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 من أجل سالمتك
احرص عىل قراءة هذه التعليامت قبل االستعامل

تعليامت السالمة
لك •  تأكد من استعاملك للكامريا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليامت السالمة هذه ودليل امل

الخاص بك قبل االستعامل.
بعد االنتهاء من قراءة تعليامت السالمة، احتفظ بها يف مكان آمن.• 

حول الرموز
يتم استخدام الرموز املوضحة باألسفل يف هذا املستند لتشري إىل خطورة اإلصابة أو التلف 

الذي قد ينتج يف حال تجاهل املعلومات التي يشري إليها الرمز ونتج عن ذلك استعامل املنتج 
بشكل خاطئ.

تحذير

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

تنبيه

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

يعة التعليامت التي يجب مراعاتها. يتم استخدام الرموز املوضحة باألسفل لإلشارة إىل ط

تشري الرموز املثلثة أن هذه املعلومات تتطلب انتباهك ("هامة").

تشري الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل أن الفعل املشار إليه ممنوع 
("ممنوع").

تشري الدوائر املصمتة التي تتوسطها عالمة تعجب إىل فعل يجب القيام به 
("مطلوب").

مالحظات للمنتجات املقاومة للامء
يجب حفظ هذه الكامريا عند عدم وجودها قيد االستخدام يف مكان جاف.• 
يف حالة انسكاب سائل عىل الكامريا بخالف املياه العذبة أو ماء البحر، يُرجى مسحها • 

بقطعة قامش خالية من الكتان، بعد شطفها باملياه العذبة.  يُرجى التحقق من ذلك من 
مركز الخدمة املحيل إذا مل تكن متأكًدا.

تستثنى املنتجات املقاومة للامء/املقاومة للغبار من حظر التعرض للامء/الغبار.  يُرجى أخذ • 
هذا يف االعتبار أثناء قراءة املالحظات والتحذيرات التالية.

 تحذير

افصل مقبس 
الطاقة

يار  طارية، وافصل وانزع قابس ال يف حال وقوع أي مشاكل، اغلق الكامريا، انزع ال
الكهربايئ. ميكن أن يتسبب االستمرار يف استعامل الكامريا أثناء انبعاث دخان، أي 

يعية يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.  رائحة غريبة أو عندما تكون يف حالة غري ط
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 تُستخدم يف 
الحامم أو عند 

حامم االس

ال تستخدم الكامريا يف الحامم أو عند االستحامم (باستثناء املنتجات املقاومة 
للامء). قد يتسبب هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.

ال تفككها

ال تحاول مطلقاً أن تغري أو تفكك الكامريا (ال تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذا 
التحذير قد يتسبب يف نشوب حريق أو صدمة كهربية.

ال تلمس األجزاء 
الداخلية

يف حالة كرس الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لحادث أخر، ال تلمس األجزاء 
الداخلية املكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب يف التعرض لصدمة كهربية 

أو إصابة نتيجة للمس األجزاء املتحطمة. انزع البطارية فوراً، مع االنتباه تفادياً 
تج إىل نقطة الرشاء لالستشارة. للتعرض لإلصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بامل
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 تحذير
وصيل أو تضع أجسام  ال تغري، تسخن أو تلو بشكل غري مناسب أو تشد كبل ال
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.
حرك. ال تستخدم الكامريا أثناء السري أو قيادة  قاط صور أثناء ال ال تحاول إطالقاً ال

السيارة. 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.

طارية، أو  طارية. ال تقم بإسقاط أو صدم أو إلقاء ال ال تسخن، تغري أو تفكك ال
شوه. إذا الحظت أي ترسيب أو تشوه أو تغري للون أو  تعريضها للصدمات أو ال
طارية مع منتجات معدنية. ميكن أن  طارية. ال تخزن ال خلل آخر، ال تستخدم ال
تتسبب أي من هذه األفعال يف تسخني أو إشعال أو انفجار أو ترسيب البطارية، 

وتتسبب يف اندالع حريق أو وقوع إصابات أو حروق نتيجًة لذلك.
يار الكهريب املحدد لالستخدام مع هذه  طارية أو محول ال استخدم فقط ال

الكامريا. ال تستخدم جهد كهريب غري ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربية. 
استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إىل حريق.

طارية والمس السائل عينيك، جلدك أو مالبسك، اغسل املنطقة  يف حال ترسيب ال
املصابة فوراً مباء نظيف واسترش طبيب أو اتصل برقم طوارئ.

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 قابلة الشحن يف ترسيب 
البطارية، ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.

 تحذير
طارية بشكل غري صحيح.  احرص  يوجد خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال ال

عىل أال تستبدلها إال بأخرى مشابهة لها.
ال تستخدم املنتج يف وجود أي مواد قابلة لالشتعال، أو الغازات القابلة لإلنفجار 

أو األتربة.
دوق الصلب.  ها يف الكامريا الرقمية أو احتفظ بها يف الص عند حمل البطارية، رك
خلص  طارية عند ال دوق الَصلب عند تخزينها. اعزل ال احتفظ بالبطارية يف الص

منها بتغطية أطرافها برشيط عزل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام 
معدنية أو بطاريات أخرى يف حدوث اشتعال أو انفجار.

ب امللحقات،  احتفظ بامللحقات الصغرية مثل بطاقات الذاكرة وغطاء قاعدة ترك
بعيًدا عن متناول األطفال والرضع. من املحتمل أن يقوم األطفال والرضع بابتالع 

امللحقات الصغرية مثل بطاقات الذاكرة وغطاء قاعدة امللحقات عن طريق الخطأ. 
تأكد من تخزين بطاقات الذاكرة بعيد عن متناول األطفال. يف حال ابتالع طفل 

كرة، استرش طبيب أو اتصل برقم طوارئ عىل الفور. لبطاقة ذ
قم بإيقاف تشغيل الكامريا يف األماكن املزدحمة. تنبعث من الكامريا إشعاعات من 

م رضبات القلب. موجات الراديو الرتددية التي قد تتداخل مع أجهزة تنظ
قم بإيقاف تشغيل الكامريا بالقرب من األبواب اآللية وأجهزة املكربات الصوتية 

حكم بها آلًيا. تنبعث من الكامريا إشعاعات من  واألجهزة األخرى التي يتم ال
موجات الراديو الرتددية التي قد تسبب عطل هذه األجهزة.

احتفظ بالكامريا عىل بعد ال يقل عن 22 سم من األشخاص الذي يحملون أجهزة 
تنظيم رضبات القلب. تنبعث من الكامريا إشعاعات من موجات الراديو الرتددية 

التي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم رضبات القلب.
تحفظ بعيد عن متناول األطفال. قد يحدث االختناق أو إصابات أخرى إذا التف 

الحزام أو سلك الطاقة بطريق الخطأ حول الرقبة أو تم ابتالع أحد امللحقات 
عن طريق الخطأ.
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 تحذير
ال تنظر إىل الشمس عرب معينات املنظر الخاصة بالعدسة أو الكامريا. عدم

اتباع هذه التعليامت قد يتسبب يف فقدان حاسة اإلبصار بشكل نهايئ.
استخدام ضوء الفالش بالقرب من العني قد تؤثر بشكل مؤقت عىل قدرة اإلبصار. 

هناك خطر ضعف اإلبصار. عند استخدام الفالش لتصوير طفل أو رضيع، احرص 
بشدة عىل االحتفاظ مبسافة كافية.

استرش القامئني عىل املستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام الكامريا يف 
ية أو  مستشفى أو عىل منت طائرة. قد تشوش هذه الكامريا عىل األجهزة الط

معدات املالحة. 

 تنبيه
خار. قد يتسبب  ال تستخدم هذه الكامريا يف أماكن تكرث فيها عوادم الوقود أو ال

هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.
ال تستخدم هذه الكامريا يف أماكن تكرث فيها عوادم الرطوبة أو األتربة (باستثناء 

املنتجات املقاومة للامء). 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.

فصل  وصيل ل ل ال ال تحرك الكامريا أثناء اتصال محول الطاقة بها. ال تشد ك
يار الكهريب. قد يتسبب هذا يف تلف كبل الطاقة أو األسالك ويؤدي إىل  محول ال

حريق أو صدمة كهربية.
يار الكهريب يف حالة كان القابس تالف أو كان املقبس غري  ال تستخدم محول ال

محكم. قد يتسبب هذا يف وقوع حريق أو صدمة كهربية.

 تنبيه
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 

طارية وافصل وانزع محول التيار الكهريب. قد يتسبب عدم فعل ذلك يف وقوع  ال
حريق أو صدمة كهربية.

افصل مقبس 
الطاقة

يار الكهريب. قد يتسبب ترك  عند االنتهاء من الشحن، انزع الشاحن من قابس ال
الشاحن موصالً بقابس التيار الكهريب يف وقوع حريق.

رية. استخدام  عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة ك
طاقة ثم أخرجها برفق. قد تتسبب البطاقة املندفعة يف تعريض  صد ال إصبعك ل

اآلخرين لإلصابة.
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.
اجعل الشمس خارج اإلطار عند تصوير األهداف ذات اإلضاءة الخلفية. 

إذا كانت الشمس داخل أو عىل مقربة من اإلطار فقد يتسبب تركيز
ضوئها يف الكامريا يف نشوب حريق أو اإلصابة بحروق.

ال تحمل الكامريا أو العدسة إذا كانوا مثبتني عىل حامل ثاليث القوائم. 
تج أو يصطدم بأشياء أخرى مسببًا اإلصابة. فقد يسقط امل
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 البطارية ومزود الطاقة
طارية املستخدمة يف الكامريا  ملحوظة: تأكد من نوع ال

الخاصة بك واقرأ األقسام املناسبة.
طاريات وكيفية الحفاظ  فيام ييل وصف لالستخدام املثايل لل

عيل طول حياتها. قد يتسبب االستخدام الخاطئ يف تقصري 
عمر البطارية ويؤدي إىل الترسيب، ارتفاع درجة الحرارة، 

الحريق، أو االنفجار.

ثيوم أيون) بطاريات Li-ion (ل
ثيوم أيون يف  اقرأ هذا القسم يف حالة استخدام بطارية ل

الكامريا الخاصة بك.
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.
خفضة؛ قد ال تعمل  تقل قدرة البطارية يف درجات الحرارة امل

اخ البارد. احتفظ ببطارية إضافية  خفضة يف امل البطارية امل
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 ■
تطول فرتة الشحن عندما تكون درجة حرارة البيئة 

املحيطة أقل من 10+ درجة مئوية أو أعىل من 
35+ درجة مئوية. ال تحاول شحن البطارية يف درجات 

حرارة أعىل من 40 درجة مئوية؛ يف درجات الحرارة أقل من 
0 درجة مئوية،لن يتم شحن البطارية.

ال تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل. إال أنه ليس 
بالرضورة أن تستنفد البطارية بالكامل قبل الشحن.

قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند ملسها مبارشة 
يعي. بعد الشحن أو االستعامل. هذا أمر ط

عمر البطارية ■
يف درجات الحرارة الطبيعية، ميكن أن تُشحن البطارية 300 

مرة تقريباً. يدل نفاذ شحن البطارية برسعة ملحوظة إىل 
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.• 
ال تسقطها أو تعرضها لصدمات عنيفة.• 
ال تعرضها للامء.• 
حافظ عىل نظافة أطرافها.• 
قد ترتفع درجة حرارة البطارية وهيكل الكامريا قليالً بعد • 

يعي. االستخدام ملدة طويلة. هذا أمر ط

 /AA قابلة إلعادة الشحن قياس Ni-MH/بطاريات ألكالني
ثيوم بطاريات AA ل

اقرأ هذا القسم يف حالة استخدام بطاريات ألكالني قياس 
AA أو Ni-MH قابلة إلعادة الشحن قياس AA يف الكامريا 

الخاصة بك. ميكن العثور عىل معلومات عن أنواع البطاريات 
املتوافقة يف أماكن أخرى يف كتيب الكامريا.

تنبيهات: معاملة البطاريات ■
ال تعرضها للامء، اللهب، أو الحرارة، أو تخزنها يف ظروف • 

حارة أو رطبة.
ال تنقل البطارية أو تخزنها مع أجسام معدنية مثل القالئد • 

أو دبابيس الشعر.
ال تفكك أو تعدل البطاريات أو الغطاء الصلب.• 
ال تعرضه لصدمات عنيفة.• 
ال تستخدم البطاريات املرسبة، أو التي تغري شكلها • 

أو لونها.
تحفظ بعيد عن متناول األطفال الصغار والرضع.• 
أدخلها يف الوضع الصحيح.• 
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ال متزج بني البطاريات القدمية والجديدة، بطاريات • 

مبستويات شحن مختلفة، أو بطاريات ذات أنواع مختلفة.
يف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة طويلة، انزع • 

البطاريات. الحظ أنه سيتم إعادة ضبط ساعة الكامريا.
قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطاريات عند ملسها • 

مبارشة بعد االستعامل. اغلق الكامريا واترك البطاريات 
حتى تربد قبل ملسها.

تقل سعة البطارية يف درجات الحرارة املنخفضة. احتفظ • 
ببطارية احتياطية يف جيب أو مكان دافئ واستبدلها عند 

الحاجة. قد تسرتد البطاريات الباردة جزء من شحنها 
عند تدفئتها.

ميكن أن تقلل بصامت األصابع والبقع األخرى التي قد • 
توجد عىل أطراف توصيل البطارية من مستوى األداء. 

نظف أطراف التوصيل بالكامل بقطعة قامش ناعمة وجافة 
قبل تركيب البطاريات يف الكامريا.

يف حالة ترسيب البطاريات، نظف تجويف 
البطارية بالكامل قبل تركيب بطاريات جديدة.

يف حالة مالمسة سائل البطارية للبرشة أو املالبس، 
اغسل الجزء املصاب مباء وفري. يف حالة دخول 

السائل يف العني، اغسل املنطقة املصابة مبارشة 
مباء وفري واسترش طبيب. ال تحك عينيك. عدم 

اتباع هذه التنبيهات قد يتسبب يف فقدان حاسة 
اإلبصار بشكل نهايئ.

■ Ni-MH بطاريات
قد تقل سعة بطاريات Ni-MH بشكل مؤقت يف حالة كونها 

جديدة، بعد فرتة طويلة من عدم االستخدام، أو يف حالة 
التفريغ الدائم قبل شحنها بالكامل. هذا طبيعي وال يدل عىل 
قصور يف األداء. ميكن زيادة السعة من خالل تفريغ البطارية 
بشكل متكرر باستخدام الخيار تفريغ يف قامئة إعداد الكامريا 

وإعادة شحن البطاريات باستخدام شاحن بطاريات.
Q .تنبيه: ال تستخدم الخيار تفريغ مع بطاريات ألكالني

تسحب الكامريا كميات ضئيلة من التيار حتى وهي مغلقة. 
قد يتم استنفاد بطاريات Ni-MH التي تركت يف الكامريا 

لفرتة طويلة حتى تصبح خالة من الشحن متاماً. قد ينخفض 
أيضاً أداء البطارية إذا كانت البطاريات تستخدم يف أجهزة 

مثل ضوء الفالش. استخدم الخيار تفريغ يف قامئة إعداد 
الكامريا لتفريغ بطاريات Ni-MH. البطاريات التي ال تحتفظ 

بتيار حتى بعد تفريغها وشحنها بشكل متكرر تكون قد 
استهلكت ويجب استبدالها.

ميكن شحن بطاريات Ni-MH يف شاحن بطاريات (يباع 
بشكل منفصل). قد تصبح البطاريات دافئة عند ملسها بعد 

الشحن. راجع التعليامت الواردة مع الشاحن ملزيد من 
املعلومات. استخدم الشاحن مع البطاريات املتوافقة فقط.

تفقد بطاريات Ni-MH شحنها بشكل تدريجي يف حالة 
عدم االستعامل.

التخلص ■
قاً للقوانني املحلية. تنبيه: تخلص من البطاريات املستعملة ط

يار الكهريب (متاح بشكل منفرد) محول ال
ق هذا القسم عىل كافة طرازات الكامريا. استخدم فقط  ينط
محوالت التيار الكهريب من FUJIFILM املخصصة لالستخدام 

مع هذه الكامريا. قد تتسبب محوالت التيار األخرى يف 
إتالف الكامريا.

محول التيار الكهريب مخصص لالستخدام الداخيل 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 محول التيار.• 
ال تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أو رطوبة.• 
ال تعرضه لصدمات عنيفة.• 
ني أو يصبح ساخن أثناء •  قد يصدر محول الطاقة صوت ط

يعي. االستعامل. هذا أمر ط
إذا تسبب محول التيار يف تشويش موجات الراديو، اعد • 

توجيه أو غري مكان هوايئ االستقبال.



vii

من أجل سالمتك

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.

التقاط صورة تجريبية
اسبات الهامة (مثل حفالت الزفاف أو قبل  قبل التصوير يف امل

أخذ الكامريا يف رحلة)، التقط صورة تجريبية وعاينها عىل 
شاشة LCD لتتأكد من عمل الكامريا بشكل طبيعي. ال ميكن 
أن تتحمل FUJIFILM مسئولية التلفيات أو الخسائر املادية 

تج. الناتجة عن أي قصور يف امل
سخ تعليامت حول حقوق ال

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 
قاً للقيود التي تفرضها قوانني  مبوجب حقوق النسخ ط

حقوق النسخ هذه.
حمل الكامريا

للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، ال تعرض الكامريا 
لصدمات أثناء التصوير.

الكريستال السائل
يف حال تحطم شاشة LCD، يجب تفادي مالمسة الكريستال 

ينة يف حال حدوث أي  السائل. اتخذ اإلجراءات الوقائية امل
من الحاالت التالية:

يف حال مالمسة الكريستال السائل لجلدك، نظف املنطقة • 
بقطعة قامش واغسلها جيداً باملاء الجاري والصابون.

يف حال دخول الكريستال السائل يف العني، اغمر العني • 
ف ملدة ال تقل عن 15 دقيقة واسترش طبيب  باملاء النظ

عىل الفور.
يف حال ابتالع الكريستال السائل، اغسل فمك كامالً • 

باملاء. ارشب كمية كبرية من املاء وحاول القيء، ثم 
يب. استرش ط

بالرغم من كون الشاشة مصنعة باستخدام تقنية بالغة الدقة، 
إال أنه قد تظهر نقاط ضوئية مضيئة بشكل دائم أو أخرى 

ال تيضء. هذا ليس عطل يف املنتج، وال تتأثر الصور التي يتم 
التقاطها باستخدام هذا املنتج بهذه الظاهرة.

جارية معلومات العالمة ال
xD-Picture Card و E عالمات تجارية خاصة برشكة 

FUJIFILM. تم تطوير الخط املستخدم هنا بشكل حرصي 

بواسطة .Macintosh.DynaComware Taiwan Inc  و
 Apple عالمات تجارية خاصة برشكة macOSو Mac OS

.Inc، مسجلة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان. 

Windows هي إما عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية 

لرشكة Microsoft Corporation يف الواليات املتحدة و/أو 
 Wi-Fi Protected Setup® و Wi-Fi® .غريها من البلدان
 .Wi-Fi Alliance لتان لصالح هام عالمتان تجاريتان مسجَّ
تعترب العالمة التي تحملها كلمة ®Bluetooth والشعارات 

 Bluetooth SIG, املتعلقة بها عالمات تجارية متلكها رشكة
.Inc وأي استخدام لهذه العالمات من قبل FUJIFILM إمنا 

هو مبوجب ترخيص. Adobe و Adobe Reader عالمات 
 Adobe Systems تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة

املسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية و/أو دول أخرى. 
 SD-3C, عالمات تجارية لرشكة SDXC و SDHC شعارات

LLC. شعار HDMI عالمة تجارية. كافة األسامء التجارية 

األخرى املذكورة يف هذا الدليل عالمات تجارية أو عالمات 
تجارية مسجلة ملالكيها.

التشويش الكهريب
ية أو معدات  قد تشوش هذه الكامريا عىل األجهزة الط

املالحة. استرش القامئني عىل املستشفى أو الخطوط الجوية 
قبل استخدام الكامريا يف مستشفى أو عىل منت طائرة.

Exif Print (Exif إصدار 2,3)

Exif Print هي صيغة ملف للكامريا الرقمية تم تعديلها 

مؤخرا بحيث يتم فيها تخزين املعلومات مع الصور 
وتستخدم إلنتاج ألوان قياسية أثناء الطباعة.

 ملحوظة هامة: اقرأ قبل استخدام الربنامج
مينع أي تصدير مبارش أو غري مبارش، لجزء من أو لكامل، 
اسبة. الربنامج املرخص بدون موافقة الجهات املختصة امل
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الشبكة الالسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات
هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة اإلرسال الالسليك املدمجة الخاصة بالكامريا.

Q  ،فة تشفري تم تطويرها يف الواليات املتحدة تج، الذي يحتوي عىل وظ يحُكم هذا امل
اللوائح األمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد ال يتم تصديره أو إعادة تصديره إىل أي 

دولة تحظر الواليات املتحدة تصدير البضائع إليها.
ال تستخدم سوى الشبكة الالسلكية أو جهاز Bluetooth فقط 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 

ية أو األجهزة األخرى التي قد تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل حياة األشخاص.  الط
عند استخدام الكامريا مع جهاز الكمبيوتر أو األجهزة األخرى التي تتطلب درجة أكرب من 

املوثوقية من تلك التي تقدمها الشبكات الالسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من اتخاذ 
جميع االحتياطات الرضورية لضامن األمن ومنع حدوث أي عطل.

يستخدم فقط يف الدولة التي تم رشاء الجهاز منها. يتوافق هذا الجهاز مع األنظمة • 
التي تحكم أجهزة الشبكة الالسلكية وأجهزة Bluetooth يف البلد الذي تم رشاء الجهاز 
منه. 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.
ة أو •  ال تستخدم الجهاز يف األماكن املعرضة إىل مجاالت مغناطيسية أو كهرباء إستاتيك

كروويف  تداخل من موجات الراديو. ال تستخدم وحدة اإلرسال بالقرب من أفران امل
سية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من  أو يف األماكن األخرى املعرضة ملجاالت مغناط

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 الشبكات الالسلكية وأجهزة Bluetooth 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.  -  

ميكن أن يعاقب القانون عىل ما ييل:• 
تفكيك أو تعديل هذا الجهاز  -  

إزالة عالمات شهادة الجهاز  -  
ية ووحدات •  هذا الجهاز يعمل عىل نفس الرتدد الخاص باألجهزة التجارية والتعليمية والط

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 

يقات األخرى الشبيهة. RFID لخطوط التجمع ويف التط

ة. تأكد من أن •  ملنع حدوث تداخل مع األجهزة الواردة أعاله، التزم باالحتياطات التال
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
ال تستخدم هذا الجهاز عىل منت طائرة. الحظ أنه من املمكن أن يظل Bluetooth قيد • 

ل Bluetooth، اذهب إىل قامئة اإلعداد،  التشغيل عند إيقاف تشغيل الكامريا. لتعط
 ،Bluetooth تشغيل/إيقاف < Bluetooth وحدد 0 ضبط التوصيل > إعدادات

وحدد إيقاف.
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معلومات حول هذا الدليل
قبل استعامل الكامريا، اقرأ هذا الدليل والتحذيرات الواردة يف فصل "من أجل سالمتك" (ii P). للحصول عىل معلومات 

حول موضوعات محددة، برجاء الرجوع إىل املراجع املذكورة أدناه.

xv P ........................................... ........................ P 111جدول املحتويات استكشاف األخطاء وإصالحها
يعطي "جدول املحتويات" نظرة رسيعة عىل كافة 

محتويات هذا الدليل. كافة عمليات الكامريا األساسية 
مدرجة هنا.

هل تعاين من مشكلة معينة مع الكامريا؟ اعرث عىل اإلجابة 
هنا.

118 P ...............................شاشات ورسائل التحذير
اكتشف ما وراء العالمة الوامضة أو رسالة الخطأ عىل 

الشاشة.

