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).vi" (صفحة أجل سالمتك
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من أجل الرجوع إليه في املستقبل.
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اقرأ هذه املعلومات أوًال

مقدمة

.COOLPIX A1000شكرًا لك على شرائك كاميرا نيكون الرقمية من الطراز 
الرموز واملصطلحات املستخدمة في هذا الدليل

بحث سريع " املوجود في اجلانب األيسر السفلي لكل صفحة لعرض اضغط أو انقر على •
.)iiA" (عن املوضوع

الرموز•

 مبصطلح "بطاقات الذاكرة" في هذا الدليل.SDXC وSDHC وSDيُشار إلى بطاقات ذاكرة •
يتم اإلشارة إلى الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية باسم "أجهزة ذكية".•
يشير مصطلح "إعداد التهيئة املبدئية" إلى اإلعداد الذي مت ضبطه في وقت الشراء.•
أسماء بنود القائمة التي تظهر على شاشة الكاميرا وأسماء األزرار أو الرسائل التي تظهر •

على شاشة الكمبيوتر يُشار إليها باخلط العريض.
في هذا الدليل، يتم أحيانًا حذف بعض الصور من عينات شاشة العرض حتى يتم عرض •

مؤشرات الشاشة بشكل أوضح.

اقرأ هذه املعلومات أوًال

الوصفالرمز
تشير هذه األيقونة إلى التنبيهات واملعلومات التي يجب قراءتها قبل استخدام 

الكاميرا.
تشير هذه األيقونة إلى املالحظات واملعلومات التي يجب قراءتها قبل 

استخدام الكاميرا.
تشير هذه األيقونة إلى صفحات أخرى حتتوي على معلومات ذات صلة.
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املعلومات واالحتياطات
التعلم املستمر

كجزء من التزام "التعلم املستمر" الذي تتعهد شركة نيكون من خالله بتوفير الدعم والتعليم 
ملنتجاتها باستمرار، يتم توفير املعلومات التي يتم حتديثها باستمرار على اإلنترنت على مواقع الويب 

التالية:
 /https://www.nikonusa.comللمستخدمني في الواليات املتحدة األمريكية: •
 /https://www.europe-nikon.com/supportللمستخدمني في أوروبا: •
 /http://www.nikon-asia.comللمستخدمني في آسيا وأوقيانوسيا والشرق األوسط وأفريقيا: •

احرص على زيارة مواقع الويب هذه للتعرف على أحدث معلومات املنتجات وأحدث التلميحات وإجابات 
األسئلة املتكررة والنصائح العامة التي تتعلق بالتصوير الرقمي والتصوير الفوتوغرافي. قد تتوافر 

معلومات إضافية لدى ممثل نيكون في منطقتك. تفضل بزيارة موقع الويب أدناه للتعرف على 
معلومات االتصال.

https://imaging.nikon.com/ 
ال تستخدم إال امللحقات اإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية نيكون

 وفًقا ألعلى املعايير وتتضمن دوائر إلكترونية معقدة. COOLPIXيتم تصميم كاميرات نيكون 
وامللحقات اإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية نيكون (ومنها شواحن البطارية والبطاريات ومحوالت 

) املعتمدة من قبل نيكون لالستخدام حتديًدا مع كاميرا نيكون الرقمية، هي USBالتيار املتردد وكابالت 
وحدها التي متت هندستها والتحقق من أدائها في إطار معايير السالمة والتشغيل املطلوبة لهذه 

الدوائر اإللكترونية.
إن استخدام ملحقات إلكترونية بخالف ملحقات نيكون قد يؤدي إلى تلف الكاميرا وإبطال ضمان 

نيكون اخلاص بك.
قد يتداخل استخدام بطاريات أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن من إنتاج جهة خارجية وال حتمل اخلتم 
األصلي لشركة نيكون مع التشغيل العادي للكاميرا أو قد تنتج عنه زيادة سخونة البطاريات بصورة 

زائدة أو اشتعالها أو انفجارها أو تسريبها.

للمزيد من املعلومات حول امللحقات اخلاصة بالعالمة التجارية نيكون، اتصل بوكيل نيكون احمللي املعتمد.
قبل التقاط الصور املهمة

قبل التقاط صور في املناسبات املهمة (كما هو احلال في حفالت الزفاف أو قبل اصطحاب الكاميرا في 
رحلٍة ما)، قم بتصوير لقطة اختبار للتأكد من عمل الكاميرا بصورة طبيعية. وال تتحمل نيكون 

مسؤولية أية تلفيّات أو خسارة في األرباح قد تنتج عن وجود خلل باملنتج.

