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دليل املزايا الجديدة
اإلصدار 4.50

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

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



املحتويات
يقوم اإلصدار 4.50 من الربنامج الثابت X-T3 بإضافة أو تحديث امليزات التالية. للحصول عىل 

معلومات عن اإلصدارات السابقة، قم بزيارة املوقع التايل.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

X-T3الوصفالرقم

P
انظر
P

اإلصدار

11
يتم عرض القيمة التي يتم اختيارها عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن 

12.00، 102، 12البياض.

22
تعرض الكامريا اآلن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عرب موصل USB أو 

.VG-XT3 املزود مع مقبض البطارية الرأيس AC-9VS 12.00، 102، 12مهايئ التيار املرتدد

33
يتوفر زوم اللمس اآلن مع العدسات املتوافقة. وبالتايل متت إضافة خيار زوم 

34.40، 2420، 211باللمس إىل D إعداد الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس يف قامئة اإلعداد.

44

يف وضع الرتكيز البؤري C  (AF-C)، ميكن للمستخدمني اآلن إعادة ضبط الرتكيز البؤري 
أثناء تسجيل األفالم بالضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف أو بالضغط عىل الزر الذي 

تم تعيني وظيفة تشغيل AF إليه.
5444.00

8254.00ميكن اآلن اختيار نقطة الرتكيز البؤري أثناء تشغيل قفل التعريض التلقايئ.55

66
تم إجراء تغيريات عىل العنرص G إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/

12163.00العني يف قامئة التصوير.

77
تم تحسني أداء G  إعداد AF/MF > إعداد اكتشاف الوجه/العني عىل قامئة 

64.00، 12117التصوير.

88
لقد تغريَّ اإلعداد االفرتايض لوظيفة G إعداد AF/MF > أولوية حترير/تركيز > 

12584.00اختيار أولوية AF-S يف قامئة التصوير من حترير إىل تركيز بؤري.

99
AF/ إعداد G متت إضافة خيار محدد نطاق التركيز التلقائي إىل العنرص

MF يف قامئة التصوير.
12584.00

1010
تم إجراء تغيريات عىل العنرص A إعداد التصوير > تقليل الوميض يف قامئة 

13693.00التصوير.



1111
تم تغيري اسم العنرص B إعدد الفيلم > تسجيل سجل F املوجود يف قامئة 

.F-Log/HLG 149102.00التصوير إىل تسجيل

1212
تغريَّ إجراء تصنيف الصور. ونتيجًة لذلك، تغريَّ محتوى شاشات معلومات العرض ومتت 

إضافة العنرص التصنيف إىل قامئة العرض.
 ،160

 ،161

175

 ،11

 ،12

13

4.00

يتم اآلن تسجيل أفالم الفيديو التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت كملف واحد.1313
 ،176

 ،261

295

142.10

204، تم تغيري الوظائف التي كانت مخّصصة ألزرار الوظائف.1414

228
153.00

1515

يتم اآلن دعم عدسات الزوم الرقمية املزودة بأزرار وظائف العدسة. وبالتايل متت 
إضافة خيار إعداد وظيفة عدسة باور زوم (Fn) إىل D إعداد الزر/الطلب 

يف قامئة اإلعداد. باإلضافة إىل ذلك، تم تغيري األدوار التي ميكن تعيينها ألزرار 
الوظائف.

 ،204

 ،205

 ،228

 ،229

249

 ،15

 ،17

 ،24

26

4.40

1616

متت إضافة عنرص ضبط تركيز/زوم للعدسة إىل D إعداد الزر/الطلب يف 
قامئة اإلعداد للتحكم يف نظام عمل عدسات الزوم الرقمية املزودة بأزرار وظائف 

العدسة.
209184.40

1717

بالتايل، متت إعادة تسمية حلقة التركيز إىل تدوير حلقة التركيز البؤري 
وتم نقل هذا العنرص مع العنرص تشغيل حلقة التركيز، إىل ضبط تركيز/

زوم للعدسة.
209184.40

1818
تم إجراء تغيريات عىل العنرص D إعداد الزر/الطلب > ضبط شاشة اللمس 

211203.00يف قامئة اإلعداد.

1919
متت إضافة عنرص قائمة أجهزة البلوتوث إىل D ضبط التوصيل > إعدادات 

Bluetooth يف قامئة اإلعداد.
216214.50

2020
تم تغيري اسم البند D إعداد االتصال > ضبط التوصيل باحلاسب يف قامئة 

218223.10اإلعداد إىل وضعية االتصال.

