
من أجل سالمتكمن 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.تحذير

يدل هذا الرمز عىل احتامل التعرض لإلصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية يف حال تجاهل املعلومات.تنبيه

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، اغلق الكامريا، انزع البطارية، وافصل وانزع محول 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. 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 تُستَخدم يف املرحاض 
أو عند مرشة االغتسال

ال تستخدم الكامريا يف املرحاض أو عند مرشة االغتسال. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.

ال تفك املنتج

ال تحاول مطلقاً تغيري أو تفكيك الكامريا (ال تقم مطلقاً بفك الغطاء). عدم االلتزام باتباع هذا التدبري الوقايئ قد يؤدي إىل 
نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

ال تلمس األجزاء 
الداخلية

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 تلو 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. قد يتسبب هذا يف سقوط الكامريا أو انقالبها مسببة إصابة.

ال تحاول إطالقاً 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. قد يتسبب هذا يف صدمة كهربية نتيجة لتيار مستحث ناتج عن 
الربق.

ال تستخدم البطارية إال كام هو موضح. ركب البطارية كام يوضح املؤرش.
تجنب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تسخينها. تجنب إسقاط البطاريات أو الدّق عليها أو رميها أو تعريضها لصدمات 

قوية بشكل أو بآخر. ال تستخدم البطاريات التي تظهر عالمات ترسب أو تشوه أو تغري اللون أو أية عيوب أخرى. 
استخدم أجهزة الشحن املخصصة فقط إلعادة شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن وال تحاول إعادة شحن بطاريات 

أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غري قابلة إلعادة الشحن. تجنب تقصري دائرة البطاريات أو تخزينها مع األجسام 
املعدنية. عدم مراعاة هذه االحتياطات قد يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتعالها أو انفجارها أو ترسبها، مام 

يسبب نشوب حريق، أو اإلصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.
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. استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إىل حريق.
يف حال ترسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة املصابة فوراً مباء نظيف واسترش طبيب 

أو اتصل برقم طوارئ.
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. انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع واألطفال 
الصغار.

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. 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 لإلنفجار أو األتربة.

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 عزل. 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. 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. 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. ينبعث عن هذا املنتج ترددات السلكية والتي ميكن أن 
تتداخل مع املعدات املالحية أو الطبية.

 تنبيه تنبيه
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 جداً. ال ترتك الكامريا يف أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء 

شمس مبارش. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق.
ال تضع أجسام ثقيلة عىل الكامريا. قد يؤدي هذا إىل سقوط أو انقالب األجسام الثقيلة ما يؤدي إىل اإلصابة.

 تنبيه تنبيه
ال تحرك الكامريا أثناء توصيل محول التيار الكهربايئ املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل لتفصل محول طاقة التيار الكهريب 

املرتدد. 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. 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. 

قد يتسبب عدم فعل ذلك يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.
عند االنتهاء من الشحن، انزع الشاحن من قابس التيار الكهريب. قد يتسبب ترك الشاحن موصالً بقابس التيار الكهريب يف 

وقوع حريق.
عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك لتثبيت البطاقة ثم أخرجها برفق. 

قد تحدث إصابة للشخص الذي يتعرض لالرتطام بواسطة البطاقة التي تم إخراجها.
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.

خطر حدوث انفجار يف حال تركيب البطارية بطريقة غري صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مامثل فقط.

البطارية وإمداد 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
قم بقراءة هذا القسم إذا كانت الكامريا الخاصة بك تستخدم بطاريات الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن.
ال تأيت البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعاملها. احتفظ بالبطارية يف علبتها يف حالة عدم االستخدام.

مالحظات 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 البطارية ■
اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية املرفق. سيزيد وقت الشحن عند درجات الحرارة املحيطة التي تقل عن 10+ درجة 
مئوية، أو أعىل من 35+ درجة مئوية. ال تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، أو عند درجات حرارة 

تقل عن 0 درجة 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 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.

التخزين ■
قد يضعف أداء الكامريا إذا تركت البطارية دون استخدام لفرتة طويلة بعد شحنها بالكامل. افرغ البطارية قبل التخزين.