 يحدد هذا اجلهاز اخلتم األصلي:
كأحد منتجات نيكون املعتمدة.
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حول األدلة
ال جتوز إعادة إنتاج أي جزء من األدلة املرفقة مع هذا املنتج، أو نقله، أو كتابته، أو تخزينه في نظام •

استعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة من الوسائل دون احلصول على 
إذن كتابي مسبق من نيكون.

قد تختلف الرسوم التوضيحية ومحتويات الشاشة املبينة في هذا الدليل عن املنتج الفعلي.•
حتتفظ نيكون بحق تغيير مواصفات املكونات والبرامج املوضحة في هذه األدلة في أي وقت ودون •

إشعار مسبق.
لن تتحمل نيكون املسؤولية جتاه أية تلفيّات تنتج عن استخدام هذا املنتج.•
بالرغم من أننا قد بذلنا كل اجلهود الالزمة لضمان دقة واكتمال املعلومات الواردة في هذه األدلة، إال •

أننا سنقدر لك إخطارك ملمثل شركة نيكون في منطقتك (يقدم العنوان منفصًال) بأي أوجه خلل 
أو محذوفات قد جتدها بهذه األدلة.

االلتزام بإشعارات حقوق النسخ
مبوجب قانون حقوق النسخ، فإن صور أو تسجيالت األعمال احملمية بحقوق النسخ التي تتم باستخدام 

الكاميرا ال ميكن استخدامها دون إذٍن من حامل حقوق النسخ. يُستثنى من ذلك االستخدام 
الشخصي، ولكن الحظ أنه حتى االستخدام الشخصي ميكن تقييده في حال كون الصور أو 

التسجيالت خاصة مبعارض أو عروض حية.
التخلص من أجهزة تخزين البيانات

الرجاء مالحظة أن حذف الصور أو تهيئة أجهزة تخزين البيانات مثل بطاقات الذاكرة أو ذاكرة الكاميرا 
الداخلية ال يعمالن على مسح بيانات الصور األصلية بالكامل. ميكن أحيانًا استعادة امللفات احملذوفة 
من أجهزة التخزين التي مت التخلص منها باستخدام أحد البرامج املتوفرة باألسواق، مما قد يؤدي إلى 

احتمال استغالل بيانات الصور الشخصية استغالًال سيئًا. ويُعد ضمان خصوصية هذه البيانات 
مسؤولية املستخدم.

قبل التخلص من جهاز تخزين البيانات أو نقل ملكيته إلى شخص آخر، تأكد من إعادة حتديد جميع 
). بعد إعادة الضبط، 120A املوجودة في قائمة اإلعداد (إعادة ضبط الكلإعدادات الكاميرا في 

امسح كل البيانات اخملزنة على اجلهاز باستخدام برنامج حذف من البرامج املتوفرة باألسواق، أو قم 
)، ثم قم 120A في قائمة اإلعداد (تهيئة البطاقة أو تهيئة الذاكرةبتهيئة اجلهاز باستخدام 

بإعادة ملئه بصور ال حتتوي على معلومات شخصية (كصور لسماء صافية مثًال). يجب توخي احلذر 
أيًضا لتجنب اإلصابة أو إتالف املمتلكات عند إتالف بطاقات الذاكرة.

تعليم التوافق
اتبع اإلجراء أدناه لعرض بعض تعليمات التوافق التي تتوافق معها الكاميرا.

k زر A تعليم التوافق A أيقونة قائمة d A zاضغط على زر 
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من أجل سالمتك

ملنع إتالف املمتلكات أو تعريض نفسك أو اآلخرين لإلصابة، اقرأ "احتياطات السالمة" كاملة 
قبل استخدام هذا املنتج.

احتفظ بتعليمات السالمة هذه في مكان يتمكن من خالله جميع مستخدمي هذا املنتج من 
قراءتها.

من أجل سالمتك

عدم مراعاة التنبيهات املوضحة على هذه خطر
األيقونة ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في 

الوفاة أو اإلصابة احلادة.

عدم مراعاة التنبيهات املوضحة على هذا حتذير
الرمز ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في 

الوفاة أو اإلصابة احلادة.

عدم مراعاة التنبيهات املوضحة على هذه تنبيه
األيقونة ينطوي على خطورة كبيرة تتمثل في 

الوفاة أو تلف املمتلكات.