2121
متت إضافة مقبض الحامل ثاليث القوائم طراز TG-BT1 إىل قامئة امللحقات 

266274.50االختيارية.
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تغيريات وإضافات
التغيريات واإلضافات هي كام ييل.

اإلصدار 2.00  10 P :دليل املالك X-T3

معني املنظر اإللكرتوين

ALL-Intra

J تظهر اآلن القيمة ،(108 P دليل املالك X-T3) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

تعرض الكامريا اآلن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عرب موصل USB أو مهايئ التيار 0
.VG-XT3 املزود مع مقبض البطارية الرأيس AC-9VS املرتدد
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اإلصدار 2.00  12 P :دليل املالك X-T3

LCD شاشة

12800

T تظهر اآلن القيمة ،(108 P دليل املالك X-T3) عندما يتم تحديد درجة حرارة لون لتوازن البياض
التي يتم اختيارها عىل الشاشة.

z أو مهايئ التيار USB تعرض الكامريا اآلن أيقونة "جاري الشحن" عندما يتم تشغيلها عرب موصل
.VG-XT3 املزود مع مقبض البطارية الرأيس AC-9VS املرتدد
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اإلصدار 4.40  24 P :دليل املالك X-T3

عنارص التحكم يف اللمس للتصوير
زوم اللمس

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

زوم اللمس.

يتم التحكم يف زوم اللمس باستخدام األزرار املعروضة عىل الشاشة.

الوصفالوصفالزرالزر

قم بتمكني زوم اللمس.زوم اللمسزوم اللمس

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

تصغريتصغري

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

قم بتعطيل زوم اللمس.تعطيلتعطيل
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اإلصدار 4.00  54 P :دليل املالك X-T3

تعديل إعدادات الفيلم
  N  •—إعدد الفيلم > حساب الضوء الختيار املصباح B ييضء مصباح املؤرش أثناء التسجيل (ميكن استخدام خيار 

سواء كان مصباح املؤرش أو مصباح مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ—الذي ييضء أثناء تسجيل فيلم الفيديو 
وكذلك الختيار ما أن يومض أو يظل مضيئًا بشكل ثابت). أثناء التسجيل، ميكنك تغيري تعويض 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  -

قم بإعادة الرتكيز باستخدام أي من الطرق التالية:  -
• اضغط عىل زر الغالق حتى املنتصف  

• اضغط عىل زر وظيفة يكون تشغيل AF ُمعيًَّنا إليه.  
• استخدم عنارص التحكم باللمس  

-  قم بعرض رسم بياين نسيجي أو أفق اصطناعي بالضغط عىل الزر الذي تم تعيني رسم بياين نسيجي أو 
مستوى إلكرتوين إليه

قد ال يكون التسجيل متاًحا يف بعض اإلعدادات، بينام يف حاالت أخرى قد ال تنطبق اإلعدادات أثناء التسجيل.• 
ميكن تحديد الفتحة التي يتم تسجيل أفالم الفيديو بها باستخدام خيار D حفظ بيانات اإلعداد > اخرت • 

الفتحة (F متسلسل) يف قامئة D (اإلعداد).
الختيار منطقة الرتكيز لتسجيل أفالم الفيديو، حدد B إعدد الفيلم > F منطقة الرتكيز واستخدم عصا • 

الرتكيز (ذراع الرتكيز) وقرص األمر الخلفي.
يف وضع الرتكيز البؤري C  (AF-C)، ميكن إعادة ضبط الرتكيز البؤري للكامريا أثناء تسجيل األفالم بالضغط عىل • 

زر الغالق حتى املنتصف أو بالضغط عىل الزر الذي تم تعيني وظيفة تشغيل AF إليه.
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اإلصدار 4.00  82 P :دليل املالك X-T3

قفل الرتكيز/التعريض الضويئ
تركيب الصور مع وجود األهداف املراد تصويرها خارج املركز.

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

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

استمر يف الضغط عىل زر الغالق جزئيًا. 2

اضغط الزر ضغطة كاملة حتى النهاية. 3
  N  • AF < إعداد الزر/الطلب D من أجل ON يتوافر قفل الرتكيز البؤري باستخدام زر الغالق فقط عند اختيار

للغالق، AE للغالق.
ميكن استخدام رافعة الرتكيز (ذراع الرتكيز) لتغيري موضع نقطة الرتكيز البؤري أثناء قفل التعريض الضويئ.• 
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اإلصدار 4.00  121 P :دليل املالك X-T3

إعداد اكتشاف الوجه/العني
يضبط الرصد الذيك للوجه الرتكيز البؤري 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 للقطات التي تركز عىل أهداف صور البورتريه 

الشخصية. ميكنك كذلك تحديد ما إذا كانت الكامريا تكتشف وتركز 
عىل العني اليمنى أو اليرسى عند تشغيل الرصد الذيك للوجه.

