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من أجل سالمتك
تأكد من قراءة هذه املالحظات قبل االستخدام

مالحظات األمان
شكًرا لك عىل رشاء هذا املنتج. لإلصالح، والتفتيش، واالختبار الداخيل، اتصل بوكيل Fujifilm الخاص بك.

للكامريا •  املالك  دليل  إىل  باإلضافة  األمان هذه،  اقرأ مالحظات  ا.  ا صحيًح استخداًم العدسة  استخدام  تأكد من 
بعناية قبل االستخدام.

بعد االنتهاء من قراءة مالحظات األمان هذه، احفظها يف مكان آمن.• 

حول األيقونات
حة أدناه يف هذا املستند لإلشارة إىل مدى خطورة اإلصابة أو الرضر الذي ميكن أن  يتم استخدام األيقونات املوضَّ
ينتج إذا تم تجاهل املعلومات التي تشري إليها األيقونة وإذا تم استخدام املنتج بشكل غري صحيح كنتيجة لذلك.

تجاهل تحذير تم  إذا  خطرية  إصابة  إىل  التعرض  أو  الوفاة  إمكانية  إىل  األيقونة  هذه  تشري 
املعلومات.

تشري هذه األيقونة إىل إمكانية التعرض إىل إصابة شخصية أو حدوث أرضار مادية إذا تنبيه
تم تجاهل املعلومات.

ة اإلرشادات التي يجب اتباعها. حة أدناه لإلشارة إىل ماهيَّ تُستخدم األيقونات املوضَّ

األيقونات الثالثية تخربك بأن هذه املعلومات تتطلب االنتباه ("مهم").

األيقونات املستديرة التي تحتوي عىل خط قطري تخربك بأن الفعل املُشار إليه ممنوع ("ممنوع").

نة التي تحتوي عىل عالمة تعجب تشري إىل وجوب تنفيذ يشء ما ("الزم"). الدوائر امللوَّ

MK50-135mmT2.9  / MK18-55mmT2.9  E

 تحذير تحذير
اإلجراء  هذا  مراعاة  عدم  املنتج.  من  الخلفي  أو  األمامي  الطرف  يف  املوجودة  الخيوط  تلمس  ال 

الوقايئ قد يتسبب يف حدوث إصابة.
مراعاة  عدم  املكسورة.  األجزاء  تلمس  ال  آخر،  حادث  أي  أو  لوقوعه  كنتيجة  املنتج  تلف  حالة  يف 

هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف حدوث إصابة.

ال تضعه عىل أسطح غري ثابتة. قد يسقط املنتج، مام يتسبب يف اإلصابة.

ال تنظر إىل الشمس خالل العدسة أو محددات املنظر. عدم مراعاة هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب 
يف إعاقة برصية دامئة.

 تنبيه تنبيه
مركبة  يف  املنتج  هذا  ترتك  ال  شديدة.  حرارة  لدرجات  معرَّضة  مواقع  يف  املنتج  هذا  ترتك  ال 
اندالع  يف  يتسبب  قد  االحتياطي  اإلجراء  هذا  مراعاة  عدم  املبارشة.  الشمس  أشعة  قرب  أو  مغلقة 

نريان أو اإلصابة بحروق.
إذا  باألذى  األطفال  إصابة  يف  املنتج  هذا  يتسبب  قد  الصغار.  األطفال  متناول  عن  بعيًدا  ُيحفظ 

تُرك يف متناولهم.
كانت  إذا  أهداف ذات خلفية مضيئة.  الشمس عند تصوير  اإلطار ألشعة  تعرُّض  احرص عىل عدم 
أو  نريان  اندالع  الكامريا يف  املسلَّط عىل  يتسبب ضوئها  فقد  منه،  بالقرب  أو  اإلطار  داخل  الشمس 

اإلصابة بحروق.
الشمس  أشعة  عن  بعيًدا  واحفظه  العدسة  أغطية  بتبديل  قم  املنتج،  استخدام  عدم  حالة  يف 

املبارشة. ميكن أن يتسبب تركيز العدسة عىل أشعة الشمس يف اندالع نريان أو اإلصابة بحروق.

أو  املنتج  يسقط  قد  األرجل.  ثاليث  حامل  عىل  بة  مركَّ تكون  حينام  العدسة  أو  الكامريا  تحمل  ال 
يرتطم بأشياء أخرى، مام يتسبب يف حدوث إصابة.

