطابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية.

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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إعداد االتصال
وضع تصوير الكمبيوتر

اضبط إعدادات التصوير الفوتوغرايف عن بعد (التصوير املرتبط).
الوصفالوصفالخيارالخيار
OFF.حدد هذا الخيار إذا كنت ال تنوي استخدام التصوير املرتبط

USB آيل

يتم اختيار وضع التصوير املرتبط تلقائيًا عند توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر 
عن طريق USB. عند توصيل جهاز الكمبيوتر، تكون النتائج هي نفس نتائج 

.OFF

USB ثابت

تون وظائف الكامريا مقيدة يف وضع التصوير املرتبط حتى عند عدم توصيلها 
بالكمبيوتر. يف اإلعدادات االفرتاضية، ال يتم حفظ الصور يف بطاقة الذاكرة، 

لكن الصور املأخوذة أثناء عدم توصيل الكامريا سيتم نقلها إىل الكمبيوتر عند 
توصيلها.

D إدارة الطاقة > إيقاف تلقايئ ينطبق أيًضا أثناء التصوير املرتبط. حدد OFF ملنع    O 
انطفاء الكامريا تلقائيًا.

التصوير املقيد متاح عند استخدام برامج مثل HS-V5 (متوفر بشكل منفصل) أو    N 
FUJIFILM X Acquire (متاح للتنزيل من موقع FUJIFILM) أو عند استخدام 

 Tether Shooting Plug-in أو FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO

.Adobe® Photoshop® Lightroom® (كالهام متوفر بشكل منفصل) مع
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خيارات االختصارات
قم بتخصيص عنارص التحكم يف الكامريا بحيث تالئم أسلوبك أو وضعك.

ميكن إضافة الخيارات املستخدمة بشكل متكرر إىل قامئة Q أو "قامئتي" املخصصة أو إىل 
زر Fn (الوظيفة) للوصول املبارش.

 • Q استخدم القامئة.Q بالضغط عىل زر Q يتم عرض القامئة :(247 P ) Q القامئة
لعرض أو تغيري الخيارات املحددة لعنارص القامئة املستخدمة بشكل متكرر.

"قامئتي" (P  256): أضف الخيارات املستخدمة بشكل متكرر إىل هذه القامئة • 
املخصصة، والتي ميكن عرضها بالضغط عىل MENU/OK واختيار عالمة التبويب 

E ("قامئتي").
أزرار الوظيفة (P  252): استخدم أزرار الوظيفة للوصول املبارش إىل الخصائص • 

املحددة.
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Q زر (القامئة الرسيعة)
اضغط Q للوصول الرسيع للخيارات املحددة.

عرض القامئة الرسيعة
يف اإلعدادات االفرتاضية، تحتوي القامئة الرسيعة عىل العنارص التالية:

تهيئة

اختر ضبط عادي

BASE

 Aاخرت ضبط عادي
 BAF وضع
 Cنطاق دينامييك
 Dتوازن البياض
 Eتخفيض الضوضاء
 Fحجم الصورة
 Gجودة الصورة
 Hمحاكاة فيلم
 Iدرجة لون بارزة

 Jدرجة لون مظللة
 Kلون
 Lالحدة
 Mمؤقت ذايت
 Nإعداد اكتشاف الوجه/العني
 Oضبط خاصية الفالش
 PEVF/LCD سطوع
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تبني القامئة الرسيعة الخيارات املحددة حاليًا للعنارص P–B، والتي ميكن تغيريها 
كام هو موضح يف الصفحة 250.

اخرت ضبط عادي
العنرص H إعداد جودة الصورة > اخرت ضبط عادي (العنرص A) يوضح مخزن اإلعدادات 

االعتيادية الحالية:
q: مل يحدد مخزن اإلعدادات االعتيادية.• 
u–t: اخرت مخزن لعرض اإلعدادات املحفوظة باستخدام الخيار H إعداد جودة • 

الصورة > تحرير/ حفظ الضبط العادي.
s–r: مخزن اإلعدادات االعتيادية الحالية.• 
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Q زر (القامئة الرسيعة)
عرض وتغيري اإلعدادات

اضغط Q لعرض القامئة الرسيعة أثناء التصوير. 1

استخدم زر االختيار لتظليل العنارص وأدر قرص  2
التحكم الخلفي للتغيري.

تهيئة

اختر ضبط عادي

BASE

ال يتم حفظ التغيريات إىل مخزن اإلعدادات    N 
الحالية. يظهر (u–t) باللون األحمر ليبني 

اإلعدادات التي تختلف عن تلك املوجودة يف 
مخزن اإلعدادات الحالية.

اضغط Q للخروج عند اكتامل اإلعدادات. 3
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تحرير القامئة الرسيعة
الختيار العنارص التي يتم عرضها يف القامئة الرسيعة:

اضغط مع االستمرار عىل زر Q أثناء التصوير. 1

ستظهر القامئة الرسيعة الحالية؛ استخدم زر االختيار لتظليل العنرص الذي تريد  2
.MENU/OK تغيريه واضغط

ظلل العنرص املرغوب واضغط MENU/OK لتعيينه إىل الوضع املختار. 3
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
محاكاة فيلم *• 
تأثري حبيبي *• 
نطاق دينامييك *• 
توازن البياض *• 
درجة لون بارزة *• 
درجة لون مظللة *• 
لون *• 
الحدة *• 
تخفيض الضوضاء *• 
اخرت ضبط عادي *• 
 •AF وضع

اإلعدادات املخصصة لـ • 
AF-C

إعداد اكتشاف الوجه/العني• 
 •MF مساعد
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
ضبط خاصية الفالش• 
تعويض الفالش• 
وضع فيلم• 
تعديل مستوى املايك• 
 •EVF/LCD سطوع
 •EVF/LCD لون
ال يشء• 

تُحفظ يف مخزن اإلعدادات االعتيادية.  *
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Q زر (القامئة الرسيعة)
اخرت ال يشء لعدم تعيني خيار للوضع املختار. عند اختيار اخرت ضبط عادي، تظهر    N 

.BASE اإلعدادات الحالية يف القامئة الرسيعة باالسم

مُيكن كذلك تعديل القامئة الرسيعة باستخدام D إعداد الزر/الطلب > تحرير/حفظ قامئة    N 
رسيعة.
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أزرار Fn (الوظيفة)
خصص األدوار إىل AE-L و AF-L، استخدم أزرار الوظيفة للوصول الرسيع إىل 

الخصائص املحددة.

التخصيصات االفرتاضية هي:
Fn1Fn1 زر زر

إعدادات اكتشاف الوجه/العني
Fn3Fn3 زر زر

AF وضع
Fn5Fn5 زر زر

توازن البياض

Fn2Fn2 زر زر

إعدادات املشغل
Fn4Fn4 زر زر

محاكاة فيلم
Fn6Fn6 زر زر

األداء
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أزرار Fn (الوظيفة)
AE-LAE-L زر زر

قفل التعريض الضويئ

AF-LAF-L زر زر

قفل الرتكيز البؤري
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تخصيص األدوار ألزرار الوظيفة
لتخصيص األدوار إىل األزرار:

اضغط باستمرار عىل زر DISP/BACK حتى يتم  1
عرض قامئة اختيار الزر.

2 .MENU/OK ظلل أحد األزرار، واضغط عىل

ظلل الدور املرغوب واضغط زر MENU/OK لتخصيصه للزر املختار. اخرت من: 3
حجم الصورة• 
جودة الصورة• 
 •RAW

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
نطاق دينامييك• 
توازن البياض• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
إعداد اكتشاف الوجه/العني• 
إعداد املشغل• 
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
إعداد ISO تلقايئ• 
االتصال الالسليك• 

ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تعديل مستوى املايك• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/توازن البياض • 

لوضع يدوي
مؤثر صورة املعاينة• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
ضبط بؤرة العدسة• 
ضبط القفل• 
األداء• 
تشغيل• 
ال يشء (تعطيل التحكم)• 
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أزرار Fn (الوظيفة)
ميكن كذلك تحديد تخصيصات األزرار باستخدام D إعداد الزر/الطلب > ضبط زر    N 

Fn/AE-L/AF-L. ال ميكن تعيني أكرث من دور واحد لزر االختيار يف نفس الوقت.

AF تشغيل
عند اختيار تشغيل AF، ميكنك الضغط عىل عنرص التحكم بدالً من استمرار الضغط عىل 

زر الغالق جزئيًا.

فالش النمذجة
عند اختيار فالش النمذجة، ميكنك الضغط عىل عنرص التحكم لتجربة انطالق الفالش 

(فالش النمذجة).

TTL قفل
عند اختيار قفل TTL، ميكنك ضغط عنرص التحكم لقفل خرج الفالش وفًقا للخيار 

.(162  P) TTL إعداد الفالش > وضع قفل F املحدد من أجل
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قامئتي  E  
للوصول إىل قامئة مخصصة للخيارات األكرث استخداًما.

لعرض "قامئتي"، اضغط عىل MENU/OK يف شاشة التصوير 
وحدد التبويب E (قامئتي).

التالية

مؤقت ذاتي
تصوير حسب فاصل المؤقت
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نوع الغالق
وضع مثبت الصورة
إعداد اكتشاف الوجه/العين
إعداد ISO تلقائي

قائمتي

يكون التبويب E متاًحا فقط إذا تم تخصيص الخيارات إىل قامئتي.   N 

إعداد قامئتي
الختيار العنارص الواردة يف التبويب E (قامئتي):

ظلل D إعداد املستخدم > إعداد قامئتي يف  1
التبويب D (إعداد) واضغط MENU/OK لعرض 

الخيارات املبينة عىل اليسار.

إعداد قائمتي

إضافة العناصر
تصنيف العناصر
إزالة العناصر

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل إضافة  2
العنارص واضغط MENU/OK. الخيارات التي ميكن 
إضافتها إىل "قامئتي" تكون مظللة باللون األزرق.

جودة الصورة
تسجيل أولي
محاكاة فيلم
تأثير حبيبي
نطاق ديناميكي
توازن البياض
درجة لون بارزة

إعداد قائمتي

حجم الصورة

تحديدإلغاء

تتم اإلشارة إىل العنارص املشار إليها حاليًا يف "قامئتي" بعالمات الصواب.   N 
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قامئتي

إعداد قائمتياضغط عىل MENU/OK للرجوع لشاشة التحرير. 3

1 حجم الصورة

تحريكحفظ

كرر الخطوات 3 و 4 حتى تتم إضافة كافة العنارص املرغوبة. 4
قد تحتوي "قامئتي" عىل قرابة 16 عنًرصا.   N 

تحرير "قامئتي"
إلعادة ترتيب أو حذف البنود، اخرت تصنيف العنارص أو إزالة العنارص يف الخطوة 1.
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مذكرات
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امللحقات اإلضافية واالختيارية
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وحدات فالش خارجي
ميكن تركيب وحدات الفالش عىل قاعدة التثبيت أو توصيلها عرب طرف 

املزامنة.

وحدات الفالش الخارجي االختيارية أقوى من EF-X8 املرفق مع الكامريا. وبعضها يدعم 
مزامنة FP عالية الرسعة، وميكن استخدامها عند رسعات غالق أرسع منرسعة مزامنة 
الفالش، بينام ميكن أن يعمل بعضها اآلخر كوحدات فالش رئييس للتحكم يف وحدات 

فالش عن بعد عرب التحكم بالفالش الالسليك البرصي.
قد يتعذر عليك اختبار انطالق الفالش يف بعض الظروف، عىل سبيل املثال عندما يتم    O 

عرض قامئة اإلعداد عىل الكامريا.



261

10

وحدات فالش خارجي
إعدادات الفالش

لضبط اإلعدادات لوحدة الفالش املركبة عىل قاعدة التثبيت أو توصيلها عرب طرف 
املزامنة.

توصيل الوحدة إىل الكامريا. 1

يف وضع التصوير، اخرت ضبط خاصية الفالش يف  2
تبويب قامئة F إعداد الفالش. تختلف الخيارات 

املتوفرة باختالف وحدة الفالش.

