
دليل املالك  AR
شكًرا لك عىل رشائك هذا املنتج. اقرأ هذه اإلرشادات قبل االستخدام واحتفظ بها يف مكان 

آمن.
عند استخدام هذا املنتج، راجع كالً من هذا الدليل والقسم الخاص باملقابض الرأسية يف 

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

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.

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.

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. تتوفر معلومات السالمة الخاصة بالبطارية وامللحقات يف دليل الكامريا املتاح للتنزيل من 

موقع Fujifilm اإللكرتوين.
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

يف حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكامريا، ثم انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار يف حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكامريا، ثم انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار 
املرتدد.املرتدد. ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا أثناء انبعاث دخان أو أي رائحة  ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا أثناء انبعاث دخان أو أي رائحة 

غريبة أو عندما تكون يف حالة غري طبيعية يف نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. غريبة أو عندما تكون يف حالة غري طبيعية يف نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. 
اتصل بوكيل اتصل بوكيل FujifilmFujifilm يف منطقتك. يف منطقتك.

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، ثم انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار املرتدد. ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا 

يف نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. اتصل بوكيل Fujifilm يف منطقتك.

ال تُستَخدم 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.

ال تقم بفك 
املنتج

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 كنتيجة لسقوط املنتج أو أي حادث آخر، ال تلمس األجزاء الداخلية يف حالة كرس الغطاء الخارجي كنتيجة لسقوط املنتج أو أي حادث آخر، ال تلمس األجزاء الداخلية 
املكشوفة.املكشوفة. عدم مراعاة هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف التعرُّض لصدمة كهربائية أو اإلصابة كنتيجة للمس 

ه باملنتج  األجزاء التالفة. انزع البطارية فوًرا، مع االنتباه تفاديًا للتعرض لإلصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجَّ
إىل نقطة الرشاء لالستشارة.

ال تستخدم البطارية إال كام هو موضح.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 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 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 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 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.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 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.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 فوًرا مباء نظيف يف حال ترسيب البطارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة املصابة فوًرا مباء نظيف 

واسترش طبيب أو اتصل برقم الطوارئ عىل الفور.واسترش طبيب أو اتصل برقم الطوارئ عىل الفور.

    تحذيرتحذير
ال تستخدم شاحن لشحن البطاريات غري املحدد هنا.ال تستخدم شاحن لشحن البطاريات غري املحدد 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 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.

عند حمل البطارية، ركّبها يف كامريا رقمية أو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب.عند حمل البطارية، ركّبها يف كامريا رقمية أو احتفظ بها يف الصندوق الَصلب. احتفظ بالبطارية يف احتفظ بالبطارية يف 
الصندوق الصلَب عند تخزينها.الصندوق الصلَب عند تخزينها. اعزل البطارية عند التخلص منها بتغطية أطرافها برشيط عزل.اعزل البطارية عند التخلص منها بتغطية أطرافها برشيط عزل. قد يتسبب 

اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو بطاريات أخرى يف حدوث اشتعال أو انفجار.

    تنبيهتنبيه
ال تحركال تحرك الكامريا أثناء توصيل محول التيار الكهربايئ املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل لتفصل محول التيار  الكامريا أثناء توصيل محول التيار الكهربايئ املرتدد بها. ال تشد كبل التوصيل لتفصل محول التيار 

الكهريب.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.

ال تستخدم القابس إذا كان تالًفا أو إذا مل يُكن مقاس منفذ الطاقة مناسًبا له.ال تستخدم القابس إذا كان تالًفا أو إذا مل يُكن مقاس منفذ الطاقة مناسًبا له. عدم مراعاة هذا 
اإلجراء االحتياطي قد يؤدي إىل نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

عند تنظيفك للكامريا أو إذا كنت ال تنوي استخدامها لفرتات ممتدة، اخرج البطارية وافصل عند تنظيفك للكامريا أو إذا كنت ال تنوي استخدامها لفرتات ممتدة، اخرج البطارية وافصل 
وانزع محول التيار الكهريب.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.

تخلص من املنتج وفًقا للوائح املحلية املّتبعة يف منطقتك.تخلص من املنتج وفًقا للوائح املحلية املّتبعة يف منطقتك.

احتياطات االستخدام
أحكم ربط رأس مسامر القفل متاًما بعد تركيب املقبض بالكامريا.• 
ميكن تخزين غطاء موصل املقبض الرأيس يف علبة البطارية.• 
أعد وضع غطاء موصل الكامريا 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.• 
املُلحقات املرفقة

غطاء املوصل (يأيت ُمركَّبًا يف املقبض الرأيس)• 
دليل املالك (هذا الدليل)• 

املواصفات

وحدة إمداد الطاقة
وحدة إمداد الطاقة

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

مدة الشحنمدة الشحن
330 دقيقة تقريبًا (الوقت املطلوب لشحن 3 بطاريات، مبا فيها البطارية املوجودة 

داخل الكامريا).
وباستخدام جهاز يوفر خرج طاقة بقدرة 45 وات أو أعىل، ميكن تقليل 

الوقت الالزم للشحن ليصل إىل 180 دقيقة فقط.

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

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

314 جراًما تقريبًا %10 ±، باستثناء البطاريةالوزنالوزن

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
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