 حتذير
 عدم اتباع هذا التنبيه قد يتسبب جتنب االستخدام أثناء املشي أو تشغيل سيارة.•

في حوادث أو إصابة أخرى.
ال تفكك البطارية أو تعّدل هذا املنتج. ال تلمس األجزاء الداخلية التي تنكشف •

 عدم اتباع هذه االحتياطات قد يتسبب في بسبب السقوط أو بسبب حادث آخر.
حدوث صدمة كهربية أو إصابة أخرى.

إذا الحظت أية أمور غير عادية مثل خروج دخان من املنتج أو حرارة أو روائح غير •
 قد يؤدي االستمرار في معتادة، فقم فورًا بفصل البطارية أو مصدر الطاقة.

االستخدام إلى التعرض لإلصابة أو نشوب حريق.
 حافظ عليه جافاً. ال متسك املنتج بأيدي مبتلة. ال تلمس القابس بأيدي مبتلة.•

عدم اتباع هذه التنبيهات قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربية.
ل بالكهرباء.•  عدم اتباع هذا التنبيه قد ال تلمس هذا املنتج لفترة طويلة وهو موصَّ

يؤدي إلى حروق منخفضة احلرارة.
ال تستخدم هذا املنتج في وجود غبار قابل لالشتعال أو غاز مثل البروبان أو •

 عدم اتباع هذه التنبيهات قد يتسبب في حدوث انفجار أو حريق.الغازولني أو األيروسول.
 عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى وقوع حوادث.ال توجه الفالش نحو سائق مركبة.•
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 عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب يحفظ هذا املنتج بعيد عن متناول األطفال.•
في إصابة أو في عطل املنتج. إضافة إلى ذلك، الحظ أن األجزاء الصغيرة قد تتسبب في 

في حالة ابتالع طفل أي جزء من أجزاء هذا املنتج، برجاء استشارة التعرض خلطر االختناق. 
طبيب على الفور.

 عدم اتباع هذا التنبيه قد جتنب تشابك أحزمة الربط حول عنقك أو لفها أو التوائها.•
يؤدي إلى وقوع حوادث.

 غير USBال تستخدم البطاريات أو الشواحن أو محوالت التيار املتردد أو كابالت •
اخملصصة لالستخدام مع هذا املنتج. عند استخدام البطاريات أو الشواحن أو 

 اخملصصة لالستخدام مع هذا املنتج، جتنب USBمحوالت التيار املتردد أو كابالت 
ما يلي:

إتالف أو تعديل أو جرّ أو ثني األسالك أو الكابالت بالقوة، أو وضعها حتت أشياء -
ثقيلة، أو تعريضها للحرارة أو اللهب.

استخدام املنتج مع محوالت أو مهايئات السفر املصممة للتغيير بني -
مستويات اجلهود أو مع أجهزة حتويل التيار الثابت إلى تيار متردد.

عدم اتباع هذه التنبيهات قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربية.
ال تلمس القابس عند شحن املنتج أو استخدام محول التيار املتردد أثناء •

 عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى وقوع صدمة كهربائية.العواصف الرعدية.
ال تلمسه بأيدي عارية في األماكن املعرضة لدرجات حرارة عالية جًدا أو منخفضة •

 عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى اإلصابة بحروقات أو قضمة صقيع.جًدا.

 تنبيه
 قد يسبب الضوء ال تترك العدسة موجهة إلى الشمس أو مصادر ضوء قوية أخرى.•

املركز من العدسة حريًقا أو تلًفا ألجزاء املنتج الداخلية. عند تصوير األهداف ذات اإلضاءة 
اخللفية، اجعل الصن خارج إطار التصوير.

أطفئ هذا املنتج عندما يكون االستخدام محظورًا. قم بتعطيل املزايا •
 انبعاثات الترددات الالسلكية عندما يكون استخدام األجهزة الالسلكية محظورًا.

الالسلكية الصادرة عن هذا املنتج ميكن أن تتداخل مع األجهزة التي على منت الطائرات أو 
في املستشفيات أو في غيرها من املنشآت الطبية.

قم بإزالة البطارية وفصل محول التيار املتردد إذا كان هذا املنتج سيُترك دون •
 عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في حريق أو عطل املنتج.استخدام لفترة طويلة.

 عدم اتباع هذا ال تلمس األجزاء املتحركة من العدسة أو األجزاء املتحركة األخرى.•
التنبيه قد يتسبب في التعرض إلى اإلصابة.