PPالوصفالوصفالقامئةالقامئة

محطة املزامنة
متوفرة مع وحدات متصلة عرب محطة متزامنة ومع طرف ثالث 
وغريها من الوحدات التي تستخدم فقط موصل X عىل قاعدة 

التثبيت. كام تظهر أيًضا إذا مل يتم توصيل أي وحدة فالش.
263

يظهر عندما يتم تركيب وحدة فالش EF-X8 املرفقة عىل قاعدة فالش مرفق
265التثبيت ورفعها.

فالش تركيب 
القاعدة

يظهر عندما يتم تركيب وحدة فالش اختياري عىل قاعدة 
267التثبيت وتشغيلها.

رئييس(برصي)
يظهر إذا تم توصيل وتشغيل وحدة فالش اختيارية تعمل 

كفالش رئييس للتحكم عن بعد بالفالش الالسليك البرصي من 
.FUJIFILM

271

 O   سيظهر محطة املزامنة كذلك عند تثبيت وحدة الفالش طراز EF-X8 ولكن دون 
رفعها.

التالية

إعداد الفالش

إزالة احمرار عين
TTL وضع قفل

ضبط خاصية الفالش

LED إعداد ضوء
إعداد رئيسي
CH إعداد
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ظلل العنارص باستخدام زر االختيار وأدر قرص  3
التحكم الخلفي لتغيري اإلعداد املظلل.

الوضع

فالش مرفق

ضبط نهاية

اضغط DISP/BACK لتفعيل التغيريات. 4
إزالة احمرار عني 

تتوافر إزالة احمرار عني عند تحديد خيار آخر خالف OFF من أجل F إعداد الفالش > إزالة 
احمرار عني و G إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/العني يف وضع ON. يقلل خيار إزالة 
احمرار عني من تأثري "احمرار العني" الناتج عندما تنعكس إضاءة الفالش من خالل شبكية العني 

للهدف.
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وحدات فالش خارجي
محطة املزامنة

تتوافر الخيارات التالية عند توصيل وحدة الفالش 
عرب طرف املزامنة.

الوضع

محطة المزامنة

ضبط نهاية

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 A وضع
تحكم 

بالفالش

اخرت من بني الخيارات التالية:
M: يتم إرسال إشارة تحفيز من طرف املزامنة وقاعدة التثبيت عندما • 

يتم التقاط صورة. اخرت رسعة غالق أبطأ من رسعة املزامنة؛ وقد تكون 
هناك حاجة للرسعات األبطأ إذا كانت الوحدة تستخدم ومضات طويلة 

أو أن زمن استجابتها بطيء. 
OFF: ال يرسل طرف املزامنة وقاعدة التثبيت إشارة التحفيز.• 

 Bمزامنة
اختيار توقيت انطالق الفالش إما بعد فتح الغالق مبارشة (H/ أول 

ستارة) أو قبل غلقه مبارشة (I/ثاين ستارة). يوىص باختيار أول ستارة 
يف معظم األحوال.
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طرف املزامنة 
استخدم طرف املزامنة لتوصيل وحدات الفالش التي تتطلب 

كابل مزامنة.
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وحدات فالش خارجي
فالش مرفق

تتوافر الخيارات التالية مع وحدة الفالش املرفقة 
طراز EF-X8 املثبتة عىل قاعدة تثبيت.

الوضع

فالش مرفق

ضبط نهاية

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 A وضع تحكم
بالفالش

اخرت من بني الخيارات التالية:
TTL: وضع TTL. اضبط تعويض الفالش (B) واخرت وضع الفالش • 

.(C)
M: ينطلق الفالش عند الخرج املحدد (B) بغض النظر عن درجة • 

سطوع الهدف أو إعدادات الكامريا. يتم التعبري عن املخرجات بكسور 
من القدرة الكاملة، من 1/1 إىل 1/64. قد ال يتم تحقيق النتائج املنشودة 

عند قيم منخفضة إذا تجاوزت حدود نظام التحكم بالفالش؛ التقط 
صورة تجريبية وتحقق من النتائج.

االمر: الختيار إمكانية استخدام الفالش للتحكم يف وحدات فالش عن • 
بعد املتزامنة، عىل سبيل املثال كجزء من نظام فالش ستوديو.

OFF: ال ينطلق الفالش. وحدات الفالش املتصلة عرب طرف املزامنة • 

ستظل تنطلق عند تحرير الغالق، ولكن ميكن تعطيلها بخفض وحدة 
الفالش EF-X8 وإيقاف تشغيل الوحدات يف قامئة إعدادات الفالش.

 B تعويض/خرج
الفالش

ضبط مستوى الفالش. تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التحكم 
.(A) بالفالش
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 C وضع الفالش
(TTL)

اخرت وضع فالش للتحكم بالفالش TTL. تختلف الخيارات املتاحة حسب 
.(M أو A أو S أو P) وضع التصوير املحدد

E (فالش تلقايئ): ينطلق الفالش فقط عند الحاجة؛ يتم ضبط • 
مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. يشري الرمز p الذي 
يظهر عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا إىل أن الفالش سينطلق عند 

التقاط الصورة.
F (قيايس): ينطلق الفالش مع كل لقطة إن أمكن؛ يتم ضبط • 

مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. لن ينطلق الفالش يف حالة 
عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

G (مزامنة بطيئة): دمج الفالش مع رسعات غالق بطيئة عند التقاط • 
صور شخصية مقابل ستارة خلفية ملشهد لييل. لن ينطلق الفالش يف 

حالة عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

 Dمزامنة
اختيار توقيت انطالق الفالش إما بعد فتح الغالق مبارشة (H/أول 

ستارة) أو قبل غلقه مبارشة (I/ثاين ستارة). يوىص باختيار أول ستارة 
يف معظم األحوال.
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وحدات فالش خارجي
فالش تركيب القاعدة

الخيارات التالية متاحة عند تركيب وحدة فالش 
اختيارية مركبة عىل قاعدة وتشغيلها.

الوضع

فالش تركيب القاعدة

ضبط نهاية

الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 A وضع تحكم
بالفالش

وضع تحكم بالفالش املحدد مع وحدة الفالش. ميكن تعديل ذلك يف بعض 
الحاالت من الكامريا؛ تختلف الخيارات املتاحة باختالف الفالش. 

 •.(B) اضبط تعويض الفالش .TTL وضع :TTL

M: ينطلق الفالش عند الخرج املحدد بغض النظر عن درجة سطوع • 
الهدف أو إعدادات الكامريا. ميكن تعديل الخرج يف بعض الحاالت من 

.(B) الكامريا
MULTI: فالش متكرر. سوف تنطلق وحدات الفالش املتوافقة املثبتة • 

عىل قاعدة عدة مرات مع كل صورة.
OFF: ال ينطلق الفالش. ميكن إيقاف تشغيل بعض وحدات الفالش • 

من الكامريا.
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 B تعويض/خرج
الفالش

تختلف الخيارات املتاحة باختالف وضع التحكم بالفالش.
TTL: لضبط تعويض فالش (قد ال يتم تطبيق القيمة الكاملة إذا • 

 EF-X20 تم تجاوز حدود نظام تحكم بالفالش). يف حالة الوحدات
و EF-20 و EF-42، يتم إضافة القيمة املحددة إىل القيمة املحددة 

بواسطة وحدة الفالش.
MULTI/M: لضبط خرج الفالش (الوحدات املتوافقة فقط). اخرت من • 

القيم املعرب عنها بكسور من القدرة الكاملة، من 1/1 (الوضع M) أو 
1/4 (MULTI) إىل 1/512 بزيادات تساوي EV 1/3. قد ال يتم تحقيق 

النتائج املنشودة عند قيم منخفضة إذا تجاوزت حدود نظام التحكم 
بالفالش؛ التقط صورة تجريبية وتحقق من النتائج.
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وحدات فالش خارجي
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 C وضع الفالش
(TTL)

اخرت وضع فالش للتحكم بالفالش TTL. تختلف الخيارات املتاحة حسب 
.(M أو A أو S أو P) وضع التصوير املحدد

E (فالش تلقايئ): ينطلق الفالش فقط عند الحاجة؛ يتم ضبط • 
مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. يشري الرمز p الذي 
يظهر عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا إىل أن الفالش سينطلق عند 

التقاط الصورة.
F (قيايس): ينطلق الفالش مع كل لقطة إن أمكن؛ يتم ضبط • 

مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. لن ينطلق الفالش يف حالة 
عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

G (مزامنة بطيئة): دمج الفالش مع رسعات غالق بطيئة عند التقاط • 
صور شخصية مقابل ستارة خلفية ملشهد لييل. لن ينطلق الفالش يف 

حالة عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

 Dمزامنة

تحكم بتوقيت الفالش.
H (أول ستارة): ينطلق الفالش عىل الفور بعدما يفتح الغالق • 

(الخيار األفضل بوجه عام).
I (ثاين ستارة): ينطلق الفالش عىل الفور قبل إغالق الغالق.• 
R (FP(HSS) تلقايئ): مزامنة عالية الرسعة (للوحدات املتوافقة فقط). • 

تستخدم الكامريا تلقائيًا مزامنة عالية الرسعة للستارة األمامية عند رسعات 
غالق أرسع من رسعة مزامنة الفالش. مكافئ لـ أول ستارة عند اختيار 

MULTI لوضع تحكم بالفالش.
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 Eزوم
زاوية اإلضاءة (تغطية الفالش) للوحدات التي تدعم زوم الفالش. تسمح 

بعض الوحدات بإجراء التعديل من الكامريا. عند تحديد تلقايئ، سيتم 
تعديل الزوم تلقائيًا لتوفيق التغطية مع البعد البؤري للعدسة.

 Fاإلضاءة

إذا كانت الوحدة تدعم هذه امليزة، اخرت مام ييل:
J (أولوية طاقة الفالش): اكتسب نطاقًا بتقليل التغطية قليالً.• 
K (قيايس): توفيق التغطية مع زاوية الصورة.• 
L (أولوية تغطية متساوية): قم بزيادة التغطية قليالً للحصول عىل • 

إضاءة أكرث تجانًسا.

 GLED مصباح

اختيار كيفية عمل مصباح LED املدمج أثناء التصوير الفوتوغرايف لصور 
/M) ثابتة (الوحدات املتوافقة فقط): كانعكاس الضوء يف العني
انعكاس الضوء يف العني)، كمصباح مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ 

(N/مساعد AF)، أو كضوء صياد ومصباح مساعدة الرتكيز البؤري 
التلقايئ كليهام (O/مساعد AF + انعكاس الضوء). اخرت OFF لتعطيل 

مصباح LED أثناء التصوير الفوتوغرايف. 
 G عدد ومضات

الفالش *
اخرت عدد املرات التي يضيئها الفالش يف كل مرة يتم فيها تحرير الغالق 

.MULTI يف وضع
 H* الرتدد.MULTI حدد الرتدد الذي عنده ينطلق الفالش يف وضع

*قد ال يتم تطبيق القيمة الكاملة إذا تم تجاوز حدود نظام تحكم بالفالش.
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وحدات فالش خارجي
رئييس(برصي)

الخيارات املبينة عىل اليسار ستظهر إذا كانت 
الوحدة تعمل حاليًا كفالش رئييس للتحكم عن 
.FUJIFILM بعد بالفالش الالسليك البرصي من

الوضع
رئيسي(بصري)

ضبط نهاية

ميكن توزيع وحدات فالش الرئيسية وعن بعد 
عىل ثالث مجموعات (A و B و C) وميكن ضبط 

وضع الفالش ومستوى الفالش بشكل منفصل 
لكل مجموعة. تتوفر أربع قنوات لالتصال بني 

الوحدات. ميكن استخدام قنوات منفصلة ألنظمة 
فالش مختلفة أو ملنع التداخل بني عدة أنظمة 

مختلفة تعمل بالقرب من بعضها البعض.
BBB

A
C
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 A وضع تحكم
بالفالش 

(A املجموعة)

 TTL% يتوافر  .C و B و A حدد أوضاع تحكم بالفالش للمجموعات
للمجموعتني A و B فقط.