الوصفالوصفالخيارالخيار

تشغيل اكتشاف الوجهتشغيل اكتشاف الوجه

ضبط إعدادات الرصد الذيك للوجه. ميكنك أيًضا ضبط إعدادات رصد العني.
g إيقاف عني: الرصد الذيك للوجه فقط.• 
u عني تلقايئ: تختار الكامريا تلقائيًا العني التي تركز عليها عندما يتم اكتشاف وجه.• 
w أوىل عني مينى: تركز الكامريا عىل العني اليمنى لألهداف املكتشفة باستخدام • 

الرصد الذيك للوجه.
v أوىل عني يرسى: وتركز الكامريا عىل العني اليرسى لألهداف املكتشفة باستخدام • 

الرصد الذيك للوجه.
OFFOFF.الرصد الذيك للوجه وإزالة العني الحمراء ال يعمل

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

يف بعض األوضاع، تضبط الكامريا التعرض لإلطار ككل بدالً من ضبطه بالنسبة لهدف البورتريه فقط.• 
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  N  • يُشار إىل الوجه الذي تحدده الكامريا بواسطة حد أخرض. يُشار إىل أي وجوه أخرى تكتشفها الكامريا بواسطة
حدود رمادية. لجعل الكامريا تركز عىل هدف مختلف، انقر داخل الحد الرمادي. سوف يتغري لون األيقونة 

g من األبيض إىل األخرض.
ميكنك أيًضا تبديل األهداف عن طريق الضغط عىل زر الوظيفة التي تم تعيينها لـ تحديد الوجه op ثم • 

.(17 P) (أثناء التصوير عرب معني املنظر) باستخدام ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) أو عنارص التحكم باللمس
لالنتقال من اكتشاف الوجه إىل اختيار منطقة تركيز يدوي، اضغط منتصف عصا الرتكيز (رافعة الرتكيز). اضغط • 

مرة أخرى إلعادة متكني اكتشاف الوجه.
إذا خرج الهدف املختار عن اإلطار، فسوف تنتظر الكامريا ملدة محددة حتى يرجع ولذلك قد يظهر اإلطار • 

األخرض يف مواقع ال يُرى فيها وجه.
ال ميكنك تبديل األهداف أثناء تصوير الصور املتتابعة.• 
بناًء عىل ظروف التصوير، قد يتم تعطيل إمكانية اختيار الوجه يف نهاية التصوير املتتابع.• 
ميكن اكتشاف الوجوه مع كون الكامريا يف االتجاه الرأيس أو األفقي.• 
إذا مل تتمكن الكامريا من اكتشاف عيون الهدف ألنها مخفية بالشعر أو النظارات أو أشياء أخرى، ستقوم • 

الكامريا بالرتكيز عىل الوجوه بدالً من العيون.
ميكن كذلك الوصول إىل خيارات اكتشاف وجه/عني عرب االختصارات.• 
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اإلصدار 4.00  125 P :دليل املالك X-T3

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 تكون الكامريا يف تحرير

وضع الرتكيز البؤري.
الرتكيز البؤري له األولوية عن استجابة الغالق. ال ميكن التقاط الصور إال عندما تكون الكامريا تركيز بؤري

يف وضع الرتكيز البؤري.

  N .إىل تركيز بؤري AF-S بداية من إصدار الربنامج الثابت 4.00، تم تغيري اإلعداد االفرتايض لوظيفة اختيار أولوية

اإلصدار 4.00  125 P :دليل املالك X-T3

محدد نطاق الرتكيز التلقايئ
قم بتحديد مدى مسافات الرتكيز املتاحة لزيادة رسعة الرتكيز.

الوصفالوصفالخيارالخيار
OFF.تم تعطيل محدد الرتكيز

مخصص
قم بتحديد الرتكيز إىل مدى من املسافات املحددة بواسطة الحد األدىن والحد األقىص.

موافق: قم بتحديد الرتكيز إىل املدى املحدد.• 
تهيئة: اخرت هدفني وقم بتحديد الرتكيز إىل املسافة بينهام.• 

تحديد الرتكيز إىل النطاق املحدد مسبًقا.مسبق1
مسبق2

  O  • اختيار مدى الرتكيز الذي يتضمن مسافات أقل من الحد األدىن ملسافة الرتكيز بالعدسة يؤدي إىل تعطيل محدد
الرتكيز.

