
دليل املالك  AR
شكرًا لك عىل رشائك هذا املنتج.

عند تركيب هذا املنتج يف الكامريا، فإنه يتيح لك اإلمكانيات التالية:
تحميل الصور إىل خادم FTP عرب الشبكات املحلية السلكية أو الالسلكية أو الهواتف • 

USB الذكية املرتبطة باستخدام
التحكم يف الكامريا وتسجيل األفالم من متصفح الويب عىل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذيك • 

أو جهاز لوحي (يف حال الرغبة، ميكن استخدام مرسالت متعددة للتحكم املتزامن يف عدة 
كامريات)

التقاط الصور عرب الشبكة املحلية السلكية أو الالسلكية (التصوير املرتبط)• 
تركيب بطاريات إضافية لتشغيل الكامريا لفرتات طويلة (يستوعب املنتج ما يصل إىل • 

بطاريتني إضافيتني، مام يعطيك ثالث بطاريات إجامالً، منها واحدة يف الكامريا)
عند استخدام هذا املنتج، راجع كالً من هذا الدليل والقسم الخاص مبرسالت امللفات يف 

دليل املالك الخاص بالكامريا املتاح من خالل املوقع اإللكرتوين التايل.
https://fujifilm-x.com/support/manual/cameras/  

للحصول عىل معلومات ترخيص الربامج، تفضل بزيارة:
https://fujifilm-x.com/global/support/manual/accessories/  

مالحظات
لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربية، ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.

يرجى قراءة «تعليامت السالمة»، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام املنتج.

للعمالء يف كندا
NMB-003 (B)/CAN ICES-003 (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 FT-XH 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.
يقترص تشغيل األجهزة بنطاق الرتددات 5150– 5250 ميجاهرتز عىل االستخدام الداخيل 

فقط للحد من احتامل التداخل الضار مع القنوات املشرتكة ألنظمة األقامر االصطناعية 
املتنقلة.

التخلص 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.

احرص عىل قراءة هذه التعليامت قبل االستعامل
تعليامت السالمة

تأكد من استعاملك للكامريا بالشكل الصحيح. بعد االنتهاء من قراءة تعليامت السالمة، احتفظ بها يف 
مكان آمن. ترد معلومات السالمة الخاصة بالبطارية وامللحقات يف دليل الكامريا.

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.

الحرجة يف حال تجاهل تحذير أو اإلصابة  للوفاة  التعرض  الرمز عىل احتامل  يدل هذا 
املعلومات.

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

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»).

    تحذيرتحذير

افصل مقبس 
الطاقة

إذا وقعت أي مشكلإذا وقعت أي مشكلة، قم بإيقاف تشغيل اة، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وإزالة البطالكامريا وإزالة البطارية وفصل كبل رية وفصل كبل 
USB ومه ومهايئ التيار املرتدد مايئ التيار املرتدد من القابس.ن القابس. 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 غريبةال تسمح بدخول املاء أو أي أجسام غريبة إىل الكامريا أو كبال إىل الكامريا أو كبالت التوصيل.ت التوصيل. ال 
تستخدم الكامريا أو كبالت التوصيل عقب دخول املاء العذب أو املاء املالح أو 

اللنب أو املرشوبات أو سوائل التنظيف أو أي سوائل أخرى إليها. إذا ترسبت 
السوائل إىل الكامريا أو كبالت التوصيل، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وإزالة 

البطارية وفصل كبل USB ومهايئ التيار املرتدد من القابس. ميكن أن يتسبب 
االستمرار يف استعامل الكامريا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببائع 

Fujifilm الخاص بك.

ال تُستَخدم يف 
الحامم أو عند 

االستحامم

ال تستخدم الكامريا يف الحامم أو ال تستخدم الكامريا يف الحامم أو عند االستحامم.عند االستحامم. قد يتسبب هذا يف نشوب 
حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

ال تقم بفك 
املنتج

تجنب فك املتجنب فك املنتج أو تعديله (تجنبنتج أو تعديله (تجنب فتح هيكل املنتج مطل فتح هيكل املنتج مطلًقا).ًقا). عدم مراعاة هذا 
اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

ال تلمس األجزاء 
الداخلية

يف حالة كرس الغطايف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوء الخارجي نتيجة لسقوط أو ألي حادث آخر، الط أو ألي حادث آخر، ال تلمس  تلمس 
األجزاء الداخاألجزاء الداخلية املكشوفة.لية 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 تستخدم ال تستخدم البطارية إال كام هو البطارية إال كام هو موضح.موضح. ركب البطارية كام يوضح املؤرش.