TTL: الوحدات يف هذه املجموعة تنطلق يف وضع TTL. ميكن ضبط • 

تعويض الفالش بشكل منفصل لكل مجموعة.
%TTL: إذا تم اختيار %TTL ألي من املجموعتني A أو B، ميكنك • 

تحديد الخرج للمجموعة املختارة كنسبة مئوية من املجموعة األخرى، 
وضبط تعويض الفالش الكيل لكال املجموعتني.

M: يف وضع M، تنطلق الوحدات يف هذه املجموعة عند الخرج املحدد • 
(يعرب عنه كجزء من القدرة الكاملة) بغض النظر عن درجة سطوع 

الهدف أو إعدادات الكامريا. 
MULTI: اختيار MULTI ألي مجموعة يضبط كل الوحدات يف جميع • 

املجموعات عىل وضع فالش متكرر. تنطلق جميع الوحدات عدة مرات 
مع كل صورة يتم التقاطها.

OFF: عند اختيار OFF، لن تنطلق الوحدات يف املجموعة.• 

 B وضع تحكم
بالفالش 

(B املجموعة)

 C وضع تحكم
بالفالش 

(C املجموعة)
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وحدات فالش خارجي
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 D/تعويض
خرج الفالش 

(A املجموعة)
لضبط مستوى الفالش ملجموعة محددة وفًقا للخيار املحدد لوضع تحكم 
بالفالش. الحظ أنه قد ال يتم تطبيق القيمة الكاملة إذا تم تجاوز حدود 

نظام تحكم بالفالش.
TTL: لضبط تعويض الفالش.• 

MULTI/M: لضبط خرج الفالش.• 
%TTL: اخرت التوازن بني املجموعتني A و B واضبط تعويض الفالش • 

الكيل.

 E/تعويض
خرج الفالش 

(B املجموعة)
 F/تعويض

خرج الفالش 
(C املجموعة)

 G وضع الفالش
(TTL)

اخرت وضع فالش للتحكم بالفالش TTL. تختلف الخيارات املتاحة حسب 
.(M أو A أو S أو P) وضع التصوير املحدد

E (فالش تلقايئ): ينطلق الفالش فقط عند الحاجة؛ يتم ضبط • 
مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. يشري الرمز p الذي 
يظهر عند الضغط عىل زر الغالق جزئيًا إىل أن الفالش سينطلق عند 

التقاط الصورة.
F (قيايس): ينطلق الفالش مع كل لقطة إن أمكن؛ يتم ضبط • 

مستوى الفالش وفًقا لدرجة سطوع الهدف. لن ينطلق الفالش يف حالة 
عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.

G (مزامنة بطيئة): دمج الفالش مع رسعات غالق بطيئة عند التقاط • 
صور شخصية مقابل ستارة خلفية ملشهد لييل. لن ينطلق الفالش يف 

حالة عدم شحنه بالكامل عند تحرير الغالق.
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الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 Hمزامنة

تحكم بتوقيت الفالش.
H (أول ستارة): ينطلق الفالش عىل الفور بعدما يفتح الغالق • 

(الخيار األفضل بوجه عام).
I (ثاين ستارة): ينطلق الفالش عىل الفور قبل إغالق الغالق.• 
R (FP(HSS) تلقايئ): مزامنة عالية الرسعة (للوحدات املتوافقة • 

فقط). تستخدم الكامريا تلقائيًا مزامنة عالية الرسعة للستارة األمامية 
عند رسعات غالق أرسع من رسعة مزامنة الفالش. مكافئ لـ أول ستارة 

عند اختيار MULTI لوضع تحكم بالفالش.

 Iزوم
زاوية اإلضاءة (تغطية الفالش) للوحدات التي تدعم زوم الفالش. تسمح 

بعض الوحدات بإجراء التعديل من الكامريا. عند تحديد تلقايئ، سيتم 
تعديل الزوم تلقائيًا لتوفيق التغطية مع البعد البؤري للعدسة.

 Jاإلضاءة

إذا كانت الوحدة تدعم هذه امليزة، اخرت مام ييل:
J (أولوية طاقة الفالش): اكتسب نطاقًا بتقليل التغطية قليالً.• 
K (قيايس): توفيق التغطية مع زاوية الصورة.• 
L (أولوية تغطية متساوية): قم بزيادة التغطية قليالً للحصول عىل • 

إضاءة أكرث تجانًسا.
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وحدات فالش خارجي
الوصفالوصفاإلعداداإلعداد

 Kرئييس

 (B الدرجة) B أو (A الدرجة) A قم بتعيني الفالش الرئييس إىل املجموعة
أو C (الدرجة C). عند اختيار إيقاف، سيتم إبقاء مخرجات الفالش 
الرئييس عند مستوى ال يؤثر عىل الصورة النهائية. متاح فقط إذا تم 

تركيب الوحدة عىل قاعدة التثبيت بالكامريا كفالش رئييس للتحكم عن 
 TTL% أو TTL يف وضع FUJIFILM بعد بالفالش الالسليك البرصي من

.M أو
 K عدد ومضات

الفالش
اخرت عدد املرات التي يضيئها الفالش يف كل مرة يتم فيها تحرير الغالق 

.MULTI يف وضع

 Lالقناة
اخرت القناة املستخدمة بواسطة الفالش الرئييس لالتصال بوحدات الفالش 

عن بعد. ميكن استخدام قنوات منفصلة ألنظمة فالش مختلفة أو ملنع 
التداخل بني عدة أنظمة مختلفة تعمل بالقرب من بعضها البعض.

 Lالرتدد.MULTI حدد الرتدد الذي عنده ينطلق الفالش يف وضع
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مقبض معزز الطاقة العمودي
 VPB-XT2 ميكن استخدام مقبض معزز الطاقة العمودي االختياري طراز

لتدعيم بطارية الكامريا أو عند اإلمساك بالكامريا وتدويرها اللتقاط صور يف 
االتجاه الرأيس "الطويل".

 Aزر الغالق
 B(قامئة رسيعة) Q زر
 C(1 الوظيفة) Fn زر
 Dقفل التحكم
 Eقرص التحكم األمامي/زر اختيار الوظيفة
 Fرأس مسامر القفل
 Gفتحة حزام الكامريا
 Hمقبس حامل ثاليث االرجل
 Iاملوصل
 Jمسامر القفل
 Kحجرية غطاء املوصل املرفق مع الكامريا
 LAE-L زر

 M قرص التحكم الخلفي/زر مساعدة الرتكيز
البؤري

 NAF-L زر
 O(رافعة الرتكيز) عصا الرتكيز
 Pمصابيح املؤرش
 Qمحدد األداء
 Rعلبة البطارية
 Sمثبت غطاء حجرية البطارية
 Tغطاء املوصل
 Uموصل التيار املبارش املستمر 9 فولت
 Vمقبس سامعة الرأس

تقوم هذه األزرار بأداء نفس الوظيفة التي تؤديها نفس األزرار املامثلة لها عىل الكامريا.   O 
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مقبض معزز الطاقة العمودي

VPB-XT2 استخدام
عند إدراج البطاريات مشحونة بالكامل يف كل من الكامريا وVPB-XT2، فإنه ميكن 

استخدام محدد األداء لتعزيز استجابة الغالق وزيادة معدل تقدم اإلطار يف وضع مستمر 
(تتابع).

تأخر التحريرتأخر التحريرالحد األقىص ملعدل اإلطارالحد األقىص ملعدل اإلطار**املوضعاملوضع
45 مليل ثانية † 11 إطار/ثانية † معزز

50 مليل ثانية8,0 إطار/ثانيةعادي

*  بغض النظر عن الخيار الذي تم اختياره بواسطة محدد األداء، فإن الحد األقىص ملعدل اإلطار 
بواسطة الغالق اإللكرتوين هو 14 إطار/ثانية.

يتطلب بطاريتني عىل األقل بهام بعض الشحن املتبقي، أو إذا تم توصيل محول التيار املرتدد،   †
وبطارية بها بعض الشحن املتبقي إلدخالهم يف الكامريا. الحد األقىص ملعدل اإلطار إذا مل يتم 

استيفاء هذه الرشوط هو 8,0 إطار/ثانية.
قد ينتهي تسجيل الفيلم، التعريضات الضوئية ملدة طويلة، أو تصوير التتابع أو التصوير    O 

الفوتوغرايف بفاصل زمني عىل نحو غري متوقع تبًعا ملستوى شحن البطارية أو درجة 
الحرارة.

ميكن استخدام املقبض مع البطاريات طراز NP-W126 أو NP-W126S. أوقف تشغيل 
الكامريا قبل تركيب أو إزالة املقبض أو البطاريات.

يضع محدد األداء األولوية للخيار الذي تم اختياره من أجل D إدارة الطاقة > األداء.   N 
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مستوى البطارية 
عند توصيل VPB-XT2، يظهر عىل شاشة الكامريا مستوى 

شحن بطارية الكامريا ومستوى شحن البطاريات املوجودة يف 
VPB-XT2. عند إدخال تشكيلة كاملة من البطاريات يف الكامريا 

 VPB-XT2 فسوف تُستخدم البطارية اليرسى يف ،VPB-XT2و
حتى ينتهي الشحن، ويتبع ذلك البطارية اليمنى وأخريًا بطارية 

Aالكامريا.

B C
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مقبض معزز الطاقة العمودي
شحن البطاريات

ميكن شحن البطاريات املوجودة يف VPB-XT2 عندما 
تكون الكامريا مطفأة أو عند إزالة املقبض من الكامريا. 

وصل محول التيار املرتدد AC-9VS املرفق مع املقبض إىل 
موصل التيار املبارش املستمر 9 فولت. ستيضء مصابيح 

املؤرش باللون األخرض بينام يتم شحن البطارية؛ يبني 
املصباح عىل اليمني حالة البطارية اليرسى، واملصباح عىل 

اليسار حالة البطارية اليمنى.

حالة البطاريةحالة البطاريةمصباح املؤرشمصباح املؤرش
اكتامل الشحنإيقاف تشغيل

الشحن قيد التقدمتشغيل
عطل يف الشحنيومض

تشحن البطاريات يف وقت واحد؛ يستغرق الشحن حوايل ساعتني. لن يتم شحن البطاريات    O 
أثناء تشغيل الكامريا، ولكن سيتم تزويد الكامريا بالطاقة. ملزيد من املعلومات، راجع 

الصفحات 30 و 308.

استخدم محول التيار املرتدد املرفق فقط.
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العدسات
.FUJIFILM X ميكن استخدام الكامريا مع العدسات الخاصة بقاعدة

أجزاء العدسة

 Aواقية العدسة
 Bعالمات الرتكيب
 Cحلقة الرتكيز البؤري
 Dحلقة الزوم
 Eحلقة بؤرة العدسة

 F(ثبات الصورة البرصي) O.I.S. مفتاح
 Gمفتاح وضع بؤرة العدسة
 Hموصالت إشارة العدسة
 Iغطاء العدسة األمامي
 Jغطاء العدسة الخلفي
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العدسات
إزالة أغطية العدسة

قم بإزالة أغطية العدسة عىل النحو املبني.
قد تختلف أغطية العدسات عن تلك املعروضة هنا.   N 

تركيب واقيات العدسة
تقلل واقيات العدسة عند تركيبها من الوهج وتحمى 

عنرص العدسة األمامي.
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العدسات مع حلقات بؤرة العدسة
يف اإلعدادات بخالف A، ميكنك ضبط الفتحة عن طريق 

 A تدوير حلقة فتحة العدسة (وضعا التعريض الضويئ
.(M و

عند ضبط حلقة بؤرة العدسة عىل A، أدر قرص التحكم    N 
األمامي لضبط بؤرة العدسة.