 عدم اتباع هذا التنبيه ال تفتح الفالش على مقربة أو احتكاك بالبشرة أو األشياء.•
قد يؤدي إلى اإلصابة بحروقات أو وقوع حريق.
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ال تترك املنتج في مناطق يتعرض فيها لدرجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة، مثل •
 عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في سيارة مغلقة أو في ضوء الشمس املباشر.

حريق أو عطل املنتج.
ال تقم بنقل الكاميرا عندما تكون مركبة باحلامل ثالثي األرجل أو أي ملحق •

 عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في إصابة أو في عطل املنتج.مشابه.

 خطر خاص بالبطاريات
 عدم اتباع هذه التنبيهات قد يؤدي إلى تسريب البطاريات أو ارتفاع ال تفكك البطاريات.•

درجة حرارتها أو انفجارها أو احلريق:
استخدم فقط البطاريات اخملصصة لالستخدام مع هذا املنتج.-
ال تعرض البطاريات للهب أو لدرجة حرارة مفرطة.-
ال تفكك املنتج.-
ال تقصر دوائر األطراف عن طريق تلميسها بالقالدات أو دبابيس الشعر أو غيرها من -

األشياء املعدنية.
ال تعرض البطاريات أو املنتجات األخرى التي تدخل فيها لصدمات بدنية قوية.-

 عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى تسريب قم بالشحن فقط وفق التعليمات.•
البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها أو احلريق.

إذا حدث احتكاك بني سائل البطارية والعينني، فقم بالشطف بكمية كبيرة من •
 وتأخير هذا اإلجراء قد يؤدي إلى إصابات في املاء النظيف واستشر طبيبًا على الفور.

العني.

 حتذير خاص بالبطاريات
إذا ابتلع طفلبطارية، فاستشر طبيبًا  احفظ البطاريات بعيًدا عن متناول األطفال.•

على الفور.
 عدم اتباع هذه التعليمات قد ال تغمر البطاريات أو تعرضها إلى املاء أو األمطار.•

يتسبب في حريق أو عطل املنتج. جفف املنتج فورًا مبنشفة أو بشيء مماثل إذا تعرض للبلل.
توقف عن استخدام البطاريات مباشرة في حال مالحظة أي تغير فيها، مثل تغير •

 القابلة إلعادة EN-EL12في اللون أو الشكل. توقف عن استخدام بطاريات 
 عدم اتباع هذه التنبيهات قد الشحن إذا لم تقم بالشحن في الفترة الزمنية احملددة.

يؤدي إلى تسريب البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها أو احلريق.
 قد اعزل أطراف التوصيل عندما لم تُعد هناك حاجة للبطاريات بشريط عزل.•

تشتعل أطراف التوصيل أو ترتفع درجة حرارتها أو تنفجر إذا تالمست مع أجسام معدنية.



ix
مقدمة

من أجل سالمتك

إذا حدث تالمس بني سائل البطارية وبشرة الشخص أو مالبسه، فقم فورًا •
 عدم اتباع هذا التنبيه بشطف املنطقة املصابة بكمية كبيرة من املياه النظيفة.

قد يؤدي إلى حدوث تهيج للبشرة.
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الوظائف الرئيسية ألدوات التحكم

الوظائف الرئيسية ألدوات التحكم
الوظيفة الرئيسيةأداة التحكم

قرص الوضع

).31Aاختيار وضع التصوير (للتصوير

مفتاح التحكم بالزوم

للتصوير
) (تقريب) لتكبير الهدف، وحترك g) iحترك نحو 

) (زاوية واسعة) للتصغير وعرض f) hنحو 
منطقة بصورة أكبر.

للعرض
) لتقريب الصورة، وحترك نحو g) iحترك نحو •

f) h لعرض الصور كصور مصغرة أو (
التقومي.

عدل مستوى الصوت لعرض الفيلم.•

q(إرجاع الزوم سريًعا) زر 
يستخدم لتوسيع زاوية الصورة مؤقتًا.للتصوير

مفتاح التحكم بالزوم 
اجلانبي

للتصوير

يستخدم لضبط الوظيفة املعينة في 
.تخصيص التحكم بالزوم اجلانبي

 gزوم (إعداد التهيئة املبدئية): حترك نحو •
 (زاوية f(تقريب) لتكبير الهدف، وحترك نحو 

واسعة) للتصغير وعرض منطقة أكبر.
تركيز بؤري يدوي: عند تعيني وضع التركيز •

 (تركيز بؤري يدوي)، قم بضبط Eالبؤري إلى 
التركيز البؤري.