يف حال عدم استخدام الكامريا لفرتة طويلة، انزع البطارية واحفظها يف مكان جاف يف درجة حرارة ما بني 15+ درجة مئوية و 
25+ درجة مئوية. ال تحفظ البطارية يف مكان يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

تنبيهات: 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 فوراً 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 البطاريات ■

تخلص من البطاريات املستهلكة طبقاً للقوانني املحلية.
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.• 
اغلق الكامريا قبل فصل محول التيار. افصل محول الطاقة عن طريق شد القابس وليس الكبل.• 
ال تستخدم محول التيار مع أجهزة أخرى.• 
ال تفكك املنتج.• 
ال تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة.• 
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.• 

استخدام الكامريا
ال توجه الكامريا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، 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 صورة تجريبيةالتقاط صورة 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.



من أجل سالمتك

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. يُطلب أيضا من املستخدمني مالحظة أنه يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي عىل صور أو بيانات 

محمية مبوجب حقوق النسخ طبقاً 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 الوقائية 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 إىل عينيك، قم بشطف العني املصابة مباء نظيف ملدة ال تقل عن 15 دقيقة واحصل عىل العناية • 

الطبية فوًرا.
يف حال ابتالع الكريستال السائل، اغسل فمك كامالً باملاء. ارشب كمية كبرية من املاء وحاول التقيؤ، ثم احصل عىل املساعدة الطبية.• 

عىل الرغم من أن شاشة العرض يتم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة عىل اإلطالق، إال أنها قد تحتوي عىل وحدات بيكسل تكون 
يف حالة إضاءة أو عدم إضاءة دوماً. ال يعد ذلك خلل بالشاشة، ولن تترضر الصور املسجلة بواسطة الكامريا من جراء ذلك.

معلومات العالمة التجاريةمعلومات العالمة التجارية
 .FUJIFILM تقسيم صورة رقمية هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة

xD-Picture Card و E هي عالمات تجارية خاصة برشكة FUJIFILM. حروف الطباعة املذكورة هنا تم تطويرها بشكل 
 Apple عالمات تجارية خاصة برشكة macOS و Mac OS  ،Macintosh تعد DynaComware Taiwan Inc. حرصي من قبل

 .Inc يف الواليات املتحدة، والبلدان األخرى. تعد Windows عالمة تجارية مسجلة لرشكة 
Microsoft Corporation يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى. ®Wi-Fi و ®Wi-Fi Protected Setup هام عالمتان تجاريتان 

لتان لصالح Wi-Fi Alliance. الشعارات SDHC و SDXC هي عالمات تجارية خاصة برشكة SD-3C، LLC. شعار HDMI عالمة  مسجَّ
تجارية. كافة األسامء التجارية األخرى املذكورة يف هذا الدليل عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ملالكيها.

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.

Exif PrintExif Print ( (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.
ملحوظة هامة: 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.
للعمالء يف كنداللعمالء يف كندا

NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

.ICES-003 مع املعايري الكندية B تنبيه: تتوافق هذه املعدة من الفئة
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 يتم تلقيه، مبا يف ذلك التداخل الذي ميكن 

أن يؤدي إىل التشغيل غري املرغوب فيه.
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 X100F 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 للرتددات الالسلكية املحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.

التخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزليةالتخلص من املعدات الكهربية واإللكرتونية املنزلية
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 دول االتحاد األورويب، الرنويج، أيسلندة وليختنشتاين: 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.

فيام يتعلق بإعالن التوافق، يُرجى زيارة 
. http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x100f/pdf/index/fujifilm_x100f_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. FUJIFILM ال تتحمل مسؤولية أية تلفيات تحدث بسبب 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. 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. 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 • 
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.
 •.OFDM و DSSS تعمل وحدة إرسال الالسليك عىل حزمة الرتدد 2,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني

أجهزة شبكة الالسليك: تنبيهات
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. 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 انقل الجهاز إىل مكان آخر. إذا الحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخالً مع أجهزة تتبع RFID منخفضة 
.FUJIFILM الجهد، اتصل بوكيل

2.4DS/OF4 DSSS يشري هذا امللصق إىل أن هذا الجهاز يعمل عىل حزمة الرتدد 2,4 جيجاهرتز باستخدام التعديلني
و OFDM وقد يتسبب يف حدوث تداخل عند مسافات تصل حتى 40 م.

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x100f/pdf/index/fujifilm_x100f_cod.pdf