مفتاح وضع بؤرة العدسة 
إذا كانت العدسة بها مفتاح لوضع بؤرة العدسة، ميكن ضبط 
بؤرة العدسة يدويًا عن طريق تحريك املفتاح إىل Z وتدوير 

حلقة بؤرة العدسة.

حلقة بؤرة العدسة 

مفتاح وضع بؤرة العدسة

A 16 11 8 5.6 4 2.8

A 16 11 8 5.6 4

حلقة بؤرة العدسة



283

10

العدسات
العدسات بدون حلقات بؤرة العدسة

الطريقة املستخدمة لضبط بؤرة العدسة ميكن اختيارها 
باستخدام Dإعداد الزر/الطلب > ضبط بؤرة العدسة. 
عند تحديد خيار آخر خالف AUTO، ميكن ضبط بؤرة 

العدسة باستخدام قرص التحكم األمامي.
اإلعدادات االفرتاضية للتحكم يف بؤرة العدسة هي قرص التحكم األمامي، ولكن ميكن    N 

إعادة تعيينه لقرص التحكم الخلفي باستخدام خيار D إعداد الزر/الطلب > ضبط قرص 
التحكم.

العدسات املزودة مبفاتيح .O.I.S (ثبات الصورة البرصي)
إذا كانت العدسة تدعم ميزة ثبات الصورة البرصي 
( .O.I.S)، ميكن اختيار وضع ثبات الصورة يف قوائم 

 O.I.S. الكامريا. لتنشيط ميزة ثبات الصورة، حرك مفتاح
إىل الوضع ON (تشغيل).

مفتاح .O.I.S (ثبات الصورة 
البرصي)



284

10

عدسات الرتكيز البؤري اليدوي
قم بإمالة حلقة الرتكيز لألمام للرتكيز البؤري التلقايئ.

للرتكيز البؤري اليدوي، قم بإمالة حلقة الرتكيز للخلف 
وقم بتدويرها أثناء التحقق من النتائج يف شاشة الكامريا. 

ميكن استخدام مسافة الرتكيز البؤري ومؤرشات عمق 
النطاق للمساعدة يف الرتكيز البؤري اليدوي.

مؤرش عمق النطاق 
مؤرشات عمق النطاق تعرض عمق النطاق التقريبي (املسافة 
أمام وخلف نقطة الرتكيز البؤري التي تبدو خاضعة للرتكيز). 

يظهر املؤرش يف تنسيق فيلم.

الحظ أن الرتكيز البؤري اليدوي قد ال يكون متاًحا يف جميع أوضاع التصوير.   O 
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العدسات
العناية بالعدسة

استخدم منفاخ هواء للتخلص من األتربة، ثم امسحها برفق بقطعة قامش ناعمة 
وجافة. ميكن إزالة إى بقع متبقية من خالل مسحها برفق مبناديل FUJIFILM املنظفة 

للعدسة والتي تم إضافة القليل من سائل تنظيف العدسة إليها. استخدم الغطاء األمامي 
والخلفي يف حالة عدم استخدام العدسة.
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مذكرات



287

االتصال
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HDMI خرج
.HDMI ميكن استخدام شاشات التصوير والعرض كخرج ألجهزة

HDMI التوصيل إىل أجهزة
 HDMI األخرى باستخدام كابل HDMI قم بتوصيل الكامريا بأجهزة التلفزيون وأجهزة

من مصادر خارجية.

قم بإيقاف الكامريا. 1

وصل الكبل كام هو موضح أدناه، وتأكد من إدخال التوصيالت بالكامل. 2

استخدم كابل HDMI ال يزيد طوله عن 1,5 مرت.   O 

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

أِدخل الكبل يف موصل 
(D النوع) مايكرو HDMI

أِدخل الكبل يف منفذ 
HDMI توصيل
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HDMI خرج

ل الكامريا. ميكنك اآلن تصوير وعرض الصور أثناء عرض شاشة التلفزيون  4 شغِّ
.HDMI وحفظ الصور عىل جهاز

.HDMI أثناء توصيل كبل USB ال ميكن استخدام كبل   O 

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

.HDMI فيلم عىل جهاز
ميكن استخدام هذه امليزة لحفظ األفالم بجودة 4K وعايل الدقة كامل عىل مسجل    N 

.HDMI

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



290

11

إرسال السليك
الوصول إىل شبكات السلكية والتوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية 

أو األجهزة اللوحية.

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

توصيالت السلكية: الهواتف الذكية
قم بتثبيت تطبيق "FUJIFILM Camera Remote" عىل هاتفك الذيك لتصفح الصور 

عىل الكامريا أو تنزيل الصور املحددة أو التحكم يف الكامريا عن بعد أو نسخ بيانات 
املوقع إىل الكامريا. مبجرد تثبيت التطبيق، قم بالتوصيل مستخدًما خيارات A إعداد 

التصوير > االتصال الالسليك أو C قامئة التشغيل > االتصال الالسليك يف قوائم الكامريا.
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إرسال السليك
توصيالت السلكية: أجهزة الكمبيوتر

مبجرد تثبيت تطبيق "FUJIFILM PC AutoSave" وتهيئة الكمبيوتر كوجهة للصور 
املنسوخة من الكامريا، ميكنك تحميل الصور من الكامريا باستخدام خيار C قامئة 

التشغيل > حفظ PC تلقايئ.
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USB التوصيل إىل الكمبيوتر عرب
وصل الكامريا بجهاز كمبيوتر لتنزيل صور أو التقاط صور عن بعد.

التصوير املرتبط
التقط الصور عن بعد.

Mac OS X/macOS

 Adobe® Photoshop® Lightroom®التصوير املرتبط متاح ملشرتي
وFUJIFILM Tether Shooting PRO أو برامج Tether Shooting اإلضافية. 

FUJIFILM Tether Shooting PRO وبرامج Tether Shooting اإلضافية متاحني 

.Adobe من موقع إضافات

Windows

 Adobe® Photoshop® Lightroom® أو HS-V5 التصوير املرتبط متاح ملشرتي
وFUJIFILM Tether Shooting PRO أو برامجTether Shooting اإلضافية. 

FUJIFILM Tether Shooting PRO وبرامج Tether Shooting اإلضافية متاحني 

.Adobe من موقع إضافات
 FUJIFILM X Acquire

التصوير املقيد متاح أيًضا ملستخدمي FUJIFILM X Acquire، وميكن تنزيله مجانًا من موقع 
.FUJIFILM
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USB التوصيل إىل الكمبيوتر عرب
نسخ الصور إىل الحاسب

ميكن نسخ الصور إىل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows و
Mac OS X/macOS كام هو موضح أدناه. ملعلومات حول استخدام الربنامج املذكور، 

انظر املساعدة عىل اإلنرتنت.

Windows نظام التشغيل
استخدام MyFinePix Studio لنسخ الصور إىل الحاسب، حيث ميكن تخزينها، وعرضها، 

وتنظيمها وطباعتها. يتوفر MyFinePix Studio للتنزيل من املوقع التايل:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

 ("MFPS_Setup.EXE") عند اكتامل التنزيل، انقر مرتني عىل امللف الذي تم تنزيله
واتبع التعليامت املعروضة عىل الشاشة إلكامل التثبيت.

Mac OS X/macOS

ميكن نسخ الصور إىل الكمبيوتر باستخدام Image Capture (املرفق مع الكمبيوتر) 
أو برنامج آخر.

 RAW عرض ملفات
لعرض ملفات RAW عىل الكمبيوتر، استخدم RAW FILE CONVERTER، وهو متاح للتنزيل من:

http://fujifilm-dsc.com/rfc/
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توصيل الكامريا
انتقل إىل بطاقة الذاكرة التي تحتوي عىل الصور التي ترغب يف نسخها إىل  1

الكمبيوتر وأدخل البطاقة إىل الكامريا.
قد يتسبب انقطاع التيار الكهريب أثناء النقل يف ضياع البيانات أو تلف بطاقة    O 

الذاكرة. أدخل بطارية جديدة أو مشحونة متاًما قبل توصيل الكامريا.

أغلق الكامريا وقم بتوصيل كبل USB من مصدر خارجي إصدار 3.0 أو 2.0  2
(ميكن استخدام أي منهام)، وتأكد من إدخال التوصيالت بالكامل.

.USB 3.0 للرسعات األعىل يف أجهزة الكمبيوتر التي تدعم USB 3.0 استخدم كبل   O 

ل الكامريا. 3 شغِّ

 (Micro-B) USB مايكرو
USB 2.0

 (Micro-B) USB مايكرو
USB 3.0
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USB التوصيل إىل الكمبيوتر عرب

نسخ الصور إىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. أثناء التصوير املقيد، ميكنك نسخ  4
 FUJIFILM Tethered Shooting الصور باستخدام برامج التصوير املقيد مثل

Plug-in PRO. أو ميكنك استخدام MyFinePix Studio أو التطبيقات املتوفرة 

مع نظام التشغيل لديك.

عندما يتم النقل، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وافصل كابل USB عنها. 5
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USB التوصيل إىل الكمبيوتر عرب
إذا تم إدخال بطاقة ذاكرة تحتوي عىل عدد ضخم من الصور، فقد يحدث تأخري قبل بدء    O 

الربنامج وقد يتعذر عليك استرياد أو حفظ الصور. استخدم قارئ بطاقات ذاكرة لنقل 
الصور.

يجب أال يزيد طول كابل USB عن 1,5 مرت وأن يكون مناسبًا لنقل البيانات. وصل الكامريا 
مبارشة بالحاسب، ال تستخدم مشرتك USB أو لوحة مفاتيح.

تأكد من عدم عرض جهاز الحاسب لرسالة تفيد بتقدم عملية النسخ وأن ملبة املؤرش غري 
مضيئة وذلك قبل إغالق الكامريا أو فصل كبل USB (يف حالة نسخ عدد كبري جداً من 

الصور، قد تظل ملبة املؤرش مضيئة بعد اختفاء رسالة النسخ مع شاشة الحاسب). عدم 
االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إىل فقد البيانات أو تلف الكامريا أو بطاقة الذاكرة.

افصل الكامريا قبل إدخال أو إخراج بطاقات الذاكرة.

يف بعض الحاالت، رمبا يكون من غري املمكن الوصول إىل الصور املخزنة عىل خادم شبكة 
باستخدام الربامج بنفس طريقة الوصول كام هو يف حاسب مستقل.

يتحمل املستخدم كافة الرسوم املطبقة من قبل رشكة الهاتف أو مزود خدمة اإلنرتنت عند 
استخدام الخدمات التي تتطلب االتصال باإلنرتنت.
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instax SHARE طابعات
.instax SHARE اطبع الصور من الكامريا الرقمية إىل طابعات

إنشاء اتصال
حدد D إعداد االتصال > ضبط توصيل طابعة instax وأدخل اسم الطابعة 

instax SHARE  (SSID) 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 > instax طباعة بطابعة.  2
سوف تتصل الكامريا بالطابعة.

FUJIFILM-CAMERA-1234

إلغاء

التوصيل بالطابعة

طباعة بطابعة

instax-12345678

لطباعة إطار من بني سلسلة لقطات، اعرض هذا اإلطار أوالً قبل تحديد    N 
instax طباعة بطابعة.

استخدم زر االختيار لعرض الصورة التي تريد  3
.MENU/OK طباعتها، ثم اضغط عىل

100-0020

instax-12345678

ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى.   N 
.LCD املنطقة املطبوعة أصغر من املنطقة املرئية يف شاشة

سيتم إرسال الصورة إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة. 4
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FUJIFILM إكسسوارات من
توفر FUJIFILM اإلكسسوارات االختيارية التالية. للحصول عىل أحدث 

املعلومات حول اإلكسسوارات االختيارية املتاحة يف منطقتك، راجع وكيل 
FUJIFILM املحيل أو قم بزيارة الرابط التايل 

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

بطاريات بطاريات Li-ionLi-ion (ليثيوم أيون) قابلة للشحن (ليثيوم أيون) قابلة للشحن
NP-W126/NP-W126S: ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية 

السعة طراز NP-W126S/NP-W126 قابلة إلعادة للشحن.
شواحن البطاريةشواحن البطارية

BC-W126: ميكن رشاء أجهزة شحن بطارية بديلة عند الحاجة. عند 

 NP-W126S/NP-W126 بشحن بطارية  BC-W126 20+° مئوية، يقوم جهاز

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: وصل املحول AC-9V إىل الكامريا.