مقدمة
شكرًا لك عىل رشاء هذا املنتج. تأكد من قراءة هذا الدليل وفهم محتوياته قبل استخدام الكامريا. احفظ هذا الدليل يف مكان بحيث ميكن لكل من يستخدم هذا 

املنتج قراءته.

معلومات حول هذا الدليل
 MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9   E-mount العدسات  :FUJINON من  التالية  السينامئيات  العدسات  تخص  إرشادات  عىل  الدليل  هذا  يشتمل 

.MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9  X-mount والعدسات

الرموز ■
Q .تشري هذه األيقونة إىل معلومات يجب قراءتها ملنع تلف املنتج

R .تشري هذه األيقونة إىل معلومات إضافية قد تكون مفيدة عند استخدام املنتج

.MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9  E-mount تشري هذه األيقونة إىل إرشادات تخص العدسات  E
.MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9  X-mount تشري هذه األيقونة إىل إرشادات تخص العدسات  X

.X-mount و E-mount تنطبق اإلرشادات التي ال تحمل أي من األيقونتني املوضحتني أعاله عىل كل من العدستني
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MKX50-135mmT2.9  / MKX18-55mmT2.9  X

 تحذير تحذير

ال تستخدم 
املنتج في 
احلمام أو 
الدُّش

اندالع  يف  يتسبب  قد  الوقايئ  اإلجراء  هذا  مراعاة  عدم  املاء.  إىل  تعرِّضه  أو  املنتج  تغطِّس  ال 
ائية. نريان أو التعرُّض إىل صدمة كهرب

ال تفكِّك املنتج

يف  يتسبب  قد  الوقايئ  اإلجراء  هذا  مراعاة  عدم  الخارجي).  الغطاء  تفتح  (ال  املنتج  ك  تفكِّ ال 
نشوب حريق أو التعرُّض لصدمة كهربية كنتيجة لحدوث خلل يف املنتج.

ال تلمس األجزاء 
الداخلية

األجزاء  تلمس  ال  آخر،  حادث  أي  أو  املنتج  لسقوط  كنتيجة  الخارجي  الغطاء  كرس  حالة  يف 
ائية أو  الداخلية املكشوفة. عدم مراعاة هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف التعرُّض لصدمة كهرب
تالفة. انزع بطارية الكامريا فوًرا، مع التحوُّط لتفادي التعرُّض  اإلصابة كنتيجة للمس األجزاء ال

ائية، وتوجه باملنتج إىل نقطة الرشاء لالستشارة. لإلصابة أو صدمة كهرب

ال تضعه عىل أسطح غري ثابتة. قد يسقط املنتج، مام يتسبب يف اإلصابة.

قد  الوقايئ  اإلجراء  هذا  مراعاة  عدم  املنظر.  محددات  أو  العدسة  خالل  الشمس  إىل  تنظر  ال 
يتسبب يف إعاقة برصية دامئة.

 تنبيه تنبيه
شديدة  املناطق  أو  الدخان  أو  للبخار  املعرَّضة  املناطق  يف  تستخدمه  أو  املنتج  تحفظ  ال 
الرطوبة أو املليئة باألتربة. عدم مراعاة هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف اندالع نريان أو حدوث 

صدمة كهربية.
شديدة  حرارة  لدرجات  املعرَّضة  املناطق  يف  أو  املبارش  الشمس  ضوء  يف  املنتج  ترتك  ال 
االرتفاع كمركبة مغلقة يف يوم مشمس. عدم مراعاة هذا اإلجراء الوقايئ قد يتسبب يف نشوب 

حريق.
باألذى  األطفال  إصابة  يف  املنتج  هذا  يتسبب  قد  الصغار.  األطفال  متناول  عن  بعيًدا  ُيحفظ 

إذا تُرك يف متناولهم.
يتسبب يف حدوث  قد  الوقايئ  اإلجراء  مراعاة هذا  مبللتني. عدم  بيدين  املنتج  تستخدم هذا  ال 

صدمة كهربية.
إذا  مضيئة.  خلفية  ذات  أهداف  تصوير  عند  الشمس  ألشعة  اإلطار  تعرُّض  عدم  عىل  احرص 
كانت الشمس داخل اإلطار أو بالقرب منه، فقد يتسبب ضوئها املسلَّط عىل الكامريا يف اندالع 

نريان أو اإلصابة بحروق.
الشمس  أشعة  عن  بعيًدا  واحفظه  العدسة  أغطية  بتبديل  قم  املنتج،  استخدام  عدم  حالة  يف 

املبارشة. ميكن أن يتسبب تركيز العدسة عىل أشعة الشمس يف اندالع نريان أو اإلصابة بحروق.