بطاقات الذاكرة  
ميكن تخزين الصور يف الذاكرة الداخلية للكامريا أو يف بطاقات ذاكرة اختيارية SD, SDHC و SDXC (P 12)، يشار إليها يف هذا 

الدليل "بطاقات الذاكرة".
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أزرار شائعة االستخدام
 حذف الصور ■

لحذف صورة، اعرضها يف وضع إطار كامل واضغط زر   z
 .(b) االختيار ألعىل

التقاط صور أثناء العرض ■
للعودة يف الحال إىل وضع التصوير، اضغط عىل زر   z

الحاجب ضغطة جزئية.
عرض

تصوير

تشغيل الكامريا يف وضع العرض ■
والكامريا مغلقة، ميكن بدء العرض   z
مبارشة من خالل الضغط عىل الزر 

a لثانية تقريباً.
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خصائص الجهاز وتنبيهات االستخدام
مقاومة املاء، والغبار والصدمات ■
Q  للسقوط (السقوط FUJIFILM ملقاومة الغبار، واجتازت اختبارات (IP68) Class 6 JIS ملقاومة املاء ومعيار Class 8 JIS تتوافق الكامريا مع معيار

من ارتفاع: 1,75 م، سطح التصادم: خشب أبلكاج، السمك 5 سم) املتوافق مع املعيار MIL-STD 810F Method 516,5: Shock. تم الحصول عىل 
هذه النتائج من خالل االختبار الداخيل وال تعترب ضامن أكيد للمقاومة ضد املاء أو عدم التأثر باألرضار أو التلف. اإلكسسوارات املرفقة مع الكامريا 

غري مقاومة للامء.
قبل االستخدام ■

قم بفحص مانع ترسب املاء واألسطح املجاورة له وأزل أية أتربة أو رمال أو مواد أخرى غريبة باستخدام   1
قطعة قامش ناعمة وجافة.

Q  استبدل مانع ترسب املاء إذا تعرض للتشوه أو التلف (الحظ أن هنا رسوم عىل هذه الخدمة؛
استرش البائع أو فني صيانة FUJIFILM معتمد ملزيد من املعلومات). عدم استبدال مانع 

الترسب قد يؤدي إىل وجود ترسيب وتلف الكامريا.

أبق غطاء تجويف البطارية مغلًقا عىل جسم الكامريا (q)، أدر املزالج إىل أن يستقر يف   2
مكانه (w)، مام يشري إىل أن الغطاء مثبّت بإحكام.

تأكد من أن الغطاء محكم عن طريق تدوير املزالج يف االتجاه املعاكس والتأكد من أن الغطاء ال يفتح.  3
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Q  السطح الخارجي للعدسة الكامريا محمي بواسطة لوح زجاجي. ستظهر أي مواد غريبة ملتصقة بالزجاج يف الصور؛ حافظ عىل نظافة الزجاج طوال
الوقت.
Q .تأكد من إغالق غطاء تجويف البطارية متاًما. فقد يؤدي دخول املاء أو الطني أو الرمال داخل الكامريا إىل حدوث خلل وظيفي بها
Q  ال تفتح أو تغلق غطاء تجويف البطارية بأيٍد مبتلة أو يف األماكن التي بها أتربة أو رمال أو بالقرب من املاء، عىل سبيل املثال أثناء الوقوف عىل املاء

أو بجانبه.
Q .HDMI أو كبل USB تأكد من أن الكامريا جافة متاًما قبل إدخال أو نزع بطاريات أو بطاقات ذاكرة أو توصيل
Q .الكامريا ال تطفو. تأكد من تركيب رشيط التعليق ولفه حول معصمك أثناء استخدام الكامريا
أثناء االستخدام ■
Q .التصوير تحت املاء بعمق أقىص 20 م أو أقل وملدة أقل من 120 دقيقة. نظّف الكامريا وجففها خالل ساعة من استخدامها تحت املاء
Q  األجزاء الداخلية من الكامريا ليست مقاومة للامء. ال تفتح أو تغلق غطاء تجويف البطارية تحت املاء. بعد تنظيف الكامريا، تأكد من أن الكامريا قد

جفت متاًما قبل فتح أو غلق غطاء تجويف البطارية.
Q .ال تستخدم الكامريا يف عيون املاء الساخنة أو حاممات السباحة الساخنة
Q  قد تفقد الكامريا قدرتها عىل مقاومة املاء إذا تعرضت لقوة أو اهتزاز بشكل مفرط. ال تقفز بالكامريا يف املاء أو تعرضها لقوة مفرطة. إذا تعرضت

الكامريا لصدمات عنيفة، استرش البائع أو فني صيانة FUJIFILM معتمد.
Q .إذا تركت الكامريا عىل الرمال، قد ترتفع درجة حرارتها عن حدود درجة حرارة التشغيل وقد تترسب الرمال إىل السامعة أو امليكروفون
Q .كرميات ومحاليل الوقاية من الشمس أو املواد الزيتية األخرى قد تؤدي إىل تغيري لون جسم الكامريا ويجب إزالتها بقطعة قامش مبللة
Q .الحظ أن لون رشيط التعليق املرفق قد يتالىش أو ينتقل إىل عنارص أخرى إذا تعرض للرطوبة أو االحتكاك
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بعد االستخدام ■

قم بتنفيذ الخطوات التالية بعد استخدام الكامريا تحت املاء أو يف األماكن التي ميكن أن تلتصق فيها مواد غريبة بجسم الكامريا.

أغلق غطاء تجويف البطارية بإحكام واشطف الكامريا تحت صنبور املياه أو اتركها يف حوض من املاء   1
العذب ملدة عرش دقائق.

جفف الكامريا من املاء مستخدًما قطعة قامش ناعمة وجافة واتركها تجف يف مكان جيد التهوية يف الظل.  2
بعد التأكد من أن الكامريا قد جفت وأنها خالية من قطرات املاء، افتح غطاء تجويف البطارية واستخدم قطعة قامش ناعمة وجافة للتخلص   3

من أية مياه أو غبار أو مواد غريبة أخرى من تجويف البطارية.

Q  تخلص من أي مواد غريبة موجودة عىل مانع ترسب املاء أو السطح املقابل له. قد تتلف املواد الغريبة مانع الترسب، ما يقلل من مستوى مقاومة
املاء.
Q .قد يؤثر الصابون السائل، واملواد املنظفة، والكحول، واملواد التنظيف األخرى عىل مستوى مقاومة املاء وال يجب يف أي حال من األحوال استخدامها
Q  بعد االستخدام، تخلص من قطرات املاء واألجسام الغريبة بقطعة قامش جافة، اغلق غطاء تجويف البطارية بإحكام، واغمر الكامريا يف ماء عذب ملدة

عرشة دقائق تقريبًا. جفف الكامريا بالكامل بعد إخراجها من املاء.
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التخزين الصيانة ■
Q .ال تخزن الكامريا يف درجة حرارة أقل من 0 درجة مئوية أو أعىل من 40 درجة مئوية
Q  لضامن املقامة الدامئة للامء، ينصح بتغيري مانع ترسيب املاء مرة كل عام (يتم تحصيل رسم مقابل هذه الخدمة). استرش البائع أو فني صيانة

FUJIFILM معتمد ملزيد من املعلومات.

تكثف البخار داخل العدسة ■
يف بعض الظروف، قد يتشكل تكثف البخار (الضباب) داخل العدسة. وال يدل هذا عىل وجود عطل. ميكن التخلص 

من التكثف عن طريق ترك غطاء تجويف البطارية مفتوًحا يف مكان به درجة حرارة ثابتة وخاٍل من الحرارة والرطوبة 
والرمال والغبار.

تكثف بخار املاء   
من املحتمل أن يحدث التكثف عىل وجه الخصوص إذا ُوضعت الكامريا يف املاء البارد بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية أو بعد أخذها من مكان بارد 

إىل مكان دافئ أو إذا تم فتح تجويف البطارية يف مكان رطب.

الظروف املناخية الباردة ■
Q  يقل أداء البطارية يف درجات الحرارة املنخفضة، ما يرتتب عليه انخفاض عدد الصور التي ميكن التقاطها. اعزل الكامريا للحفاظ عليها دافئة أو احتفظ

بها يف مالبسك.
Q .NP-45S استخدم بطارية طراز
Q .قد تقل رسعة استجابة الشاشة يف درجات الحرارة املنخفضة. ال يدل هذا عىل عطل يف املنتج
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 قبل أن تبدأ
الرموز واملصطلحات

الرموز التالية مستخدمة يف هذا الدليل:
:  يجب قراءة هذه املعلومات قبل االستعامل للتأكد من التشغيل الصحيح.  Q  

:  معلومات إضافية قد تكون مفيدة عند استخدام الكامريا.  R  
:  صفحات أخرى يف هذا الدليل قد تحتوي عىل معلومات ذات صلة.  P  

تظهر القوائم والنصوص األخرى يف شاشة LCD بخط سميك. يف الرسوم التوضيحية يف هذا الدليل، ميكن تبسيط الشاشات 
ألغراض تفسريية.

اإلكسسوارات املرفقة
العنارص التالية مرفقة مع الكامريا:

بطارية قابلة للشحن طراز 
NP-45S

كبل USBمحول القابس*محول التيار املرتدد

رشيط تعليق• 
User Guide (دليل املالك)  •

تركيب رشيط التعليق   
ركب رشيط التعليق كام هو موضح.

يختلف شكل املحول باختالف منطقة البيع.  *
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 أجزاء الكامريا
ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة املوجودة عىل يسار كل بند.

زر االختيار

حرك املؤرش ألسفل
(49 P) (املؤقت الذايت) h زر

MENU/OK الزر

حرك املؤرش لليمني
(47 P) (الفالش) N زر

حرك املؤرش ألعىل
(45 P) (تعويض التعريض الضويئ) d زر

(x P) (الحذف) b زر

حرك املؤرش لليسار
(46 P) (ماكرو) F زر

*  تم تبسيط الرسومات التوضيحية يف هذا الدليل ألغراض تفسريية.
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أجزاء الكامريا

A 63 ...................................................................................ميكروفون
B 24 ....................................................................... زر حاجب الكامريا
C 17 .................................................................................ON/OFF زر
D 63 ............................................................... زر t (تسجيل فيديو)
E 47 .......................................................................................... فالش
F 49 ...................................................................مصباح املؤقت الذايت

101 .............................................. AF الضوء املساعد للرتكيز التلقايئ
G العدسة/زجاج واقي
H 4 ...................................................................................LCD شاشة
I 56 ،23 ....................................................................(التصغري) زر W
J 56 ،23 .......................................................................(التكبري) زر T
K 10 ،7 ....................................................................................املزالج
L 10 ،7 .............................................................................قفل األمان
M 26 ......................................................................... زر a (العرض)

N 1 ...................................................................... ثقب رشيط التعليق
O 20 ،6 ..............................................(رجوع) BACK/(عرض) DISP زر
P 54 .............................................................زر وضع سلسلة اللقطات

زر W (الالسليك) (وضع العرض).............................................. 105
Q 66 ........................................................................................ سامعة
R موضع تركيب الحامل
S 10 ،xi ..................................................................... مانع ترسب املاء
T 76 ............................. (B موصل صغري من النوع) صغري USB موصل
U 9 .......................................................................فتحة بطاقة الذاكرة
V 70 ............................................. (D من النوع) صغري HDMI موصل
W 7 ...........................................................................تجويف البطارية
X 11 ،8 ....................................................................... مزالج البطارية
Y لوحة املنتج...................................................................... أنظر أدناه

لوحة املنتج  
ال تقم بإزالة لوحة املنتج، والتي تقدم FCC ID وعالمة KC، والرقم املتسلسل وغريها من املعلومات الهامة.
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أجزاء الكامريا

 شاشات الكامريا
قد يتم عرض أنواع املؤرشات التالية أثناء التصوير أو العرض. تتغري املؤرشات حسب إعدادات الكامريا.

التصوير ■

N

10 00  AM12/31/2050

999

9

250 F4.5

P
800

2 3-1

A 27 ..............................................................................وضع التصوير
B 41 ..........................................................إعداد اكتشاف الوجه/العني
C 82 ................................................................. وضع التصوير املستمر
D 95 ..................................................................مؤرش الوضع الصامت
E 43 .................................................................................إطار الرتكيز
F * مؤرش الذاكرة الداخلية
G 84 ...................................................................................وضع فيلم

H 122 .................................................................... عدد الصور املتاحة
I 78 ................................................................................... الحساسية
J 80 ،79 ........................................................ حجم الصورة ووالجودة
K 119 ........................................................................... تحذير الحرارة
L 80 ...........................................................................FINEPIX ألوان
M 81 ...............................................................................توازن البياض
N 5 ........................................................................... مستوى البطارية
O 99 ..................................................................... وضع مثبت الصورة
P 105 ...........................................................حالة تنزيل بيانات املوقع
Q 118 ،48 .................................................................تحذير التشويش
R 118 ،24 ..................................................................... تحذير الرتكيز
S 45 ..............................................................تعويض التعريض الضويئ
T 87 .................................................... عدد الصور التي سيتم تحميلها
U 21 ،19 .................................................................... التاريخ والوقت
V 87 ......................................................................حالة تحميل الصور
W 102 .............................................Bluetooth تشغيل/إيقاف اتصال
X 49 .........(Time-lapse movie/تصوير بفاصل) مؤرش املؤقت الذايت
Y 46 .................................................. وضع املاكرو (التصوير عن قرب)
Z 106 ..............................................................................ختم التاريخ
a47 ............................................................................... وضع الفالش

a: يشري إىل عدم وجود بطاقة ذاكرة مدرجة وسيتم تخزين الصور يف الذاكرة الداخلية للكامريا (P 9)؛ يومض باللون األصفر أثناء تسجيل الصور. إذا   *
تم إدخال بطاقة ذاكرة، سوف تومض أيقونة باللون األصفر b يف الشاشة أثناء تسجيل الصور.
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أجزاء الكامريا

العرض ■

100-0001
800

12/31/2050 10 00 AM
2-11 250 F4.5 3

4 3N

999

A 55 ،26 ............................................................... مؤرش وضع العرض
B 90 ،41 ...................................................إعداد اكتشاف الوجه/العني
C 90 ..............................................................مؤرش إزالة احمرار العني
D 35 ،34 ....................................HDR ،وضع الضوء املنخفض االحرتايف
E 29 ................................................................................. سينامغراف
F 38 ...............................................................................مرشح متقدم
G 95 ..................................................................مؤرش الوضع الصامت
H 55 ................................................................................ صورة هدية
I 97 ................................................................................. رقم الصورة
J 105 ............................................................................ بيانات املوقع
K 87 .................................................... عدد الصور التي سيتم تحميلها
L 87 ......................................................................حالة تحميل الصور
M 87 .............................................مؤرشِّ محّملة/تم تحديدها للتحميل
N 102 .............................................Bluetooth تشغيل/إيقاف اتصال
O 60 .................................................................... مساعدة دفرت الصور
P 55 .................................................................................. التفضيالت
Q 71 ................................................................... DPOF مؤرش طباعة
R 90 .............................................................................. صورة محمية

مستوى البطارية   
يتم عرض مستوى البطارية كام ييل:

الوصفاملؤرش
البطارية فارغة جزئياً.D (أبيض)
البطارية فارغة ألكرث من النصف.C (أبيض)
البطارية منخفضة. اشحن البطارية بأرسع ما ميكن.B (أحمر)

البطارية مستنفدة. اغلق الكامريا واشحن البطارية.A (وميض أحمر)
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أجزاء الكامريا

إخفاء وإظهار املؤرشات   
اضغط DISP/BACK لالنتقال بني مؤرشات العرض والتصوير كام ييل:

• HD التصوير: املؤرشات معروضة/املؤرشات مخفية/إطار أمثل/تأطري
العرض: املؤرشات معروضة/املؤرشات مخفية/I التفضيالت •
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 الخطوات األوىل
 إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

أدخل البطارية وبطاقة الذاكرة عىل النحو املوضح أدناه.
Q .xi قبل املتابعة، تأكد من أن مانع ترسب املاء خاٍل من املواد الغريبة املذكورة يف الصفحة

افتح غطاء تجويف البطارية.  1  
مع اإلبقاء عىل قفل األمان مضغوطًا (q)، أدر املزالج (w) وافتح 

.(e) غطاء تجويف البطارية
R .تأكد من أن الكامريا ال تعمل قبل فتح غطاء تجويف البطارية

Q  ال تفتح غطاء تجويف البطارية أثناء عمل الكامريا. عدم مراعاة هذا
التنبيه قد يتسبب يف تلف الصور أو بطاقات الذاكرة.

Q .انزع غطاء تجويف البطارية برفق بدون عنف
Q .تخلص من قطرات املاء واملواد األخرى الغريبة بقطعة قامش جافة قبل فتح غطاء تجويف البطارية
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

أدخل البطارية.  2  
يجب محاذاة الرشيط الربتقايل عىل البطارية مع مزالج البطارية 

الربتقايل وأدخل البطارية يف الكامريا، مع جعل مزالج البطارية مضغوط 
عىل أحد الجوانب. تأكد من أن البطارية مثبتة بأمان.

Q  أدخل البطارية يف الوضع الصحيح. ال تحاول استخدام القوة أو إدخال
البطارية باملقلوب أو بالعكس. ستنزلق البطارية بسهولة يف الوضع 

الصحيح.

مزالج البطارية
الرشيط الربتقايل
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة.  3  
امسك بطاقة الذاكرة باالتجاه املوضح عىل اليسار، ادفعها داخل 
التجويف حتى يصدر عنها صوت نقرة وتستقر يف مكانها بشكل 

صحيح خلف الفتحة.
Q  تأكد من أن البطاقة يف الوضع الصحيح؛ أدخل البطاقة بشكل عمودي وال 

تستخدم القوة. يف حالة عدم إدخال البطاقة يف الوضع الصحيح أو مل يتم 
إدخال بطاقة، سيظهر الرمز a يف شاشة LCD وسيتم استخدام الذاكرة 

الداخلية للتسجيل والعرض.

صوت نقرة

Q  حيث ،SDXC/SDHC/SD من املمكن قفل بطاقات الذاكرة من النوع 
يصبح من غري املمكن إعادة تهيئة البطاقة أو التسجيل عليها أو مسح 
الصور. قبل إدخال بطاقة ذاكرة من نوع SDXC/SDHC/SD، اسحب 

مفتاح حامية الكتابةمفتاح حامية الكتابة إىل وضع عدم اإلقفال.
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

أغلق غطاء تجويف البطارية وقم بتثبيته.  4  
أبق غطاء تجويف البطارية مغلًقا عىل جسم الكامريا (q)، أدر املزالج 

إىل أن يستقر يف مكانه (w)، مام يشري إىل أن الغطاء مثبّت بإحكام.
Q  قبل إغالق الغطاء، تأكد من عدم وجود غبار أو رمال أو أي مواد أخرى

غريبة عىل مانع ترسيب املاء أو األسطح املالصقة له.
Q  .عند إغالق غطاء تجويف البطارية، ال تقم بدفعه بقوة يف االتجاه األفقي

قد يتسبب عدم االلتزام بهذا اإلجراء الوقايئ يف عدم ضبط مانع ترسيب 
املاء بشكل صحيح مام يسمح بترسب املاء إىل داخل الكامريا.

Q .تأكد من أن الغطاء محكم عن طريق تدوير املزالج يف االتجاه املعاكس والتأكد من أن الغطاء ال يفتح

التأكد من قفل مزالج الغطاء   
تأكد من أن الرشيط مل يعلق داخل الغطاء ومن أن املزالج مغلق.

صحيح ■

املزالج مغلق.

غري صحيح ■

املزالج مفتوح.
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

إخراج البطارية وبطاقة الذاكرة   
قبل إخراج البطارية أو بطاقة الذاكرة، قم بإغالق الكامريا وافتح غطاء تجويف البطارية.

إلخراج البطارية، اضغط عىل مزالج البطارية جانباً، واسحب البطارية خارج الكامريا كام موضح 
بالشكل.

مزالج البطارية

إلخراج بطاقة الذاكرة، اضغط عليها للداخل واتركها ببطء. ميكن عندئذ إخراج البطاقة باليد. عند 
إخراج بطاقة الذاكرة، قد تندفع البطاقة من الفتحة برسعة كبرية. استخدام إصبعك لتصد البطاقة 

ثم أخرجها برفق.
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

 بطاقات الذاكرة املتوافقة ■
ميكن استخدام بطاقات FUJIFILM و SDHC ،SanDisk SD و SDXC مع الكامريا. 

توجد قامئة كاملة ببطاقات الذاكرة التي ميكن استخدامها من خالل الرابط التايل 
/http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility. كفاءة التشغيل غري مضمونة مع 

البطاقات األخرى. ال ميكن استخدام الكامريا مع بطاقات xD-Picture Cards أو مع أجهزة بطاقات الوسائط املتعددة 
.(MMC) MultiMediaCard

Q بطاقات الذاكرة
ال تغلق الكامريا أو تنزع بطاقة الذاكرة أثناء إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة أو أثناء تسجيل أو مسح أي بيانات من بطاقة الذاكرة. عدم  •

اتباع هذه التعليامت قد يؤدي إىل تلف بطاقة الذاكرة.
هيئ بطاقات الذاكرة من النوع SDXC/SDHC/SD قبل استخدامها ألول مرة، وتأكد من إعادة تهيئة كل بطاقات الذاكرة بعد  •

.(96 P) "صياغة K" استعاملها مع الحاسب أو أي جهاز أخر. ملزيد من املعلومات حول إعادة تهيئة بطاقات الذاكرة، انظر
بطاقات الذاكرة صغرية الحجم ومن املمكن ابتالعها، لذا احفظها بعيداً عن متناول األطفال. يف حالة ابتالع طفل لبطاقة ذاكرة، اطلب  •

املساعدة الطبية فوراً.
قد ال تخرج محوالت miniSD أو microSD األكرب أو األصغر من األحجام القياسية لبطاقة SDXC/SDHC/SD بشكل طبيعي؛ ويف  •

حالة عدم خروج البطاقة، اذهب بالكامريا إىل أحد مراكز الخدمة املعتمدة. ال تحاول إخراج البطاقة بالقوة.
ال تضع ملصقات عىل بطاقات الذاكرة. تقشري امللصقات قد يسبب يف تلف الكامريا. •
قد تسبب بعض أنواع بطاقات الذاكرة SDXC/SDHC/SD يف اعرتاض تسجيل الفيديو. استخدم بطاقة H أو بطاقة أفضل  •

عند تصوير أفالم فائقة الدقة أو أفالم مستندة إىل تقنية Full HD أو أفالم عالية الرسعة.
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

قد تُحذف أو تتلف البيانات املسجلة يف الذاكرة الداخلية يف حالة إصالح الكامريا. برجاء مالحظة أن من سيقوم بعملية اإلصالح سيكون  •
قادر عىل مشاهدة الصور يف الذاكرة الداخلية.

تُنشئ تهيئة بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية يف الكامريا مجلد حيث يتم تخزين الصور فيه. ال تعيد تسمية أو حذف هذا املجلد وال  •
تستخدم الحاسب أو أي جهاز أخر لتعديل أو حذف أو إعادة تسمية ملفات الصور. استخدم دامئا الكامريا ملسح الصور من بطاقات 

الذاكرة والذاكرة الداخلية؛ قبل إجراء أي تعديل أو إعادة تسمية للملفات، انسخ امللفات عىل جهاز حاسب وعّدل أو أعد تسمية 
النسخ، وليس امللفات األصلية.

Q البطاريات
نظف الغبار عن أطراف توصيل البطارية بقطعة قامش نظيفة وجافة. عدم مالحظة هذا التحذير قد مينع البطارية من الشحن. •
ال تلصق أي ملصقات أو أي أشياء أخرى عىل البطارية. عدم اتباع هذه التعليامت قد يسبب صعوبة نزع البطارية من الكامريا. •
ال توصل طريف البطارية ببعضهم البعض (قرص البطارية). قد ترتفع درجة حرارة البطارية. •
• .(v P) "اقرأ التحذيرات الواردة يف قسم "البطارية ومزود الطاقة
استخدم فقط شاحن البطارية املخصص لالستخدام معها. عدم اتباع هذه التعليامت قد يتسبب يف عطل املنتج. •
ال تنزع امللصقات عن البطارية أو متزق أو تقرش الغطاء الخارجي. •
تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي يف حالة عدم االستعامل. اشحن البطارية قبل االستعامل مبدة يوم أو يومني. •
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 شحن البطارية
 ال تأيت البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعاملها. تقوم الكامريا بشحن البطارية داخليًا.

تستخدم الكامريا بطارية من طراز NP-45S قابلة للشحن.

قم بتوصيل مهايئ املقبس مبهايئ التيار املرتدد.  1 
قم بتوصيل مهايئ املقبس كام هو مبني، وأحرص عىل إدخاله بالكامل 

وسامع صوت الطقطقة بعد تركيبه يف مكانه بوصالت مهايئ التيار 
املرتدد.
Q  يخصص مهايئ املقبس لالستخدام فقط مع مهايئ التيار املرتدد املرفق. ال

محول التيار املرتددتستخدمه مع أي جهاز آخر.