أجهزة تحكم عن بعدأجهزة تحكم عن بعد
RR-90: يُستخدم لتقليل اهتزاز الكامريات واإلبقاء عىل الحاجب مفتوًحا أثناء 

التعريض الضويئ.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
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FUJIFILM إكسسوارات من
ميكروفونات سرتيوميكروفونات سرتيو

MIC-ST1: ميكروفون خارجي لتسجيل األفالم.

FUJINONFUJINON عدسات عدسات
عدسات سلسلة XF: عدسات قابلة للتغيري لالستخدام الحرصي مع قاعدة 

.FUJIFILM X

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

وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيتوحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت
EF-X500: وحدة الفالش ذات قاعدة التثبيت هذه لديها رقم دلييل 

50 (ISO 100، مرت) وتدعم (مزامنة FP عالية الرسعة)، مام تتيح استخدامها 

عند رسعات الغالق التي تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. يتم تزويدها بالطاقة 
 ،BF-BP1 أو مجموعة بطارية اختيارية طراز AA بواسطة أربع بطاريات قياس
وتدعم التحكم بالفالش اليدوي والتحكم بالفالش TTL والزوم الكهريب اآليل يف 

نطاق 24–105 مم (مكافئ لصيغة 35 مم) ومزودة مبيزة التحكم بالفالش 
الالسليك البرصي من FUJIFILM، مام يتيح استخدامها كوحدة فالش رئييس 
أو عن بعد للتصوير الفوتوغرايف بفالش عن بعد الالسليك. ميكن تدوير رأس 
الفالش مبقدار 90° ألعىل، أو 10° ألسفل أو 135° لليسار، أو 180° لليمني 

للحصول عىل اإلضاءة املرتدة.
EF-20: وحدة الفالش املثبتة هذه (يتم تزويدها بالطاقة بواسطة بطاريتني 

بحجم AA) لديها رقم دلييل 20 (ISO 100، م) وتدعم التحكم يف الفالش 
TTL (ال تدعم التحكم بالفالش اليدوي). من املمكن تدوير رأس الفالش إىل 

فوق مبقدار 90 درجة للحصول عىل اإلضاءة املرتدة.



302

12

وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت (تابع)وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت (تابع)
EF-42: وحدة الفالش املثبتة هذه (يتم تزويدها بالطاقة بواسطة أربع 

بطاريات قياس AA) لديها رقم دلييل  42  (ISO 100، م) وتدعم التحكم 
بالفالش اليدوي والتحكم بالفالش TTL والزوم الكهريب اآليل يف نطاق 24–105 

مم (مكافئ لصيغة 35 مم). ميكن تدوير رأس الفالش مبقدار 90° ألعىل أو 
180° لليسار أو 120° لليمني للحصول عىل اإلضاءة املرتدة.

EF-X20: وحدة الفالش ذات قاعدة التثبيت هذه لديها رقم دلييل 

20 (ISO 100، مرت). هذه الوحدة خفيفة وصغرية الحجم، يتم تزويدها 

بالطاقة بواسطة بطاريتني بحجم AAA، وتتسم بوجود قرص لضبط تعويض 
الفالش TTL أو خرج الفالش اليدوي.

مقبض معزز الطاقة العموديمقبض معزز الطاقة العمودي
VPB-XT2: يحمل هذا املقبض بطاريات إضافية لتحسني القدرة عىل التحمل 

وتسهيل اإلمساك بالكامريا وتدويرها بزاوية 90° لتأطري الصور يف اتجاه "طويل" 
(رأيس). 

مقبض اليدمقبض اليد
MHG-XT2: يتميز بوجود مقبض مطور. ميكن إزالة البطاريات وبطاقات الذاكرة مع بقاء 

املقبض يف مكانه، حيث إن املقبض مزود بحاجز للرتكيب بقواعد التثبيت الرسيع. 
حقيبة جلديةحقيبة جلدية

BLC-XT2: هذه الحقيبة تتميز بكونها عملية ذات منظر جلدي فاخر وتأيت مزودة بقطعة 

قامش ميكن استخدامها لتغطية الكامريا قبل وضعها يف الحقيبة ويف غري ذلك من املناسبات. ميكن 
التقاط الصور مع إدخال البطاريات أو إزالتها مع بقاء الكامريا يف حقيبتها.
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FUJIFILM إكسسوارات من
حزام املقبضحزام املقبض

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

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×.

وصالت القاعدةوصالت القاعدة
FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: يسمح باستخدام الكامريا مع مجموعة كبرية من 

.M-mount عدسات
أغطية الجسمأغطية الجسم

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

طقم أغطيةطقم أغطية
.X-T2 طقم أغطية لـ :CVR-XT2

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

يف حال وقوع أي مشاكل، أغلق الكامريا، انزع البطارية، وافصل وانزع قابس التيار الكهربايئ.يف حال وقوع أي مشاكل، أغلق الكامريا، انزع البطارية، وافصل وانزع قابس التيار الكهربايئ. 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 يف الكامريا.ال تسمح بدخول املاء أو أي أجسام غريبة يف الكامريا. يف حال دخول ماء أو أجسام غريبة يف الكامريا، اغلق الكامريا، انزع البطارية، 
وافصل وانزع محول التيار الكهربايئ. 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.
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من أجل سالمتك
 تحذير تحذير

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.

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 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.
ال تسخن، تغري أو تفكك البطارية. ال تُسقط البطارية أو تعرضها للصدمات. ال تخزن البطارية مع منتجات معدنية.ال تسخن، تغري أو تفكك البطارية. ال تُسقط البطارية أو تعرضها للصدمات. ال تخزن البطارية مع منتجات معدنية. ميكن ألي من هذه 

األفعال أن يتسبب يف انفجار البطارية أو ترسيبها ما قد ينتج عنه حريق أو إصابة.
استخدم فقط البطارية أو محول التيار الكهربايئ املرتدد املحدد لالستخدام مع هذه الكامريا. ال تستخدم جهد كهريب غري ذلك الذي 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.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 طبيب أو اتصل يف حال ترسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة املصابة فوًرا مباء نظيف واسترش طبيب أو اتصل 

برقم الطوارئ عىل الفور.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.
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 تحذير تحذير
عند حمل البطارية، ركّبها يف الكامريا الرقمية أو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب. احتفظ بالبطارية يف الصندوق الصلَب عند تخزينها. 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.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.
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.
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.
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من أجل سالمتك
البطارية ومزود الطاقة

مالحظة: تحقق من نوع البطارية املستخدمة يف الكامريا الخاصة بك وقراءة األقسام املناسبة.
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.
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 0° 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.
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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.• 
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.• 
التخلص من البطارياتالتخلص من البطاريات  ■■

اتبع القوانني املحلية عند التخلص من البطاريات املستعملة.

محوالت التيار الكهريب املرتدد (متاح بشكل منفرد)محوالت التيار الكهريب املرتدد (متاح بشكل منفرد)
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.• 
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من أجل سالمتك
استخدام الكامريا

ال توجه الكامريا نحو مصادر الضوء الساطعة جًدا، 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 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 Split Image هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكةFUJIFILM xD-Picture Card وE هام عالمتان تجاريتان 

مسجلتان لرشكة FUJIFILM. الخطوط املوجودة هنا هي من تطوير رشكة DynaComware Taiwan فقط. Macintosh وMac OS و
 Microsoft هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة Windows .يف الواليات املتحدة ودول أخرى Apple هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة macOS

يف الواليات املتحدة ودول أخرى. Adobe وشعار Adobe وPhotoshop وLightroom هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة
 .Wi-Fi Allianceهام عالمتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Protected Setup®و Wi-Fi® .يف الواليات املتحدة ودول أخرى Adobe Systems

شعارات SDHC وSDXC هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة LLC ،SD-3C. شعار HDMI هو عالمة تجارية. جميع األسامء التجارية األخرى 
املذكورة يف هذا الدليل هي 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.

مالحظات
لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربية، ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.

يرجى قراءة "تعليامت السالمة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكامريا.
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من أجل سالمتك
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 
X-T2 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.
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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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من أجل سالمتك
احرص عىل قراءة هذه التعليامت قبل االستعامل

تعليامت السالمة
تأكد من استعاملك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليامت السالمة هذه ودليل املالك 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 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

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 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.

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 بالعدسة أو الكامريا.ال تنظر إىل الشمس عرب معينات املنظر الخاصة بالعدسة أو الكامريا. عدم اتباع هذه التعليامت قد يتسبب يف فقدان حاسة اإلبصار 

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

يتسبب يف نشوب حريق أو صدمة كهربية.
ال ترتكها يف ضوء الشمس املبارش أو يف املناطق املعرضة لدرجات الحرارة شديدة االرتفاع كسيارة مغلقة يف يوم مشمس.ال ترتكها يف ضوء الشمس املبارش أو يف املناطق املعرضة لدرجات الحرارة شديدة االرتفاع كسيارة 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 ذات اإلضاءة الخلفية.اجعل الشمس خارج اإلطار عند تصوير األهداف 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 العدسة وخزنه بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش.عندما ال يكون املنتج قيد االستخدام، استبدل غطاء 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 حامل ثاليث القوائم.ال تحمل الكامريا أو العدسة إذا كانوا مثبتني عىل حامل ثاليث القوائم. فقد يسقط املنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسببًا اإلصابة.
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وفيام يتعلق بإعالن املطابقة، تفضل بزيارة 

.http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_t2/pdf/index/fujifilm_x_t2_cod.pdf

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.
تستخدم فقط كجزء من شبكة الالسليك.تستخدم فقط كجزء من شبكة الالسليك. 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 الجهاز يف الحاسب أو األجهزة األخرى التي تتطلب درجة أكرب من املوثوقية من الشبكات 

الالسلكية، تأكد من اتخاذ كافة االحتياطات الرضورية لضامن السالمة ومنع حدوث أية أعطال.
يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها.يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها. يتوافق هذا الجهاز مع اللوائح الحاكمة ألجهزة شبكة الالسليك يف الدولة التي تم رشاء الجهاز • 

منها. 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.

قد يتم اعرتاض بيانات الالسليك (الصور) من قبل جهات خارجية.قد يتم اعرتاض بيانات الالسليك (الصور) من قبل جهات خارجية. سالمة البيانات التي يتم إرسالها عرب شبكات الالسليك أمر غري مضمون.• 
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.
 •..OFDMو و DSSS تعمل وحدة إرسال الالسليك عىل حزمة الرتدد تعمل وحدة إرسال الالسليك عىل حزمة الرتدد 2,42,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني  جيجاهرتز باستخدام التعديلني

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_t2/pdf/index/fujifilm_x_t2_cod.pdf
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من أجل سالمتك
أجهزة شبكة الالسليك: تنبيهات

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 
.FUJIFILM منخفضة الجهد، اتصل بوكيل RFID انقل الجهاز إىل مكان آخر. إذا الحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخًال مع أجهزة تتبع

يشري هذا امللصق إىل أن هذا الجهاز يعمل عىل حزمة الرتدد 2,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني DSSS و
OFDM2.4DS/OF4 وقد يتسبب يف حدوث تداخل عند مسافات تصل حتى 40 م.
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العناية باملنتج
للتأكد من استمرار االستمتاع باملنتج، اتبع االحتياطات التالية.