املنتج  يسقط  قد  األرجل.  ثاليث  حامل  عىل  بة  مركَّ تكون  حينام  العدسة  أو  الكامريا  تحمل  ال 
أو يرتطم بأشياء أخرى، مام يتسبب يف حدوث إصابة.

التخلص من املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف املنازل الخاصةالتخلص من املعدات الكهربائية واإللكرتونية يف املنازل الخاصة
يف االتحاد األورويب والرنويج وأيسلندا ولختنشتاين: يشري هذا الرمز املوجود عىل املنتج، أو يف 
فات  هذا الدليل ويف شهادة الضامن، و/أو عىل العلبة أن هذا املنتج يجب أال تتم معالجته كمخلَّ
ه به إىل نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير املعدات  منزلية.  بدالً من ذلك، يجب التوجُّ

ائية واإللكرتونية. الكهرب

بتأكدك من التخلص من هذا املنتج بالشكل الصحيح، ستساعد عىل تجنب العواقب السلبية املحتملة التي قد 
فات بطريقة خاطئة. تؤثر عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان، والتي قد تحدث نتيجة ملعالجة هذا املنتج كمخلَّ

إعادة  التفصيلية حول  املعلومات  الطبيعية.  ملزيد من  املوارد  الحفاظ عىل  التدوير يف  إعادة  ستساعد عملية 
تدوير هذا املنتج، الرجاء االتصال باملكتب املحيل يف مدينتك أو 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، الرجاء االتصال بالسلطات املحلية والسؤال عن طريقة التخلص الصحيحة.
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العناية باملنتج
يف حالة استخدام واقية عدسة، ال تلتقط العدسة أو متسكها باستخدام الواقية فقط.• 
استخدم منفاخ هواء للتخلص من األتربة والنسالة من أسطح العدسة أو املرشح. للتخلص من البقع وبصامت األصابع، أضف مقدارًا قليًال من منظف العدسة • 

إىل قطعة قامش قطنية ناعمة ونظيفة أو إىل منديل تنظيف عدسة ونظف العدسة من املركز نحو الخارج يف حركة دائرية، مع مراعاة عدم ترك لطخات أو 
ملس الزجاج بأصابعك.

ال تستخدم أبداً مذيب عضوي مثل مخفف الدهان أو البنزين بغرض تنظيف العدسة.• 
قم برتكيب الغطائني األمامي والخلفي يف حالة عدم استخدام العدسة.• 
احتفظ بالعدسة واملرشح يف أماكن باردة وجافة ملنع التعفن والصدأ. ال تخزنها يف ضوء الشمس املبارش أو مع مادة النفثا أو كرات كافور العثة.• 
حافظ عيل العدسة جافة. الصدأ ميكن أن يسبب رضرًا ال ميكن إصالحه. امسح قطرات املطر واملاء.• 
قد يتسبب ترك العدسة بالقرب من مدفأة أو أي مناطق أخرى شديدة الحرارة يف تلفها أو تشوهها.• 
ل الضباب عىل •  قد توجد حالة يتشكل بها الضباب عىل زجاج العدسة عندما يتم نقل العدسة من مكان بارد إىل مكان شديد الحرارة والرطوبة. لتفادي تشكُّ

الزجاج، قبل تحريك العدسة، دعها تتكيَّف لدرجة حرارة املحيط الذي سيتم فيه استخدام العدسة.
حافظ عىل نظافة أطراف توصيل إشارة العدسة (عدسات X فقط).• 
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ميزات العدسة
تم إعداد هذه العدسات لتسجيل أفالم الفيديو.

MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9  E
عدسات E-mounts يدوية عىل أكمل وجه وال متلك نقاط تالمس إلكرتونية. ال يوجد تبادل بيانات بني الكامريا والعدسة.

MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9  X
زة بنقاط تالمس إلكرتونية. ميكن أن يتم تبادل البيانات بني الكامريا والعدسة. عدسات X-mounts يدوية عىل أكمل وجه ومجهَّ

Q  ع وقد ال تتوفر بعض مزاياها يف اإلصدارات القدمية من نظام التشغيل الخاص بالكامريا. تأكد من تحديث نظام التشغيل قد ال تعمل العدسة كام هو متوقَّ
الخاص بالكامريا إىل أحدث إصدار. تتوافر التعليامت حول عرض إصدار نظام التشغيل الخاص بالكامريا وتحديث نظام التشغيل الخاص بالكامريا عىل املوقع 

اإللكرتوين التايل:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/#firmware  

إذا كنت غري متصًال بجهاز كمبيوتر، فيمكنك الحصول عىل الدعم من املوزع املحيل الخاص بك والذي ستجده مذكورًا يف نرشة   
"FUJIFILM Worldwide Network" املرفقة مع الكامريا.

ُلحقات املرفقة امل
MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9  E

 •(BU00006892-1** :رقم الجزء) غطاء العدسة األمامي
 •(BB00038220-1** :رقم الجزء) غطاء العدسة الخلفي
 •(BU00007584-1** :رقم الجزء :MK50-135mm /BU00007497-1** :رقم الجزء :MK18-55mm) واقي العدسة
 •(057B00742627* :رقم الجزء) غطاء واقي العدسة
 •(FZ00010454-1** :رقم الجزء) قامش االلتفاف
 •(047B00160740* :رقم الجزء) ذراع التكبري
 •(BB00038388-1** :لرتكيب عصا الدعم، رقم الجزء ،M3/25.5 مم)  قدم الدعم ×1
 •(BB00035717-1** :17.95 مم، لرتكيب عصا الدعم، رقم الجزء)  قدم اإلمداد × 2

MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9  X
 •(BU00006892-1** :رقم الجزء) غطاء العدسة األمامي
 •(BB00036846-1** :رقم الجزء) غطاء العدسة الخلفي
 •(BU00007584-1** :رقم الجزء :MKX50-135mm/ BU00007497-1**  :مم: رقم الجزءMKX18-55) واقي العدسة
 •(057B00742627* :رقم الجزء) غطاء واقي العدسة
 •(FZ00010454-1** :رقم الجزء) قامش االلتفاف
 •(047B00160740* :رقم الجزء) ذراع التكبري
 •(BB00041810-10* :لرتكيب عصا الدعم، رقم الجزء ،M5/18 مم)   قدم الدعم ×1
 •(BF00019594-1** :رقم الجزء) قدم طوق الحامل ثاليث األرجل

Q .أرقام األجزاء املوجودة بني قوسني مطلوبة عند طلب قطع الغيار أو االستبدال
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أجزاء العدسة
MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9  E

MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9  X

A غطاء واقية العدسة
B (8  P) واقية العدسة
C مقبض قفل الواقية
D مؤرش العدسة
E حلقة الرتكيز البؤري
F (العمق 3 مم ،M3)  4× مقابس الخدمة
G حلقة الزوم
H حلقة بؤرة العدسة
I حلقة ماكرو مع مفتاح ماكرو
J *عالمة الرتكيب

K *موصالت إشارة العدسة
L F.f (الرتكيز البؤري للحافة) مع مقبض القفل F.f حلقة
M (العمق 2.8 مم ،M3)  1× مقبس ذراع التكبري
N *مؤرش موضع الرتكيب لقدم الحامل ثاليث األرجل
O مقبس قدم الدعم
P عالمة تركيب الواقية
Q غطاء العدسة الخلفي
R غطاء العدسة األمامي
S *قدم طوق الحامل ثاليث األرجل
T *مسامر تركيب قدم الحامل ثاليث األرجل

*  X فقط.
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ُلحقات  تركيب امل
X  E تركيب ذراع التكبري

يتم تركيب ذراع التكبري إىل قابس ذراع التكبري. قم بتثبيت الذراع يف املقبس بإحكام.

E تركيب أقدام الدعم والتمديد
ر بشكل منفصل  يتم استخدام قدم الدعم عند تركيب العدسة إىل عصا دعم (متوفِّ

من موردين من جهات خارجية). يتم تركيب قدم الدعم إىل مقبس قدم الدعم.