، أو ISOقم بتعيني الرقم البؤري، أو حساسية •
قيمة درجة اإلضاءة، أو توازن البياض.

زر حترير الغالق

للتصوير
عندما يتم ضغط الزر حتى املنتصف: يضبط 

التركيز البؤري والتعريض الضوئي.
عندما يتم الضغط على الزر بالكامل حتى 

النهاية: يحرر الغالق.
العودة إلى وضع التصوير.للعرض
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الوظائف الرئيسية ألدوات التحكم

b) e(زر تسجيل فيلم 

بدء وإيقاف تسجيل فيلم.للتصوير

العودة إلى وضع التصوير.للعرض

زر االختيار املتعدد

للتصوير

عند عرض شاشة التصوير:•
يعرض شاشات اإلعداد التالية عن طريق الضغط:

 (وضع الفالش)H :(mألعلى (-
 (مؤقت ذاتي)J :(nلليسار(-
 (وضع التركيز البؤري) I :(pألسفل (-
 (قيمة درجة اإلضاءة/o): Kلليمني (-

السطوع، واإلشراقية، وتدرج األلوان 
 نشطة)D-Lightingو

): قم A) 53Aعندما يكون وضع التصوير هو •
بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط البرنامج املرن.

): قم B) 53Aعندما يكون وضع التصوير هو •
بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط سرعة الغالق.

:D أو Cعندما يكون وضع التصوير هو •
قم بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط الرقم البؤري.

للعرض

عند عرض شاشة العرض: قم بتغيير الصورة •
)، أو Hاملعروضة عن طريق الضغط ألعلى (

)، أو K)، أو لليمني (I)، أو ألسفل (Jلليسار (
عن طريق تدوير زر االختيار املتعدد.

عند عرض الصورة املُكبَرة: قم بتحريك منطقة •
العرض.

لإلعداد
 أو عن HIJKحدد أحد العناصر باستخدام •

طريق تدوير زر االختيار املتعدد، ومن ثم قم 
.kبتطبيق االختيار بالضغط على زر 

 (تطبيق االختيار)kزر 

للعرض

اعرض صور أحادية لتسلسل ما في وضع عرض •
).28Aإطار كامل (

تنقل في الصورة التي مت التقاطها بواسطة •
صورة بانوراما سهلة.

اعرض األفالم.•
قم بالتبديل بني عرض صور مصغرة أو مكبرة إلى •

وضع عرض إطار كامل.
قم بتطبيق العنصر الذي قمت باختياره لإلعداد

باستخدام زر االختيار املتعدد.

الوظيفة الرئيسيةأداة التحكم
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أجزاء الكاميرا

الوظائف الرئيسية ألدوات التحكم

قرص التحكم

للتصوير

): A) 53Aعندما يكون وضع التصوير هو •
اضبط البرنامج املرن.

 D أو Bعندما يكون وضع التصوير هو •
)53A.اضبط سرعة الغالق :(
): C) 53Aعندما يكون وضع التصوير هو •

اضبط الرقم البؤري.
عند عرض شاشة العرض: غيّر الصورة املعروضة.•للعرض

عند عرض الصورة املكبرة: غير معدل التكبير.•
حدد عنصرًا ما.لإلعداد

d(القائمة) زر 

للتصوير/
).120Aقم بعرض أو إغالق القائمة (العرض

w(الوظيفة) زر 
للتصوير

:Dأو A ،B ،Cعندما يكون وضع التصوير هو 
 أو مستمرقم بعرض أو إغالق قوائم اإلعداد مثل 

.تقليل اهتزاز صورة

g زر (قفل التعريض 
الضوئي التلقائي/قفل 
التركيز البؤري التلقائي)

قم بتثبيت التعرض الضوئي و/أو التركيز البؤري للتصوير
.AE/AFزر قفل وفًقا إلعداد 

x(الشاشة) زر 
للتصوير/
).26Aقم بالتبديل بني الشاشة ومعني املنظر (العرض

c(العرض) زر 

).27Aاعرض الصور (للتصوير

للعرض
عند إيقاف تشغيل الكاميرا، اضغط على هذا •

الزر مع االستمرار لتشغيل الكاميرا في وضع 
).27Aالعرض (

العودة إلى وضع التصوير.•

l(احلذف) زر 

).28Aيحذف آخر صورة مت حفظها (للتصوير

).28Aيحذف الصور (للعرض

الوظيفة الرئيسيةأداة التحكم
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أجزاء الكاميرا