محول القابس

افتح غطاء تجويف البطارية.  2 
مع اإلبقاء عىل قفل األمان مضغوطًا (q)، أدر املزالج (w) وافتح 

.(e) غطاء تجويف البطارية
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شحن البطارية

قم بشحن البطارية.  3 
قم بتوصيل الكامريا مبحول طاقة التيار املرتدد املزود باستخدام كابل 
USB املزود. ثم قم بتوصيل محول التيار املرتدد داخل مأخذ طاقة 

داخيل.
Q .تأكد من أن املوصالت يف االتجاه الصحيح، ثم أدخلها بشكل كامل

قم بالتوصيل مبوصل USB صغري 
(B موصل صغري من النوع)

مصباح املؤقت الذايت   
مصباح املؤقت الذايتيوضح مصباح املؤقت الذايت حالة شحن البطارية عىل النحو التايل:

الوظيفةحالة البطاريةمصباح املؤقت الذايت
—جاري شحن البطارية.قيد التشغيل

انظر صفحة 112.خطأ بالبطارية.وميض

متوقف
—اكتمل الشحن.

قم بفصل محول التيار املرتدد من مأخذ الطاقة ثم قم بإعادة إدخال البطارية يف ال ميكن الشحن.
.(112 P) االتجاه الصحيح

Q .لن تشحن البطارية أثناء تشغيل الكامريا

R .تعمل الكامريا يف وضع الطاقة الخارجية عندما تكون قيد التشغيل أثناء توصيلها بطاقة التيار املرتدد
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شحن البطارية

الشحن من خالل جهاز كمبيوتر  
ميكن شحن البطارية عن طريق توصيل الكامريا بجهاز كمبيوتر. 

اغلق الكامريا ووصل كبل USB املرفق كام هو موضح، وتأكد من 
إدخال التوصيالت بالكامل. وصل الكامريا مبارشة بالحاسب، ال 

تستخدم مشرتك USB أو لوحة مفاتيح.

(B موصل صغري من النوع) صغري USB قم بالتوصيل مبوصل

Q .يف حالة تشغيل جهاز الكمبيوتر، ال يتوفر الشحن
Q  يف حالة انتقال جهاز الكمبيوتر إىل وضع السكون أثناء الشحن، فسيتوقف الشحن. ملتابعة الشحن، قم بتعطيل وضع السكون يف

جهاز الكمبيوتر، وافصل كابل USB وقم بتوصيله.
Q .قد يتعذر الشحن استناًدا إىل مواصفات الكمبيوتر أو إعداداته أو حاالته
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 تشغيل وإغالق الكامريا
وضع التصوير

اضغط عىل زر ON/OFF لتشغيل الكامريا.

اضغط عىل زر ON/OFF مرة أخرى إلغالق الكامريا.
R التحويل إىل وضع العرض

اضغط عىل زر a لبدء العرض. اضغط عىل زر حاجب الكامريا 
ضغطة جزئية للعودة لوضع التصوير.

Q  ،قم يُطلب منك التأكيد عىل أن غطاء تجويف البطارية مقفل
لكن هذا ال يشري إىل وجود عطل.

وضع العرض
لتشغيل الكامريا وبدء وضع العرض، اضغط زر a ملدة 

ثانية تقريباً.

اضغط الزر a مرة أخرى أو اضغط الزر ON/OFF إلغالق 
الكامريا.
R التحويل إىل وضع التصوير

للخروج إىل وضع التصوير، اضغط عىل زر الحاجب ضغطة جزئية. 
اضغط الزر a للعودة لوضع العرض.
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تشغيل وإغالق الكامريا

Q  ميكن أن تتأثر الصور ببصامت األصابع والعالمات األخرى التي قد توجد عىل الزجاج الواقي الذي يغطي العدسة. حافظ عىل نظافة
الزجاج.

Q .بقطع التيار الكهربايئ بشكل تام عن الكامريا ON/OFF ال يؤدي الضغط عىل زر
R اإليقاف التلقايئ

 .(99 P) اإليقاف التلقايئ M ستغلق الكامريا تلقائياً يف حالة عدم تنفيذ أي عمليات خالل املدة الزمنية التي تم اختيارها من قامئة
لتشغيل الكامريا، استخدم الزر ON/OFF أو اضغط عىل الزر a ملدة ثانية تقريباً.
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 اإلعداد األسايس
عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل، ميكنك اختيار اللغة وضبط الساعة. يف اإلعدادات االفرتاضية، ميكنك إقران الكامريا مع 

الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي بحيث ميكنك مزامنة الساعات أو تحميل الصور يف وقت الحق. اتبع الخطوات التالية 
عند تشغيل الكامريا للمرة األوىل.

اإلقران  
 FUJIFILM Camera إذا كنت تنوي إقران الكامريا مع الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي، فعليك بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق

Remote وشغله عىل الجهاز الذيك قبل املتابعة. ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة: 

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

ل الكامريا. شغِّ  1 
سيتم عرض مربح حواري الختيار اللغة.

يختار اللغة.  2 
.MENU/OK اضغط عىل مفتاح االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل اللغة املطلوبة، واضغط عىل

أقرن الكامريا مع الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي.  3 
اضغط MENU/OK إلقران الكامريا مع هاتف ذيك أو جهاز لوحي أثناء تشغيل تطبيق 

.FUJIFILM Camera Remote

R .DISP/BACK لتجاوز اإلقران، اضغط



الخطوات األوىل20

اإلعداد األسايس

عند اكتامل عملية االقرتان، سيُطلب منك ضبط ساعة الكامريا وفقاً للوقت الذي يشري   4 
إليه هاتفك الذيك أو كمبيوترك اللوحي.

تحقق من أن الوقت صحيح.
R .(21 P) DISP/BACK لضبط الساعة يدوياً، اضغط

قم بإجراء مزامنة مع الهاتف الذيك أو الحاسب اللوحي، وعنيِّ إعداد توفري الطاقة لشاشة العرض الخاصة بالكامريا.  5 
.MENU/OK اضغط عىل  6 

يتم ضبط ساعة الكامريا عىل الوقت املعنّي، ويتم عرض الوقت يف وضع التصوير.
R .يف حالة نزع بطارية الكامريا ملدة طويلة، سيتم إعادة ضبط الساعة وسيظهر حوار اختيار اللغة عند تشغيل الكامريا

تخطي الخطوة الحالية  
اضغط DISP/BACK لتخطي الخطوة الحالية. سيظهر مربع حوار للتأكيد، حدد ال لتجنب تكرار أي خطوات تخطيتها عندما تقوم 

بتشغيل الكامريا املرة القادمة.
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اإلعداد األسايس

اختيار لغة مختلفة
لتغيري اللغة:

حدد LANG./言語 L يف قامئة اإلعداد.  1 
يختار اللغة.  2 

اضغط عىل مفتاح االختيار ألعىل أو ألسفل لتظليل اللغة املطلوبة.

.MENU/OK اضغط عىل  3 
يتم عرض القوائم باللغة املعيّنة.

تغيري الوقت والتاريخ
لضبط ساعة الكامريا:

د F تاريخ/وقت يف قامئة اإلعداد. حدِّ  1 
اضبط الساعة.  2 

اضغط عىل مفتاح االختيار يسارا أو ميينا لتظليل عنرص (سنة، شهر، يوم، ساعة، أو دقيقة)، واضغط عىل مفتاح 
االختيار ألعىل أو أسفل لتغيري اإلعداد.

.MENU/OK اضغط عىل  3 
يتم ضبط التاريخ والوقت.
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 أساسيات التصوير والعرض
 التقاط صور يف وضع Q (تعرف املشهد)

يوضح هذا القسم كيفية التقاط صور يف الوضع التلقايئ Q (تعرف املشهد). تحلل الكامريا تلقائياً املشهد وتضبط 
اإلعدادات بشكل مناسب.

ل الكامريا. شغِّ  1 
اضغط عىل زر ON/OFF لتشغيل الكامريا. سيتم عرض مؤرشات وضع التصوير 

.Q

g الرمز  
يشري هذا الرمز إىل أن الكامريا تبحث باستمرار عن وجوه الختيار املشهد املناسب، األمر الذي يزيد من استهالك البطارية.

مؤرش املشهد  
تختار الكامريا املشهد حسب ظروف التصوير ونوع الهدف املراد تصويره (يتم اختيار املشاهد التسلسلية إذا اكتشفت 

 ،(ce) ماكرو e ،(cd) ليل d ،(cc) منظر طبيعي c ،(a) صورة شخصية d :(الكامريا أن الهدف متحرك
.(c) تلقايئ a ،(b) صورة بإضاءة خلفية g ،(ad) صورة شخصية ليلية dd
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 التقاط صور يف وضع Q (تعرف املشهد)

اضبط الصورة يف اإلطار.  2  
استخدم أزرار التحكم يف الزوم لضبط الصورة من خالل الشاشة.

تصغري تكبري

مؤرش الزوم

اإلمساك بالكامريا   
امسك الكامريا بثبات بكلتا يديك وثبت مرفقيك عىل جنبيك. األيدي املهتزة أو غري الثابتة ميكن 

أن تتسبب يف تشوش الصور.

لتجنب التقاط صور خارج نطاق البؤرة أو شديدة الظالم (غري املعرضة للضوء)، ابق أصابعك 
واألغراض األخرى بعيدة عن الفالش وعن الزجاج الواقي الذي يغطي العدسة.
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 التقاط صور يف وضع Q (تعرف املشهد)

اضبط الرتكيز.  3  
اضغط زر حاجب الكامريا جزئياً لضبط الرتكيز.

R  رمبا يصدر عن العدسة ضجيج عندما تقوم الكامريا بضبط الرتكيز؛ هذا طبيعي. يف حالة عدم
 "AF مصباح C" اإلضاءة الكافية للهدف، قد ييضء مصباح مساعدة الرتكيز التلقايئ، انظر

(P 101) ملعلومات حول تعطيل مصباح مساعدة الرتكيز البؤري التلقايئ.

إذا كانت الكامريا قادرة عىل ضبط الرتكيز، فستصدر صفارة مرتني.
 إذا كنت الكامريا غري قادرة عىل ضبط الرتكيز، فسيتحول إطار الرتكيز إىل اللون األحمر، وتظهر s. غرّي تشكيل 

.(43 P) الصورة أو استخدم قفل الرتكيز

صفارة 
مزدوجة
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 التقاط صور يف وضع Q (تعرف املشهد)

التقط الصورة.  4 
اضغط زر حاجب الكامريا برفق إىل النهاية اللتقاط الصورة.

R  قد يضئ الفالش عند التصوير إذا كان الجسم املراد تصويره غري مضاء بصورة كافية. ملعلومات
عن استخدام الفالش يف حالة اإلضاءة الضعيفة، انظر "N استخدام الفالش (الفالش الذيك)" 

.(47 P)

زر حاجب الكامريا  
زر حاجب الكامريا له وضعني. ضغط زر حاجب الكامريا جزئيا يضبط الرتكيز والتعرض للضوء؛ لاللتقاط، اضغط زر حاجب 

الكامريا إىل النهاية.

صوت نقرة
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 عرض الصور
ميكن عرض الصور عىل الشاشة LCD. عند التقاط صور ذات أهمية، التقط صورة تجريبية وعاين النتائج.

.a اضغط الزر  1 
سيتم عرض أحدث صورة.

عرض صور إضافية.  2 
اضغط زر االختيار لليمني لعرض الصور برتتيب التسجيل، زر االختيار لليسار 

لعرض الصور برتتيب عكيس.

اضغط زر حاجب الكامريا للخروج إىل وضع التصوير.
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املزيد عن التصوير
وضع التصوير

اخرت وضع تصوير حسب املشهد أو نوع الهدف املراد تصويره.

اختيار وضع تصوير
اضغط MENU/OK لعرض قامئة التصوير.  1 

ظلل A وضع التصوير واضغط زر االختيار لليمني لعرض خيارات وضع   2 
التصوير.

SET

قائمة التصوير

خروج

وضع التصوير

.MENU/OK ظلل وضع التصوير املراد ثم اضغط  3 Q

اضغط DISP/BACK للخروج من وضع التصوير.  4 
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وضع التصوير

خيارات وضع التصوير
الوصفالوضع
تعرف املشهد  Q .تحلل الكامريا بنية الصورة تلقائياً وتختار مشهد حسب ظروف التصوير ونوع الهدف املراد تصويره

AUTO  B اخرت هذا الوضع لصور واضحة وصافية. يوىص بهذا الوضع يف معظم الحاالت. 
AE مبرمج  P تضبط الكامريا التعريض الضويئ تلقائياً. 
سينامغراف  G  .(29 P) اخرت موعد إنشاء سينامغراف، وهي صورة ثابتة تحتوي عىل أجزاء متحركة

تحريك الكامريا  g  .(33 P) تسجيل صور وفيديومتميزة ملغامراتكبزاوية عريضة
PRO ضوء منخفض  j  .(34 P) يتم اختياره عند تصوير أهداف ثابتة تحت إضاءة خافتة أو عندما تكون الكامريا يف وضع التكبري

HDR  k يتم اختياره عند تصوير مشاهد عالية التباين. تقوم الكامريا بتغيري التعريض الضويئ يف سلسلة من اللقطات وتخلط  
.(35 P) النتائج للحفاظ عىل التفاصيل املوجودة يف املناطق الساطعة ويف الظالل

N طبيعي و  C تلتقط الكامريا صورتني: واحدة بدون الفالش وأخرى بالفالش. 
تعريض ضويئ متعدد  7  .(36 P) قم بإنشاء صورة فوتوغرافية تجمع بني تعريضني مختلفني

صورة شخصية  h اللتقاط صور ألشخاص. 
منظر طبيعي  M للحصول عىل صور للمباين واملناظر الطبيعية يف ضوء النهار. 
مرشح متقدم  Y  .(38 P) يلتقط الصور باستخدام مؤثرات املرشح

بانوراما حركة 360  r  .(39 P) يقوم بتدوير الكامريا لتسجيل سلسلة من اللقطات التي يتم دمجها مًعا لتكوين بانوراما
ريايض  N اخرت هذا الخيار عند تصوير أهداف متحركة. 

ليل  O اخرت هذا الوضع لتصوير أوقات الشفق ضعيفة اإلضاءة أو املشاهد الليلية. 
ليل (الحامل)  H اخرت هذا الوضع للحصول عىل رسعات مغالق بطيئة عند التقاط الصور ليالً. 

غروب الشمس  Q اخرت هذا الوضع لتسجل األلوان املفعمة بالحيوية أثناء الرشوق والغروب. 
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وضع التصوير

الوصفالوضع
ثلج  R للحصول عىل لقطات واضحة وصافية تصور سطوع املشاهد التي يسود فيها بريق وسطوع الجليد األبيض. 

شاطئ  s للحصول عىل لقطات واضحة وصافية تصور سطوع الشواطئ املشمسة. 
تحت املاء  F اخرت للتصوير تحت املاء. 

تحت املاء (ماكرو)  s لتصوير صور قريبة لألهداف الصغرية تحت املاء. 
حفلة  U تصوير الخلفية الداخلية املضيئة تحت ظروف اإلضاءة املنخفضة. 
زهرة  V لتصوير األزهار القريبة املفعمة بالحيوية. 
نص  W لتصوير النصوص أو الرسومات املطبوعة بوضوح. 

G سينامغراف ■
إنشاء سينامغراف، وهي صورة ثابتة تحتوي عىل أجزاء متحركة.

تسجيل وتحرير سينماغراف
.(27 P) سينامغراف لوضع التصوير G اخرت  1  

Q  وضع سينامغراف بالضغط عىل زر االختيار لليمني. اضغط عىل زر G ميكنك اختيار
.MENU/OK وضع سينامغراف، واضغط عىل G االختيار لليسار الختيار

Q  عندما تسجيل سينامغراف إىل الذاكرة الداخلية، يكون حجم اإلطار معيًنا عىل
f 480 × 640 (30 ط/ث).

 640×480         30 

وضع سينماغراف

ط/ث
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وضع التصوير

اضغط عىل زر حاجب الكامريا ضغطة كاملة لبدء التسجيل.  2 
Q  ال داعي لالستمرار يف الضغط عىل زر الحاجب أثناء التسجيل. تقوم الكامريا بتنفيذ التسجيل

ملا يصل إىل 5 ثواٍن.

اضغط عىل زر حاجب الكامريا ضغطة كاملة مرة أخرى إليقاف التسجيل.  3  
Q .يتوقف التسجيل تلقائيًا بعد 5 ثواٍن

اضغط عىل MENU/OK إذا كنت ترغب يف تحرير سينامغراف فوًرا.  4 
R .(32 P) إذا كنت ترغب يف تحرير سينامغراف الحًقا DISP/BACK اضغط عىل

بدء التعديل؟
استخدم "إنشاء سينماغراف"
في قائمة التشغيل

النعم

اضغط عىل زر االختيار لألعىل أو لألسفل أو لليسار أو لليمني لنقل منطقة االختيار إىل   5  
جزء الصورة حيث تريد رؤية الحركة.

حدد العناصر المتحركة
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وضع التصوير

اضغط عىل MENU/OK لتعيني منطقة الحركة يف الصورة.  6 
R .كرر الخطوات 5-6 إلضافة منطقة اختيار أخرى
R .MENU/OK إللغاء منطقة ُمختارة، ضع منطقة اختيار أخرى أعىل املنطقة املُختارة السابقة، واضغط عىل

اختيار املنطقة  
ميكن تعديل حجم منطقة االختيار بالضغط عىل W (تصغري) أو T (تكبري).

الحجم األقىص ملنطقة االختيار هو 6 × 6 مربعات. •
إذا تداخلت منطقة االختيار مع منطقة ُمختارة مسبًقا أثناء الضغط عىل MENU/OK، يتم تحديد  •

املنطقة بأكملها والتي تشمل املنطقة املُختارة سابًقا واملنطقة املُختارة حديثًا.

بعد الضغط عىل DISP/BACK، اضغط عىل زر االختيار ألعىل أو ألسفل الختيار بدء، ثم   7 
اضغط عىل MENU/OK. عند اكتامل املعالجة، يتم عرض متت عملية الحفظ بنجاح.

Q .قد تستغرق الكامريا بعض الوقت ملعالجة الصورة. انتظر حتى تكتمل املعالجة

R .اخرت إلغاء للعودة إىل شاشة تحرير منطقة االختيار
R .اخرت إنهاء للخروج من وضع تحرير سينامغراف والعودة إىل وضع التصوير

تخزين
قد يستغرق بعض الوقت

إلغاء
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وضع التصوير

تحرير سينماغراف الحًقا
ميكنك تنفيذ عمليات تحرير سينامغراف لألفالم التي تم تسجيلها يف وضع تصوير G سينامغراف.

اضغط عىل زر a، ثم اضغط عىل زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض الفيلم (الفيلم   1 
غري املُحرر الذي تم تسجيله يف وضع تصوير G سينامغراف) الذي ترغب يف تحريره.

R  سينامغراف والتي مل G لألفالم املسجلة يف وضع التصوير u يتم عرض الرمز
عرضيتم تحريرها.

اضغط عىل MENU/OK لعرض قامئة العرض، واضغط عىل زر االختيار لألعىل أو لألسفل الختيار إنشاء سينامغراف.  2 
اضغط عىل MENU/OK لعرض شاشة تحرير سينامغراف.  3 

.(30 P) قم بتنفيذ الخطوات 5-7 املوجودة يف "تسجيل وتحرير سينامغراف" لتحرير سينامغراف  4 
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وضع التصوير

g تحريك الكامريا ■
تسجيل صور ومقاطع فيديو متميزة ملغامراتك بزاوية عريضة.  اخرت هذا الوضع للتصوير بالكامريا عند تعليقها بجسم 

ر الفوتوغرايف وما إىل ذلك.  اضغط عىل الزر t لبدء تسجيل مقطع فيديو أو إليقاف التسجيل. املصوِّ
Q .ًة لالهتزاز القوي كعند وضعها عىل دراجة مثال ال تستخدم هذا الوضع يف ظرف قد تكون فيها الكامريا ُمعرضَّ

R  LCD إىل سمك 18 ملم ثابت (مكافئ لتنسيق 35 ملم)، ويتم إيقاف تشغيل شاشة XP130 يف وضع تحريك الكامريا، تتحول عدسة
عند البدء يف تصوير األفالم.

R  ويومض مصباح املؤقت الذايت.  وقد يؤثر وميض املؤقت الذايت عىل الفيديو حسب ،LCD أثناء تسجيل مقطع فيديو، تنطفئ شاشة
املشهد.

R  1080 × 1920 (30 إطاًرا يف i 1080 × 1920 (60 إطاًرا يف الثانية) أو i عند تسجيل فيديو، يكون حجم اإلطار معيًنا عىل
الثانية) أو h 720 × 1280 (60 إطاًرا يف الثانية) أو f 480 × 640 (30 إطاًرا يف الثانية).
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وضع التصوير

■ PRO ضوء منخفض j 

كل مرة يتم الضغط فيها عىل زر حاجب الكامريا، تلتقط الكامريا أربع لقطات ومتزجهم 
لتكوين صورة فردية. استخدمه لتقليل الضوضاء والتشويش عند تصوير األهداف غري املضاءة 

بصورة كافية أو األهداف الساكنة عند نسب التكبري العالية.
R  .رمبا ال يتم إنشاء صورة مدموجة مع بعض املشاهد يف حال تحرك الهدف أو الكامريا أثناء التصوير

ال تحرك الكامريا حتى يكتمل التصوير.

PRO ضوء منخفض  
Q .حافظ عىل ثبات الكامريا أثناء التصوير
Q .قد تقوم الكامريا يف بعض املواقف بخفض مرات التعرض للضوء إىل أقل من أربع مرات
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وضع التصوير

■ HDR k 

يف كل مرة يتم فيها الضغط عىل زر الحاجب، تقوم الكامريا بالتقاط سلسلة من الصور يكون لكل منها تعريض ضويئ 
مختلف. يتم دمج هذه الصور يف صورة واحدة، مام يحافظ عىل التفاصيل املوجودة يف املناطق الساطعة ويف الظالل. 

R  رمبا ال يتم إنشاء صورة مدمجة مع بعض املشاهد أو يف حالة تحرك الهدف أو الكامريا أثناء التصوير. ال تحرك الكامريا حتى يكتمل
التصوير.

D-أولوية نطاق  
Q .حافظ عىل ثبات الكامريا أثناء التصوير
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وضع التصوير

7 تعريض ضويئ متعدد ■
قم بإنشاء صورة فوتوغرافية تجمع بني تعريضني مختلفني.

حدد 7 تعريض ضويئ متعدد بالنسبة لوضع التصوير.  1 
التقط الصورة األوىل.  2 

.MENU/OK اضغط  3 
سيتم عرض الصورة األوىل ُمركَّبة عىل الشاشة من خالل العدسة وسوف يُطلب منك 

التقاط الصورة الثانية.
R  للعودة إىل الخطوة 2 وإعادة التقاط الصورة األوىل اضغط عىل زر االختيار لليسار. لحفظ

.DISP/BACK اللقطة األوىل والخروج دون إنشاء تعريض ضويئ متعدد، اضغط

التقط الصورة الثانية باستخدام اإلطار األول كدليل.  4 

+z
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وضع التصوير

اضغط MENU/OK إلنشاء تعريض ضويئ متعدد، أو اضغط عىل زر االختيار لليسار   5 
للعودة إىل الخطوة 4 وإعادة التقاط الصورة الثانية.
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وضع التصوير

Y مرشح متقدم ■
يلتقط الصور باستخدام مؤثرات املرشح.

.(27 P)مرشح متقدم لوضع التصوير Y حدد  1 
.MENU/OK حدد تأثري مرشح واضغط عىل  2 

الوصفمرشح
كامريا لعبة  G اخرته لتأثري كامريا لعبة رجعي. 

مصغر1*  H تبدو األطراف العلوية والسفلية للصور غري واضحة للتأثري ثاليث األبعاد (الديوراما). 
POP لون  I يقوم بإنشاء صور عالية التباين مع ألوان مشبعة. 
مفتاح عايل  J يقوم بإنشاء صورة ساطعة قليلة التباين. 

مفتاح منخفض  Z انشاء درجات تعتيم بشكل موحد مع تأكيد الرتكيز عىل قليل من املناطق. 
درجة لون ديناميكية1*  K يستخدم تعبري درجة لون ديناميكية لتأثري فانتازيا. 

عني السمكة  f إنشاء تأثري تشويه لعدسة عني السمكة. 
تركيز ناعم1*  X خلق منظر يبدو ناعاًم بالتساوي متاًما لجميع أنحاء الصورة. 

عبر الشاشة1*  L إنشاء منوذج نجمة من خطوط شعاعية من األجسام الساطعة. 
تأثري الرسم  y ينشئ صورا كالرسوم مع إبقاء الخطوط الخارجية لألهداف. 

لون جزيئ (احمر)  u  

مساحات الصورة يتم تسجيلها باللون املحدد لها. جميع مساحات الصورة األخرى يتم تسجيلها باللون األبيض واألسود.

لون جزيئ (برتقايل)  v  
لون جزيئ (اصفر)  w  
لون جزيئ (اخرض)  x  
لون جزيئ (ازرق)  y  

لون جزيئ (بنفسجي)  z  
*1 غري متوفر عند تصوير األفالم.