قد تختلف القيم املرسدة واملعروضة ملحدد الرتكيز عن مسافة الرتكيز البؤري الفعلية.• 

  N :ميكن إجراء العمليات اإلضافية األخرى عند تحديد مخصص
ميكنك النقر عىل األهداف يف شاشة العرض التي تعمل باللمس الختيار نطاق الرتكيز البؤري.• 
بدالً من النقر عىل هدف يف شاشة العرض، ميكنك ضبط الحد األقىص ملسافة الرتكيز البؤري عىل ما ال نهاية عن • 

طريق تدوير حلقة الرتكيز البؤري.
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اإلصدار 3.00  136 P :دليل املالك X-T3

تقليل الوميض
قلّل الوميض يف الصور ويف شاشة العرض عند التصوير يف وجود إضاءة فلورسنت وغريها من مصادر اإلضاءة 

املامثلة.
الوصفالوصفالخيارالخيار

كل اإلطارات تخضع لتقليل الوميض. خفض معدل التأطري للتصوير املستمر.كل اإلطاراتكل اإلطارات
يتم قياس الوميض قبل اإلطار األول فقط وينطبق نفس التخفيض عىل جميع أول إطارأول إطار

اإلطارات الفرعية التي قد تحتوي عىل الوميض.
OFFOFF.تم تعطيل وظيفة تقليل الوميض

  O  •.تزيد وظيفة تقليل الوميض من الوقت الالزم لتسجيل الصور
يتم تحديد OFF لوظيفة تقليل الوميض يف حال استخدام الغالق اإللكرتوين.• 
ال يتوفر تقليل الوميض أثناء تسجيل الفيلم.• 
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اإلصدار 2.00  149 P :دليل املالك X-T3

F-Log/HLG تسجيل
اخَرت وجهة ألفالم الفيديو F-Log وHLG  (Hybrid Log-Gamma) التي يتم تسجيلها عندما تكون 

.HDMI الكامريا متصلة بجهاز
الوصفالوصفالخيارالخيار

b P Y P تتم معالجة مقطع الفيديو باستخدام محاكاة الفيلم ويتم حفظ كالهام يف بطاقة
.HDMI الذاكرة واستخراجهام إىل جهاز

b F-Log Y F-Log
يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة واستخراجه إىل جهاز HDMI بتنسيق 

.F-Log

b P Y F-Log
يتم استخراج مقطع الفيديو إىل الجهاز HDMI بتنسيق F-Log ولكن يتم حفظه يف 

بطاقة الذاكرة مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b F-Log Y P ولكن يتم استخراجه إىل F-Log يتم تسجيل مقطع الفيديو إىل بطاقة الذاكرة بتنسيق
جهاز HDMI مع تطبيق محاكاة الفيلم.

b HLG Y HLG
يتم تسجيل مقطع الفيديو يف بطاقة الذاكرة واستخراجه إىل جهاز HDMI بتنسيق 

.HLG

  N  • منحنى جاما طفيف مع سلسلة ألوان متنوعة مناسبة ملزيد من املعالجة بعد اإلنتاج. يتم تقييد F-Log يوفر
.ISO 12800و ISO 640 الحساسية إىل قيم بني

ميتثل تنسيق التسجيل الخاص بـHLG  (Hybrid Log-Gamma) للمعيار الدويل ITU-R BT2100. عند • 
عرضها عىل شاشات HLG املتوافقة، فإن مقاطع الفيديو HLG عالية الجودة تعكس املشاهد عالية التباين 

 HLG يتوفر التسجيل .ISO 12800و ISO 1000 واأللوان الساطعة بأمانة. يتم تقييد الحساسية إىل قيم بني
عندما يتم تحديد H.265 (HEVC) لـB إعدد الفيلم > H.265 (HEVC)/H.264 املوجود عىل قامئة 

التصوير.
يتم تسجيل محاكاة الفيلم (P) باستخدام الخيار الذي يتم تحديده لـB إعدد الفيلم > F محاكاة فيلم • 

عىل قامئة التصوير.
ال ميكن تسجيل مقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام b P Y F-Log أو b F-Log Y P إىل • 

بطاقة الذاكرة أو استخراجها إىل HDMI بأحجام مختلفة لإلطار (4K وFull HD). باإلضافة إىل ذلك، ال تتاح 
خيارات B إعدد الفيلم التالية:

الخياران 59.94P و50P ملعدل اإلطار الخاصان بـوضع فيلم  -
تسجيل HD كامل برسعة عالية  -

V ت/ض بني اإلطارات  -
HDMI عرض معلومات إدخال  -
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اإلصدار 4.00  160 P :دليل املالك X-T3

شاشة العرض
يبني هذا القسم املؤرشات التي ميكن أن تظهر أثناء العرض.