مثال
A العدسة
B الكامريا
C عصا الدعم
D قدم الدعم/التمديد

R .استخدم أقدام التمديد إذا مل يُكن قدم الدعم طويًال مبا فيه الكفاية
X تركيب قدم الدعم

ر بشكل منفصل  يتم استخدام قدم الدعم عند تركيب العدسة إىل عصا دعم (متوفِّ
من موردين من جهات خارجية). يتم تركيب قدم الدعم إىل مقبس قدم الدعم.

مثال
A العدسة
B الكامريا
C عصا الدعم
D قدم الدعم

X تركيب قدم طوق الحامل ثاليث األرجل
قم مبحاذاة الدبوس املوجود عىل قدم طوق الحامل ثاليث األرجل مع مؤرش موضع الرتكيب لقدم الحامل ثاليث األرجل املوجود عىل العدسة وقم بربط مسامري 

تركيب الحامل ثاليث األرجل بإحكام.

عند تركيب قدم طوق الحامل ثاليث األرجل إىل حامل ثاليث األرجل، 
استخدم هذه العالمات كدليل ملوقع مسامري تركيب الحامل ثاليث 

األرجل.
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تركيب العدسة على الكاميرا
انزع غطاء الجسم من الكامريا والغطاء الخلفي من العدسة. X1 مثالE مثال

عالمة  2 أو   (E) العدسة  مؤرش  يظل  أن  مراعاة  مع  القاعدة،  العدسة عىل  ضع 
الرتكيب (X) مبحاذاة عالمة الرتكيب عىل جسم الكامريا.

Q  E):الكامريا تركيب عىل جسم  توجد عالمة  ال  قد  الحاالت  بعض  أنه يف  الحظ 
فقط).

•  عند تركيب العدسات، احرص عىل عدم دخول األتربة أو أي أجسام غريبة إىل الكامريا.
•  احرص عىل عدم ملس األجزاء الداخلية للكامريا.

•  قم بتدوير العدسة حتى تثبت يف مكانها.
•  ال تضغط عىل زر تحرير العدسة أثناء تركيب العدسة.

Q .(10  P) قبل استخدام العدسة ألول مرة أو بعد تركيبها إىل كامريا مختلفة، قم بقياس املسافة بني الحافة والفيلم
Q .قد يختلف إجراء تركيب العدسة باختالف الكامريا

 واقية العدسة
X  E مثال

 عالمة تركيب الواقية

مقبض قفل الواقية

تركيب الواقية ■
قم بتفكيك مقبض قفل الواقية عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.• 
قم بتمرير الواقية عىل العدسة حتى تالمس الحرف املرفوع.• 
قم بتدوير الواقية ملحاذاة مقبض القفل مع عالمة تركيب الواقية املوجودة عىل • 

العدسة.
قم بتثبيت مقبض القفل بإحكام.• 

إزالة الواقية ■
قم بتفكيك مقبض قفل الواقية عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.• 
قم بتمرير الواقية إىل األمام حتى تخرج من العدسة.• 

تختلف أشكال الواقيات باختالف العدسات. تأكد من استخدام الواقية 
الصحيحة.

Q .استخدم غطاء واقية العدسة مع واقية العدسة
Q  ونتائج تظليالت  حدوث  إىل  الخطأ  الغطاء  استخدام  يؤدي  قد 

أخرى غري مرغوب بها.

 MK 18-55 mm  E
 MKX 18-55 mm  X

MK 50-135 mm  E
 MKX 50-135 mm  X



9

عناصر التحكم بالعدسة
Q .تأكد من إزالة أي آثار ماء قبل االستخدام حتى ال تدخل العدسة

X  E  التكبري
قم بتدوير حلقة التكبري للـإبعاد (A)، مام يؤدي إىل زيادة حجم املنطقة املرئية 

عىل اإلطار، أو للتقريب (B) من هدفك حتى يشغل حيزًا أكرب من اإلطار.

X  E  الفتحة
الذي  األمر   ،(C) الفتحة عىل اإلعداد املحدد  خفض  الفتحة إىل  بتدوير حلقة  قم 
د (D) لخفض رقم  ق الفتحة، أو إىل رفع الفتحة إىل اإلعداد املحدَّ يرفع رقم f ويضيِّ

f وتوسيع الفتحة.