R .بناء عىل الجسم املراد تصويره وإعدادات الكامريا، قد تظهر أحيانًا حبيبات بالصور أو تختلف درجة وضوحها أو تشبع األلوان
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وضع التصوير

r بانوراما حركة 360 ■
اتبع العالمات اإلرشادية التي تظهر عىل الشاشة اللتقاط صور بحيث يتم دمجها تلقائياً لتكون 

بانوراما. تضبط الكامريا الزوم عىل أقىص تصغري ويظل الزوم ثابت عىل أعرض زاوية حتى 
االنتهاء من التصوير.

الختيار زاوية تدوير الكامريا أثناء التصوير، اضغط زر االختيار ألسفل. اضغط زر االختيار   1 
.MENU/OK لليسار أو لليمني لتظليل زاوية واضغط

اضغط زر االختيار لليمني لعرض اختيار اتجاهات التدوير. اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لتظليل اتجاه التدوير   2 
.MENU/OK واضغط

اضغط زر حاجب الكامريا ضغطة كاملة لبدء التسجيل. ال داعي لالستمرار يف الضغط عىل زر الحاجب أثناء التسجيل.  3 
أدر الكامريا يف االتجاه الذي يشري إليه السهم. ينتهي التصوير تلقائياً عند اكتامل رشيط   4 

التقديم واكتامل البانوراما.
R  ينتهي التصوير إذا تم الضغط عىل زر تحرير الحاجب إىل النهاية أثناء التصوير. لن يتم

تسجيل بانوراما إذا تم الضغط عىل زر تحرير الحاجب قبل تدوير الكامريا بزاوية 120°.

120

رشيط التقدم
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وضع التصوير

Q  يتم تكوين البانوراما من عدة إطارات. قد تسجل الكامريا يف بعض األحيان بزاوية أكرب أو أصغر من تلك التي تم اختيارها أو ال
تستطيع تركيب اإلطارات مع بعضها بشكل تام. قد ال يتم تسجيل الجزء األخري من البانوراما إذا انتهى التصوير قبل اكتامل البانوراما.

Q  قد يتم مقاطعة التصوير إذا تم تدوير الكامريا برسعة أو ببطء. يتم إلغاء التصوير يف حالة تدوير الكامريا يف اتجاه غري االتجاه املشار
إليه.
Q  قد ال يتم تحقيق النتائج املرغوبة مع األهداف املتحركة، األهداف القريبة من الكامريا، األهداف غري املتباينة مثل السامء أو حقل

عشب، األهداف ذات الحركة الثابتة، مثل األمواج والشالالت، أو األهداف التي تتعرض لتغري كبري يف السطوع. قد تصبح البانوراما 
مشوشة إذا كان الهدف بإضاءة ضعيفة.

للحصول عىل أفضل النتائج  
للحصول عىل أفضل النتائج، حرك الكامريا يف دائرة صغرية برسعة ثابتة، مع الحفاظ عىل الكامريا يف وضع أفقي والحرص عىل تدويرها 

فقط يف االتجاه الذي تشري إليه العالمات اإلرشادية. إذا مل يتم تحقيق النتائج املرغوبة، حاول التدوير برسعة مختلفة.
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b إعداد اكتشاف الوجه/العني
ميكِّن االكتشاف الذيك للوجوه الكامريا من اكتشاف الوجوه البرشية ويضبط الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ بحيث تكون 

الوجوه يف الصورة امللتقطة بارزة عن الخلفية. ميكنك أيضا االختيار ما إذا كنت ستستخدم إعداد اكتشاف العني الذي ميكِّن 
الكامريا من اكتشاف العيون والرتكيز البؤري عليها أم ال. االكتشاف الذيك للوجوه مثايل للقطات التي متيل فيها الكامريا 

للرتكيز البؤري عىل الخلفية، مثل الصور الشخصية للمجموعات مع أهداف مرتاصة جنبا إىل جنب.

اضغط عىل MENU/OK لعرض قامئة التصوير، وحدد b إعداد اكتشاف الوجه/
(82 ،78 P) العني

الوصفالخيار
الرصد الذيك للوجه فقط.H تشغيل وجه/إيقاف عني
تختار الكامريا تلقائيًا العني التي تركز عليها عندما يتم اكتشاف وجه.I تشغيل وجه/عني تلقايئ

تركز الكامريا عىل العني اليمنى لألهداف املكتشفة باستخدام الرصد الذيك للوجه.J شغل وجه/أوىل عني مينى
وتركز الكامريا عىل العني اليرسى لألهداف املكتشفة باستخدام الرصد الذيك للوجه.K شغل وجه/أوىل عني يرسى

الرصد الذيك للوجه وإزالة العني الحمراء ال يعمل.إيقاف وجه/إيقاف عني
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b إعداد اكتشاف الوجه/العني
Q  يف بعض األوضاع، تضبط الكامريا التعرض لإلطار ككل بدالً من ضبطه بالنسبة لهدف البورتريه فقط. إذا تحرك الهدف املراد تصويره

أثناء الضغط عىل زر غالق الكامريا، فقد ال يكون الوجه يف املنطقة التي يحددها اإلطار األخرض عند التقاط الصورة.
Q  إذا مل تتمكن الكامريا من اكتشاف عيون الهدف ألنها مخفية بالشعر أو النظارات أو أشياء أخرى، ستقوم الكامريا بالرتكيز عىل الوجوه

بدالً من العيون.
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قفل الرتكيز
لتكوين الصور مع وجود األهداف املراد تصويرها خارج املركز:

اضبط الرتكيز: اضبط الهدف داخل إطار الرتكيز (U) واضغط زر الحاجب ضغطة   1 
جزئية لقفل الرتكيز والتعريض الضويئ. سيظل الرتكيز والتعريض مقفلني أثناء الضغط 

الجزيئ عىل حاجب الكامريا (قفل الرتكيز/التعريض التلقايئ).

أعد تكون الصورة: استمر يف الضغط جزئياً عىل الحاجب.  2 

صّور: اضغط زر الحاجب إىل النهاية.  3 
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قفل الرتكيز

الرتكيز التلقايئ  
بالرغم من أن الكامريا تتمتع بدقة عالية يف نظام الرتكيز التلقايئ، إال أنها رمبا ال تستطيع أن تضبط الرتكيز عىل بعض األهداف املدرجة 

أدناه. إذا كانت الكامريا غري قادرة عىل ضبط الرتكيز، اضبط الرتكيز عىل هدف أخر عىل نفس املسافة واستخدم قفل الرتكيز إلعادة 
تكوين الصورة.

األهداف الالمعة جداً مثل املرايا أو أجسام السيارات. •
األهداف رسيعة التحرك. •
األهداف املصورة عرب نافذة أو أشياء أخرى عاكسة. •
األهداف الداكنة واألهداف التي متتص الضوء أكرث من عكسه،  •

مثل الشعر والفراء.
األهداف غري الجوهرية، مثل الدخان أو اللهب. •

األهداف التي تُظهر تباين قليل مع الخلفية (عىل سبيل املثال،  •
األشخاص الذين يرتدون مالبس والتي لها نفس لون الخلفية).

األهداف التي تأيت أمام أو خلف يشء عايل التباين والذي يوجد  •
أيضا يف إطار الرتكيز (عىل سبيل املثال، هدف تم تصويره أمام 

ستارة ذات عنارص عالية التباين).
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d تعويض التعريض الضويئ
لتعويض التعريض الضويئ عند تصوير أهداف ساطعة اإلضاءة، شديدة الظالم أو 

عالية التباين، اضغط زر االختيار ألعىل (d). اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل 
.MENU/OK الختيار قيمة تعويض التعريض الضويئ ثم اضغط

اخرت قيم موجبة (+) لزيادة التعريض

اخرت قيام سالبة (–) لتقليل التعريض

R  ومؤرش التعريض الضويئ عند اختيار إعدادات غري 0±. ال يتم إعادة تعيني تعويض التعريض الضويئ عند إغالق d يتم عرض الرمز
الكامريا؛ السرتجاع التحكم الطبيعي يف التعريض، اخرت قيمة ±0.

R .اغلق الفالش عند استخدام تعويض التعريض الضويئ
R .بالنسبة لخيارات وضع التصوير (مبرمج AE) P يتوفر تعويض التعريض الضويئ فقط عند اختيار
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F وضع املاكر (التصوير عن قرب)
لألشياء القريبة، اضغط زر االختيار لليسار (F) واخرت F. أثناء التصوير يف 

وضع املاكرو، تركز الكامريا عىل األشياء املوجودة بالقرب من مركز اإلطار. استخدم 
.(23 P) أزرار التحكم بالزوم لتكوين الصور

.H واخرت (F) للخروج من وضع املاكرو، اخرت زر االختيار لليسار
R .ينصح باستخدام حامل ملنع التشويه الناتج عن اهتزاز الكامرياOFF

OFF
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N استخدام الفالش (الفالش الذيك)
عند استخدام الفالش، فإن نظام الفالش الذيكالخاص بالكامريا يقوم فوراً بتحليل املشهد املراد تصويره معتمد عىل عوامل 
مثل سطوع الهدف، موقعه يف اإلطار وباملسافة بينه وبني الكامريا. يتم تعديل قوة ضوء الفالش وحساسيته للتأكد من أن 

الهدف األسايس معرض للضوء بشكل صحيح بينام يتم الحفاظ عىل إضاءة الخلفية املحيطة، حتى يف املناظر الداخلية ذات 
اإلضاءة الخافتة. استخدم الفالش عندما تكون اإلضاءة ضعيفة، عىل سبيل املثال عند التقاط الصور أثناء الليل أو داخل 

البيوت تحت اإلضاءة املنخفضة.
اضغط عىل زر االختيار لليمني (N) واخرت من أوضاع الفالش التالية:

P

حسب
ظروف التصوير

فالش تلقائي

الوصفالخيار
K/AUTO

ييضء الفالش عند الحاجة. يوىص به يف معظم الحاالت.(فالش تلقايئ)

L/N
(فالش إلزامي)

ييضء الفالش عند تصوير كافة الصور. يستخدم لتصوير األجسام ذات اإلضاءة الخلفية أو للتلوين الطبيعي عند التقاط صور 
يف ضوء ساطع.

P

ال يعمل الفالش حتى إذا كان الهدف غري مضاء بصورة كافية. ينصح باستخدام حامل.(فالش مدعوم)

M/O
(مزامنة بطيئة)

اللتقاط الهدف الرئييس والخلفية معاً تحت ظروف اإلضاءة املنخفضة (الحظ أن املشاهد ساطعة اإلضاءة رمبا تكون معرضة 
للضوء بصورة مفرطة). 
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N استخدام الفالش (الفالش الذيك)

R  عند الضغط عىل زر الحاجب جزئياً لإلشارة إىل أن الفالش سييضء عند التصوير (إذا كان الرمز يومض باللون p سيتم عرض الرمز
األصفر، والفالش يشحن؛ انتظر حتى انتهاء الشحن قبل أن تقوم بالتصوير). عند رسعات الحاجب البطيئة، سيظهر الرمز k يف 

الشاشة للتحذير من أن الصور قد تصبح مشوشة؛ ينصح باستخدام حامل ثاليث القوائم.
R .رمبا ييضء الفالش عدة مرات مع كل صورة. ال تحرك الكامريا حتى يكتمل التصوير
R .قد يؤدي الفالش إىل تظليل أطراف الصورة

إزالة احمرار العني  
عند تشغيل رصد الوجه الذيك (P 41) وإزالة احمرار العني (P 90)، يتوفر خيار إزالة احمرار العني يف األوضاع 

تلقايئ (K؛ تقليل احمرار عين)، تشغيل الفالش (L؛ فالش إلزامي)، ومزامنة بطيئة (M؛ احمرار عني وبطيء). 
دما تنعكس إضاءة الفالش من خالل شبكية العني  يقلل إزالة احمرار العني من تأثري "العني الحمراء" الناتج ع

لألشخاص كام هو موضح باملثال التوضيحي عىل اليسار.
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h استخدام املؤقت الذايت
الستخدام املؤقت الذايت، اضغط زر االختيار ألسفل (h) واخرت من الخيارات 

التالية:

OFF

OFF

الوصفالخيار
(مغلق)  T املؤقت الذايت مغلق. 

(10 ثوان)  S يتم تحرير الحاجب بعد الضغط عىل زر الحاجب مبدة عرشة ثواين. يستخدم مع صور البورتريه الذاتية. يومض مصباح املؤقت  
الذايت املوجود يف مقدمة الكامريا أثناء العد التنازيل للمؤقت.

(2 ثانية)  R د الضغط   يتم تحرير الحاجب بعد الضغط عىل زر الحاجب مبدة ثانيتني. يستخدم لتفادي التشويش الناتج عن تحرك الكامريا ع
عىل زر تحرير الحاجب. سيومض مصباح املؤقت الذايت أثناء العد التنازيل للمؤقت.

(مؤقت مجموعة)  g دما تكتشف وجود عدد األشخاص الذي تم تحديده. اضغط زر االختيار ألعىل الختيار عدد األهداف.  ستشغل الكامريا املؤقت ع
R DISP/BACK إليقاف املؤقت قبل التقاط الصورة، اضغط

(تصوير بفاصل/  e
 TIME-LAPSE

(MOVIE

ستلتقط الصور تلقائيًا يف ضبط الفواصل.
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h استخدام املؤقت الذايت

(Time-lapse movie) التصوير بفاصل
ميكنك التصوير تلقائياً بفواصل ثابتة.

ميكن تسجيل صور ثابتة فقط أو تسجيل time-lapse movie وصور ثابتة يف نفس الوقت.

اضغط J (F)، ثم اخرت e تصوير بفاصل.  1
اضغط عىل MENU/OK لعرض شاشة اإلعدادات.  2

اضبط مدة التصوير والفاصل.  3
.f أو e ثم اضبط الوقت بالضغط عىل ،h أو g اخرت البنود بالضغط عىل

ضبط
فاصل مدة تصوير

ثانية 60
ثانية 30

ثانية 5
ثانية 10
ثانية 15 د 5

إلغاءتعيين

فاصل: اضبط وقت الفاصل.
مدة تصوير: اضبط وقت إيقاف التصوير.

اضغط عىل MENU/OK لعرض شاشة اإلعدادات التالية.  4
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h استخدام املؤقت الذايت

اضبط وضع التسجيل.  5
.f أو e حدد وضع التسجيل بالضغط عىل

ضبط

خلفتعيين

1440 60 144s

تسجيل وضع ا

ثابت
TIME LAPSE MOVIE+ثابت

ثابت: يتم تسجيل الصور الثابتة فقط.
ثابت+TIME-LAPSE MOVIE: يتم تسجيل time-lapse movie (52 P) باإلضافة إىل الصور الثابتة.

R  يف (85 P) TIME-LAPSE MOVIE عن طريق وضع time lapse movies يتم تحديد حجم اإلطار ومعدل اإلطار لـ
وضع التصوير.

R  يف حالة عدم وجود مساحة فارغة يف بطاقة الذاكرة، يتم عرض وقت الفيلم القابل للتسجيل باللون األحمر (الوقت املتبقي أقل
من 1 ثانية) أو باللون األصفر (الوقت املتبقي أقل من 6 ثواٍن). تحقق من مقدار املساحة الفارغة عىل بطاقة الذاكرة.

.MENU/OK اضغط  6
يتم ضبط التصوير بفاصل.
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h استخدام املؤقت الذايت

قم بالرتكيز والتصوير.  7
اضغط زر مغالق الكامريا إىل اآلخر لبدء التصوير بفاصل.

يتم التقاط صورة يف وقت الفاصل تلقائياً، وينتهي التصوير بفاصل حني تصل الكامريا إىل وقت مدة التصوير املضبوطة.

TIME-LAPSE MOVIE  
إن time-lapse movie هو سلسلة من الصور الثابتة التي تم التقاطها يف فواصل محددة باستخدام كامريا ثابتة والتشغيل مثل 

فيلم. ميكنك االستمتاع بـ time-lapse movies كام لو أنك تشاهد أهدافًا تتحرك ببطء مثل منو النباتات أو حركة السحاب، 
بالتقديم الرسيع.

R .إذا ضغطت عىل زر مغالق الكامريا قبل انتهاء التصوير، يتوقف التصوير بفاصل
R .قبل ثالث ثوان من بدء التصوير LCD ويومض مصباح املؤقت الذايت أثناء التصوير بالفواصل. يتم تشغيل شاشة LCD تنطفئ شاشة
R .(55 P) يتم عرض اإلطار األول فقط عند عرض الصور امللتقطة بوضع التصوير بفاصل
R .يوىص باستخدام حامل ثاليث القوائم للتصوير بفاصل
R .(تسجيل األفالم). اضغط عىل زر الغالق للتسجيل t عن طريق الضغط عىل الزر time-lapse movies ال ميكن تسجيل
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h استخدام املؤقت الذايت
Q .ال يتوفر التكبري/التصغري أثناء التصوير بفاصل
Q  وعدد اإلطارات التي TIME-LAPSE MOVIE مثل سلسلة الصور الثابتة بناًء عىل إعداد وضع time-lapse movies قد تبدو

تم التقاطها.
Q .بناًء عىل إعدادات املشهد والكامريا، قد ال يتوافق وقت الفاصل مع وقت الفاصل املحدد
Q .قد ينتهي التصوير بفاصل فجأة إذا فرغت شحنة البطارية. تأكد من شحنة البطارية املتبقية
Q  قد ينتهي التصوير بفاصل فجأة إذا مل تعد هناك مساحة فارغة كافية يف بطاقة الذاكرة. تأكد من املساحة الفارغة املتبقية يف بطاقة

الذاكرة.
Q .ًاعتامداً عىل إعدادات أو حالة التصوير، قد ال يتم تطبيق اإلعدادات أو قد ال يكون التصوير بفاصل ممكنا
Q .وزر الغالق أثناء التصوير بالفواصل DISP/BACK ،والزر a ،والزر ON/OFF ميكنك فقط استخدام الزر
Q .وضع التصوير املستمر غري متوفر يف التصوير بالفواصل
Q .تلقائيًا إىل وسطي AF عىل متابعة، إذا قمت بتحديد تصوير بفاصل، فيتغري وضع (83 P) AF عند ضبط وضع
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زر وضع سلسلة اللقطات
اضغط عىل زر وضع سلسلة اللقطات للتبديل بني تصوير صورة فردية ووضع 
.(82 P) سلسلة اللقطات املحدد باستخدام الخيار مستمر يف قامئة التصوير

R  عند تحديد وضع سلسلة اللقطات، تعرض الكامريا الرمز الخاص بالوضع املحدد. ال تظهر رموز يف
وضع صورة فردية.

P
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 املزيد عن العرض
 خيارات العرض

.a ملشاهدة أحدث صورة يف الشاشة، اضغط الزر
100 0001

اضغط زر االختيار لليمني لعرض الصور برتتيب التسجيل، زر االختيار لليسار لعرض الصور برتتيب عكيس. استمر يف الضغط 
عىل زر االختيار للتنقل برسعة حتى الصورة املطلوبة.

R .("صورة هدية") خالل العرض m الصور امللتقطة بواسطة كامريات أخرى يتم اإلشارة إليها بأيقونة 

التصوير املستمر
يف حالة الصور التي تم التقاطها يف وضع التصوير املستمر، سيتم عرض أول إطار فقط من كل سلسلة. اضغط زر االختيار 

ألسفل لعرض الصور األخرى يف السلسلة.
R  .“S” يكون للصور التي يتم التقاطها يف وضع التصوير املستمر أسامء ملفات تبدأ بالحرف

(S0010001.JPG ،عىل سبيل املثال)

 I التفضيالت: تقييم الصور

لتقييم الصورة املعروضة حالياً يف عرض إطار كامل، اضغط DISP/BACK واضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لالختيار من 
صفر حتى خمس نجامت.
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خيارات العرض

 التكبري أثناء العرض
اضغط T لتكبري الصور املعروضة يف إطار فردي؛ اضغط W للتصغري. يف حالة تكبري الصور، ميكن استخدام زر االختيار لرؤية 

مساحات من الصورة غري ظاهرة عىل الشاشة.

تعرض نافذة التنقل جزء من الصورة 
املعروضة حالياً يف الشاشة

مؤرش الزوم

اضغط DISP/BACK للخروج من الزوم.
R  أو a تختلف نسبة التكبري القصوى حسب حجم الصورة. ال يتوفر زوم العرض مع الصور التي تم تشذيبها أو تغيري حجمها إىل

أصغر.
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خيارات العرض

 عرض عدة إطارات
الضغط عىل W أثناء عرض صورة يف إطار كامل يف الشاشة يؤدي إىل عرض الصورة الحالية مع الصورتني السابقة والتالية يف 

الخلفية. اضغط W لزيادة عدد الصور املعروضة إىل أثنني أو تسعة أو مئة، T لعرض صور أقل.
100 0001

أثناء عرض صورتني أو أكرث، استخدم زر االختيار لتظليل الصور واضغط MENU/OK لعرض الصور املظللة يف إطار كامل. أثناء 
عرض تسعة أو مائة إطار، استخدم زر االختيار لعرض صور أكرث.
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  A حذف صور

لحذف صور فردية، أو عدة صور محددة، أو كل الصور، اضغط عىل املحدد 
ألعىل (b)، واخرت من الخيارات التالية. الحظ أن الصور املحذوفة ال ميكن 
اسرتجاعها. انسخ الصور املهمة إىل جهاز حاسب أو أي وحدة تخزين قبل 

الحذف.
الوصفالخيار
اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني للتنقل بني الصور واضغط الزر MENU/OK ملسح الصورة الحالية (ال يتم عرض حوار تأكيدي).إطار

ظلل الصور واضغط MENU/OK لالختيار أو إلغاء االختيار (يتم متييز الصور املحمية أو التي ضمن أمر طباعة بالرمز S). عند االطارات المختارة
االنتهاء من العملية، اضغط DISP/BACK لعرض حوار تأكيدي، ثم ظلل موافق ثم اضغط MENU/OK لحذف الصور املختارة.

جميع اإلطارات
سيتم عرض حوار تأكيدي؛ ظلل موافق واضغط MENU/OK لحذف كاف الصور غري املحمية (يف حالة إدخال بطاقة ذاكرة، سيتم 
فقط حذف الصور املوجودة عىل البطاقة؛ يتم فقط حذف الصور املوجود عىل الذاكرة الداخلية يف حالة إدخال بطاقة ذاكرة). 

الضغط عىل زر DISP/BACK يؤدي إىل إلغاء الحذف؛ الحظ أنه أي صور تم حذفها قبل الضغط عىل الزر ال ميكن اسرتجاعها.

R .(90 P) الصور املحمية ال ميكن حذفها. أزل الحامية عن الصور التي ترغب يف حذفها
R .مسح من قامئة التشغيل A ميكن حذف الصور أيًضا باستخدام
R .لحذف الصور MENU/OK اضغط ،DPOF إذا ظهرت رسالة تفيد بأن الصور املختارة جزء من أمر طباعة

مسح

رجوع تهيئة

إطار
االطارات المختارة
رات جميع اإلط
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 b البحث عن الصورة

البحث يف الصور.

:MENU/OK ظلل أحد معايري البحث التالية، واضغط ،(88 P) البحث عن الصورة يف قامئة العرض b اخرت  1 
حسب التاريخ: بحث حسب التاريخ.• 
حسب الوجه: ابحث عن كافة الصور التي بها أوجه.• 
بواسطة I تفصيالت: بحث حسب التقييم.• 
حسب المشهد: يعرث عىل كافة الصور التي تطابق مشهد محدد.• 
حسب نوع البيانات: يعرث عن كافة الصور الثابتة أو األفالم.• 

اخرت رشط للبحث. يتم فقط عرض الصور التي تطابق رشط البحث. لحذف أو حامية الصور املختارة أو لعرض نتائج   2 
البحث يف عرض رشائح، اضغط MENU/OK واخرت A مسح D ،(58 P) حامية (P 90)، أو I ساليد شو 

.(89 P)
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 k مساعدة دفرت الصور

ينشئ دفرت صور من صورك املفضلة.

 إنشاء دفرت صور
اخرت دفرت جديد بالنسبة للخيار k مساعدة دفرت الصور يف قامئة العرض (P 92) واخرت من بني الخيارات التالية:  1 

تحديد من الكل: اخرت من بني كافة الصور املتاحة.• 
 •.(59 P) تحديد من بحث الصور: يختار من الصور املطابقة ملعاير البحث املحددة
R .أو أصغر أو أفالم فيديو لتضاف إىل دفاتر الصور a ال ميكن اختيار صور قياس

انتقل بني الصور واضغط زر االختيار ألعىل للتحديد أو إلغاء التحديد. لعرض الصورة الحالية عىل الغالف، اضغط زر   2 
االختيار ألسفل. اضغط زر MENU/OK للخروج عندما يكتمل دفرت الصور.