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

 Aالتاريخ والوقت
 Bمؤرش رصد الوجه
 CBluetooth تشغيل/إيقاف
 Dأمر إرسال الصور
 Eحالة إرسال الصورة
 Fعدد اإلطارات املحددة للتحميل
 Gفتحة البطاقة
 Hرقم اإلطار
 Iصورة محمية
 Jبيانات املوقع
 Kمستوى البطارية
 Lجودة/حجم الصورة
 Mمحاكاة الفيلم
 Nنطاق دينامييك

 Oتوازن البياض
 Pالحساسية
 Qتعويض التعريض الضويئ
 Rالفتحة
 Sرسعة الغالق
 Tمؤرش وضع العرض
 Uرمز الفيلم
 Vالعالمة الزمنيَّة
 Wمؤرش إزالة احمرار العني
 Xمرشح متقدم
 Yصورة هدية
 Zمؤرش مساعدة دفرت الصور
 aDPOF مؤرش طباعة
 b13 ....................................................................التصنيف
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اإلصدار 4.00  161 P :دليل املالك X-T3

DISP/BACK زر
يتحكم زر DISP/BACK يف ظهور املؤرشات أثناء العرض.

إيقاف املعلوماتقيايس

01/01/2018 10:00 AM

5.6 128001/1000 +1.0

عرض املعلومات

التفضيالت: تقييم الصور
ميكن تصنيف الصور عرب العنرص التصنيف عىل قامئة العرض.
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اإلصدار 4.00  175 P :دليل املالك X-T3

التصنيف
قم بتقييم الصور باستخدام النجوم.

حدد التصنيف يف قامئة العرض. 1

أدر قرص األمر األمامي الختيار صورة وقرص األمر الخلفي الختيار تقييم يرتاوح من 0 إىل 5 نجوم  2
.("I")

  N  •.ميكن استخدام زر االختيار بدالً من قرص األمر األمامي الختيار صورة
ميكن أيًضا عرض مربع حور التقييم بالضغط عىل زر AE-L يف العرض بإطار واحد أو تسعة أو مئة.• 
استخدم عنارص التحكم باللمس للتكبري أو التصغري.• 
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اإلصدار 2.10  176 P :دليل املالك X-T3

 نسخ
  O  •.تتوقف عملية النسخ عند امتالء الذاكرة املنسوخ إليها

إذا حاولت نسخ ملف يتجاوز حجمه 4 جيجابايت إىل بطاقة ذاكرة تبلغ سعتها 32 جيجابايت أو أقل من • 
ذلك، فإن النسخ سيتوقف ولن يتم نسخ امللف.

اإلصدار 2.10  261 P :دليل املالك X-T3

Mac OS X/macOS 
ميكن نسخ الصور إىل الكمبيوتر باستخدام Image Capture (املرفق مع الكمبيوتر) أو برنامج آخر.

استخدم قارئ بطاقات لنسخ امللفات التي يتجاوز حجمها 4 جيجابايت.   O 

اإلصدار 2.10  295 P :دليل املالك X-T3

 سعة بطاقة الذاكرة
إذا كانت سعة بطاقة الذاكرة تتجاوز 32 جيجابايت، فسيتم تسجيل أفالم الفيديو كملفات انفرادية بغض النظر    O 

عن حجمها. إذا كانت سعة البطاقة تبلغ 32 جيجابايت أو أقل من ذلك، فسيتم تسجيل أفالم الفيديو التي 
يتجاوز حجمها 4 جيجابايت دون انقطاع عرب ملفات متعددة.
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اإلصدار 4.40  228 ،204 P :دليل املالك X-T3

(Fn) ضبط الوظيفة
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظيفة.