X  E  الرتكيز البؤري
البؤري لضبط الرتكيز البؤري. قم بتدوير الحلقة لـتقليل  قم بتدوير حلقة الرتكيز 

(E) أو زيادة (F) املسافة البؤرية.

E

X

X  E  تكبري ماكرو
A .قم بتدوير حلقة الرتكيز البؤري حتى أدىن مسافة بؤرية
B  ح وأبِقه يف هذا املوضع بينام تقوم قم بتمرير املفتاح املاكرو كام هو موضَّ

ح. بتدوير حلقة املاكرو إىل أقىص حد يف االتجاه املوضَّ
C .قم بتدوير حلقة التكبري الختيار موضع الرتكيز البؤري

العادية،  واألوضاع  املاكرو  بني  الحلقة  تكون  بينام  العدسة  استخدام  مالحظة: ميكن 
ولكن يف هذه الحالة، املسافة البؤرية الدنيا ونطاق الرتكيز البؤري سيكونان أيًضا بني 

املواضع املاكرو والعادية.

ح حتى يثبت  إنهاء التكبري املاكرو: قم بتدوير الحلقة املاكرو يف عكس االتجاه املوضَّ
مفتاح املاكرو يف مكانه.

E

X
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 ضبط املسافة بني احلافة والفيلم
املسافة بني الحافة والفيلم هي عبارة عن املسافة الواقعة بني حافة تركيب العدسة واملستوى البؤري. قد تختلف باختالف العدسة وحتى باختالف عوامل أخرى 
ز عىل املسافة الصحيحة عندما تقوم بالتكبري أو التصغري.  مثل درجة حرارة املحيط. إذا مل تُكن قيمة املسافة بني الحافة والفيلم صحيحة، فإن الكامريا لن تركِّ

حة أدناه. لتصحيح املسافة بني الحافة والفيلم، اتبع الخطوات املوضَّ

X  E التجهيز
ر عىل  1 قم بتجهيز هدفك. ميكنك استخدام "نجمة سيمنز"، وهو عبارة عن منط يتميز بأشعة سوداء وبيضاء، متوفِّ

ا عايل التباين،   /http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources. إذا مل تُكن متصًال بشبكة اإلنرتنت، ميكنك استخدام هدفً

مثل تقويم باللون األبيض واألسود.

د الحد األقىص للفتحة. 2 قم برتكيب العدسة إىل الكامريا وحدِّ

Q  ل عملية ضبط الرتكيز البؤري. سيجب عليك الرتكيز بأكرب قدر ممكن من يؤدي تحديد الحد األقىص للفتحة إىل تقليل عمق النطاق، مام يسهِّ
الدقة عند ضبط املسافة بني الحافة والفيلم.

X  E إجراء الضبط
قم بتفكيك مقبض القفل F.f عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة. 1

قم بالتصغري إىل أقىص حد ممكن. 2

باستخدام مقبض القفل F.f، قم بتدوير حلقة F.f للرتكيز عىل نجمة سيمينز. ابحث عن الوضع الذي تكون فيه األشعة السوداء والبيضاء أكرث حدة. 3

قم بالتكبري إىل أقىص حد ممكن. 4

قم بالرتكيز عىل نجمة سيمينز. 5

قم بالتصغري إىل أقىص حد ممكن وراقب ما إذا كان وضع الرتكيز هو نفسه يف الخطوة رقم 3 أم ال. 6

ا يف جميع األطوال البؤرية،  7 قم بتكرار الخطوات من 2 إىل 6 مرتني أو ثالثة. يتم استكامل عميلة الضبط عندما يكون وضع الرتكيز البؤري األمثل متساويً
وإال، فيلزم إجراء املزيد من التعديالت، وسيجب عليك العودة إىل الخطوة 2.

قم بتثبيت مقبض القفل F.f بإحكام عند انتهاء التعديل. 8

Q .لدى الكامريا قبل إجراء التعديالت ISO يف املواقع املظلمة، قم بزيادة حساسية

قم بوضع هدفك 
عىل بعد قرابة 

3 أمتار.

الحد األقىص للفتحة
ح مسافة مرجعية بني  يتم وضع ملصق "F.f" عىل العدسة يوضِّ

الحافة والفيلم تم قياسها يف املصنع قبل الشحن.