جسم الكامريا: استخدم قطعة قامش ناعمة جافة لتنظيف جسم الكامريا بعد كل 
استعامل. ال تستخدم الكحول، أو مخفف الطالء أو أي مواد كيمياوية متطايرة أخرى، 
فقد يؤدي ذلك إىل تشوه اللون أو تشوه الجزء الجلدي لهيكل الكامريا. يجب إزالة أي 

سائل موجود عىل الكامريا فوًرا باستخدام قطعة قامش جافة ناعمة. استخدم منفاخ 
هواء للتخلص من األتربة املرتاكمة عىل الشاشة، مع توخي الحذر لتجنب إحداث 

خدوش، ثم امسحها برفق بقطعة قامش ناعمة جافة. ميكن إزالة إى بقع متبقية من 
خالل مسحها برفق مبناديل FUJIFILM املنظفة للعدسة والتي تم إضافة القليل من 
سائل تنظيف العدسة إليها. لتجنب دخول الرتاب إىل الكامريا، استبدل غطاء الجسم 

عندما ال تكون العدسة يف موضعها.

مستشعر الصورة: قد تشري الصور الفوتوغرافية املتعددة التي يشوبها بقع أو لطخات 
يف األماكن املتامثلة إىل وجود تراب عىل مستشعر الصورة. قم بتنظيف املستشعر 

مستخدًما D إعداد املستخدم > تنظيف املستشعر.
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تنظيف مستشعر الصورة
األتربة التي ال ميكن إزالتها باستخدام D إعداد املستخدم > تنظيف 

املستشعر ميكن إزالتها يدويًا عىل النحو املوصوف أدناه.
الحظ أنه سيتم فرض رسوم عىل تصليح أو استبدال مستشعر الصورة إذا تعرض للتلف    O 

أثناء التنظيف.

استخدم منفاخ هواء (وليس فرشاة) إلزالة األتربة  1
من عىل املستشعر.

ال تستخدم فرشاة تنظيف أو منفاخ بفرشاة.    O 
عدم اتباع هذه التعليامت قد يؤدي إىل تلف 

املستشعر.

تحقق مام إذا كانت األتربة قد متت إزالتها بنجاح. كرر الخطوات 1 و2 حسب  2
الرضورة.

استبدل غطاء الجسم أو العدسة. 3
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عرض نسخة الربنامج الثابت
اتبع الخطوات أدناه لعرض نسخة الربنامج الثابت.

أدخل بطاقة ذاكرة. 1

2 .DISP/BACK قم بتشغيل الكامريا بينام تضغط باستمرار عىل زر
ملعلومات حول تحديثات الربنامج الثابت، تفضل بزيارة:   N 

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

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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استكشاف األخطاء وإصالحها
راجع الجدول أدناه إذا تعرضت ألية مشكالت بخصوص استخدامك للكامريا. 
فإذا مل تجد الحل هنا، ميكنك االتصال عىل موزع FUJIFILM املحيل الخاص 

بك.

الكهرباء والبطارية
الحلالحلاملشكلةاملشكلة

الكامريا ال تعمل.

البطارية مستنفذة: اشحن البطارية، أو أدخل بطارية احتياطية كاملة • 
.(28 P) الشحن

البطارية مدخلة بطريقة غري صحيحة: أعد اإلدخال يف االتجاه الصحيح • 
.(32  P)

غطاء تجويف البطارية غري مغلق: أغلق غطاء تجويف البطارية • 
.(32  P)

قد ال تعمل الشاشة إذا كانت الكامريا ال تعمل ثم تعود إىل العامل برسعة الشاشة ال تعمل.
شديدة. اضغط عىل زر الحاجب ضغطة جزئية لتنشيط الشاشة.

تنفذ البطارية برسعة.

البطارية باردة: قم بتدفئة البطارية بوضعها يف جيبك أو يف مكان دافئ • 
وأعد إدخالها يف الكامريا عىل الفور قبل التقاط الصورة.

توجد أتربة عىل أطراف البطارية: نظف األطراف بقطعة قامش ناعمة • 
وجافة.

يتم اختيار ON من أجل G إعداد PRE-AF  < AF/MF: قم بإيقاف • 
.(139  P)  PRE-AF تشغيل

تم شحن البطارية مرات عديدة: انتهى عمر البطارية االفرتايض. قم • 
برشاء بطارية جديدة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
الحلالحلاملشكلةاملشكلة

تم إغالق الكامريا 
بشكل مفاجئ.

البطارية مستنفذة: اشحن البطارية، أو أدخل بطارية احتياطية كاملة 
.(28  P) الشحن

أعد إدخال البطارية يف االتجاه الصحيح وتأكد من توصيل الشاحن عملية الشحن مل تبدأ.
.(32 ،28  P)

تسري عملية الشحن 
اشحن البطارية يف درجة حرارة الغرفة.ببطء.

مصباح الشحن 
يومض، ولكن 

البطارية ال تشحن.

توجد أتربة عىل أطراف البطارية: نظف األطراف بقطعة قامش ناعمة • 
.(32  P) وجافة

تم شحن البطارية مرات عديدة: انتهى عمر البطارية االفرتايض. اشرتي • 
بطارية جديدة. إذا استمرت مشكلة عدم شحن البطارية، اتصل ببائع 

.(300  P) الخاص بك FUJIFILM

القوائم والشاشات
الحلالحلاملشكلةاملشكلة

العروض ال تعرض 
اخرت عريب لـ D إعداد املستخدم > a ( P  44، 204).باللغة العربية.

التصوير
الحلالحلاملشكلةاملشكلة

ال يتم التقاط الصور 
عند الضغط عىل 

حاجب الكامريا.

بطاقة الذاكرة ممتلئة: أدخل بطاقة ذاكرة جديدة، أو امسح صور • 
.(180 ، 35 P)

 •.(201 P) بطاقة الذاكرة غري مهيأة: قم بتهيئة بطاقة الذاكرة
توجد أتربة عىل أطراف توصيل بطاقة الذاكرة: نظف أطراف التوصيل • 

بقطعة قامش ناعمة وجافة.
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الحلالحلاملشكلةاملشكلة

ال يتم التقاط الصور 
عند الضغط عىل 

غالق الكامريا (تابع).

 •.( 35 P) بطاقة الذاكرة تالفة: أدخل بطاقة ذاكرة جديدة
البطارية مستنفذة: اشحن البطارية، أو أدخل بطارية احتياطية كاملة • 

.( 28 P) الشحن
 •.(40  P) تم إغالق الكامريا تلقائياً: قم بتشغيل الكامريا
أنت تستخدم مهايئ تركيب من مصدر خارجي: اخرت ON لـ تصوير • 

.(230  P) بدون عدسة
يظهر التشويش "البقع" 

عىل الشاشة، أو معني 
املنظر عند الضغط عىل 

زر الحاجب ضغطة 
جزئية.

تتم زيادة االكتساب للمساعدة يف الرتكيب عندما يكون الهدف املراد 
تصويره ذو إضاءة ضعيفة، والفتحة متوقفة ألسفل، مام يؤدي إىل تشوش 

الفت للنظر عندما تتم معاينة الصور عىل شاشة العرض. ال تتأثر الصور 
التي يتم التقاطها بواسطة الكامريا.

ال تنفذ الكامريا عملية 
الرتكيز.

الهدف غري مناسب للرتكيز التلقايئ: استخدم قفل الرتكيز، أو الرتكيز البؤري 
.(91  P ) اليدوي

مل يتم رصد أي وجه.

وجه الشخص غامض بسبب نظارة شمسية، قبعة، شعر طويل أو نتيجة • 
.(141 P) لسبب آخر: تخلص من العوائق

يشغل وجه الشخص حيزًا صغريًا من الصورة: غريِّ تركيب الصور بحيث • 
.(141  P) يشغل الوجه حيزًا أكرب من اإلطار

رأس الشخص مائلة أو يف وضع أفقي: اطلب من الشخص إقامة رأسه • 
.(141  P)
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استكشاف األخطاء وإصالحها
الحلالحلاملشكلةاملشكلة

مل يتم رصد أي وجه 
(تابع).

الكامريا مائلة: حافظ عىل الكامريا يف وضع مستوي.• 
وجه الهدف غري مضاء بصورة كافية: التقط الصورة يف ضوء ساطع.• 

يتم اختيار هدف 
خاطئ.

الهدف املختار أقرب من الهدف الرئييس تجاه مركز اإلطار. أعد تركيب 
الصورة أو أغلق خاصية رصد الوجه، واضبط الصورة داخل اإلطار 

.(91  P) باستخدام قفل الرتكيز
البطارية مستنفذة: اشحن البطارية، أو أدخل بطارية احتياطية كاملة الفالش ال يعمل.

.(28  P) الشحن

الفالش ال ييضء 
الهدف بشكل كامل.

الهدف ليس يف مجال ضوء الفالش: قم بتحريك الهدف ليصبح يف مجال • 
ضوء الفالش.

تم حجب نافذة الفالش: احمل الكامريا بشكل صحيح.• 
 • ، 62 P) 1 ثانية: اخرت رسعة غالق أبطأ⁄ رسعة الغالق أعىل من 250

.(70

الصور مشوشة.

 •.(285 P) العدسة غري نظيفة: نظف العدسة
تم حجب مجال رؤية العدسة: أبعد األهداف املراد تصويرها عن • 

.(47  P) العدسة
تظهر عالمة s أثناء التصوير ويظهر إطار الرتكيز باللون األحمر: • 

.(48  P) تحقق من الرتكيز قبل التصوير
رسعة الغالق بطيئة ودرجة الحرارة املحيطة عالية: هذا طبيعي وال يدل • الصور بها بقع.

عىل قصور يف األداء.
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الحلالحلاملشكلةاملشكلة

الصور بها بقع (تابع).
مطلوب تعيني البكسل: قم بإجراء تعيني البكسل باستخدام H إعداد • 

.(128  P) جودة الصورة > تعيني البكسل
تم استخدام الكامريا باستمرار عند درجة حرارة عالية أو يتم عرض • 

.(40  P) تحذير الحرارة: أغلق الكامريا وانتظر حتى تربد

العرض
الحلالحلاملشكلةاملشكلة
ظهور حبيبات 

تم التقاط الصور بطراز أو ماركة كامريا مختلفة.بالصور.

تم إنشاء الصور باستخدام خيار تغيري الحجم، أو بطراز أو ماركة كامريا زوم العرض غري متاح.
مختلفة.

ال يوجد صوت عند 
مشاهدة الفيلم.

مستوى صوت العرض منخفض للغاية: اضبط حجم الصوت • 
.(211 P)

امليكروفون محجوب: احمل الكامريا بشكل صحيح أثناء التسجيل.• 
السامعة محجوبة: احمل الكامريا بشكل صحيح أثناء العرض.• 

مل يتم حذف الصور 
املختارة.

مل يتم مسح بعض الصور التي تم اختيارها ألنها محمية. أزل حامية الصور 
.(185  P) باستخدام الجهاز الذي قام بذلك يف األصل

تم إعادة ضبط ترقيم 
امللفات بشكل غري 

متوقع.
غطاء تجويف البطارية كان مفتوح أثناء تشغيل الكامريا. أغلق الكامريا قبل 

.(236  P) فتح غطاء تجويف البطارية



325

12

استكشاف األخطاء وإصالحها
االتصال

الحلالحلاملشكلةاملشكلة
الكامريا متصلة بجهاز تلفزيون: سيتم عرض الصور عىل جهاز التلفزيون الشاشة فارغة.

.(288  P) بدالً من شاشة الكامريا

ال توجد صورة أو 
صوت يف التلفزيون.

الكامريا غري متصلة بشكل صحيح: وصل الكامريا بشكل صحيح • 
.(288  P)

تم ضبط داخل التلفزيون عىل الوضع "TV": اضبط الدخل عىل الوضع • 
 .(288 P) "HDMI"

حجم الصوت يف التلفزيون منخفض للغاية: استخدم أزرار التحكم يف • 
.(288 P) التلفزيون لضبط مستوى الصوت

كٌل من شاشة التلفاز 
والكامريا فارغتني.