R .يتم تلقائياً تعيني أول صورة يتم اختيارها لتصبح صورة الغالف. اضغط زر االختيار ألسفل الختيار صورة مختلفة للغالف

اخرت إمتام دفرت الصور (الختيار كافة الصور أو الصور التي تطابق رشوط البحث معينة الخاصة بالدفرت، اخرت تحديد   3 
الكل). سيتم إضافة الدفرت الجديد إىل قامئة الدفاتر املوجودة يف قامئة مساعدة دفرت الصور.

Q .ميكن أن يحتوي الدفرت عىل 300 صورة
Q .ًيتم حذف الدفاتر التي ال تحتوي عىل صور تلقائيا
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k مساعدة دفرت الصور

عرض دفاتر الصور
ظلل دفرت من قامئة مساعدة دفرت الصور واضغط MENU/OK لعرض الدفرت، ثم اضغط زر االختيار لليسار أو اليمني للتمرير 

خالل الصور.

تحرير وحذف دفاتر صور
اعرض دفرت الصور واضغط MENU/OK. سيتم عرض الخيارات التالية؛ اخرت الخيار املطلوب واتبع التعليامت التي تظهر عىل 

الشاشة.
 •.(60 P) "تحرير: يحرر الدفرت كام هو موصوف يف "إنشاء دفرت صور
مسح: حذف الدفرت.• 
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عرض صور البانوراما
يف حالة ضغط زر االختيار ألسفل أثناء عرض صورة بانوراما يف إطار كامل، ستعرض الكامريا الصورة من اليسار إىل اليمني أو 
من األسفل إىل األعىل. للتوقف املؤقت، اضغط زر االختيار ألسفل؛ الستئناف العرض، اضغط زر االختيار ألسفل مرة أخرى. 
إلنهاء عرض اإلطار الكامل، اضغط زر االختيار ألعىل أثناء تقدم عرض البانوراما. بعد العرض يف إطار كامل، ميكن تكبري أو 

.(b) تصغري صور البانوراما باستخدام زر التحكم بالزوم أو مسحها عرب ضغط زر االختيار ألعىل

عرض

إيقاف مؤقتتوقف
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 األفالم
 تسجيل أفالم

 اضغط t لتسجيل فيلم. أثناء التسجيل، سيتم عرض املؤرشات التالية وسيتم 
تسجيل الصوت من خالل امليكروفون املدمج (تأكد من عدم حجبك للميكروفون 

أثناء التسجيل).

تسجيل1
12m34s

F

y رمز تسجيل

الوقت املتاح

عدد الصور التي ميكن التقاطها 
أثناء التسجيل

إلنهاء التسجيل، اضغط t مرة أخرى. ينتهي التسجيل تلقائياً عند وصول الفيلم للحد األقىص ملدة التسجيل أو عند امتالء 
الذاكرة.

اختيار مشهد تلقايئ   
يف وضع Q، تختار الكامريا املشهد حسب ظروف التصوير ونوع الهدف املراد تصويره: 

d (صور شخصية)، d (مناظر طبيعية ضعيفة اإلضاءة)، dd (صور شخصية ضعيفة اإلضاءة)، 
c (مناظر طبيعية)، e (صور مقربة)، أو a (األهداف األخرى).

تسجيل1
12m34s

F

رمز املشهد
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تسجيل أفالم

التقاط صور أثناء التسجيل  
اضغط زر حاجب الكامريا جزئياً اللتقاط صورة أثناء التسجيل.

R .يتم حفظ الصورة بشكل منفصل عن الفيلم وال تبدو كجزء منه
Q .ال ميكن التقاط صور أثناء تسجيل فيلم عايل الرسعة
Q .عدد الصور التي ميكن التقاطها محدود

مثبت الصور الرقمية   
ميكنك تصحيح اهتزازات الكامريا التي تحدث عند تصوير األفالم اللتقاط صور باهتزازات طفيفة فقط عن طريق b مثبت الصور 

.(99 P) الرقمية يف قامئة اإلعداد

R .(101 P) نوع زوم الفيلم يف قامئة اإلعداد p ميكن تعديل الزوم أثناء التسجيل. ميكن تحديد نوع الزوم باستخدام الخيار
R  إذا كان الجسم املراد تصويره غري مضاء بصورة كافية، فقد تيضء ملبة الضوء املساعد ملساعدة عملية ضبط الرتكيز. إلطفاء ملبة الضوء

 .(101 P)  AF مصباح C بالنسبة لخيار OFF املساعد، اخرت
R  للفيلم AF وضع F يتم تعديل الرتكيز والتعرض وتوازن البياض تلقائيًا خالل التسجيل (ميكن تحديد وضع الرتكيز باستخدام الخيار

يف قامئة التصوير; P 84). ألوان وسطوع الصورة رمبا تختلف عام هو معروض عىل الشاشة قبل بدء التسجيل.
R .قد يتم تسجيل األصوات التي تصدرها الكامريا

Q  ال تفتح غطاء تجويف البطارية أثاء التصوير أو أثناء حفظ الفيلم عىل بطاقة الذاكرة. عدم مالحظة هذا التحذير قد يؤدي إىل تلف
الفيلم وعدم إمكانية عرضه.

Q .قد تظهر خطوط أفقية أو رأسية يف األفالم التي تحوي أجسام ساطعة جداً. هذا طبيعي وال يدل عىل قصور يف األداء
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تسجيل أفالم

Q  قد ترتفع درجة حرارة الكامريا عند استخدامها يف تسجيل أفالم لفرتة زمنية ممتدة أو إذا كانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة. هذا
طبيعي وال يدل عىل قصور يف األداء.

Q .قد يختلف الوضع املختار مع اختالف ظروف التصوير
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عرض األفالم
أثناء العرض، تُعرض األفالم يف الشاشة كام هو موضح عىل اليسار. ميكن تنفيذ العمليات التالية 

بينام يتم عرض األفالم:

الوصفالخيار
التشغيل/اإليقاف 

اضغط زر االختيار ألسفل لبدء العرض. اضغط مرة أخرى لإليقاف املؤقت.املؤقت للعرض

اضغط زر االختيار ألعىل إلنهاء العرض. أثناء عدم تقدم العرض، فإن ضغط زر االختيار إنهاء العرض/حذف
ألعىل سيحذف الفيلم.

اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لتعديل رسعة العرض أثناء املشاهدة.تعديل الرسعة

تعديل حجم الصوت
اضغط MENU/OK إليقاف العرض مؤقتاً وعرض التحكم يف الصوت. اضغط زر االختيار ألعىل 
أو ألسفل لتعديل حجم صوت العرض واضغط MENU/OK للخروج. ميكن أيضاً تعديل حجم 

الصوت من قامئة اإلعداد.

عرض

رسعة العرض  
اضغط زر االختيار لليسار أو اليمني لتعديل رسعة العرض. يتم عرض رسعة العرض من خالل عدد 

.(N أو M) األسهم
سهم

5m42s

إيقاف مؤقتتوقف 

Q .ال تغطي السامعة أثناء العرض 
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االتصال الالسليك
ميكن للكامريا أن تجري اتصاال السلكيا مع هاتف ذيك، أو حاسب لوحي أو حاسب. للحصول عىل معلومات عن كيفية 

استخدام االتصال الالسليك، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين أدناه.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

(FUJIFILM Camera Remote) اتصال السليك مع هاتف ذيك أو حاسب لوحي
ميكن للكامريا أن تتصل مع هاتف ذيك أو حاسب لوحي بواسطة Bluetooth أو شبكة السلكية (واي فاي). إلنشاء اتصال 

بني الكامريا وهاتف ذيك أو حاسب لوحي، ثبِّت أوال التطبيق الخاص عىل الهاتف الذيك.

FUJIFILM Camera Remote  

ثبّت آخر إصدار من تطبيق FUJIFILM Camera Remote عىل الهاتف الذيك أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك لالتصال بالكامريا عن 
طريق ®Bluetooth أو Wi-Fi. للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

fujifilm Wi-Fi app
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(FUJIFILM Camera Remote) اتصال السليك مع هاتف ذيك أو حاسب لوحي

Bluetooth® الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية: إقران
د 0 ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth > تسجيل اإلقران إلقران الكامريا مع الهاتف الذيك أو  يف قامئة اإلعداد، حدِّ

الحاسب اللوحي. يقدم اإلقران طريقة بسيطة لتنزيل الصور من الكامريا.

R .يتم تنزيل الصور عن طريق اتصال السليك

Wi-Fi :الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية
د 0 ضبط التوصيل > إعدادات عامة > 8 إعداد الزر > 8 االتصال الالسليك لتمكني االتصال بني  يف قامئة اإلعداد، حدِّ

الكامريا وهاتفك الذيك أو حاسبك اللوحي بواسطة شبكة السلكية. ميكن تصفح الصور عىل الكامريا أو تنزيل الصور املحددة 
أو التحكم يف الكامريا عن بعد أو نسخ بيانات املوقع إىل الكامريا مبجرد اتصالها.
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(FUJIFILM PC AutoSave) االتصال الالسليك مع الحاسب
ميكن للكامريا أن تتصل بحاسب بواسطة شبكة السلكية (واي فاي). إلنشاء اتصال بني الكامريا وحاسب، ثبِّت أوال التطبيق 

الخاص عىل الحاسب.

FUJIFILM PC AutoSave  

ثبّت أحدث إصدار لـ FUJIFILM PC Autosave لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحميل الصور من الكامريا عرب شبكات السلكية. 
للتنزيالت واملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة:

http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

حفظ صور عىل حاسب
د 0 ضبط التوصيل > حفظ PC تلقايئ لتمكني الكامريا من حفظ الصور عىل حاسبك بواسطة شبكة  يف قامئة اإلعداد، حدِّ

السلكية.
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 الوصالت
عرض صور عىل تلفزيونات عالية الوضوح

ميكن توصيل الكامريا بأجهزة عالية الوضوح (HD) باستخدام كابل HDMI (واملتوافر بشكل منفصل لدى منافذ بيع أخرى).

قم بإيقاف تشغيل الكامريا قبل توصيل كابل HDMI كام هو موضح أدناه.  1 

 HDMI أدخل موصل
(D من النوع) صغري

أدخل الكبل يف منفذ توصيل 
HDMI

موصل HDMI صغري

Q .لتوصيل الكامريا (D من النوع) صغري HDMI ليس أطول من 1,5 م مع موصل HDMI استخدم كبل
Q .عند توصيل الكابالت، تأكد من إدخال املوصالت بالكامل

R .HDMI يتم عرض الصور والصوت عىل التلفزيون يف حالة توصيل كبل

اضبط التلفزيون عىل قناة مدخل HDMI. راجع الدليل املرفق مع التلفزيون ملزيد من التفاصيل.  2 
اضغط عىل الزر a ملدة ثانية تقريبًا لتشغيل الكامريا. تنطفئ شاشة الكامريا ويتم عرض الصور واألفالم عىل   3 
التلفزيون. الحظ أن مفاتيح التحكم يف الصوت الخاصة بالكامريا ال تؤثر عىل األصوات التي يتم تشغيلها عىل 

التلفزيون، تحكم يف الصوت من خالل جهاز التلفزيون.
R .قد تظهر عىل بعض التلفزيونات شاشة سوداء لفرتة قصرية عند بدء تشغيل أحد األفالم
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DPOF إنشاء أمر الطباعة 
.DPOF يف قامئة العرض إلنشاء "أمر طباعة" رقمي للطابعات املتوافقة مع (DPOF) أمر الطباعة K ميكن استخدام خيار

DPOF  
DPOF (Digital Print Order Format) نظام قيايس لطباعة الصور من "أوامر الطباعة" املخزنة يف الذاكرة الداخلية 

أو عىل بطاقة ذاكرة. تحتوي املعلومات يف أمر الطباعة عىل الصور التي سيتم طباعتها وعدد النسخ لكل صورة.

اخرت وضع العرض واضغط MENU/OK لعرض قامئة العرض.  1 
.MENU/OK واضغط (DPOF) أمر الطباعة K ظلل  2 

:MENU/OK ظلل أحد الخيارات التالية واضغط  3 
مع تاريخ s: طباعة تاريخ التسجيل عىل الصور.• 
بدون تاريخ: ال يطبع تاريخ التسجيل عىل الصور.• 
R .ال تدعم بعض الطابعات طباعة التاريخ. راجع كتيب الطابعة ملزيد من التفاصيل

اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض صورة ترغب يف إدراجها أو إزالتها من أمر الطباعة.  4 
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DPOF إنشاء أمر الطباعة 

اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل الختيار عدد النسخ (حتى 99). إلزالة صورة من أمر الطباعة، اضغط زر االختيار   5 
حتى يصبح عدد النسخ صفر.

كرر الخطوات 4–5 إلكامل أمر الطباعة واضغط MENU/OK عند االنتهاء من اإلعدادات.  6 
سيتم عرض حوار تأكيدي. اضغط زر MENU/OK لحفظ أمر الطباعة.  7 

R .أخرج بطاقة الذاكرة إلنشاء أو تعديل أمر طباعة للصور املوجودة يف الذاكرة الداخلية
R .أوامر الطباعة ميكن أن تحوي حتى 999 صورة كحد أقىص
R  إذا ييتم عرض رسالة يف حالة تم إدخال بطاقة ذاكرة تحوي أمر طباعة تم إنشائه بواسطة كامريا أخرى. أنشئ أمر طباعة جديد

كام هو موصوف أعاله.
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instax SHARE طابعات
.instax SHARE اطبع الصور من الكامريا الرقمية إىل طابعات

إنشاء اتصال
حدد ضبط توصيل طابعة instax يف قامئة إعداد الكامريا وأدخل اسم طابعة instax SHARE (SSID) وكلمة املرور 

الخاصة بها.

اسم الطابعة (SSID) وكلمة املرور  
ميكنك العثور عىل اسم الطابعة (SSID) أسفل الطابعة؛ كام أن كلمة املرور 

االفرتاضية هي "1111". إذا كنت قد اخرتت كلمة مرور مختلفة بالفعل 
للطباعة من هاتف ذيك، أدخل كلمة املرور هذه بدالً من تلك.
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instax SHARE طابعات 

طباعة الصور
شغل الطابعة.  1 

حدد طباعة بطابعة instax يف قامئة العرض   2 
بالكامريا. سوف تتصل الكامريا بالطابعة.

FUJIFILM CAMERA 1234

طباعة بطابعة

إلغاء

التوصيل بالطابعة

instax 12345678

R  لطباعة إطار من بني سلسلة لقطات، اعرض هذا اإلطار
.instax أوالً قبل تحديد طباعة بطابعة

استخدم زر االختيار لعرض الصورة التي تريد   3 
.MENU/OK طباعتها، ثم اضغط عىل زر

100 0020

instax 12345678

طباعة بطابعة

إلغاء إرسال

R  ال ميكن طباعة الصور التي تم التقاطها بكامريات
أخرى.
R  املنطقة املطبوعة أصغر من املنطقة املرئية يف شاشة

.LCD

R .قد تختلف شاشة التحكم تبعا لنوع الطابعة

سيتم إرسال الصور إىل الطابعة وتبدأ عملية الطباعة.  4 

FUJ FILM CAMERA 1234

طباعة بطابعة

عملية اإلرسال جارية

إلغاء

instax 12345678
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(MyFinePix Studio) عرض الصور عىل الحاسب
اقرأ هذا الخيار ملعرفة معلومات حول نسخ الصور إىل جهاز كمبيوتر.

Windows نظام التشغيل
استخدام MyFinePix Studio لنسخ الصور إىل الحاسب، حيث ميكن تخزينها، وعرضها، وتنظيمها وطباعتها. يتوفر 

MyFinePix Studio للتنزيل من املوقع التايل: 

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

عند اكتامل التنزيل، انقر مرتني عىل امللف الذي تم تنزيله ("MFPS_Setup.EXE") واتبع التعليامت املعروضة عىل 
الشاشة إلكامل التثبيت.

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

توصيل الكامريا
إذا كانت الصور التي ترغب يف نسخها محفوظة عىل بطاقة ذاكرة، أدخل البطاقة يف الكامريا.  1 

R .عند تشغيل الربنامج للمرة األوىل Windows إىل قرص Windows قد يحتاج مستخدمي نظام التشغيل
Q  قد يتسبب انقطاع التيار الكهريب أثناء النقل يف ضياع البيانات أو تلف الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة. اشحن البطارية قبل

توصيل الكامريا.

اغلق الكامريا ووصل كبل USB املرفق كام هو موضح،   2 
وتأكد من إدخال التوصيالت بالكامل. وصل الكامريا مبارشة 

بالحاسب، ال تستخدم مشرتك USB أو لوحة مفاتيح.
Q .Micro-B USB 2.0 تستخدم الكامريا موصل

 USB قم بالتوصيل مبوصل
صغري (موصل صغري من 
(B النوع

اضغط عىل زر a ملدة ثانية واحدة تقريبًا لتشغيل الكامريا.  3 
انسخ الصور إىل الكمبيوتر باستخدام برنامج MyFinePix Studio أو التطبيقات القادمة مع نظام التشغيل لديك.  4 

ملزيد من املعلومات حول استخدام الربامج، شغل التطبيق واخرت الخيار املناسب من قامئة Help (تعليامت).
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(MyFinePix Studio) عرض الصور عىل الحاسب
Q  إذا تم إدخال بطاقة ذاكرة تحتوي عىل عدد ضخم من الصور، قد يحدث تأخري قبل بدء الربنامج وقد تصبح غري قادر عىل استرياد أو

حفظ الصور. استخدم قارئ بطاقات ذاكرة لنقل الصور.
Q  عدم مراعاة .USB تأكد من عدم عرض الكمبيوتر لرسالة تفيد بأن عملية النسخ جارية قبل إيقاف تشغيل الكامريا أو فصل كبل

هذا التحذير قد يتسبب يف ضياع البيانات أو تلف الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة. عدم مراعاة هذا التحذير قد يتسبب يف ضياع 
البيانات أو تلف الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة.

Q .افصل الكامريا قبل إدخال أو إخراج بطاقات الذاكرة
Q  يتحمل املستخدم كافة الرسوم املطبقة من قبل رشكة الهاتف أو مزود خدمة اإلنرتنت عند استخدام الخدمات التي تتطلب االتصال

باإلنرتنت.

فصل الكامريا  
 .USB بعد حفظ البيانات، قم بإيقاف تشغيل الكامريا وفصل كبل
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 القوائم
استخدام القوائم: وضع التصوير

استخدام قامئة التصوير
لعرض قامئة التصوير، اضغط الزر MENU/OK يف وضع التصوير. ظلل العنارص 

واضغط زر االختيار لليمني لعرض الخيارات، ثم ظلل أحد الخيارات واضغط زر 
MENU/OK. اضغط DISP/BACK للخروج عند اكتامل اإلعدادات. تختلف الخيارات 

املتاحة باختالف وضع التصوير املختار.

خيارات قامئة التصوير
(الضبط االفرتايض: Q)A وضع التصوير

.(27 P) اخرت وضع تصوير حسب نوع الهدف املراد تصويره
ISO N 

يتحكم يف حساسية الكامريا للضوء. ميكن للقيم الكبرية الحد من التشويش؛ الحظ، مع ذلك، أنه قد تظهر بقع يف الصور التي يتم التقاطها عند حساسيات 
عالية.

100ISO6400

مظلمةاملشهدساطعة
أكرث ظهوراتشويش (بقع)أقل ظهورا

الوصفالخيار
 / (1600) AUTO

(400) AUTO / (800) AUTO
يتم ضبط الحساسية تلقائيًا استجابة لظروف التصوير، لكنها لن تزيد عن القيمة املوجودة بني القوسني.

 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
100 / 200 / 400

يتم ضبط الحساسية عند القيمة املحددة، والتي تكون معروضة عىل الشاشة.

Q .بالنسبة لحجم الصورة O مضبوطة عىل 6400، ال ميكن تحديد ISO عندما تكون
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استخدام القوائم: وضع التصوير

(الضبط االفرتايض: O 4 : 3) O حجم الصورة
اختيار حجم الصورة (كبري أو متوسط أو صغري) ونسبة أبعاد الصورة (3 : 4، 2 : 3، 9 : 16 أو 1 : 1) التي يتم تسجيل 

الصور عىل أساسها. ميكن طباعة الصور الكبرية بأحجام كبرية دون انخفاض جودة الصورة، بينام الصور الصغرية 
تتطلب ذاكرة أقل، وبذلك تسمح بتسجيل عدد أكرب من الصور.

O 4 : 3

الحجم نسبة األبعاد
Q .4:3 Q د تسجيل الصور إىل ذاكرة داخلية، يتم تعيني القيمة االفرتاضية إىل ع

الحجم مقابل نسبة األبعاد  
الحجم

تُطبع بأحجام حتىالخيار
O34 × 25 سم

P24 × 18 سم

Q17 × 13 سم

نسبة األبعاد
3 : 4: الصور لها نفس أبعاد شاشة الكامريا.

2 : 3: الصور لها نفس أبعاد الفيلم مقاس 35 مم.

.(HD) 9 : 16: تالئم العرض عىل األجهزة عالية الوضوح

1 : 1: الصور مربعة.
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استخدام القوائم: وضع التصوير

(الضبط االفرتايض: N) T جودة الصورة
اختيار مقدار ضغط ملفات الصور.

الوصفالخيار
ضغط قليل. اخرته من أجل الحصول عىل صور بجودة عالية.FINE (ممتازة)

ضغط عايل. اخرت هذا الخيار لتخزين عدد أكرب من الصور.NORMAL (عادية)

(الضبط االفرتايض: c) FINEPIX P ألوان
يحسن التباين وتشبع األلوان أو يلتقط صور أبيض وأسود.

الوصفالخيار
تباين وتشبع قياسيني. يوىص به يف معظم الحاالت.c قيايس
تباين وتشبع مفعمني. اخرت للحصول عىل صور مفعمة بالحيوية لألزهار أو أللوان خرضاء وزرقاء مرشقة يف مناظر طبيعية.a كروم

تصوير باألبيض واألسود.b أسود وأبيض
التقاط صور باللون البني الداكن.f سيبيا

R .قيايس من خالل رمز عىل الشاشة c يتم عرض اإلعدادات بخالف
R .كروم ظاهر عىل الشاشة a حسب الهدف، قد ال يكون التأثري
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(الضبط االفرتايض: AUTO) D توازن األبيض
للحصول عىل ألوان طبيعية، اخرت إعدادات تطابق مصدر اإلضاءة.

الوصفالخيار
AUTO.ًيتم تعديل توازن البياض تلقائيا
i.لألهداف املوجودة يف ضوء الشمس املبارش
j.لألهداف املوجودة يف الظل
k."يستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "ضوء النهار
l."يستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "األبيض الدافئ
m."يستخدم تحت ملبات الفلوريسنت من نوع "األبيض البارد
n.يستخدم تحت الضوء املتوهج
g.للتصوير الفوتوغرايف تحت املاء

R .تختلف النتائج باختالف ظروف التصوير. شاهد الصور بعد االلتقاط ملعاينة األلوان عىل الشاشة
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(الضبط االفرتايض: J) R مستمر
يلتقط الحركة يف سلسلة من الصور.

الوصفالخيار
P مستمر

تلتقط الكامريا الصور أثناء الضغط عىل زر مغالق الكامريا. J مستمر
K مستمر
O مستمر
M نهائي

ل آخر مجموعة صور. تقوم الكامريا بالتصوير عند الضغط عىل زر الحاجب وتسجِّ N نهائي
Q نهائي

R .انظر الصفحة 124 ملعرفة معدل اإلطارات وعدد الصور التي يتم التقاطها يف كل وضع
R .يتم تحديد الرتكيز والتعريض بواسطة اإلطار األول يف كل سلسلة
R .Q 16 : 9 حجم الصورة عىلO يتم تثبيت ،P يف وضع
R .ًيُغلق الفالش تلقائيا
R .يتغري عدد اإلطارات يف الثانية مع رسعة الحاجب
R .عدد الصور التي ميكن تخزينها يعتمد عىل الذاكرة املتاحة

 b إعداد اكتشاف الوجه/العني

.(41 P) اخرت ما إذا كانت الكامريا تكتشف تلقائيا الوجوه والعيون، وتضبط الرتكيز البؤري والتعريض الضويئ لتأكيد أهداف الصور الشخصية البرشية أم ال
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AF وضع F 

يتحكم هذا الخيار يف كيفية اختيار الكامريا ملجال الرتكيز. بغض النظر عن الخيار الذي تم اختياره، سوف تركز الكامريا عىل األشخاص املوجودين مبركز 
الشاشة عندما يكون وضع املاكرو قيد التشغيل.