تشغيل لوحة اللمس

شاشة هذه الكاميرا عبارة عن لوحة تعمل باللمس، وميكن تشغيلها عن طريق ملسها بأصابعك.
النقر

.املس لوحة اللمس سريًعا
انقر الختيار العناصر املوجودة في شاشة التصوير والقوائم.•
انقر الختيار الصور في وضع عرض صور مصغرة.•
انقر مرتني سريًعا في وضع عرض إطار كامل لتكبير الصور. •

انقر مرتني سريًعا فوق الصور املكبرة إللغاء زوم العرض.
انقر الستخدام وظيفة التصوير باللمس.•
انقر إلدخال احلروف باستخدام لوحة املفاتيح.•

ُميكنك النقر فوق العناصر التالية (تختلف باختالف إعدادات الكاميرا وحالتها).
شاشة التصوير: املناطق ذات اإلطار الرمادي، وما إلى ذلك.•
القوائم: أيقونات القائمة، وعناصر القائمة، واملناطق ذات اإلطار الرمادي، وما إلى ذلك.•

تشغيل لوحة اللمس

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

مؤثرات المرشح

تقاطع الشاشة
اختيار اللون

صورة شخصية ناعمة

عني السمكة

تلوين
صورة باهتة احلواف

مؤثر التصغير

تأكيد

العودة إلى الشاشة السابقة دون 
تغيير اإلعدادات

القائمة شاشة التصوير
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أجزاء الكاميرا

تشغيل لوحة اللمس

اللمس والسحب
ُميكنك مترير إصبعك ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار، أو لليمني 

على لوحة اللمس.
يعرض الصورة السابقة أو التالية في أثناء العرض (عرض •

إطار كامل).
يعمل على حتريك الشاشة في القوائم ووضع عرض صور •

مصغرة.

التمرير
املس لوحة اللمس، وحرك إصبعك ألعلى، أو ألسفل، أو لليسار 

أو لليمني، ثم أفلت إصبعك.
يعمل على حتريك الشاشة في القوائم ووضع عرض صور •

مصغرة.
يُحرك نطاق العرض في أثناء عرض الصورة املُكبَرة.•
يُشغل املنزلقات مثل تلك املوجودة في املنزلقة االبتكارية.•
يضبط نقطة البداية أو النهاية عند حترير األفالم.•

اإلبعاد/الضم
املس لوحة اللمس بإصبعني، وأبعدهما عن بعضهما أو 

ضمهما مًعا.
يقوم بتغيير عدد الصور املصغرة املعروضة في وضع عرض •

صور مصغرة.
يقوم بتكبير أو تصغير صورة أثناء العرض.•
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أجزاء الكاميرا

تشغيل لوحة اللمس

Bمالحظات حول لوحة اللمس
لوحة اللمس املوجودة بهذه الكاميرا من نوع السعة. قد ال تستجيب عند ملسها بأظافرك أو في •

حال ارتداء القفازات.
ال تضغط على لوحة اللمس بأجسام صلبة حادة.•
ال تضغط أو متسح لوحة اللمس بقوة مفرطة.•
قد ال تستجيب لوحة اللمس عند تطبيق أحد أغشية احلماية املتوفرة باألسواق.•

Bمالحظات حول تشغيل لوحة اللمس
قد ال تعمل الكاميرا بشكل صحيح إذا كانت أصابعك ال تزال تالمس لوحة اللمس أو وجود أي شيء •

يلمس جزًءا آخر من لوحة اللمس عند النقر.
قد ال تعمل الكاميرا بشكل صحیح إذا قمت مبا يلي عند التمرير/اإلبعاد/الضم.•

اصطدام لوحة اللمس-
جعل املسافة حيث حتُرك أصابعك قصيرة جًدا-
ملس لوحة اللمس برفق عند حتريك أصابعك-
حتريك أصابعك بشكل سريع جًدا-
يكون الفرق في التوقيت بني أصابعك عند اإلبعاد/الضم أكبر من الالزم-
Cمتكني تشغيل اللمس وإلغاء متكينه

 في قائمة أوضاع التحكم بشاشة اللمسميكنك متكني تشغل اللمس وإلغاء متكينه باستخدام 
).120Aاإلعداد (
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أجزاء الكاميرا

الشاشة/معني املنظر

تتغير املعلومات التي يتم عرضها على شاشة التصوير أو العرض تبًعا إلعدادات الكاميرا وحالة 
االستخدام.