وضع العرض املحدد مع الزر VIEW MODE هو EVF فقط +E: ضع 
عينك يف معني املنظر أو استخدم الزر VIEW MODE الختيار وضع عرض 

آخر.
مل يتعرف الكمبيوتر 

تأكد من أن الكامريا والكمبيوتر متصالن بشكل صحيح (P  292).عىل الكامريا.
يتعذر نقل ملفات 

RAW أو JPEG إىل 

الكمبيوتر.
استخدم برنامج MyFinePix Studio لنقل الصور (Windows فقط؛ 

.(292  P
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ناقل الالسليك
للمزيد من املعلومات حول استكشاف األخطاء وإصالحها فيام يخص التوصيالت 

الالسلكية، تفضل بزيارة: 
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

الحلالحلاملشكلةاملشكلة
مشكلة توصيل أو 
تحميل الصور إىل 

الهاتف الذيك.

 •.(290 P) الهاتف الذيك بعيد للغاية: حرك األجهزة إىل مسافة أقرب
تسبب األجهزة القريبة تداخل من موجات الراديو: حرك الكامريا • 

والهاتف الذيك بعيًدا عن أفران امليكروويف أو الهواتف الالسلكية 
.(290 P)

ال ميكن تحميل 
الصور.

الهاتف الذيك متصل بجهاز آخر: ميكن للهاتف الذيك والكامريا أن • 
يتصال بجهاز واحد يف كل مرة. قم بإنهاء االتصال وحاول مرة أخرى 

.(290 P)
هناك عدة هواتف ذكية يف الجوار: حاول التوصيل مرة أخرى. وجود • 

.(290 P) عدة هواتف ذكية يجعل من التوصيل أمرًا صعبًا
الصورة الحالية هي فيلم أو تم إنشاؤها عىل جهاز آخر وال ميكن • 

.(290 P) تحميلها إىل الهاتف الذيك

لن يعرض الهاتف 
الذيك الصور.

اخرت ON للخيار D إعداد االتصال > إعدادات السلكية > تغيري حجم 
الصورة لهاتف ذيك H. اختيار OFF يزيد من مدة التحميل للصور 

الكبرية؛ باإلضافة إىل أن بعض الهواتف قد ال تعرض صوًرا أكرب من حجم 
.(241  P) معني

http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x
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استكشاف األخطاء وإصالحها
مشاكل متنوعة

الحلالحلاملشكلةاملشكلة

الكامريا ال تستجيب.

خلل مؤقت يف تشغيل الكامريا: قم بإزالة البطارية وأعد إدخالها • 
.(32  P)

البطارية مستنفذة: اشحن البطارية، أو أدخل بطارية احتياطية كاملة • 
.(28  P) الشحن

الكامريا متصلة بشبكة محلية السلكية: قم بإنهاء االتصال.• 
مل تعمل الكامريا وفق 

ما هو متوقع.
قم بإزالة البطارية وأعد إدخالها (P  32). يف حال استمرار املشكلة، 

اتصل ببائع FUJIFILM الخاص بك.
اضبط مستوى الصوت (P  208).ال يوجد صوت.
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عروض ورسائل التحذير
التحذيرات املفّصلة التالية عىل شاشة العرض.

الوصفالوصفتحذيراتتحذيرات
البطارية منخفضة. اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة i (أحمر)

بالكامل.

البطارية مستنفدة. اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة j (وميض أحمر)
بالكامل.

s (تظهر حمراء 
يف إطار تركيز أحمر)

الكامريا غري قادرة عىل الرتكيز. استخدم قفل الرتكيز للرتكيز عىل هدف آخر 
عىل نفس املسافة، ثم أعد ضبط الصورة.

تظهر فتحة الضوء أو 
رسعة املغالق باللون 

األحمر

الهدف ساطع جًدا أو مظلم جًدا وستصبح الصورة بتعريض ضويئ ناقص أو 
زائد. استخدم الفالش إلضاءة إضافية إذا كان الهدف املراد تصويره تحت 

إضاءة ضعيفة.
خطأ يف الرتكيز البؤري

خلل يف عمل الكامريا. اغلق الكامريا ثم تشغيلها مرة أخرى. يف حال 
.FUJIFILM استمرار رسالة الخطأ، اتصل ببائع

خطأ يف ضبط العدسة
قم بإيقاف الكامريا 
وتشغيلها مرة أخرى

ميكن تحرير الغالق فقط عند إدخال بطاقة ذاكرة. أدخل بطاقة ذاكرة.ال يوجد بطاقة
مل تتم تهيئة البطاقة 

مبدئيا
بطاقة الذاكرة غري مهيأة أو متت تهيئتها يف جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر: • 

قم بتهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام D إعداد املستخدم > صياغة.
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عروض ورسائل التحذير
الوصفالوصفتحذيراتتحذيرات

مل تتم تهيئة البطاقة 
مبدئيا
(تابع)

أطراف توصيل بطاقة الذاكرة تحتاج إىل تنظيف: نظف أطراف التوصيل • 
بقطعة قامش ناعمة وجافة. إذا تكررت الرسالة، قم بتهيئة بطاقة 

الذاكرة. إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل بطاقة الذاكرة.
 •.FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا: اتصل ببائع

خطأ عدسة
أطفئ الكامريا وقم بإخراج العدسة وتنظيف أسطح القاعدة، ثم استبدل 
العدسة وأعد تشغيل الكامريا مرة أخرى. يف حال استمرار املشكلة، اتصل 

.FUJIFILM ببائع

خطأ يف البطاقة

مل تتم تهيئة بطاقة الذاكرة لتستخدم يف الكامريا: قم بتهيئة البطاقة.• 
تحتاج أطراف توصيل بطاقة الذاكرة إىل تنظيف، أو أن بطاقة الذاكرة • 

تالفة: نظف أطراف التوصيل بقطعة قامش ناعمة وجافة. إذا تكررت 
الرسالة، قم بتهيئة بطاقة الذاكرة. إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل 

بطاقة الذاكرة.
بطاقة ذاكرة غري متوافقة: استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة.• 
 •.FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا: اتصل ببائع

بطاقة الذاكرة مقفلة. افتح حامية بطاقة الذاكرة.بطاقة محمية
تم تهيئة بطاقة الذاكرة بشكل غري صحيح. استخدم الكامريا لتهيئة بطاقة مشغول

الذاكرة.

b الذاكرة ممتلئة
بطاقة الذاكرة ممتلئة وال ميكن تسجيل الصور. احذف صور أو أدخل 

بطاقة ذاكرة بها مساحة فارغة أكرث.

خطأ يف الكتابة
حدث خطأ يف بطاقة ذاكرة أو يف التوصيل: أعد إدخال بطاقة الذاكرة أو • 

قم بإطفاء الكامريا وتشغيلها مرة أخرى. يف حال استمرار رسالة الخطأ، 
.FUJIFILM اتصل ببائع
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الوصفالوصفتحذيراتتحذيرات
خطأ يف الكتابة

(تابع)
ال توجد مساحة متبقية كافية يف الذاكرة لتسجيل صور إضافية: احذف • 

صور أو أدخل بطاقة ذاكرة بها مساحة فارغة أكرث.
بطاقة الذاكرة غري مهيأة: قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.• 

اكتمل عدد اإلطارات

لقد وصل ترقيم الصور يف الكامريا إىل أقىص حد (رقم الصورة الحايل 
9999–999). قم بتهيئة بطاقة الذاكرة واخرت تجديد لـ D إعداد 

حفظ البيانات > رقم اإلطار. التقط صورة إلعادة ضبط ترقيم الصور إىل 
0001–100، ثم اخرت مستمر لـ رقم اإلطار.

خطأ يف القراءة

امللف تالف أو مل يتم إنشاؤه باستخدام الكامريا: ال ميكن معاينة امللف.• 
أطراف توصيل بطاقة الذاكرة تحتاج إىل تنظيف: نظف أطراف التوصيل • 

بقطعة قامش ناعمة وجافة. إذا تكررت الرسالة، قم بتهيئة بطاقة 
الذاكرة. إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل بطاقة الذاكرة.

 •.FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا: اتصل ببائع
محاولة حذف أو تدوير صورة محمية. أزل الحامية وحاول مرة أخرى.إطار محمي

الصورة تالفة أو مل يتم إنشاؤها باستخدام الكامريا.ال يستطيع التشذيب

DPOF أوامر الطباعة ال ميكن أن تزيد عىل 999 صورة. انسخ أية صور إضافية خطأ يف ملف
ترغب يف طباعتها إىل بطاقة ذاكرة أخرى وقم بإنشاء أمر طباعة آخر.

الصورة املحددة ال ميكن تدويرها.ال يستطيع التدوير
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عروض ورسائل التحذير
الوصفالوصفتحذيراتتحذيرات
F ال يستطيع 

ال ميكن تدوير األفالم.التدوير
DPOF ال يستطيع تهيئة.DPOF ال ميكن طباعة الصورة باستخدام

Fال ميكن تهيئة 
DPOF

.DPOF ال ميكن طباعة األفالم باستخدام
يتعذر تطبيق إزالة احمرار العني عىل األفالم.Fال يستطيع التنفيذ

mال يستطيع 
التنفيذ

ال ميكن تطبيق إزالة احمرار العني عىل الصور التي تم إنشاؤها بواسطة 
أجهزة أخرى.

عدم تطابق: وضع 
4K وشاشة خارجية

تغيري وضع الفيلم
وضع الفيلم املحدد مع الكامريا غري متوافق مع الجهاز املوصله به الكامريا 

عرب HDMI. جرب تحديد وضع فيلم آخر.

أغلق الكامريا وانتظر حتى تربد. قد تزداد البقع يف الصور امللتقطة عندما p (أصفر)
يتم عرض هذا التحذير.

p (أحمر)
أغلق الكامريا وانتظر حتى تربد. أثناء عرض هذا التحذير، ال ميكن تسجيل 

األفالم، وقد تزداد البقع، واألداء، مبا يف ذلك معدل تقدم اإلطار وجودة 
العرض، قم ترتاجع.
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سعة بطاقة الذاكرة
يعرض الجدول التايل وقت التسجيل أو عدد الصور املتاحة عند األحجام 

املختلفة لصورة. كافة األرقام تقريبية؛ يختلف حجم امللف باختالف املشهد 
الذي يتم تصويره، مام ينتج عنه اختالف كبري يف عدد امللفات التي ميكن 

تخزينها. ال يقل عدد مرات التعرض أو املدة املتبقية مبعدل منتظم.
السعةالسعة

TT

1616 جيجابايت جيجابايت88 جيجا بايت جيجا بايت

FINEFINENORMALNORMALFINEFINENORMALNORMAL

صورصور

33∶∶22    OO54080011101660

RAWRAW150320 (فك الضغط) (فك الضغط)

RAWRAW310640 (ضغط ضعيف) (ضغط ضعيف)

أفالم  11
أفالم

22  UU  23.98P23.98P ، ،24P24P ، ،25P25P ، ،2160/29.97P2160/29.97P20 دقيقة9 دقيقة

 ، ،24P24P ، ،25P25P ، ،29.97P29.97P ، ،50P50P ، ،1080/59.94P1080/59.94P
33  ii  23.98P23.98P

20 دقيقة9 دقيقة

 ، ،24P24P ، ،25P25P ، ،29.97P29.97P ، ،50P50P ، ،720/59.94P720/59.94P
44  hh  23.98P23.98P

39 دقيقة19 دقيقة

1  استخدام بطاقة ذات رسعة UHS الفئة 3 بطاقة أو أفضل.
ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 10 دقائق من حيث املدة، أو 30 دقيقة إذا تم التصوير   2

باستخدام مقبض معزز الطاقة.
ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 15 دقائق من حيث املدة، أو 30 دقيقة إذا تم التصوير   3

باستخدام مقبض معزز الطاقة.
ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 30 دقيقة من حيث املدة.  4

رغم أن تسجيل الفيلم سوف يستمر دون انقطاع عند وصول حجم امللف إىل 4    O 
جيجابايت، فإن الصور الالحقة سيتم تسجيلها عىل ملف منفصل ويجب مشاهدتها بشكل 