تجنتجنب تفكيك البطاريات أوب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تسخينها. تعديلها أو تسخينها. تجنب إسقاط البطاريا تجنب إسقاط البطاريات أو ت أو 
الدّق عليها أو الدّق عليها أو رميها أو تعريضها لصدرميها أو تعريضها لصدمات قوية بشكل أو بآخمات قوية بشكل أو بآخر. ال تستخدم ر. ال تستخدم 
البطاريالبطاريات التي تظهر عالمات ات التي تظهر عالمات ترسب أو تشوه أو تغريترسب أو تشوه أو تغري اللون أو أية عيوب  اللون أو أية عيوب 

أأخرى. استخدم أجهزة الخرى. استخدم أجهزة الشحن املخصصة فقط إلعاشحن املخصصة فقط إلعادة شحن البطاريات القدة شحن البطاريات القابلة ابلة 
إلعادة الشحن والإلعادة الشحن وال تحاول إعادة شحن بط تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم اريات أيون الليثيوم أو البطاريات أو البطاريات 

القلويةالقلوية غري قابلة إلعادة ال غري قابلة إلعادة الشحن. تجنب تقصري دائرشحن. تجنب تقصري دائرة البطاريات أو تخزينة البطاريات أو تخزينها مع ها مع 
األجسام املعدناألجسام املعدنية.ية. 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 البطارياستخدم فقط البطارية أو محول التيار املة أو محول التيار املرتدد املحدد لالستخدارتدد املحدد لالستخدام مع هذا م مع هذا 
املنتج. الاملنتج. ال تستخدم جهد كهريب غري تستخدم جهد كهريب غري ذلك الذي ينص عليه  ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربيةمزود الطاقة الكهربية.. 

استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إىل حريق.
يف حال تيف حال ترسيب البطارية والمس رسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أالسائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل و مالبسك، اغسل 

املنطاملنطقة املصابة فوراً مباقة املصابة فوراً مباء نظيف واسترش طبيب أء نظيف واسترش طبيب أو اتصل برقم طوارئ.و اتصل برقم طوارئ.
الال تستخدم الشاحن لشحن تستخدم الشاحن لشحن بطاريات من طرازات أ بطاريات من طرازات أخرى غري املحددة هنا.خرى غري املحددة هنا. 
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 للشحن يف ترسيب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو 

انفجارها.
ال تستخدال تستخدم املنتج يف وجود أي م املنتج يف وجود أي مواد قابلة لالشتعال،مواد قابلة لالشتعال، أو الغازات القابلة  أو الغازات القابلة لالنفجار لالنفجار 

أو األتربة.أو األتربة.
عند حمل البطارية، ركّبعند حمل البطارية، ركّبها يف كامريا رقمية أها يف كامريا رقمية أو احتفظ بها يف الصندو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب. وق الَصلب. 

احتفظ بااحتفظ بالبطارية يف الصندوق البطارية يف الصندوق الصلَب عند تخزينها. لصلَب عند تخزينها. اعزل البطارية عند الاعزل البطارية عند التخلص تخلص 
منها بتغطية أطرمنها بتغطية أطرافها برشيط عزل.افها برشيط عزل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام 

معدنية أو بطاريات أخرى يف حدوث اشتعال أو انفجار.
اتبع التوجياتبع التوجيهات الصادرة عن مسؤويلهات الصادرة عن مسؤويل املستشفى والخطوط ا املستشفى والخطوط الجوية.لجوية. ينبعث عن 

هذا املنتج موجات راديو ترددية والتي ميكن أن تتداخل مع املعدات املالحية 
أو الطبية.

    تنبيهتنبيه
ال تحرك الكامال تحرك الكامريا أثناء توصيل محولريا أثناء توصيل محول التيار املرتدد بها. التيار املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل ال تشد كبل التوصيل لتفصل  لتفصل 

محول التيار امحول التيار املرتدد.ملرتدد. قد يتسبب هذا يف تلف كبل الطاقة أو األسالك ويؤدي إىل 
حريق أو صدمة كهربية.