حدد D إعداد الزر/الطلب > ضبط الوظيفة (Fn) يف التبويب D (إعداد). 1

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• 
تأثري لون متعدد• 
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •op تحديد الوجه
 •OFF/تشغيل اكتشاف الوجه
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
إعداد املشغل• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
إعداد ISO تلقايئ• 
وضع مثبت الصورة• 
االتصال الالسليك• 
ضبط خاصية الفالش• 

 •TTL قفل
فالش النمذجة• 
تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
التحكم يف الصامت يف الفيلم• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/• 

توازن البياض لوضع يدوي
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
F تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط بؤرة العدسة• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
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 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
تشغيل• 

ال يشء (تعطيل التحكم)• 

  N  •.(T-Fn4 إىل T-Fn1 من) ال ميكن تعيني ما ييل ألزرار وظائف اللمس
- رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)

- رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)

- F تركيز رسعة ثابتة (قريب)

- F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)

- قفل AE فقط

- قفل AF فقط

AE/AF قفل -

AF تشغيل -
- قفل AWB فقط

ال ميكن تعيني أكرث من دور واحد لزر االختيار يف نفس الوقت.• 
 •.DISP/BACK ميكن كذلك الوصول إىل خيارات تخصيص زر الوظيفة بالضغط مع االستمرار عىل زر
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op تحديد الوجه
ميكن متكني تحديد الوجه op أو تعطيله عن طريق الضغط 

عىل الزر الذي تم تعيني تحديد الوجه op إليه. يسمح متكني 
تحديد الوجه op باستخدام ذراع الرتكيز (رافعة الرتكيز) أو 

عنارص التحكم يف اللمس (أثناء التصوير عرب معني املنظر) لتحديد 
الوجه الذي سوف يتم استخدامه للرتكيز.

ميكن الوصول إىل املزايا التالية باستخدام ذراع الرتكيز أو أثناء التصوير عرب معني املنظر عندما يتم متكني 
:op تحديد الوجه

ميكن تحديد الوجه الذي سيتم استخدامه لضبط الرتكيز البؤري باستخدام ذراع الرتكيز. لالنتقال من • 
اكتشاف الوجه إىل اختيار منطقة تركيز يدوي، اضغط منتصف عصا الرتكيز (رافعة الرتكيز). اضغط مرة 

أخرى إلعادة متكني اكتشاف الوجه.
ميكن استخدام شاشة اللمس أو عصا الرتكيز لتحديد الوجه الذي يُستخدم لتعيني الرتكيز أثناء التصوير • 

الفوتوغرايف باستخدام معني املنظر.

اإلصدار 4.40  205 P :دليل املالك X-T3

(Fn) إعداد وظيفة عدسة باور زوم
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املتوفرة يف بعض عدسات الزوم الكهريب اآليل.
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اإلصدار 4.40  209 P :دليل املالك X-T3

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

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

الخياراتالخيارات
CW  X باتجاه عقارب الساع

 (يف اتجاه عقارب الساعة)
CCW  Y عكس عقارب الساعه

 (عكس اتجاه عقارب الساعة)

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

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

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

(Fn) رسعة تركيز ثابتة F

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

الخياراتالخيارات
8(رسيع)1234567(بطيء)

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

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

8(رسيع)1234567(بطيء)
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(Fn) تشغيل تركيز/زوم رسعة ثابتة
اخرت ما إذا كانت أزرار الوظائف املوجودة يف عدسات الزوم الكهريب اآليل املتوافقة تحتاج إىل الضغط مرة 

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

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

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

الخياراتالخيارات
Y  عكس اتجاه عقارب الساعةX  يف اتجاه عقارب الساعة

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

الخياراتالخيارات
تركيز بؤريزوم
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اإلصدار 4.40  211 P :دليل املالك X-T3

ضبط شاشة اللمس
متكني أو تعطيل عنارص التحكم يف شاشة اللمس.

الوصفالوصفالخيارالخيار
x إعداد شاشة 

اللمس
ON: تعمل شاشة LCD كشاشة ملس أثناء التصوير.• 

OFF: تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.• 

x إعداد النقر 
املزدوج

ON: انقر عىل شاشة LCD مرتني لتكبري الهدف أثناء التصوير.• 

OFF: تم تعطيل زوم اللمس.• 

متكني أو تعطيل إمياءات الوظائف اللمسية.c وظيفة اللمس

زوم باللمس
ON: إذا كانت العدسة تدعم زوم اللمس، فيمكنك التكبري والتصغري عن طريق ملس شاشة • 