الوصفالخيار
تركز الكامريا عىل الهدف املوجود يف مركز اإلطار.r وسطي

عند الضغط الجزيئ عىل زر حاجب الكامريا، ترصد الكامريا العنارص عالية التباين املوجودs متعدد
بالقرب من مركز اإلطار وتختار منطقة الرتكيز تلقائياً.

t منطقة
ميكن تغيري منطقة الرتكيز البؤري. اضغط عىل مفتاح االختيار ألعىل أو ألسفل أو لليسار 

أو لليمني لتحريك منطقة الرتكيز البؤري، ثم اضغط عىل MENU/OK لتطبيق إعداد منطقة 
الرتكيز البؤري.

ضع الهدف يف مركز منطقة الرتكيز واضغط عىل زر االختيار لليسار. سوف يتابع الرتكيزx متابعة
الهدف أثناء تحركه عرب اإلطار.

R  .تضبط الكامريا الرتكيز باستمرار، ما يزيد من استهالك البطارية، وقد يكون صوت تركيز الكامريا مسموع ،x الحظ أنه يف الوضع

نقطة منطقة الرتكيز البؤري



 القوائم84

استخدام القوائم: وضع التصوير

 F وضع AF للفيلم

يتحكم هذا الخيار يف كيفية اختيار الكامريا ملجال الرتكيز لألفالم.

الوصفالخيار
تركز الكامريا عىل الهدف املوجود يف مركز اإلطار. ميكن استخدام هذا الخيار مع قفل الرتكيز.r وسطي
تقوم الكامريا بضبط الرتكيز بشكل متواصل لتعكس التغريات يف املسافة بينها وبني األهداف القريبة من منتصف اإلطار.u مستمر

R .تضبط الكامريا الرتكيز باستمرار، ما يزيد من استهالك البطارية، وقد يكون صوت تركيز الكامريا مسموع ،u الحظ أنه يف الوضع
(الضبط االفرتايض: i)V جودة الفيلم

اخرت حجم اإلطار لألفالم.

الوصفالخيار
HD كامل (عايل الوضوح).i 1080 × 1920 (60 ط/ث) i 1080 × 1920 (30 ط/ث)
عايل الوضوح.h 720 × 1280 (60 ط/ث)
وضوح قيايس.f 480 × 640 (30 ط/ث)

فيلم عايل الرسعة. k 480 × 640 (120 ط/ث)
Q .ًال يتم تسجيل صوت، وال يتم تعديل الرتكيز أو التعريض الضويئ أو توازن البياض تلقائيا
Q .ال ميكن ضبط التكبري/التصغري

k 240 × 320 (240 ط/ث)

k 120 × 160 (320 ط/ث)

Q .640 × 480 f عند تسجيل الصور إىل ذاكرة داخلية، يتم تعيني القيمة االفرتاضية إىل
Q .(60 إطاًرا يف الثانية) 1920 × 1080 i مل يتم اكتشاف وجه عند التصوير يف
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TIME-LAPSE MOVIE وضع i(i :الضبط االفرتايض)
 .time-lapse movies اخرت حجم اإلطار ومعدل اإلطار لـ

الوصفالخيار
i 1080 × 1920 (60 ط/ث)

HD كامل (عايل الوضوح). i 1080 × 1920 (30 ط/ث)
i 1080 × 1920 (10 ط/ث)
h 720 × 1280 (60 ط/ث)

عايل الوضوح. h 720 × 1280 (30 ط/ث)
h 720 × 1280 (10 ط/ث)

f 480 × 640 (60 ط/ث)
وضوح قيايس. f 480 × 640 (30 ط/ث)

f 480 × 640 (10 ط/ث)

 9 مستوى إلكرتوين

د استخدام  يتم اكتشاف إمالة الكامريا واإلشارة إليها بخط أفقي افرتايض. للتأكد أن الكامريا مستوية، مثلام يحدث ع
حامل ثاليث األرجل، اضبط إمالة الكامريا حتى يتطابق الخطان. ال يتم عرض هذا املؤرشِّ عندما يتم وضع الكامريا مع 

اتجاه العدسة لألعىل أو لألسفل.

 r االتصال الالسليك

االتصال بالهواتف الذكية ميكنك من استعامل الوظائف التالية:
التقاط الصور بواسطة الهواتف الذكية •
تحميل الصور عىل الهواتف الذكية •
التصفح وتنزيل الصور عىل الكامريا باستعامل الهواتف الذكية •
تنزيل بيانات املوقع من الهواتف الذكية •

.http://fujifilm-dsc.com/wifi/ وللحصول عىل املزيد من املعلومات باستخدام الشبكات الالسلكية، تفضل بزيارة
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استخدام قامئة العرض

لعرض قامئة العرض، اضغط الزر MENU/OK يف وضع العرض. ظلل العنارص واضغط 
 .MENU/OK زر االختيار لليمني لعرض الخيارات، ثم ظلل أحد الخيارات واضغط زر

اضغط DISP/BACK للخروج عند اكتامل اإلعدادات.
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خيارات قامئة العرض
L أمر إرسال الصور

اخرت الصور لتحميلها إىل الجهاز الذيك أو الكمبيوتر اللوحي املقرتن.
حدد L أمر إرسال الصور يف قامئة العرض.  1 

استخدم حدد اإلطارات لتحديد صورة تريد تحميلها.  2 
اضغط عىل MENU/OK إلضافة الصورة املحّددة إىل طلب النقل.  3 

R .كرِّر الخطوتني 2 و 3 حتى تقوم بتحديد كل الصور التي تريد تحميلها
اضغط عىل DISP/BACK للخروج إىل العرض.  4 

R  0 دما تكون إذا تم تحديد ON يف 0 ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth > تشغيل/إيقاف Bluetooth يف قامئة اإلعداد، ع
ضبط التوصيل > إعدادات Bluetooth > إرسال تلقايئ للصورة مضبوطة عىل ON أو عندما يتم ضبط أمر إرسال الصور، سوف يتم تحميل 

الصور امللتقطة عىل األجهزة املُقرنة بعد أن تخرج إىل العرض أو توقف تشغيل الكامريا بوقت قصري.
R .ميكن ألمر إرسال الصور أن يستوعب حتى 999 صورة
R .ال ميكن تحديد الصور املحمية، والصور "الهدايا" (الصور التي تم التقاطها بواسطة كامريا مختلفة)، واألفالم لتحميلها

 r االتصال الالسليك

االتصال بالهواتف الذكية ميكنك من استعامل الوظائف التالية:
التقاط الصور بواسطة الهواتف الذكية •
تحميل الصور عىل الهواتف الذكية •
التصفح وتنزيل الصور عىل الكامريا باستعامل الهواتف الذكية •
تنزيل بيانات املوقع من الهواتف الذكية •

http://fujifilm-dsc.com/wifi/ وللحصول عىل املزيد من املعلومات باستخدام الشبكات الالسلكية، تفضل بزيارة
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 s حفظ PC تلقايئ

تحميل الصور إىل جهاز الكمبيوتر عرب شبكة السلكية. وللحصول عىل املزيد من املعلومات باستخدام الشبكات الالسلكية، تفضل بزيارة 
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

 b البحث عن الصورة

.(59 P) البحث يف الصور
 A مسح

.(58 P) يحذف كل الصور أو الصور املختارة
 n تحرير الفيلم

تحرير األفالم.
Q .ال توقف تشغيل الكامريا أثناء تحرير الصور
تشذيب الفيلم ■

حذف املقدمة أو النهاية إلنشاء نسخة محررة من الفيلم الحايل.
اعرض الفيلم املطلوب.  1 

حدد n تحرير الفيلم > تشذيب الفيلم يف قامئة العرض. لحذف املقدمة من بداية النسخة، انتقل إىل الخطوة 3، وإال، انتقل إىل الخطوة 4.  2 
اضغط زر االختيار ألسفل لبدء العرض واضغط مرة أخرى عند الوصول إىل اإلطار االفتتاحي.  3 

اضغط MENU/OK. لحذف النهاية من نهاية النسخة، انتقل إىل الخطوة 5، وإال، انتقل إىل الخطوة 6.  4 
اضغط زر االختيار ألسفل لبدء العرض واضغط مرة أخرى عند الوصول إىل اإلطار الختامي.  5 

اضغط زر MENU/OK لحفظ النسخة.  6 
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دمج الفيلم ■
أضف نهاية حالية لنهاية الفيلم الحايل إلنشاء نسخة محررة.

اعرض الفيلم املطلوب.  1 
حدد n تحرير الفيلم > دمج الفيلم يف قامئة العرض.  2 

اضغط زر االختيار لليمني أو لليسار لتظليل فيلم.  3 
اضغط MENU/OK إلضافة النهاية املظللة لنهاية الفيلم الحايل وحفظ النسخة الناتجة، أو اضغط DISP/BACK للخروج بدون إنشاء نسخة.  4 

R .ينبغي أن يتم تسجيل كال الفيلمني عىل نفس حجم ومعدل اإلطار
e إنشاء سينامغراف

.(32 P) قم بإنشاء سينامغراف، وهي صورة ثابتة تحتوي عىل أجزاء متحركة
 I ساليد شو

شاهد الصور يف عرض تلقايئ للرشائح. اخرت نوع العرض واضغط زر MENU/OK لبدء العرض. اضغط زر DISP/BACK يف أي وقت خالل العرض ملشاهدة 
.MENU/OK املساعدة عىل الشاشة. ميكن إنهاء العرض يف أي وقت عن طريق الضغط عىل زر

الوصفالخيار
اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني للرجوع للخلف أو لتخطي إطار واحد. اخرت تاليش للداخل إلظهار التاليش أثناء االنتقال عادي

بني اإلطارات. تاليش للداخل
g كام هو باألعىل، ماعدا أن الكامريا تكرب الوجوه املختارة بواسطة رصد الوجه الذيك بشكل تلقايئ.عادي
g تاليش للداخل

R .لن تقوم الكامريا باإلغالق التلقايئ أثناء تقدم عرض الرشائح
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 B إزالة احمرار عين

 إذا كانت الصورة الحالية مميزة بأيقونة g لإلشارة إىل أنها تم تصويرها باستخدام رصد الوجه الذيك، فيمكن استخدام هذا الخيار إلزالة احمرار العني. 
ستحلل الكامريا الصورة، إذا تم الكشف عن وجود عني حمراء، ستتم معالجة الصورة لتكوين نسخة مع الحد من تأثري احمرار العني.

اعرض الصورة املطلوبة.  1 
اخرت B إزالة احمرار عين يف قامئة العرض.  2 

.MENU/OK اضغط زر  3 
R  قد ال يتم إزالة احمرار العني إذا كانت الكامريا غري قادرة عىل رصد الوجه أو كان الوجه يف صورة جانبية. رمبا تختلف النتائج باختالف املشهد. ال

ميكن إزالة احمرار العني من الصور التي تم معالجتها بالفعل باستخدام إزالة احمرار العني أو الصور التي تم تكوينها بأجهزة أخرى.
R .ها كمية الوقت الالزمة ملعالجة الصورة تختلف باختالف عدد الوجوه التي تم الكشف ع
R .خالل العرض e إزالة احمرار عين يتم اإلشارة إليها باأليقونة B النسخ التي تم إنشائها بواسطة

 D حامية

يحمي الصور من الحذف بطريق الخطأ.
اخرت D حامية يف قامئة العرض.  1 

:MENU/OK ظلل أحد الخيارات التالية واضغط  2 
إطار: حامية صور مختارة. اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض الصور واضغط الزر MENU/OK لالختيار أو إللغاء االختيار. اضغط زر • 

DISP/BACK عندما تكتمل العملية.
تهيئة الكل: حامية كافة الصور.• 
إعادة تهيئة الكل: إزالة الحامية عن جميع الصور.• 
Q .(96 P) سيتم حذف الصور املحمية عند تهيئة بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية
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 G تشذيب

إنشاء نسخة مشذبة من الصورة الحالية.
اعرض الصورة املطلوبة.  1 

اخرت G تشذيب يف قامئة العرض.  2 
استخدم أزرار الزوم للتكبري والتصغري واستخدم زر االختيار لتحريك الصورة حتى يتم عرض الجزء املطلوب.  3 

اضغط زر MENU/OK لعرض حوار تأكيدي.  4 
اضغط زر MENU/OK مرة أخرى لحفظ النسخة املشذبة يف ملف منفصل.  5 

R .فسوف يتم عرض تهيئة بلون أصفر ،a أحجام القص الكبرية تنشأ نسًخا كبرية. إذا كان حجم النسخة النهائية سيصبح
O تغيري الحجم

أنشئ نسخة صغرية من الصورة الحالية.
اعرض الصورة املطلوبة.  1 

اخرت O تغيري الحجم يف قامئة العرض.  2 
ظلل أحد األحجام واضغط زر MENU/OK لعرض حوار تأكيدي.  3 

اضغط زر MENU/OK لحفظ النسخة التي تم تغيري حجمها يف ملف منفصل.  4 
R .تختلف األحجام املتاحة حسب حجم الصورة األصلية
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C تدوير الصورة
لتدوير الصور امللتقطة يف الوضع الطويل بحيث يتم عرضها يف وضع طويل عىل الشاشة.

اعرض الصورة املطلوبة.  1 
اخرت C تدوير الصورة يف قامئة العرض.  2 

اضغط زر االختيار ألسفل لتدوير الصورة ° 90 يف اتجاه عقارب الساعة، وألعىل لتدوير الصورة ° 90 عكس اتجاه عقارب الساعة.  3 
اضغط MENU/OK. يتم عرض الصورة تلقائيا يف الوضع املختار كلام تم عرضها عىل الكامريا.  4 

R .(90 P) الصور املحمية ال ميكن تدويرها. يجب إزالة الحامية قبل تدوير الصور
R .قد ال تكون الكامريا قادرة عىل تدوير الصور التي تم إنشائها بواسطة أجهزة أخرى

E نسخ
ينسخ الصور من الذاكرة الداخلية إىل بطاقة الذاكرة.

اخرت E نسخ يف قامئة العرض.  1 
ظلل أحد الخيارات التالية واضغط زر االختيار لليمني:  2 

a ذاكرة داخلية b z بطاقة: ينسخ الصور من الذاكرة الداخلية إىل بطاقة الذاكرة.• 
b بطاقة a z ذاكرة داخلية: ينسخ الصور من بطاقة الذاكرة إىل الذاكرة الداخلية.• 

:MENU/OK ظلل أحد الخيارات التالية واضغط  3 
إطار: نسخ اإلطارات املختارة. اضغط زر االختيار لليسار أو لليمني لعرض الصور واضغط الزر MENU/OK لنسخ الصورة الحالية.• 
جميع اإلطارات: ينسخ جميع الصور.• 
R .تتوقف عملية النسخ عند امتالء الذاكرة املنسوخ إليها
R .(71 P) DPOF ال يتم نسخ معلومات أمر الطباعة

 k مساعدة دفرت الصور

.(60 P) ينشئ دفرت صور من صورك املفضلة
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استخدام القوائم: وضع العرض

(DPOF) أمر الطباعة K
.(71 P) DPOF قم إنشاء "أمر طباعة" رقمي للطابعات املتوافقة مع

instax طباعة بطابعة V
.(73 P) االختيارية FUJIFILM instax SHARE اطبع الصور عىل طابعات

J أبعاد العرض
اخرت كيف تعرض أجهزة العرض عايل الوضوح (HD) الصور بنسبة أبعاد 3 : 4 (هذا الخيار متوفر فقط يف حالة توصيل كبل HDMI). اخرت 9 : 16 لعرض 

الصورة بحيث متأل الشاشة مع قص أعىل وأسفل الصورة، 3 : 4 لعرض الصورة بالكامل مع إطارات سوداء عىل الجانبني.

4 : 3
16 : 9

16 : 94 : 3

R .الصور بنسبة أبعاد 9 : 16 يتم عرضها ملء الشاشة، والتي لها نسبة أبعاد 2 : 3 تعرض يف إطار أسود
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استخدام قامئة اإلعداد

عرض قامئة اإلعداد.  1 
اضغط MENU/OK لعرض قامئة الوضع الحايل.  1.1

اضغط زر االختيار لليسار لتظليل التبويب الخاص بالوضع الحايل.  1.2

   
خروج

إعداد

SETSET

اضغط

.X اضغط زر االختيار ألسفل لتظليل  1.3

اضغط زر االختيار لليمني للدخول باملؤرش يف قامئة اإلعداد.  1.4

اضبط اإلعدادات.  2 
ظلل العنارص واضغط زر االختيار لليمني لعرض الخيارات، ثم ظلل أحد الخيارات واضغط زر MENU/OK. اضغط 

DISP/BACK للخروج عند اكتامل اإلعدادات.
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قامئة اإلعداد

خيارات قامئة اإلعداد
 F تاريخ/وقت

.(21 P) ضبط ساعة الكامريا
(الضبط االفرتايض: h)N فرق التوقيت

عند السفر، استخدم هذا الخيار لتغري ساعة الكامريا مبارشة من توقيت دولتك للتوقيت املحىل للبلد التي سافرت إليها. لتحديد الفرق بني التوقيت املحيل 
وتوقيت دولتك:

ظلل g موضعي واضغط زر االختيار لليمني.  1 
استخدم زر االختيار الختيار فرق التوقيت بني التوقيت املحيل وبني توقيت دولتك بزيادات 15 دقيق.  2 

.MENU/OK اضغط زر  3 
.MENU/OK محيل واضغط h موضعي أو g لالنتقال بني التوقيت املحيل وتوقيت دولتك، ظلل

الوصفالخيار
االنتقال إىل التوقيت املختار حالياً بالنسبة للخيار F التاريخ/الوقت (انظر أعاله).h محيل

د اختيار هذا الخيار، سيتم عرض الرمز g والوقت والتاريخ بلون أصفر ملدة ثالث ثواين كل مرة g موضعي االنتقال إىل التوقيت املحيل. ع
يتم فيها تشغيل الكامريا.

a L 

.(21 P) الختيار اللغة
(الضبط االفرتايض: OFF) o وضع صامت

بًا باألصوات أو األضواء التي تصدر  حدد ON إليقاف السامعات والفالش واملصباح امليضء الداعم للضبط التلقايئ للصورة يف املواقف حيث ال يكون ُمرحَّ
.(C/g الحظ أن الفالش سيظل يومض يف وضع) من الكامريا
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 R إعادة التهيئة

يعيد تعيني كافة اإلعدادات إىل القيم االفرتاضية ماعدا F تاريخ/وقت، N فرق التوقيت، و O لون الخلفية.
ظلل R إعادة التهيئة واضغط زر االختيار لليمني لعرض حوار تأكيدي.  1 

.MENU/OK ظلل موافق ثم اضغط  2 
 K صياغة

 OK يف حال إدخال بطاقة ذاكرة يف الكامريا، سيهيئ هذا الخيار بطاقة الذاكرة. إذا مل يتم إدخال بطاقة ذاكرة، سيهيئ هذا الخيار الذاكرة الداخلية. اضغط
لبدأ التهيئة.

Q  جميع البيانات—مبا يف ذلك الصور املحمية—سيتم حذفها من بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية. تأكد من أن امللفات املهمة قد تم نسخها إىل
الحاسب أو جهاز تخزين أخر.

Q .ال تفتح غطاء البطارية أثناء التهيئة
(الضبط االفرتايض: 1,5 ثانية) A عرض الصورة

يختار مدة عرض الصور يف الشاشة بعد التصوير.

الوصفالخيار
يتم عرض الصور ملدة 1,5 ثوان (1,5 ثوان) أو 0,5 ثانية (0,5 ثانية). قد تختلف األلوان املعروضة بدرجة بسيطة عن 1,5 ثوان

ألوان الصورة النهائية. 0,5 ثانية

يتم عرض الصور حتى يتم الضغط عىل زر MENU/OK.زوم (مستمر)
 OFF.ال يتم عرض الصور بعد التصوير

R .HDR kو PRO وضوء منخفض jمرشح متقدم و Yتأثري يف التصوير املستمر، و OFF ال يوجد للمفتاح
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(الضبط االفرتايض: مستمر) B رقم اإلطار
الصور الجديدة يتم تخزينها يف ملفات صور باستخدام اسم ملف مكون من أربعة أرقام بإضافة رقم واحد لرقم 

آخر ملف مستخدم. يُعرض رقم امللف أثناء العرض كام هو موضح عىل اليسار. يحدد B رقم اإلطار إما أن يتم 
د إدخال بطاقة ذاكرة جديدة أو تهيئة بطاقة الذاكرة الحالية أو الذاكرة  إعادة تعيني ترقيم امللفات إىل 0001 ع

رقم املجلدالداخلية. رقم امللف

رقم الصورة 
100 0001

الوصفالخيار

يستمر الرتقيم من رقم آخر ملف مستخدم أو أول رقم ملف متاح، أيهام أعىل. اخرت هذا الخيار لتقليل عدد الصور ذات أسامء مستمر
امللفات املكررة.

يعاد تعيني الرتقيم إىل 0001 بعد التهيئة أو عند إدخال بطاقة ذاكرة جديدة.تجديد

R .(120 P) إذا وصل عدد اإلطارات إىل 9999-999، سيتم تعطيل زر تحرير الحاجب
R .رقم اإلطار إىل الوضع مستمر ولكن ال يعيد تعيني رقم امللف B يعيد تعيني (96 P) إعادة تهيئة R اختيار
R .قد تختلف أرقام إطارات الصور التي تم التقاطها بكامريات أخرى
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(الضبط االفرتايض: c)G مستوى صوت التشغيل
د الضغط عىل مفاتيح التحكم. اخرت f (صامت) إللغاء أصوت مفاتيح التحكم. لضبط حجم صوت التي تصدره الكامريا ع

(الضبط االفرتايض: c)H مستوى صوت الحاجب 
د تحرير الحاجب. اخرت f (صامت) إللغاء صوت الحاجب. لضبط حجم صوت التي تصدره الكامريا ع

(الضبط االفرتايض: i)e صوت حاجب الفتحة
يختار الصوت الناتج عن الحاجب.

(الضبط االفرتايض: 7) I مستوى صوت العرض
تعديل حجم صوت عرض األفالم.

LCD سطوع شاشة J(AUTO :الضبط االفرتايض)
يتحكم يف سطوع الشاشة.

الوصفالخيار

AUTO
ال يتم تعديل سطوع الشاشة أثناء عرض  يتم تعديل سطوع شاشة العرض تلقائياً أثناء التصوير كاستجابة لظروف اإلضاءة املحيطة. 

الصور.
اخرت من بني القيم 5– و 5+.يدوي اضغط زر االختيار ألعىل أو ألسفل لتعديل مستوى سطوع الشاشة واضغط MENU/OK لالختيار. 
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قامئة اإلعداد

(الضبط االفرتايض:  U ON)LCD h حفظ طاقة
ليس لهذا الخيار تأثري أثناء العرض. اخرت ما إذا يتم خفض إضاءة الشاشة تلقائياً لتوفري الطاقي يف وضع التصوير. 

الوصفالخيار

 U تشغيل حفظ الطاقة
ميكن استعادة السطوع الطبيعي بالضغط  تنخفض إضاءة الشاشة لتوفري الطاقة يف حالة عدم تنفيذ عمليات لعدة ثواين. 

عىل زر الحاجب ضغطة جزئية.
انخفاض اإلضاءة التلقايئ مغلق. U إيقاف حفظ الطاقة

(الضبط االفرتايض: 2 د) M إيقاف تلقايئ
اخرت املدة الزمنية التي بعدها يتم إغالق الكامريا تلقائياً يف حالة عدم إجراء أي عمليات. الفرتات القصرية تطيل عمر البطارية، إذا تم اختيار إيقاف، يجب 

.OFF إغالق الكامريا يدوياً. الحظ أنه يف بعض املواقف يتم إيقاف الكامريا تلقائياً حتى مع اختيار
(الضبط االفرتايض: l) L وضع مثبت الصورة

اخرت بني التشغيل الدائم لثبات الصورة عندما تكون الكامريا يف وضع التصوير (l مستمر)، أو فقط عند الضغط عىل زر حاجب الكامريا ضغطة جزئية 
يف وضع التصوير فقط (m تصوير فقط). اخرت OFF إللغاء ثبات الصورة يف حالة استخدام حامل ثاليث.

(الضبط االفرتايض: ON) b مثبت الصور الرقمية
د تصوير األفالم، مام ميكنك من التقاط الصور باهتزازات طفيفة فقط. إذا تم اختيار ON، يتم تصحيح اهتزازات الكامريا التي تحصل ع

R .مثبت الصور الرقمية غري متاح عند التقاط الصور الثابتة
(الضبط االفرتايض: ON) B إزالة احمرار عين

اخرت ON للتخلص من تأثريات العني الحمراء الناتجة عن الفالش عند التصوير باستخدام خاصية رصد الوجه الذيك.
R .يتم تقليل تأثري العني الحمراء فقط يف حالة اكتشاف وجه
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(الضبط االفرتايض: OFF) R زوم رقمي ذيك
يف حالة تحديد ON، يؤدي تحديد T عند الحد األقىص للزوم البرصي إىل تشغيل الزوم الرقمي الذيك، واالستمرار يف تكبري الصورة مع معالجتها للحصول 

عىل نتائج واضحة وذات دقة عالية.