منفصل.
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املواصفات
النظام

FUJIFILM X-T2الطراز

FF160001رقم املنتج

24,3 مليون تقريبًاوحدة بكسل فعالة

23,5 مم × 15,6 مم (APS-C)، مستشعر X-Trans CMOS III مع مستشعر الصورة

مرشح ألوان أسايس
بطاقات الذاكرة SDXC/SDHC/SD املوىص بها من FUJIFILMوسائط التخزين

فتحتان بطاقة الذاكرة SDفتحات بطاقة الذاكرة
متوافق مع قواعد التصميم لنظام ملفات الكامريا Exif 2.3  ،(DCF)، نظام امللفات

(DPOF) وصيغة أمر الطباعة الرقمي
الصور الثابتة: Exif 2.3 JPEG (مضغوط); RAW (صيغة RAF • صيغة امللفات

أصلية، غري مضغوطة أو مضغوطة باستخدام لوغاريتم غري 
منقوص؛ مطلوب برنامج ذي غرض خاص); RAW+JPEG متاح

 •(MOV) قيايس مع صوت سرتيو H.264 :األفالم
O  3∶2 حجم الصورة

(4000 × 6000)
 O  16∶9

(3376 × 6000)
 O  1∶1

(4000 × 4000)
 P  3∶2

(2832 ×4240)
 P  16∶9

(2384 × 4240)
 P  1∶1

(2832 × 2832)
 Q  3∶2

(2000 ×3008)
 Q  16∶9

(1688 × 3008)
 Q  1∶1

(2000 × 2000)
(4000×6000) RAW

O بانوراما: رأيس (2160×9600)/أفقي (9600×1440)
P بانوراما: رأيس (2160×6400)/أفقي (6400×1440)

قاعدة FUJIFILM Xقاعدة تركيب العدسة
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النظام
الصور الثابتة: ناتج حساسية قيايس يساوي ISO 200–12800 • الحساسية

بزيادة قدرها EV 1/3؛ تلقايئ؛ وناتج حساسية ممتد 
يساوي ISO 100، 125، 160، 25600 أو 51200

األفالم: ناتج حساسية قيايس يساوي ISO 200–12800 بزيادة • 
1/3 EV قدرها

نظام قياس من خالل العدسة (TTL) مكون من 256 قطاع؛ متعدد معايرة
(MULTI)، بقعي (SPOT)، متوسط (AVERAGE)، قياس وسط 

(CENTER WEIGHTED)
تعرض تلقايئ مربمج (مع تغيري الربنامج)، وأولوية حاجب AE، وأولوية التحكم بالتعريض الضويئ

فتحة العدسة AE، والتعريض اليدوي
الصور الثابتة: EV 5−  إىل EV 5+ بدرجات زيادة EV 1/3• تعويض التعريض الضويئ

 •1/3 EV 2+ بدرجات زيادة EV 2−  إىل EV :األفالم
رسعة الغالق

PP مفتوحمفتوحالوقتالوقتأوضاع أخرىأوضاع أخرىالوضع الوضع
4 ثوان إىل غالق ميكانييكغالق ميكانييك

1/8000 ثانية

30 ثانية إىل 

1/8000 ثانية

15 دقيقة. إىل 

1/8000 ثانية
أقىص. 60 دقيقة.

30 ثانية إىل 1/32000 ثانية غالق إلكرتوينغالق إلكرتوين

(M  ،A  ،S  ،P)
15 دقيقة. إىل 

1/32000 ثانية
1 ثانية ثابتة

4 ثوان إىل ميكانييك+إلكرتوينميكانييك+إلكرتوين
1/32000 ثانية

30 ثانية إىل 

1/32000 ثانية

15 دقيقة. إىل 

1/32000 ثانية
أقىص. 60 دقيقة.



335

12

املواصفات
النظام
اإلطارات يف السلسلةاإلطارات يف السلسلةمعدل تسجيل الفيلم اإلطارمعدل تسجيل الفيلم اإلطارمستمر

CHCH

حتى 42 تقريبًا141414 إطار/ثانية إطار/ثانية
حتى 51 تقريبًا111111 إطار/ثانية إطار/ثانية

حتى 53 تقريبًا8.08.08,0 إطار/ثانية إطار/ثانية

CLCL

حتى 56 تقريبًا5.05.05,0 إطار/ثانية إطار/ثانية
حتى 58 تقريبًا4.04.04,0 إطار/ثانية إطار/ثانية
حتى 62 تقريبًا3.03.03,0 إطار/ثانية إطار/ثانية

الحظ أن 14fps يتوافر فقط مع الغالق اإللكرتوين ويتوافر 11fps فقط مع الغالق    O 
اإللكرتوين أو مقبض معزز الطاقة (متوفر بشكل منفصل).

يتغري معدل اإلطار باختالف ظروف التصوير وعدد الصور املسجلة. باإلضافة لذلك، 
قد يختلف معدل اإلطار وعدد اإلطارات لكل تتابع لقطات حسب نوع بطاقة الذاكرة 

املستخدمة.
الوضع: تركيز تلقايئ واحد أو مستمر، تركيز بؤري يدوي مع حلقة • تركيز بؤري

الرتكيز
اختيار مجال الرتكيز: نقطة واحدة، النطاق، تتبع/واسع• 
نظام الرتكيز التلقايئ: تركيز تلقايئ مركب (تركيز تلقايئ بتعقب • 

التباين TTL/تركيز تلقايئ بتعقب الحالة) مع الضوء املساعد 
AF للرتكيز التلقايئ
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النظام
اعتيادي 1، اعتيادي 2، اعتيادي 3، تحديد درجة حرارة اللون، تلقايئ، توازن البياض

ضوء شمس مبارش، ظل، ملبات فلوريسنت من نوع ضوء النهار، 
ملبات فلوريسنت من نوع األبيض الدايفء، ملبات فلوريسنت من نوع 

األبيض البارد، الضوء املتوهج وتحت املاء
مغلق، 2 ثانية، 10 ثوانمؤقت ذايت

الوضع: وضع TTL (فالش تلقايئ، قيايس، مزامنة بطيئة)، يدوي، • وضع الفالش
OFF ،االمر

وضع املزامنة: أول ستارة، ثاين ستارة• 
إزالة احمرار عني: e فالش+إزالة، L فالش، d إزالة، • 

OFF

قاعدة التثبيت اإلضافية مع موصالت TTLقاعدة تثبيت فالش خارجي
الطرف X؛ يُدعم رسعات مزامنة تساوي 1/250 ثانيةموصل مزامنة
متوفرطرف املزامنة

معني منظر بتقنية OLED، مقاس 0,5 بوصة، ودقة ألوان 2360 معني املنظر
ألف نقطة، مع ميزة التعديل الديوبرتي (4– إىل 2+م1−)؛ ومعدل 
تكبري 0,77× مع عدسة 50 مم (مكافئة لصيغة 35 مم) عند ما ال 
نهاية مع ضبط الديوبرت عىل 1,0–م1−؛ زاوية رؤية قطرية مبقدار 

38,0° تقريبًا (متوسط زاوية الرؤية القطرية 31,0° تقريبًا)؛ نقطة 

العني حوايل 23 مم
LCD بدقة ألوان 1040 ألف نقطة، مع شاشة LCD 3,0 بوصة/7,6 سم، شاشة

خاصية اإلمالة ثالثية االتجاهات
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املواصفات
النظام

U  2160/29.97Pi  1080/59.94Ph   720/59.94Pاألفالم (بصوت سترييو)

U  2160/25Pi  1080/50Ph  720/50P

U  2160/24Pi  1080/29.97Ph  720/29.97P

U  2160/23.98Pi  1080/25Ph  720/25P

i  1080/24Ph  720/24P

i  1080/23.98Ph  720/23.98P

أطراف الدخل والخرج
دخل ميني سترييو ⌀3,5 ممموصل امليكروفون

USB2.0/USB3.0 عايل الرسعةمدخالت/مخرجات رقمية

(Micro-B) مايكرو USB موصل
HDMI خرج(D النوع) مايكرو HDMI موصل

⌀2,5 ممموصل جهاز التحكم عن بعد
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مصدر الطاقة/أخرى
بطارية قابلة إلعادة للشحن طراز NP-W126S (مرفقة مع مصدر الطاقة

بالكامريا)
نوع البطارية: NP-W126S• العمر االفرتايض للبطارية

عدد اإلطارات:• 
EVFEVFشاشة شاشة LCDLCDاألداءاألداء

حوايل 200حوايل 260تعزيز
حوايل 330حوايل 340عادي

  XF  عدد اإلطارات التقريبي التي ميكن التقاطها بواسطة عدسة
35 مم، f/1.4 R، وبطارية مشحونة بالكامل يف الوضع P. طبقا 

 ،(CIPA) للمواصفات القياسية لجمعية الكامريا ومنتجات التصوير
تم القياس باستخدام البطارية املرفقة مع الكامريا وبطاقة ذاكرة 

.SD من نوع
مالحظة: عدد الصور التي ميكن التقاطها باستخدام البطارية يختلف 
باختالف مستوى شحن البطارية وسوف ينخفض يف درجات الحرارة 

املنخفضة.
حجم الكامريا 

(عرض × ارتفاع × عمق)
132,5 مم × 91,8 مم × 49,2 مم (35,4 مم مع استثناء الربوزات، 

يقاس عىل أرق جزء)
حوايل 457 جرام، باستثناء البطارية، امللحقات، وبطاقة الذاكرةوزن الكامريا

حوايل 507 جرام، مبا يف ذلك البطارية وبطاقة الذاكرةوزن التصوير
درجة الحرارة: 10−° م إىل 40+° م• ظروف التشغيل

الرطوبة: %10 إىل %80 (بدون تكثيف)• 
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املواصفات
ناقل الالسليك

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

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، تايوان: • تردد التشغيل
2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)

دول أخرى: 2412 ميجاهرتز–2472 ميجاهرتز (13 قناة)• 
البنية التحتيةبروتوكالت الوصول

 وحدة فالش EF-X8 مزودة بقاعدة تثبيت 
GN11 (ISO200) ،GN8 (ISO100)رقم الدليل: حوالييل

األبعاد 
(عرض × ارتفاع × عمق)

39,7 ملم × 24,2 ملم × 63,4 ملم

41 جم تقريبًاالوزن

NP-W126S بطارية قابلة إلعادة للشحن طراز
7,2 فولتالجهد الكهريب االسمي

1260 مليل أمبري يف الساعةالقدرة االسمية

0° م إىل 40+° مدرجة حرارة التشغيل

األبعاد 
(عرض × ارتفاع × عمق)

36,4 مم × 47,1 مم × 15,7 مم

حوايل 47 جرامالوزن
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املواصفات
BC-W126 شاحن بطارية طراز

ر 100 فولت – 240 فولت تيار متغري، 60/50 هرتزالدخل املُقدَّ

13 –21 فولت أمبريقدرة الدخل

ر 8,4 فولت تيار مستمر، 0,6 أمبريالخرج املُقدَّ

بطاريات قابلة إلعادة للشحن طراز NP-W126Sالبطاريات املعتمدة
حوايل 150 دقيقة (درجة حرارة 20+ درجة مئوية)فرتة الشحن

5 درجة مئوية حتى 40+ درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
األبعاد 

(عرض × ارتفاع × عمق)
65 ملم × 91,5 ملم × 28 ملم، بدون الربوز

حوايل 77 جم، باستثناء البطاريةالوزن
يختلف الوزن واألبعاد باختالف الدولة أو منطقة البيع. امللصقات، والقوائم والعروض األخرى قد 

تختلف عن تلك املعروضة عىل الكامريا بالفعل.
املواصفات والتصميم عرضة للتغيري دون إخطار مسبق. لن تتحمل FUJIFILM مسؤولية    O 
أية أخطاء قد يشملها هذا الدليل. قد يختلف منظر املنتج عن ذلك املبني يف هذا الدليل.
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مذكرات



http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