ال تغط أو تلف الكاال تغط أو تلف الكامريا أو محول التيار مريا أو محول التيار املرتدد بقامش أو بطااملرتدد بقامش أو بطانية.نية. قد يتسبب هذا 
يف ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء أو وقوع حريق.

ال تستخدم القابس إذاال تستخدم القابس إذا كان تالًفا أو إذا مل كان تالًفا أو إذا مل يُكن مقاس منفذ الط يُكن مقاس منفذ الطاقة مناسًبا له.اقة مناسًبا له. إذ 
قد يؤدي عدم مراعاة هذا اإلجراء االحتياطي إىل نشوب حريق أو التعرض لصدمة 

كهربائية.
عند تنظيفك للكامريا عند تنظيفك للكامريا أو إذا كنت ال تنوي اأو إذا كنت ال تنوي استخدامها لفرتات ممتدستخدامها لفرتات ممتدة، اخرج ة، اخرج 

البطارية وافالبطارية وافصل وانزع محول التيارصل وانزع محول التيار املرتدد. املرتدد. قد يتسبب عدم فعل ذلك يف وقوع 
حريق أو صدمة كهربية.

عند االنتهاء من الشعند االنتهاء من الشحن، انزع الشاحن من محن، انزع الشاحن من مقبس التيار الكهريب.قبس التيار الكهريب. قد يتسبب ترك 
الشاحن موصالً مبقبس التيار الكهريب يف وقوع حريق.

تخلص من املنتج وفتخلص من املنتج وفًقا للوائح املحلية اًقا للوائح املحلية املّتبعة يف منطقتك.ملّتبعة يف منطقتك.

احتياطات االستخدام
أحكم ربط رأس مسامر القفل متاًما بعد تركيب املقبض بالكامريا.• 
ميكن تخزين غطاء موصل املقبض الرأيس/مرسل امللفات يف علبة البطارية.• 
أعد وضع غطاء موصل املقبض الرأيس/مرسل امللفات بالكامريا يف مكانه يف حالة عدم • 

استخدام املنتج.
استخدمه فقط مع البطاريات املخصصة لالستخدام مع هذا املنتج.• 
هذا املنتج غري مقاوم للامء. حافظ عىل األجزاء الداخلية خالية من املاء والرمل والغبار • 

والطني وامللح والغازات الضارة واملواد الغريبة األخرى. ال تضع املنتج عىل أسطح مبتلة. 
قبل االستخدام، احرص عىل إغالق تجويف البطارية وغطاء تجويف البطارية بإحكام.

تجنب ملس املوصالت. أعد وضع غطاء املوصل يف مكانة عند النقل.• 
أجهزة شبكة الالسليك: تنبيهات

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام جهاز اإلرسال الالسليك.
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.

ال تستخدم سال تستخدم سوى جهاز شبكة السلكيةوى جهاز شبكة السلكية.. وال تتحمل Fujifilm 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 الكامريا مع جهاز الكمبيوتر 

أو األجهزة األخرى التي تتطلب درجة أكرب من املوثوقية من تلك التي تقدمها أجهزة 
الشبكة الالسلكية، تأكد من اتخاذ جميع االحتياطات الرضورية لضامن األمن ومنع حدوث 

أي عطل.
يستخدم فقط يف ايستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الدولة التي تم رشاء الجهاز منها.لجهاز 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. ال تتحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية مشكالت قد تنشأ عن 

االستخدام يف مناطق ذات سلطات قضائية أخرى.
ال تستال تستخدم الجهاز يف األماكخدم الجهاز يف األماكن املعرضة إىل مجاالتن املعرضة إىل مجاالت مغناطيسية أو كهرباء مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو  إستاتيكية أو • 

تداخل تداخل من موجات الراديو.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.
األمن: تنقل أجهزة الشبكة الالسلكية البيانات عرب اتصاالت السلكية، وبالتايل فإن • 

استخدامها يتطلب اهتامماً أكرب باألمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.
ال تتصل بشبكات غري معروفة أو شبكات لست مخوالً باالتصال بها، حتى إذا ظهرت  -

عىل جهازك، أي أن هذا االتصال قد يعترب غري مرصح به. وهكذا ينبغي لك عدم االتصال 
سوى بالشبكات التي لك حق االتصال بها فقط.