مؤرش الزوم  

زوم رقمي ذيك يعمل

 

W T

زوم برصي زوم رقمي ذيك

زوم رقمي ذيك إيقاف

 

W T

زوم برصي

R .قد يؤدي اختيار وضع آخر إىل إنهاء الزوم الرقمي الذيك
R .10× عند الجمع بينه وبينه الزوم البرصي، يقدم الزوم الرقمي الذيك عوامل زوم تصل إىل
R .قد ينتج عن استخدام التكبري الرقمي الذيك يف بعض األحيان الحصول عىل صور أقل جودة من تلك التي يُستخدم معها الزوم البرصي
R .يزداد الوقت املطلوب لتسجيل الصور
R .ال ميكن مشاهدة التأثريات يف شاشة العرض أثناء التصوير
R .ال يكون الزوم الرقمي الذيك متاًحا يف وضع التصوير املستمر أو أثناء تسجيل األفالم
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(الضبط االفرتايض: D) p نوع زوم الفيلم
حدد نوع الزوم املتوافر أثناء تسجيل الفيلم: C رقمي أو D برصي.

R .قد تظهر األفالم التي تم تسجيلها باستخدام التكبري الرقمي "حبيبية" إىل حد ما
AF مصباح C (ON :الضبط االفرتايض)

يف حالة اختيار ON، سييضء مصباح AF للمساعدة عىل الرتكيز التلقايئ.
Q  يف بعض الحاالت قد تصبح الكامريا غري قادرة عىل ضبط الرتكيز باستخدام مصباح مساعدة الرتكيز التلقايئ. إذا كانت الكامريا غري قادرة عىل ضبط

الرتكيز يف وضع املاكرو، حاول زيادة مسافة بني الكامريا وبني الهدف املراد تصويره.
Q .تجنب توجيه مصباح مساعدة الرتكيز التلقايئ مبارشة نحو عني الشخص الذي تقوم بتصويره

(الضبط االفرتايض: ON)m عرض التدوير التلقايئ
اخرت ON لتدوير الصور "الطولية" (الرأسية) بشكل تلقايئ أثناء العرض.

O لون الخلفية
يختار نظام ألوان.
h مرشح الريح

اخرت ON للحد من ضجيج الرياح عند تصوير األفالم.
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 r ضبط التوصيل

اضبط اإلعدادات لالتصال بأجهزة أخرى.
 عنارص اإلعداد التالية متاحة يف هذه القامئة: إعدادات Bluetooth، تهيئات حفظ PC تلقايئ، ضبط توصيل طابعة instax، إعدادات عامة، عرض 

املعلومات، وإعادة ضبط إعداد الالسليك.
للحصول عىل معلومات عن كيفية استخدام االتصال الالسليك، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين أدناه.

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth إعدادات
.Bluetooth ضبط إعدادات

الوصفالخيار

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

إنهاء اإلقران.حذف تسجيل اإلقران

Bluetooth تلقائياً مع األجهزة املقرتنة عند تشغيلها. •تشغيل/إيقاف Bluetooth تقوم الكامريا بإنشاء اتصال :ON
• .Bluetooth ال تتصل الكامريا عن طريق :OFF

إرسال تلقايئ للصورة
ON: يتم تحديد الصور تلقائيا لتحميلها بعد أن يتم التقاطها. •
OFF: ال يتم تحديد الصور تلقائيا لتحميلها بعد أن يتم التقاطها. •

استخدم C قامئة العرض > L أمر إرسال الصور لتحديد الصور لتحميلها. فقط صور JPEG ميكن 
تحديدها لتحميلها.

إعداد مزامنة الهاتف الذيك

قم مبزامنة إعدادات الكامريا مع اإلعدادات املهيّئة عىل هاتفك الذيك أو حاسبك اللوحي.
O املوقع والوقت: قم مبزامنة الوقت و بيانات املوقع. •
P املوقع: قم مبزامنة بيانات املوقع. •
Q الوقت: قم مبزامنة الوقت. •
إيقاف: ال تقم بإجراء مزامنة. •
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R  عىل الهاتف الذيك الخاص بك أو الكمبيوتر اللوحي قبل إقران الجهاز بالكامريا أو FUJIFILM Camera Remote ثبّت آخر إصدار لتطبيق
تحميل أي صور.

R  أمر L < أو تكون قامئة العرض ON عندما تكون إرسال تلقايئ للصورة مضبوطة عىل ،Bluetooth يف تشغيل/إيقاف ON إذا تم تحديد
إرسال الصور مضبوطة، سوف يتم تحميل الصور امللتقطة عىل الهاتف الذيك أو الحاسب اللوحي املُقرن بعد أن تخرج إىل العرض أو توقف 

تشغيل الكامريا بوقت قصري.

تهيئات حفظ PC تلقايئ
اضبط اإلعدادات للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر عرب شبكة LAN الالسلكية.

الوصفالخيار

تهيئات حفظ PC تلقايئ
اخرت الطريقة املستخدمة للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر عرب شبكة LAN السلكية.

• .WPS إعداد سهل: التوصيل باستخدام
• .(SSID قم بإدخال) إعداد يدوي: اخرت الشبكة من قامئة (حدد من قامئة شبكة) أو أدخل االسم يدويًا

أزل الوجهات املحددة.حذف PC وجهة مسجل
اعرض أجهزة الكمبيوتر التي اتصلت بها الكامريا مؤخراً.تفاصيل اتصال سابق



 القوائم104

قامئة اإلعداد

instax ضبط توصيل طابعة
اضبط إعدادات االتصال بطابعات FUJIFILM instax SHARE االختيارية.

اسم الطابعة (SSID) وكلمة املرور  
ميكنك العثور عىل اسم الطابعة (SSID) أسفل الطابعة؛ كام أن كلمة املرور االفرتاضية هي 

"1111". إذا كنت قد اخرتت كلمة مرور مختلفة بالفعل للطباعة من هاتف ذيك، أدخل 

كلمة املرور هذه بدالً من تلك.
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إعدادات عامة
اضبط اإلعدادات لالتصال بشبكات السلكية.

الوصفالخيار
اخرت اساًم (االسم) لتحديد الكامريا عىل الشبكة الالسلكية (يتم تخصيص اسم مميز للكامريا بشكل افرتايض).االسم

تغيري حجم الصورة لهاتف 
H ذيك

اخرت ON (اإلعداد االفرتايض، ينصح به يف أغلب الحاالت) لتغيري حجم الصور الكبرية إىل H من أجل التحميل 
إىل الهواتف الذكية، واخرت OFF لتحميل الصور بحجمها األصيل. ينطبق تغيري الحجم فقط عىل النسخة التي يتم 

تحميلها إىل الهاتف الذيك؛ وال تتأثر النسخة األصلية.
ت تريد تضمني بيانات املوقع التي تم تنزيلها من الهاتف الذيك مع الصور أثناء استريادها.موقع جغرايف اخرت ما إذا ك

اعرض بيانات املوقع التي تم تنزيلها أخريًا من الهاتف الذيك.معلومات عن املوقع

8 إعداد الزر

عنيِّ عملية الكامريا التي يتم تنفيذها عندما يتم الضغط عىل زر الالسليك يف وضع العرض.
R إقران/أمر النقل: إذا مل تكن إعدادات اإلقران قد متت تهيئتها، يتم إجراء تسجيل اإلقران. إذا كانت إعدادات  •

اإلقران قد متت تهيئتها، ميكن تحديد الصور لتحميلها عىل الجهاز املُقرن.
8 االتصال الالسليك: يعمل الزر كزر لالتصال الالسليك. •

معلومات
شاهد عنوان MAC و Bluetooth الخاص بالكامريا.

إعادة ضبط إعدادت السلكية
استعد اإلعدادات الالسلكية إىل قيمها االفرتاضية.
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قامئة اإلعداد

(الضبط االفرتايض: OFF) U ختم التاريخ
يختم وقت و/أو تاريخ التسجيل عىل الصور مبجرد التقاطها.

الوصفالخيار
R+S.يختم الصور الجديدة بتاريخ ووقت التسجيل
R.يختم الصور الجديدة بتاريخ التسجيل

OFF.ال يتم ختم الوقت والتاريخ عىل الصور الجديدة
Q .ختم التاريخ ملنع أختام الوقت والتاريخ من الظهور عىل الصور الجديدة U ال ميكن حذف أختام الوقت والتاريخ. قم بإطفاء
Q .(21 P) إذا مل يتم ضبط ساعة الكامريا، فسينبغي عليك ضبط الساعة عىل التاريخ والوقت الحايل
Q .(71 P) طباعة التاريخ" عند طباعة الصور ذات ختم الوقت والتاريخ" DPOF نوصيك بإيقاف تشغيل الخيار
Q .ال ميكن إضافة التاريخ والوقت إىل األفالم واملشاهد البانورامية
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 مالحظات فنية
 إكسسوارات اختيارية

تدعم الكامريا مجموعة كبرية من إكسسوارات FUJIFILM ومن مصنعني آخرين.

كبل USB (مرفق)

فتحة بطاقة SD أو قارئ بطاقة

الحاسب †

متعلقة بالحاسب الشخيص ■

بطاقة ذاكرة † 
SDXC/SDHC/SD

صوت/صورة ■

† HDTV

†HDMI كبل

SP-1SP-2

الطباعة ■

ة الالسلكية الشبكة املحل

* instax SHARE طابعة

.FUJIFILM متاح بشكل منفرد من  *
متاح بشكل منفرد من مصادر بيع خارجية.  †

DIGITAL CAMERA
FINEPIX XP130 سلسلة

SP-3



مالحظات فنية108

إكسسوارات اختيارية

FUJIFILM إكسسوارات من
توفر FUJIFILM اإلكسسوارات االختيارية التالية. للحصول عىل أحدث املعلومات حول اإلكسسوارات 

االختيارية املتاحة يف منطقتك، راجع وكيل FUJIFILM املحيل أو تفضل بزيارة الرابط التايل 
.http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

 Li-ion بطاريات
(ليثيوم أيون) قابلة 

إلعادة الشحن
NP-45S: ميكن رشاء بطاريات NP-45S قابلة إلعادة الشحن عالية السعة إضافية عند 

الحاجة.

 أجهزة شحن 
البطارية

BC-45C: ميكن رشاء أجهزة شحن بطارية بديلة عند الحاجة. يشحن جهاز الشحن 
BC-45C البطارية طراز NP-45S يف حوايل 110 دقيقة يف درجة حرارة 20+ درجة مئوية 

مئوية.

 instax طابعات
SHARE

.instax الالسلكية لطباعة الصور عىل فيلم LAN اتصل عن طريق شبكة :SP-1/ SP-2/SP-3
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العناية بالكامريا
للتأكد من استمرار االستمتاع باملنتج، اتبع االحتياطات التالية.

التخزين واالستخدام
إذا كانت الكامريا لن تستخدم لفرتة طويلة، انزع البطارية 

وبطاقة الذاكرة. ال تخزن أو تستخدم الكامريا يف املناطق:
املعرضة لألمطار أو البخار أو الدخان• 
شديدة الرطوبة أو املليئة باألتربة• 
املعرضة لضوء الشمس املبارش أو درجات الحرارة شديدة • 

االرتفاع، كسيارة مغلقة يف يوم مشمس
شديدة الربودة• 
املعرضة لالهتزاز الشديد• 
املعرضة ملجال مغناطييس قوي، كاملناطق القريبة من • 

هوائيات البث اإلذاعي أو أسالك الضغط العايل أو أجهزة 
بث موجات الرادار أو املحركات أو املحوالت أو األجسام 

املمغنطة
املتصلة مع املواد الكيميائية رسيعة التبخر مثل املبيدات • 

الحرشية
القريبة من املنتجات املطاطية أو الفينيل• 

تكثف بخار املاء ■
االرتفاع املفاجئ يف درجة الحرارة، مثل ما يحدث عند 

الدخول إىل مباين بها أجهزة تدفئة يف يوم بارد، قد يسبب 
تكثف بخار املاء داخل الكامريا. يف حالة حدوث هذا، أطفئ 
الكامريا وانتظر مدة ساعة قبل تشغيلها مرة أخرى. يف حالة 

تكثف بخار املاء عىل بطاقة الذاكرة، انزع البطاقة وانتظر 
حتى يتبدد البخار املتكثف.
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العناية بالكامريا

 التنظيف
استخدم منفاخ هواء للتخلص من األتربة املرتاكمة عىل الزجاج الواقي الذي يغطي العدسة وشاشة العرض، ثم امسح برفق 

بقطعة قامش ناعمة جافة. ميكن إزالة أي بقع متبقية من خالل مسحها برفق مبناديل FUJIFILM املنظفة للعدسة والتي تم 
إضافة القليل من سائل تنظيف العدسة إليها. يجب العناية بالكامريا لتجنب خدش الزجاج الواقي أو شاشة العرض. ميكن 
تنظيف جسم الكامريا باستخدام قطعة قامش ناعمة جافة. ال تستخدم كحول، مخفف دهان، أو أي مواد كيميائية طيارة 

أخرى.

السفر
احمل الكامريا يف حقيبة اليد الخاصة بك. قد تتعرض حقائب السفر إىل صدمات عنيفة قد تتلف الكامريا.
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 استكشاف األخطاء وإصالحها
 مشاكل وحلول

ماء يف الكامريا
الحلاملشكلة

مل يتم إغالق غطاء تجويف البطارية بشكل تام قبل غمر الكامريا يف املاء، أو تم فتحه تحت املاء: توجه بالكامريا إىل ماء يف الكامريا.
ل الكامريا. فني صيانة FUJIFILM معتمد لإلصالح. ال تشغِّ

الطاقة والبطارية
الحلاملشكلة

الكامريا ال تعمل.
• .(14 ،7 P) البطارية مستنفدة: اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل
• .(8 P) تم تركيب البطارية بشكل غري صحيح: أدخل البطارية مرة أخرى يف الوضع الصحيح
• .(10 P) غطاء تجويف البطارية غري مغلق: اغلق غطاء تجويف البطارية

تنفد البطارية برسعة.

البطارية باردة: دفّئ البطارية بوضعها يف جيبك أو يف مكان دافئ وأعد إدخالها يف الكامريا عىل الفور قبل التقاط  •
الصورة.

توجد أتربة عىل أطراف البطارية: نظف األطراف بقطعة قامش ناعمة وجافة. •
• .(27 P) لتقليل استهالك البطارية B بالنسبة لوضع التصوير: اخرت الوضع Q تم اختيار
• .(83 P) اخرت وضع تركيز تلقايئ أخر :AF وضع F متابعة يف اختيارات وضع الرتكيز التلقايئ x تم اختيار
تم شحن البطارية مرات عديدة: انتهى عمر البطارية االفرتايض. اشرتي بطارية جديدة. •

اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل (P 7، 14).أغلقت الكامريا بشكل مفاجئ.
اشحن البطارية يف درجة حرارة الغرفة (v P).تسري عملية الشحن ببطء.
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مشاكل وحلول

الحلاملشكلة

ال يتم شحن البطارية./
يومض مصباح املؤقت الذايت.

.(14 ،7 P) أعد إدخال البطارية يف االتجاه الصحيح وتأكد من إجراء توصيل الطاقة
توجد أتربة عىل أطراف البطارية: نظف األطراف بقطعة قامش ناعمة وجافة. •
تم شحن البطارية مرات عديدة: انتهى عمر البطارية االفرتايض. اشرتي بطارية جديدة. إذا استمرت مشكلة عدم  •

شحن البطارية، اتصل ببائع FUJIFILM الخاص بك.
البطارية ساخنة أو باردة جداً: انتظر حتى تستقر حرارة البطارية. •

القوائم والشاشات
الحلاملشكلة

القوائم والشاشات ليست 
اخرت عريب بالنسبة للخيار a L (P 21، 95).باللغة العربية.

التصوير
الحلاملشكلة

ال يتم التقاط الصور عند 
الضغط عىل زر حاجب الكامريا.

• .(58 ،9 P) الذاكرة ممتلئة: أدخل بطاقة ذاكرة جديدة، أو امسح صور
• .(96 P) الذاكرة غري مهيأة: هيئ بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية
توجد أتربة عىل أطراف توصيل بطاقة الذاكرة: نظف أطراف التوصيل بقطعة قامش ناعمة وجافة. •
• .(9 P) بطاقة الذاكرة تالفة: أدخل بطاقة ذاكرة جديدة
• .(14 ،7 P) البطارية مستنفدة: اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل
• .(17 P) ل الكامريا تم إغالق الكامريا تلقائياً: شغِّ

ال تنفذ الكامريا عملية الرتكيز.
• .(46 P) الهدف قريب من الكامريا: اخرت وضع ماكرو
• .(46 P) الهدف بعيد عن الكامريا: الغ وضع ماكرو
• .(43 P) الهدف غري مناسب للرتكيز التلقايئ: استخدم قفل الرتكيز
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مشاكل وحلول

الحلاملشكلة
اخرت وضع تصوير أخر (P 27).وضع املاكرو غري متاح.

اخرت وضع تصوير أخر (P 27).رصد الوجه الذيك غري متاح.

مل يتم رصد أي وجه.

وجه الشخص غامض بسبب نظارة شمسية، قبعة، شعر طويل أو نتيجة لسبب أخر: تخلص من العوائق. •
• .(41 P) يشغل وجه الشخص حيز صغري من الصورة: غريِّ تكوين الصور بحيث يشغل الوجه حيز أكرب من الصورة
رأس الشخص مائلة أو يف وضع أفقي: اطلب من الشخص إقامة رأسه. •
• .(23 P) الكامريا مائلة: حافظ عىل استواء مستوى الكامريا
وجه الهدف غري مضاء بصورة كافية: التقط الصورة يف ضوء ساطع. •

الهدف املختار أقرب من الهدف الرئييس تجاه مركز اإلطار. أعد تكوين الصورة أو أغلق خاصية رصد الوجه، واضبط يتم اختيار هدف خاطئ.
.(43 P) الصورة داخل اإلطار باستخدام قفل الرتكيز

الفالش ال يعمل.

• .(27 P) الفالش غري متاح يف وضع التصوير الحايل: اخرت وضع تصوير أخر
• .(14 ،7 P) البطارية مستنفدة: اشحن البطارية أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل
• .(54 P) الكامريا يف وضع تصوير مستمر: اضغط عىل زر وضع سلسلة اللقطات لتحديد وضع صورة فردية
• .(95 P) الكامريا يف الوضع الصامت: اغلق الوضع الصامت
• .(47 P) اخرت وضع فالش أخر :(P) الفالش مغلق

وضع الفالش املراد غري متاح يف وضع التصوير الحايل: اخرت وضع تصوير أخر (P 27). •بعض أوضاع الفالش غري متاحة.
• .(95 P) الكامريا يف الوضع الصامت: اغلق الوضع الصامت

الفالش ال ييضء الهدف بشكل 
كامل.

• .(125 P) الهدف ليس يف مجال ضوء الفالش: حرك الهدف ليصبح يف مجال ضوء الفالش
• .(23 P) تم حجب نافذة الفالش: احمل الكامريا بشكل صحيح
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مشاكل وحلول

الحلاملشكلة

الصور مشوشة.
• .(110 P) الزجاج الواقي الذي يغطي العدسة غري نظيف: نظف الزجاج
• .(23 P) الزجاج الواقي الذي يغطي العدسة محجوب: أبعد األهداف املراد تصويرها عن العدسة
• .(118 P) أثناء التصوير ويظهر إطار الرتكيز باللون األحمر: تحقق من الرتكيز قبل التصوير s تظهر عالمة
• .(48 P) أثناء التصوير: استخدم الفالش أو حامل ثاليث القوائم k تظهر عالمة

تم اختيار رسعة حاجب بطيئة أثناء التصوير يف درجات حرارة مرتفعة: هذا أمر طبيعي وال يشري إىل وجود عطل. •الصور بها بقع.
تم استخدام الكامريا باستمرار يف درجات حرارة مرتفعة أو تم عرض تحذير حرارة: اغلق الكامريا وانتظر حتى تربد. •

تظهر خطوط عمودية يف 
تم استخدام الكامريا بشكل مستمر يف درجة حرارة عالية. اغلق الكامريا وانتظر حتى تربد.الصور.

تظهر "بقع" يف شكل خطوط 
رأسية زهرية أو بيضاء عىل 

الشاشة.

د وجود جسم  قد تظهر خطوط رأسية أرجوانية أو بيضاء بعد استخدام الكامريا باستمرار يف درجات حرارة مرتفعة أو ع
ساطع جداً داخل اإلطار؛ هذه الظاهرة شائعة بالنسبة لحساسات الصور من النوع CCD وال تشري إىل قصور يف األداء. 

يتم تسجيل هذه الخطوط يف الفيديو ولكن ال تظهر يف الصور. تجنب تصوير أجسام ساطعة عند تصوير الفيديو.
بيانات املوقع غري صحيحة. لقد تم نقل الكامريا بعد أن تم تحديث بيانات يف املرة األخرية.بيانات املوقع

يتم تسجيل األصوات التي 
تصدرها الكامريا أثناء أفالم.

• .(84 P) للفيلم: اخرت وضع تركيز تلقايئ أخر AF وضع F مستمر يف خيارات وضع الرتكيز التلقايئ u تم اختيار
تم تعديل الزوم أثناء التصوير: ال تعدل الزوم أثناء التصوير. •
• .(41 P) رصد الوجه الذيك يعمل: اغلق رصد الوجه الذيك
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مشاكل وحلول

العرض
الحلاملشكلة

تم التقاط الصور بطراز أو ماركة كامريا مختلفة.ظهور حبيبات بالصور.
الصورة الحالية نسخة مصغرة بقياس a.زوم العرض غري متاح.

ال يوجد صوت عند عرض 
الفيلم.

• .(98 P) حجم الصوت منخفض للغاية: اضبط حجم صوت العرض
• .(63 ،23 P) تم حج امليكروفون: احمل الكامريا بشكل صحيح أثناء التسجيل
• .(66 P) السامعة محجوبة: احمل الكامريا بشكل صحيح أثناء العرض

بعض الصور التي تم اختيارها للحذف محمية. أزل حامية الصور باستخدام الجهاز الذي قام بذلك (P 90).ال يتم حذف الصور املختارة.
تم إعادة ضبط ترقيم امللفات 

غطاء تجويف البطارية كان مفتوح أثناء تشغيل الكامريا. اغلق الكامريا قبل فتح غطاء تجويف البطارية (P 17).بشكل غري متوقع.
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مشاكل وحلول

التوصيالت/مشاكل متنوعة
الحلاملشكلة

ال توجد صورة أو صوت.
• .(70 P) الكامريا غري متصلة بشكل صحيح: وصل الكامريا بشكل صحيح
• ."HDMI" اضبط داخل التلفزيون عىل الوضع :" TV" تم ضبط داخل التلفزيون عىل الوضع
حجم الصوت يف التلفزيون ضعيف للغاية: اضبط حجم الصوت. •

تأكد من أن الكامريا والحاسب متصلني بشكل صحيح (P 76).ال يتعرف الحاسب عىل الكامريا.

الكامريا ال تستجيب.
• .(7 P) خلل مؤقت يف تشغيل الكامريا: انزع البطارية وركبها مرة أخرى
• .(7 P) أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل (14 P) البطارية مستنفدة: اشحن البطارية
الكامريا متصلة بشبكة السلكية: افصلها عن الشبكة الالسلكية. •

مل تعمل الكامريا وفق ما هو 
انزع البطارية وركبها مرة أخرى (P 7). يف حال استمرار املشكلة، اتصل ببائع FUJIFILM الخاص بك.متوقع.

اغلق الوضع الصامت (P 95).ال يوجد صوت.

أختام الوقت والتاريخ
• .(21 P) أختام الوقت والتاريخ غري صحيحة: اضبط ساعة الكامريا
أختام الوقت والتاريخ تظهر عىل الصور: ال ميكن حذف أختام الوقت والتاريخ. ملنع أختام الوقت والتاريخ من الظهور  •

.(106 P) ختم التاريخ U للخيار OFF عىل الصور الجديدة، حدد
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مشاكل وحلول

شبكات الالسليك
ملزيد من املعلومات حول استكشاف أخطاء الشبكات الالسلكية وإصالحها، تفضل بزيارة 

.http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x

الحلاملشكلة

مشكلة توصيل أو تحميل 
الصور إىل الهاتف الذيك.
ال ميكن التقاط الصور 

باستخدام الهاتف الذيك.