بشكل افتراضي، يتم عرض املعلومات عند تشغيل الكاميرا وعند القيام بتشغيلها وإيقاف 
 في معلومات تلقائية على معلومات الصورةتشغيلها بعد بضع ثواٍن (عند ضبط 

)).163A (إعدادات الشاشة

للتصوير

الشاشة/معني املنظر

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0 8 4 0 m m8 4 0 m m

1 0 01 0 0

A FA F

1

5 6 82
3

7

910
12

11

16
17

13

14
15

18

4

31...............................................وضع التصوير1
51...........مجموعة املؤثرات (وضع إبداعي)

58................................................وضع الفالش2
63....................................وضع التركيز البؤري3
40..........................................قفل ما ال نهاية4
70، 63...........................................مؤشر الزوم5
])135 ملم [35الطول البؤري (بتهيئة 6

.........................................................................70
24.................................مؤشر التركيز البؤري7
70....................................تكبير الزوم الرقمي8
171...............قفل التركيز البؤري التلقائي9

171.......قفل التعريض الضوئي التلقائي10
خيارات الفيلم (أفالم بالسرعة 11

146.......................................................العادية)
خيارات األفالم (أفالم بسرعة 12

HS(.................................................147عالية 
127..............................................جودة الصورة13
129............................................حجم الصورة14
42..................................صورة بانوراما سهلة15
168، 151..................أيقونة تقليل االهتزاز16
152..............................تقليل ضوضاء الرياح17
144........................مرشح تقليل الضوضاء18
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أجزاء الكاميرا

الشاشة/معني املنظر

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0 8 4 0 m m8 4 0 m m

1 0 01 0 0

40

9 9 9 99 9 9 9
9 9 99 9 9

21
22
23

252627
29

31
32

20

24

33
34
35

36
37
38
39

41
42

43
44 19

28

30

104، 39، 36...........................شريط األلوان19
55.........................مؤشر التعريض الضوئي20

قيمة تعويض التعريض الضوئي21
.........................................................45 ،66 ،68

املدة الزمنية املتبقية من وقت 22
98، 96...................................تسجيل الفيلم

58..........................................ضوء االستعداد23
عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية 24

23............................................(الصور الثابتة)
23............................مؤشر الذاكرة الداخلية25
53.................................................الرقم البؤري26
53...............................................سرعة الغالق27
 ISO........................................138حساسية 28
138.......... التلقائيISOمؤشر حساسية 29
ISO...........................138مؤشر حساسية 30
23..............مؤشر مستوى شحن البطارية31

32
مؤشر اتصال محول التيار املتردد اخلاص 

بالشحن
مؤشر اتصال محول التيار املتردد

166...............................................ختم التاريخ33
161..............................أيقونة البلد املقصود34
193..................مؤشر "عدم ضبط التاريخ"35
Bluetooth.....................159مؤشر اتصال 36
Wi-Fi..............................159مؤشر اتصال 37
 Bluetoothوحدة التحكم عن بعد 38

207.......................................................املتصلة
158............................................وضع الطيران39
72.........................................التصوير باللمس40
41D-Lighting66................................. نشطة
45................................................................ناعم42
130.............................................توازن البياض43
45......................................املاكياج األساسي44
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أجزاء الكاميرا

الشاشة/معني املنظر

F 3 . 4F 3 . 4 9 9 99 9 9
2 9 m  0 s2 9 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

8 4 0 m m8 4 0 m m

2 9 m  0 s2 9 m  0 s

x 2 . 0x 2 . 01 01 0

1 0 01 0 045
46

47
48

6 06 01 2 01 2 0

± 0 . 3± 0 . 3 ± 0 . 7± 0 . 7
± 1 . 0± 1 . 0

49

50
51
52
53
54
55

1 01 0 33
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64

65

66
67

2 m 3 0 s2 m 3 0 s

66، 45.............................................تدرج اللون45
45...........................................تلطيف البشرة46
104.........................................املؤثرات اخلاصة47
66، 45..............................................اإلشراقية48
134، 38...................وضع التصوير املستمر49
139..................تصحيح التعريض الضوئي50
36، 35.........محمولة/حامل ثالثي االرجل51
HDR(...............................37إضاءة خلفية (52
101............................................فيلم منقض53
40.................تعريض ضوئي متعدد تفتيح54
49.............................أيقونة مقاومة الرمش55
61..................................مؤشر املؤقت الذاتي56
61........مؤقت الصورة الشخصية الذاتية57