واعلم بأن اإلرسال الالسليك قد يكون ُمعرًضا لالعرتاض من قبل جهات خارجية. -
ال توصل هذا الجهاز مبارشًة بشبكات االتصاالت (مبا يف ذلك الشبكات املحلية الالسلكية  -

العامة) التي يديرها مقدمو خدمات الجّوال أو الهاتف الثابت أو اإلنرتنت أو خدمات 
االتصاالت األخرى.

ميكن أن يعاقب القانوميكن أن يعاقب القانون عىل ما ييل:ن عىل ما ييل:• 
تفكيك أو تعديل هذا الجهاز -
إزالة عالمات شهادة الجهاز -

هذا الجهاز يعمهذا الجهاز يعمل عىل نفس الرتدد الخل عىل نفس الرتدد الخاص باألجهزة التجاريةاص باألجهزة التجارية والتعليمية والطبية  والتعليمية والطبية ووحدات ووحدات • 
إرسال الالسليكإرسال 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 ملنع حدوث تداخل مع األجهزة الواردة أمع األجهزة الواردة أعاله، التزم باالحتياعاله، التزم باالحتياطات التالية.طات 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 

.Fujifilm منخفضة الجهد، اتصل بوكيل RFID تداخالً مع أجهزة تتبع
املُلحقات املرفقة

غطاء املوصل (يأيت ُمركَّبًا يف مرسل امللفات)• 
دليل املالك (هذا الدليل)• 

املواصفات
أطراف الدخل والخرجأطراف الدخل والخرج

موصل USB (من النوع C) USB3.2 Gen1x1مدخالت/مخرجات رقميةمدخالت/مخرجات رقمية
موصل الشبكة املحلية موصل الشبكة املحلية 

1000BASE-T،  100BASE-TX،  10BASE-Tالالسلكيةالالسلكية

مصدر الطاقة/أخرىمصدر الطاقة/أخرى

وحدة إمداد الطاقة
وحدة إمداد الطاقة

البطاريةالبطارية
NP-W235 بطارية قابلة للشحن موديل(متوفرة بشكل منفرد)(متوفرة بشكل منفرد)

مدة الشحنمدة الشحن

 بطاريات، مبا فيها 3 دقيقة تقريبًا (الوقت املطلوب لشحن 330
.(البطارية املوجودة داخل الكامريا

لشحن جهاز اإلرسال، عليك برتكيبه يف الكامريا، ثم توصيله • 
مبنفذ USB يف الكامريا.

وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 45 وات أو • 
أعىل، ميكن تقليل الوقت الالزم للشحن ليصل إىل 180 

دقيقة فقط.

درجة مئوية 40+ درجة مئوية إىل 10− مندرجة حرارة التشغيلدرجة حرارة التشغيل
(درجة مئوية أثناء شحن البطاريات 40+ درجة مئوية إىل 5+ من)

األبعاد (عرض × ارتفاع × األبعاد (عرض × ارتفاع × 
مم، باستثناء األجزاء البارزة 69,3 × مم 51,0 × مم 136,3عمق)عمق)

باستثناء البطارية ،%10 ± جراًما تقريبًا 352الوزنالوزن

ناقل الالسليكناقل الالسليك
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (بروتوكول الالسليك القيايس)قيايسقيايس

تردد التشغيلتردد التشغيل
 (الرتدد املركزي) (الرتدد املركزي)

رسائيل، إندونيسيا• 
: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، الربازيل، الصني، الهند، • 
كوريا، ماليزيا

: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  
(W53 ،W52) 5180 ميجاهرتز–5320 ميجاهرتز :  

(UNII-3) 5745 ميجاهرتز–5825 ميجاهرتز :  
االتحاد األورويب، اململكة املتحدة، اليابان، أسرتاليا، الرنويج، • 

نيوزيلندا، تركيا، هونغ كونغ، الفلبني، فيتنام، سنغافورة، 
تايالند، اإلمارات العربية املتحدة، روسيا، تايوان، اململكة 

العربية السعودية، قطر، البحرين، عامن، مرص، إيران، 
الكويت، لبنان، أوزبكستان

: 2412 ميجاهرتز–2462 ميجاهرتز (11 قناة)  
(W53 ،W52) 5180 ميجاهرتز–5320 ميجاهرتز :  

(W56) 5500 ميجاهرتز–5700 ميجاهرتز :  
البنية التحتيةبروتوكالت الوصولبروتوكالت الوصول

AR ُمرسل امللفات
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