الهاتف الذيك بعيد للغاية: حرك األجهزة إىل مسافة أقرب. •
تسبب األجهزة القريبة تداخل من موجات الراديو: حرك الكامريا والهاتف الذيك بعيًدا عن أفران امليكروويف أو  •

الهواتف الالسلكية.
الهاتف الذيك متصل بجهاز آخر: ميكن للهاتف الذيك والكامريا أن يتصال بجهاز واحد يف كل مرة. قم بإنهاء االتصال  •

وحاول مرة أخرى.
هناك عدة هواتف ذكية عىل مقربة: حاول التوصيل مرة أخرى. وجود عدة هواتف ذكية يجعل من التوصيل أمرًا  •

صعبًا.
تم تحديد أفالم (عند استخدام وظيفة املشاهدة داخل الكامريا): قد يستغرق تنزيل األفالم بعض الوقت. إذا مل يكن  •

من املمكن عرض فيلم عىل الهاتف الذيك أو الحاسب اللوحي، جرب ضبط وضع الفيلم عىل عايل الدقة 
HD (1280 × 720) حجم أو أصغر. بخصوص وظيفة املشاهدة داخل الكامريا، قم بزيارة املوقع اإللكرتوين أدناه.

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

تم تحديد صور ملتقطة بواسطة كامريا مختلفة: قم بتحميل الصور امللتقطة بواسطة هذه الكامريا. قد ال يكون من  •
املمكن تحميل الصور امللتقطة بواسطة كامريا مختلفة.

اخرت ON للخيار تغيري حجم الصورة لهاتف ذيك H. اختيار OFF يزيد من مدة التحميل للصور الكبرية؛ باإلضافة إىل لن يعرض الهاتف الذيك الصور.
أن بعض الهواتف قد ال تعرض صور أكرب من حجم معني.
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 شاشات ورسائل التحذير
يتم عرض التحذيرات التالية عىل الشاشة:

الوصفتحذير
البطارية منخفضة. اشحن البطارية (P 14) أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل B .(7 P) (أحمر)

البطارية مستنفدة. اشحن البطارية (P 14) أو أدخل بطارية إضافية مشحونة بالكامل A.(7 P) (وميض أحمر)
k .رسعة بطيئة للحاجب. قد تصبح الصور مشوشة: استخدم فالش أو حامل ثاليث القوائم
s 

(تظهر حمراء مع إطار تركيز 
أحمر)

الكامريا غري قادرة عىل الرتكيز. جرب أحد الحلول التالية:
• .(43 P) استخدم قفل الرتكيز للرتكيز عىل هدف أخر عىل نفس املسافة، ثم أعد تكوين الصورة
• .(46 P) استخدم وضع ماكرو للرتكيز عند التقاط الصور عن قرب

تظهر فتحة الضوء أو رسعة 
الحاجب باللون األحمر

الهدف ساطع جداً أو مظلم جداً وستصبح الصورة بتعريض ضويئ ناقص أو زائد. إذا كان الهدف مظلم، استخدم 
.(47 P) الفالش

خطأ يف الرتكيز البؤري
خلل يف عمل الكامريا أو تم إعاقة األجزاء املتحركة للعدسة. اغلق الكامريا وشغلها مرة أخرى، مع مراعاة عدم ملس 

.FUJIFILM العدسة. يف حال استمرار رسالة الخطأ، اتصل ببائع
قم بإـيقاف الكاميرا
وتشغيلها مرة أخرى

خطأ في ضبط العدسة

م_تتم تهيئة البطاقة مبدئيا

بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية غري مهيأة أو متت تهيئتها يف جهاز حاسب أو جهاز أخر: هيئ بطاقة الذاكرة أو  •
.(96 P) صياغة من قامئة إعداد الكامريا K الذاكرة الداخلية باستخدام أمر تهيئة

أطراف توصيل بطاقة الذاكرة تحتاج إىل تنظيف: نظف أطراف التوصيل بقطعة قامش ناعمة وجافة. إذا تكررت  •
الرسالة، هيئ بطاقة الذاكرة (P 96). إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل بطاقة الذاكرة.

• .FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا: اتصل ببائع
بطاقة الذاكرة مقفلة. افتح حامية بطاقة الذاكرة (P 9).بطاقة محمية

تم تهيئة بطاقة الذاكرة بشكل غري صحيح. استخدم الكامريا لتهيئة بطاقة الذاكرة (P 96).مشغول
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شاشات ورسائل التحذير

الوصفتحذير
p.اغلق الكامريا وانتظر حتى تربد. يف حالة عدم القيام بأي إجراء، ستغلق الكامريا تلقائيا

خطأ يف البطاقة

.(96 P) مل تتم تهيئة بطاقة الذاكرة لتستخدم يف الكامريا. هيئ بطاقة الذاكرة
تحتاج أطراف توصيل بطاقة الذاكرة إىل تنظيف، أو أن بطاقة الذاكرة تالفة. نظف أطراف التوصيل بقطعة قامش 
ناعمة وجافة. إذا تكررت الرسالة، هيئ بطاقة الذاكرة (P 96). إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل بطاقة الذاكرة.

.(12 P) بطاقة ذاكرة غري متوافقة. استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة
.FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا اتصل ببائع

a الذاكرة ممتلئة
بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية ممتلئة وال ميكن حفظ أو نسخ الصور. امسح صور أو أدخل بطاقة ذاكرة بها 

مساحة فارغة.
b الذاكرة ممتلئة

الذاكرة الداخلية ممتلئة
قم بإدخال بطاقة جديدة

خطأ يف الكتابة

حدث خطأ يف بطاقة ذاكرة أو يف التوصيل: أعد إدخال بطاقة الذاكرة أو اغلق الكامريا وشغلها مرة أخرى. يف حال  •
.FUJIFILM استمرار رسالة الخطأ، اتصل ببائع

ال توجد مساحة متبقية كافية يف الذاكرة لتسجيل صور إضافية: امسح صور أو أدخل بطاقة ذاكرة بها مساحة  •
فارغة.

• .(96 P) بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية غري مهيأة: هيئ بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية

خطأ يف القراءة
امللف تالف أو مل يتم إنشاؤه باستخدام الكامريا: ال ميكن عرض امللف. •
أطراف توصيل بطاقة الذاكرة تحتاج إىل تنظيف: نظف أطراف التوصيل بقطعة قامش ناعمة وجافة. إذا تكررت  •

الرسالة، هيئ بطاقة الذاكرة (P 96). إذا استمرت تلك الرسالة، استبدل بطاقة الذاكرة.
• .FUJIFILM خلل يف عمل الكامريا: اتصل ببائع
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شاشات ورسائل التحذير

الوصفتحذير

 اكتمل عدد اإلطارات
لقد وصل ترقيم الصور يف الكامريا إىل أقىص حد (رقم الصورة الحايل 9999-999). هيئ بطاقة الذاكرة واخرت تجديد 

يف خيار رقم الصورة B رقم اإلطار من قامئة اإلعداد. التقط صورة إلعادة ضبط ترقيم الصور إىل 0001-100، ثم 
.(97 P) رقم اإلطار B اخرت مستمر بالنسبة لخيار رقم الصورة

محاولة الختيار وضع فالش أو ضبط حجم الصوت أثناء ضبط الكامريا عىل الوضع الصامت. اغلق الوضع الصامت قبل يعطل الوضع الصامت
.(95 P) اختيار وضع فالش أو ضبط حجم الصوت

نتائج عملية البحث أكرث من 5000 أو تم اختيار أكرث من 999 إطار للحذف. ابحث مرة أخرى بطريقة مختلفة أو هناك العديد من اإلطارات
اخرت صور أقل.

محاولة حذف أو حامية صورة محمية. أزل حامية وحاول مرة أخرى (P 90).إطار محمي
ال ميكن تغري حجم الصور قياس a.a ال يستطيع التشذيب

الصورة تالفة أو مل يتم إنشاؤها باستخدام الكامريا.ال يستطيع التشذيب
P ال يستطيع التنفيذ

محاولة إنشاء نسخة بنفس الحجم أو أكرب من الصورة األصلية. اخرت حجم أصغر. Q ال يستطيع التنفيذ
a ال يستطيع التنفيذ

محاولة تدوير صورة ال ميكن تدويرها.ال يستطيع التدوير
ال ميكن تدوير األفالم.F ال يستطيع التدوير
يتعذر تطبيق تغيري الحجم أو إزالة العني الحمراء عىل الصورة املحددة.m ال يستطيع التنفيذ
ال ميكن تطبيق إزالة احمرار العني عىل األفالم.F ال يستطيع التنفيذ
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شاشات ورسائل التحذير

الوصفتحذير
مل يتم إدخال بطاقة ذاكرة أثناء اختيار أمر النسخ E نسخ من قامئة العرض. أدخل بطاقة ذاكرة.ال يوجد بطاقة

ال يحتوي مجلد املصدر الذي تم اختيار لألمر E نسخ عىل صور. اخرت مصدر أخر.b ال يوجد صورة a ال يوجد صورة

DPOF يف بطاقة الذاكرة الحالية عىل أكرث من 999 صورة. انسخ الصور إىل الذاكرة الداخلية خطأ يف ملف DPOF يحتوي أمر طباعة
وأنشئ أمر طباعة جديد.

DPOF ال يستطيع تهيئة.DPOF ال ميكن طباعة الصورة باستخدام
DPOF ال يمكن تهيئة F.DPOF ال ميكن طباعة األفالم باستخدام

وقوع خطأ يف االتصال أثناء طباعة صور أو نسخها إىل حاسب أو جهاز أخر. تأكد أن الجهاز قيد التشغيل وأن كبل خطأ باالتصال
USB متصل.

تأكد من أن غطاء 
البطارية مغلق.

تأكد من إغالق غطاء تجويف البطارية. الحظ أن الغطاء قد يكون مغلًقا بالفعل؛ وهذه الرسالة تحّفزك فقط للتأكد 
من أن الغطاء محكم الغلق قبل البدء.
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 امللحق
سعة بطاقة الذاكرة

يعرض الجدول التايل وقت التسجيل أو عدد الصور املتاحة عند األحجام املختلفة لصورة. كافة األرقام تقريبية؛ يختلف حجم امللف 
باختالف املشهد الذي يتم تصويره، مام ينتج عنه اختالف كبري يف عدد امللفات التي ميكن تخزينها. ال يقل عدد مرات التعرض أو املدة 

املتبقية مبعدل منتظم. ميكن التقاط عدد محدود من الصور التجريبية بدون إدخال بطاقة ذاكرة.
صور ■

OPQ

4 : 33 : 216 : 91 : 14 : 33 : 216 : 91 : 14 : 33 : 216 : 91 : 1

4 جيجابايت
FINE

4605206206209201040122012402300205034202420 (ممتازة)

 NORMAL
93010401230123018202040240024403380303049903550(عادية)

8 جيجابايت
FINE

94010501250125018602090246025004620412068704850 (ممتازة)

 NORMAL
1860209024702470366041104830490068006080100207140(عادية)

أفالم ■
 1920 × 1080 i

(60 إطار يف الثانية) 1
 1920 × 1080 i

(30 إطار يف الثانية) 1
 1280 × 720 h

(60 إطار يف الثانية) 1
 640 × 480 f
(30 إطار يف الثانية)2

 640 × 480 k
(120 إطار يف الثانية) 3

 320 × 240 k
(240 إطار يف الثانية) 3

 160 × 120 k
(320 إطار يف الثانية) 3

141 دقيقة127 دقيقة64 دقيقة188 دقيقة40 دقيقة36 دقيقة36 دقيقة4 جيجابايت

285 دقيقة256 دقيقة128 دقيقة378 دقيقة81 دقيقة73 دقيقة73 دقيقة8 جيجابايت

استخدم بطاقة H أو أفضل. ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 29 دقيقة من حيث املدة الزمنية.  1
ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 120 دقيقة من حيث املدة الزمنية.  2

استخدم بطاقة H أو أفضل. ال ميكن أن يتعدى الفيلم الواحد 30 ثانية من حيث املدة الزمنية.  3
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املواصفات
النظام
كامريا رقمية سلسة FinePix XP130الطراز

16,4 مليونالدقة (النقاط الضوئية الفعالة)

1/2,3 -بوصة مربعة، حساس CMOS بكسل مع مرشح ألوان أويلحساس الصورة

الذاكرة الداخلية (حوايل 90 ميجابايت) وسائط التخزين  •SDXC/SDHC/SD بطاقات ذاكرة  •
متوافق مع قواعد التصميم لنظام ملفات الكامريا Exif 2,3 ،(DCF)، وصيغة أمر الطباعة الرقمي (DPOF)نظام امللفات

الصور الثابتة: Exif 2,3 JPEG (مضغوط)صيغة امللفات  •
األفالم: MOV (H.264)/ صوت PCM / صوت أحادي  •

O 3 : 4: 4608 × 3456حجم الصورة (بيكسل)  •3072 × 4608 :3 : 2 O  •2592 × 4608 :16 : 9 O  •3456 × 3456 :1 : 1 O  •
2448 × 3264 :4 : 3 P  •2176 × 3264 :3 : 2 P  •1840 × 3264 :16 : 9 P  •2432 × 2432 :1 : 1 P  •
1536 × 2048 :4 : 3 Q  •1536 × 2304 :3 : 2 Q  •1080 × 1920 :16 : 9 Q  •1728 × 1728 :1 : 1 Q  •

عدسة Fujinon تكبري برصي × F3,9 ،5 (زاوية عريضة) – F4,9 (تيليفوتو)العدسة
f=5,0 مم – 25,0 مم (ما يساوي بصيغة 35-مم: 28 مم–140 مم)البعد البؤري

د دمجه مع الزوم البرصي)زوم رقمي حتى × 2 تقريبًا مع الزوم الرقمي الذيك (حتى × 10 ع
F6,2/F3,9 (زاوية عريضة)، F8,0/F4,9 (تيليفوتو)فتحة العدسة

 مجال الرتكيز
 (املسافة من أمام العدسة)

حوايل 60 سم – بال نهاية (زاوية عريضة)؛ 1,0 م – بال نهاية (تيليفوتو)
ماكرو: حوايل 9 سم – 2,0 م (زاوية عريضة)؛ 1,0 م – 3,0 م (تيليفوتو)  •
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املواصفات

النظام
ناتج حساسية قيايس يساوي ISO 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، 6400 (حجم صورة P أو Q)؛ الحساسية

(1600) AUTO ،(800) AUTO ،(400) AUTO

نظام قياس من خالل العدسة (TTL) مكون من 256 قطاع؛ متعدد (MULTI)القياس
تعريض تلقايئ مربمجالتحكم بالتعريض الضويئ
EV – –2 EV 2+ بدرجات زيادة مبقدار EV 1/3تعويض التعريض الضويئ

ثبات برصي (تغيري موضع حساس الصورة)ثبات الصورة
رسعة الحاجب 

(يجمع بني الحاجب امليكانييك 
واإللكرتوين)

 :W ,V ,s ,F ,s ,R ,Q ,O ,N ,Y ,M ,h ,7 ,C ,k ,g ,G ,P ,B ,Q  •
1/4 ثانية – 1/2000 ثانية

j: 1/8 ثانية– 1/2000 ثانية  •
U ,r: 1/30 ثانية– 1/2000 ثانية  •

H: 4 ثانية– 1/2000 ثانية  •
معدل تسجيل الصور اإلطار تقريًبا وضع التصوير املستمر

إطارات مستمرة(حجم الصورة)2* (إطار/ثانية)1*

O3,010(OP), 40 (Q)

K5,010(OP), 20 (Q)

J1010(OP), 20 (Q)

P6070(Q16:9)

Q3,010(OP), 20 (Q)

N5,010(OP), 20 (Q)

M1010(OP), 20 (Q)

لة. يختلف معدل تسجيل الصور اإلطار حسب أحوال التصوير وعدد الصور املسجَّ  1*

استخدم بطاقة H أو أفضل.  2*

وضع AF: وسطي، متعدد، منطقة، متابعة الرتكيز البؤري  •
نظام الرتكيز التلقايئ: تركيز تلقايئ TTL برصد التباين  •

وضع AF للفيلم: وسطي، مستمر  •
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املواصفات

النظام
تلقايئ، ضوء الشمس املبارش، الظل، ملبات الفلوريسنت من نوع ضوء النهار، ملبات الفلوريسنت من نوع األبيض الدايفء، توازن البياض

ملبات الفلوريسنت من نوع األبيض البارد، الضوء املتوهج، إضاءة تحت املاء
إيقاف، 2 ثانية، 10 ثوان، g (مؤقت مجموعة) تصوير بفاصل، TIME-LAPSE MOVIEاملؤقت الذايت

Time-lapse movie1080، 60 إطار يف الثانيةp :1920 × 1080 i  •
1080p :1920 × 1080 i، 10 إطار يف الثانية  •

720p :1280 × 720 h، 30 إطار يف الثانية  •
VGA :640 × 480 f، 60 إطار يف الثانية  •
VGA :640 × 480 f، 10 إطار يف الثانية  •

1080p :1920 × 1080 i، 30 إطار يف الثانية  •
720p :1280 × 720 h، 60 إطار يف الثانية  •
720p :1280 × 720 h، 10 إطار يف الثانية  •

VGA :640 × 480 f، 30 إطار يف الثانية  •

د ضبط الحساسية عىل AUTO، حوايل 70 سم – 4,4 م (زاوية عريضة)،  الفالش فالش تلقايئ؛ املدى الفعال ع
1,0 م – 3,8 م (تيليفوتو)؛ النطاق الفعال يف وضع املاكرو حوايل 30 سم – 2,0 م (زاوية عريضة)، 1,0 م – 3,0 م 

(تيليفوتو)
تلقايئ ، فالش ملء، إيقاف، مزامنة بطيئة (إزالة احمرار العني مغلق)؛ تلقايئ مع إزالة احمرار العني، فالش ملء مع إزالة وضع الفالش

احمرار العني، إيقاف، مزامنة بطيئة مع إزالة احمرار العني (إزالة احمرار العني يعمل)
LCD 3,0 بوصة، شاشة كريستال سائل ذات كثافة 920 ألف نقطة؛ تغطية اإلطار حوايل %100شاشة

1080p :1920 × 1080 i، 60 إطار يف الثانيةاألفالم  •
720p :1280 × 720 h، 60 إطار يف الثانية  •

k 480 × 640: 120 إطار يف الثانية  •
k 120 × 160: 320 إطار يف الثانية  •

1080p :1920 × 1080 i، 30 إطار يف الثانية  •
VGA :640 × 480 f، 30 إطار يف الثانية  •

k 240 × 320: 240 إطار يف الثانية  •
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أطراف الدخل والخرج
منفذ USB 2.0 فائق الرسعة، موصل USB صغري (موصل صغري من النوع B)؛ MTP/PTPمدخالت/مخرجات رقمية

HDMI خرج(D من النوع) صغري HDMI موصل

مزود الطاقة/أخرى
بطارية قابلة للشحن طراز NP-45Sمصدر الطاقة

عمر البطارية (عدد اإلطارات 
التقريبي التي ميكن التقاطها 

باستخدام بطارية مشحونة بالكامل)

عدد اإلطارات التقريبينوع البطارية
NP-45S240 (النوع املرفق مع الكامريا)

طبقا للمواصفات القياسية لجمعية الكامريا ومنتجات التصوير (CIPA)، تم القياس باستخدام البطارية املرفقة مع 
.SD (تلقايئ) وبطاقة ذاكرة من نوع B الكامريا يف الوضع

ملحوظة: عدد الصور التي ميكن التقاطها باستخدام البطارية يختلف باختالف مستوى شحن البطارية وسيقل يف 
درجات الحرارة املنخفضة.

حوايل 120 دقيقة (يف درجة حرارة 20+ درجة مئوية) فرتة الشحن
أبعاد الكامريا 

(عرض × ارتفاع × عمق)
109,6 مم × 71,0 مم × 27,8 مم، بدون الربوز

حوايل 207,4 جرام، مبا يف ذلك البطارية وبطاقة الذاكرةوزن التصوير
حوايل 190,6 جرام، باستثناء البطارية، امللحقات، وبطاقة الذاكرةوزن الكامريا
درجة الحرارة: 10– درجة مئوي  – 40+ درجة مئويةظروف التشغيل  •

الرطوبة: % 10 – % 80 (بدون تكثيف)  •
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جهاز إرسال السليك
الشبكة املحلية الالسلكية

IEEE 802.11b/g/n (بروتوكول السليك أسايس)قيايس

تردد التشغيل
(الرتدد املركزي)

الواليات املتحدة األمريكية، كندا، تايوان: 2412 ميجا هرتز–2462 ميجا هرتز (11 قناة)  •
دول أخرى: 2412 ميجا هرتز–2472 ميجا هرتز (13 قناة)  •

البنية التحتيةبرتوكوالت الوصول
Bluetooth®

إصدار Bluetooth 4.1 (وضع Bluetooth منخفض الطاقة)قيايس
تردد التشغيل 

(الرتدد املركزي)
2402 ميجا هرتز–2480 ميجا هرتز

NP-45S بطارية قابلة للشحن طراز
تيار مستمر 3,7 فولتالجهد الكهريب االسمي

740 مليل أمبري يف الساعةالقدرة االسمية

31,4 مم × 39,5 مم × 5,8 مماألبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

حوايل 19 جرامالوزن

محول التيار املرتدد
ر 100 فولت–240 فولت تيار متغري، 60/50 هرتزالدخل املُقدَّ

100 فولت: 10,5 فولت أمبريقدرة الدخل 240 فولت: 11,9 فولت أمبري•   •
ر 5,0 فولت تيار مستمر، 1000 مليل أمبريالخرج املُقدَّ

0 درجة مئوية – 40+ درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
حوايل %15 ± 26 جرام الوزن

يختلف الوزن واألبعاد باختالف الدولة أو منطقة البيع.
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مالحظات ■
املواصفات قابلة للتغيري دون إخطار مسبق. لن تتحمل FUJIFILM مسئولية األرضار الناجمة عن أخطاء يف هذا الدليل. •
رغم أن الشاشة مصنوعة باستخدام تكنولوجيا متقدمة عالية الدقة، قد تظهر نقاط صغرية مضيئة وألوان شاذة، خاصة يف املناطق  •

القريبة من النصوص. هذا طبيعي بالنسبة لهذا النوع من الشاشات الكريستالية، وال يشري إىل وجود عطل؛ ال تتأثر الصور املسجلة 
بهذه الكامريا بهذه الظاهرة.

ميكن أن تتعطل الكامريات الرقمية عندما تتعرض ملجال تداخل موجات قوي (عىل سبيل املثال، مجاالت كهربية، كهرباء ستاتيكية، أو  •
ضوضاء خط التيار الكهريب).

بسبب نوع العدسة املستخدمة، قد يحدث بعض التشويه عىل هامش الصور. هذا أمر طبيعي. •
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital cameras/index.html



 قيود عىل إعدادات الكامريا
الخيارات املتاحة يف كل وضع تصوير مدرجة أدناه.

وضع التصوير
QBPGgjkC7hMYrNOHQRsFsUVWالخيار

NBOFFAUTO4444444444441

N444414444444444

O444444

BONK44444441

L444414444

M4444

P44441414141444144144444444414

hS/R4444444444444444444444

g4444444444444

e/i444444444444444444

FF444444444414141

H4444444441414414141414141414141

d44

NAUTO4141414141414141414141414141414141414141414141

AUTO (1600)44

AUTO (800)44

AUTO (400)44

640044

320044

160044

80044

40044

20044

10044

OO44444444444444444444

P444441414444444444444444

Q4444444444144444444444

T44444444444444444444444

Pc44444444414144141414141414141414141

a4444444

b444444444

f444444444

D41414434441414144141414141414141414141



قيود عىل إعدادات الكامريا

وضع التصوير
QBPGgjkC7hMYrNOHQRsFsUVWالخيار

RP44444444444444444
J44444444444444444
K44444444444444444
O44444444444444444

M44444444444444444
N44444444444444444
Q44444444444444444

bH444444444444444
I444444444444444
J444444444444444
K444444444444444
OFF4442424444424424244444424244242

Fr414414141414414141414141414141414141414141

s44
t44
x44

Vi 1920×1080 (60fps)44444444444444444444444
i 1920×1080 (30fps)44444444444444444444444

h 1280×720 (60fps)44444444444444444444444
f 640×480 (30fps)44444444444444444444444
k 640×480 (120fps)4444444444444444444444
k 320×240 (240fps)4444444444444444444444
k 160×120 (320fps)4444444444444444444444

 F 
)F(

r4444144444444444444444444
u44444444444444444444444

Ll444444444444444444444444
m444444444444444444444444
OFF444444444444444444444444
94444244444444244444444444
R42444242424244244424244444444444
M444444444444444444444444
B4444242424244244242424244444424244242

b424242414242424242424242424242424242424242424242

C4444244444442442424442444442424
h444444444444444444444444

تقوم بتحسني وضع التصوير املختار تلقائيًا.  1 
OFF فقط.  2 

.g أو AUTO ميكن اختيارها فقط عند تعيني  3 