.LCD

OFF: تم تعطيل زوم اللمس.• 

a إعداد شاشة 
اللمس

ON: تعمل شاشة LCD كشاشة ملس أثناء العرض.• 

OFF: تم تعطيل عنارص التحكم يف اللمس.• 

إعدادات منطقة شاشة 
EVF ملس

د منطقة شاشة LCD املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس بينام يكون معني املنظر نِشطًا. حدِّ
مُيكن تحديد املنطقة املُستخدمة لعنارص التحكم باللمس من:• 
6 (الكل) ⁃
0 (النصف األمين) ⁃
2 (الربع األمين األعىل) ⁃
4 (الربع األمين األسفل) ⁃

1 (النصف األيرس) ⁃
3 (الربع األيرس األعىل) ⁃
5 (الربع األيرس األسفل) ⁃

اخرت OFF إللغاء متكني عنارص التحكم باللمس بينام يكون معني املنظر نِشطًا.• 
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اإلصدار 4.50  216 P :دليل املالك X-T3

Bluetooth إعدادات
.Bluetooth ضبط إعدادات

الوصفالوصفالخيارالخيار

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

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

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

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

تشغيل/إيقاف 
Bluetooth

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

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

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

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

إعداد مزامنة الهاتف الذيك

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

املوقع&الوقت: مزامنة الوقت واملوقع.• 
املوقع: مزامنة املوقع.• 
الوقت: مزامنة الوقت.• 
إيقاف: إيقاف املزامنة.• 

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

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

ميكن استخدام الخيار أمر إرسال الصور يف قامئة C (العرض) لتحديد الصور املراد تحميلها عندما يكون • 
إرسال صورة تلقايئ متوقًفا عن التشغيل.
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وضعية االتصال
اضبط اإلعدادات لالتصال بأجهزة خارجية.

الوصفالوصفالخيارالخيار

USB قاريء بطاقة
يؤدِّي توصيل الكامريا إىل جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إىل متكني وضع نقل 

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

التصوير التلقايئ املتصل 
USB

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

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

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

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

يتاح التصوير عن بعد وتسجيل األفالم عندما تكون الكامريا متصلة بجهاز متوافق • 
مثل جهاز الجمبال أو الطائرة اآللية. استخدم قرص األوضاع الخاص بالكامريا للتبديل 

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

التصوير املتصل الثابت 
USB

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

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

بطاقة الذاكرة تحت اإلعدادات االفرتاضية.
التصوير املتصل الالسليك 

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

D ضبط التوصيل > أعداد الشبكة.
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الوصفالوصفالخيارالخيار

تحويل USB أويل/استعادة

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

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

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

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

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

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

 •:Capture One Express Fujifilm

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

 •:Capture One Pro Fujifilm

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

 •:Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin

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

 •:FUJIFILM X Acquire

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

 •:FUJIFILM X RAW STUDIO

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

 •:RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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أزرار وظائف العدسة
اخرت األدوار التي تقوم بها أزرار الوظائف املوجودة يف العدسة (حيثام ينطبق ذلك).

اإلعدادات االفرتاضية ألزرار وظائف العدسة
تكون التعيينات االفرتاضية كام ييل:

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

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

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

محاكاة فيلم• 
تأثري حبيبي• 
تأثري لون متعدد• 
نطاق دينامييك• 
D أولوية النطاق• 
توازن البياض• 
اخرت ضبط عادي• 
منطقة الرتكيز• 
تحقق من تركيز بؤري• 
 •AF وضع
 •AF-C اإلعدادات املخصصة لـ
 •op تحديد الوجه
 •OFF/تشغيل اكتشاف الوجه
محدد نطاق الرتكيز التلقايئ• 
إعداد املشغل• 
وضع أداة البحث عن الرياضة• 
 •Js اللقطة املسبقة
مؤقت ذايت• 
نوع الغالق• 
تقليل الوميض• 
إعداد ISO تلقايئ• 
وضع مثبت الصورة• 
االتصال الالسليك• 
ضبط خاصية الفالش• 
 •TTL قفل
فالش النمذجة• 

تسجيل HD كامل برسعة عالية• 
إعداد الزيربا• 
ضبط مستوى املايك الداخيل/الخارجي• 
التحكم يف الصامت يف الفيلم• 
مراجعة عمق النطاق• 
معاينةالتعرض/• 

توازن البياض لوضع يدوي
منظر طبيعي مبارش• 
رسم بياين نسيجي• 
مستوى إلكرتوين• 
وضع املؤرشات الكبرية• 
حلقة التحكم يف الرتكيز/الزوم• 
 رسعة تقريب  ثابتة (تقريب)• 
 رسعة تبعيد ثابتة (زاوية عريضة)• 
F تركيز رسعة ثابتة (قريب)• 
F تركيز رسعة ثابتة (بعيد)• 
قفل AE فقط• 
قفل AF فقط• 
 •AE/AF قفل
 •AF تشغيل
قفل AWB فقط• 
ضبط بؤرة العدسة• 
األداء• 
إرسال تلقايئ للصورة• 
د وجهة املزاوجة•  حدِّ
 •Bluetooth تشغيل/إيقاف
تشغيل• 
ال يشء• 

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

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

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

قبل ضبط الزوم.