F.f حلقة
F.f مقبض القفل
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ملحقات من جهات خارجية
تتوافر أحدث املعلومات عن ملحقات من جهات خارجية متوافقة عىل املواقع اإللكرتونية التالية:

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/resources/  E
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/index.html  X

التصليحات واخلدمات
E  تتم إحالة مشرتيي العدسة MK50-135mmT2.9 /MK18-55mmT2.9 إىل الرابط التايل:

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf

X  تتم إحالة مشرتيي العدسة MKX50-135mmT2.9 /MKX18-55mmT2.9 إىل ورقة املعلومات املُرفقة مع املنتج أو إىل الرابط التايل:
http://www.fujifilm.com/contact/



12

املواصفات

النوع
MK 18–55 mmT2.9MK 18–55 mmT2.9    EE

MKX 18–55 mmT2.9MKX 18–55 mmT2.9    XX
MK 50–135 mmT2.9MK 50–135 mmT2.9    EE

MK X50–135 mmT2.9MK X50–135 mmT2.9    XX
E mount  Eقاعدة تركيب العدسة

X mount  X
50– 135 مم18– 55 ممالطول البؤري
2.7×3.0×معدل التكبري

(F-No.) أقىص فتحة نسبيةF2.8
T-stop أدىنT2.9

T22 –T2.9، ُمغلقنطاق الفتحة
28.5 ممتغطية الصورة

E  18 مماملسافة بني الحافة والفيلم (يف الهواء)
X  17.7 مم

± 0.2 ممنطاق قابل للتعديل
1.2 مرت0.85 مرتمسافة الهدف الدنيا (من املستوى البؤري)

0.85 مرت0.38 مرتيف وضع املاكرو
زاوية الصورة*

°31.8– °12.1°76.7– °29.1قطري
*1 مع مستشعر صورة يبلغ طوله 28.5 مم.

*2  قد تختلف زاوية الصورة باختالف وضع التصوير وما شابه.
قطر العدسة الفعال

55.0 مم56.0 ممالعنرص األمامي
24.6 مم27.0 ممالعنرص الخلفي

يدوي (تدور الحلقة حتى °60)التحكم بالفتحة
يدوي (تدور الحلقة حتى °90)التحكم بالتكبري

يدوي (تدور الحلقة حتى °200)التحكم بالرتكيز البؤري
E  206.3 ممالطول الكيل

X  206.6 مم
الوزن (تقريبي، باستثناء غطاء العدسة والواقية وأقدام الدعم/التمديد 

وقدم طوق الحامل ثاليث األرجل)
E  965 جم.

X  1080 جم
85 ممالقطر الخارجي يف واجهة العدسة

ح 82 ممقطر املرشِّ
0.8 مانحدار الغيار (الفتحة والتكبري والرتكيز البؤري)

9عدد الشفرات

Q .قد تؤدي التحسينات التي يتم إجراءها إىل حدوث تغيريات غري ُمعلنة يف املواصفات واملظهر
Q  نظًرا لطبيعة تركيب هذه العدسة، فإن املسافة التي يعرضها مؤرش مسافة الرتكيز البؤري الخاص بالكامريا ("مؤرش املسافة") قد تختلف يف بعض الحاالت

عن مسافة الرتكيز البؤري الفعلية. استخدم "مؤرش املسافة" كدليل إرشادّي فقط.
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املظهر اخلارجي
العدستان MK 18–55 mmT2.9 و MK 50–135 mmT2.9 لهام نفس األبعاد الخارجية.  E
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العدستان MKX 18–55 mmT2.9 و MKX 50–135 mmT2.9 لهام نفس األبعاد الخارجية.  X
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206.3 من سطح القاعدة
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92.8 لدعم موضع تركيب القدم
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مذكرات



FUJIFILM Worldwide Network
تتم إحالة مشرتيي العدسة MK50–135mmT2.9 /MK18–55mmT2.9 إىل الرابط التايل:  E

http://www.fujifilm.com/support/optical_devices/tv_cine/pdf/index/Tv_Cine_Lenses_Contact_Us.pdf  

تتم إحالة مشرتيي العدسة MKX50–135mmT2.9 /MKX18–55mmT2.9 إىل ورقة املعلومات املُرفقة مع املنتج أو إىل الرابط التايل:  X
http://www.fujifilm.com/contact/  
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