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

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

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

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

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

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

ميكن اختيار الرسعة التي ميكن بها ضبط الزوم عن طريق أزرار الزوم باستخدام D إعداد الزر/الطلب > • 
ضبط تركيز/زوم للعدسة.
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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-W126S/NP-W126 ميكن عند الحاجة رشاء بطاريات إضافية عالية السعة طراز :NP-W126S/NP-W126

قابلة إلعادة للشحن.
شواحن البطاريةشواحن البطارية

BC-W126S/BC-W126: ميكن رشاء أجهزة شحن بطارية بديلة عند الحاجة. عند 20+° مئوية، يقوم 

جهاز BC-W126S/ BC-W126 بشحن بطارية NP-W126S/NP-W126 يف حوايل 150 دقيقة.
توصيالت التيار املبارشتوصيالت التيار املبارش

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

الكامريا مبحول الطاقة AC-9VS املزود مع مقابض البطارية الرأسية االختيارية.
أجهزة تحكم عن بعدأجهزة تحكم عن بعد

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

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

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

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

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

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

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

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

أغطية العنيأغطية العني
EC-GFX/EC-XT S/EC-XT M/EC-XT L/EC-XH W: قم برتكيب أغطية العني ملعني املنظر ملنع ترسب الضوء إىل 

نافذة معني املنظر.
وحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيتوحدات فالش مزودة بقاعدة تثبيت

EF-X500: باإلضافة إىل التحكم اليدوي والتحكم يف فالش TTL، يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم 

الدلييل 50 (ISO 100، م) وهي تدعم التزامن عايل الرسعة (FP) مام يسمح باستخدامها مع رسعات الغالق التي 
تتجاوز رسعة مزامنة الفالش. ميكن أيًضا استخدامها كوحدة فالش رئيسية أو وحدة فالش عن بعد للتصوير الالسليك 

.Fujifilm والتحكم بالفالش الالسليك البرصي من EF-BP1 عن بعد بالفالش نظرًا لتميُّزها بحزمة بطاريَّة خيارية طراز
.AA حزمة بطارية لوحدات الفالش الخاصة بقاعدة التثبيت. يستوعب حتى 8 بطاريات :EF-BP1

EF-42: يُنسب لوحدة الفالش القابلة للرتكيب هذه الرقم الدلييل 42 (ISO 100، م) وتدعم التحكم اليدوي والتحكم 

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

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

(ال تدعم التحكم اليدوي بالفالش).
مقابض البطارية الرأسيةمقابض البطارية الرأسية

VG-XT3: راجع "مقابض البطارية الرأسية".

الحامل ثاليث القوامئمقابض الحامل ثاليث القوائمالحامل ثاليث القوامئمقابض الحامل ثاليث القوائم
TG-BT1: تتيح لك هذه املقابض تسجيل األفالم أو التقاط الصور الفوتوغرافية أو ضبط الزوم يف عدسات الزوم 

الكهريب اآليل املتوافقة أثناء اإلمساك مبقبض الحامل ثاليث القوائم هذا بعد توصيله بالكامريا عرب البلوتوث.
مقبض اليدمقبض اليد

MHG-XT3: يتميز بوجود مقبض مطور. ميكن إزالة البطاريات وبطاقات الذاكرة مع بقاء املقبض يف مكانه، حيث إن 

املقبض مزود بحاجز للرتكيب بقواعد التثبيت الرسيع. 
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حقيبة جلديةحقيبة جلدية
BLC-XT3: 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.

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

طقم أغطيةطقم أغطية
CVR-XT3: طقم أغطية لـ X-T3. تحتوي عىل غطاء طرف املزامنة وغطاء قاعدة التثبيت وغطاء املوصل، باإلضافة إىل 

غطاءين ملوصل مقبض البطارية الرأيس (أحدهام أسود اللون واآلخر فيض اللون).
instaxinstax  SHARESHARE طابعات طابعات

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

.AC-9V ا تدعم هذه الكامريا محوِّل طاقة التيار املرتدد طراز   O 
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مذكرات
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