38..................................................حترير تلقائي58
47.....................................صورة ذاتية جتريدية59
50...........................................مؤقت ابتسامة60
التقاط صورة ثابتة (أثناء تسجيل 61

100.......................................................الفيلم)

62
منطقة التركيز البؤري (اكتشاف 

األوجه، اكتشاف احليوانات األليفة)
..............................................38 ،50 ،75 ،140

منطقة التركيز البؤري (يدوي، وسط)63
..............................................................77 ،141

منطقة التركيز البؤري (متابعة الهدف)64
......................................................................141

منطقة التركيز البؤري (اكتشاف 65
AF(..........................................74 ،141هدف 

133........................منطقة قياس املنتصف66
133...........................منطقة معايرة بقعية67
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أجزاء الكاميرا

الشاشة/معني املنظر

للعرض

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9 9 9 9 / 9 9 99 9 9 / 9 9 9
9 9 9 9 / 9 9 9 99 9 9 9 / 9 9 9 9

2 9 m 0 0 s2 9 m 0 0 s
2 9 m 0 0 s2 9 m 0 0 s

122345678 9
10

11

1516181920

17

12
13
1421

22
23
24

155............................................أيقونة احلماية1
)صور أحاديةعرض التتابع (عند اختيار 2

......................................................................157
92...............................أيقونة مؤثرات املرشح3
90..................................أيقونة تنقيح الرونق4
D-Lighting..................................89أيقونة 5
89...................................أيقونة تنقيح سريع6
90.................أيقونة تصحيح العني احلمراء7
153..........................أيقونة عالمة التحميل8
23............................مؤشر الذاكرة الداخلية9

رقم الصورة احلالية/إجمالي عدد الصور10
طول الفيلم أو وقت العرض املنقضي11
129............................................حجم الصورة12
44..................................صورة بانوراما سهلة13

145...........................................خيارات الفيلم14
127..............................................جودة الصورة15
94، 84.......................................أيقونة القص16
106..........................مؤشر مستوى الصوت17

18
دليل عرض الفيلم
دليل عرض التتابع

دليل عرض صورة بانوراما سهلة 
وقت التسجيل19
تاريخ التسجيل20
23..............مؤشر مستوى شحن البطارية21

22
مؤشر اتصال محول التيار املتردد اخلاص 

بالشحن
مؤشر اتصال محول التيار املتردد

203...................................................اسم اجملُلد23
203.......................................رقم امللف ونوعه24
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البدء
15.................................................................................................................كيفية ربط حزام الكاميرا

16.......................................................................................................إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة
17......................................................................................................................................شحن البطارية

19.............................................................................................................................تغيير زاوية الشاشة
20........................................................................................................................................إعداد الكاميرا
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البدء

كيفية ربط حزام الكاميرا

ميكن ربط حزام الربط بالفتحة املوجودة على كال جانبي جسم الكاميرا (األيسر واألمين).•

كيفية ربط حزام الكاميرا
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البدء

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

تأكد من وضع األقطاب املوجبة والسالبة للبطارية في االجتاه الصحيح، وحرك مثبت •
) بالكامل.4) البرتقالي، وأدخل البطارية (3البطارية (

).5حرك بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت طقطقة استقرارها في مكانها (•
احرص على عدم إدخال البطارية أو بطاقة الذاكرة مقلوبة أو عكسية، ألن هذا قد يؤدي إلى •

حدوث خلل.
إذا كان مفتاح احلماية من الكتابة اخلاص ببطاقة الذاكرة مقفوًال، فال ميكنك التقاط الصور، •

أو حذفها، أو تهيئة بطاقة الذاكرة.
ا في • ميكن حفظ بيانات الكاميرا، مبا في ذلك الصور واألفالم، إما في بطاقة الذاكرة وإمَّ

الذاكرة الداخلية. الستخدام الذاكرة الداخلية، قم بإزالة بطاقة الذاكرة.

Bتهيئة بطاقة ذاكرة
عند إدخال بطاقة الذاكرة التي مت استخدامها في جهاز آخر في هذه الكاميرا ألول مرة، تأكد من 

تهيئتها باستخدام هذه الكاميرا. 
الحظ أن تهيئة بطاقة الذاكرة تؤدي إلى حذف جميع الصور والبيانات األخرى املوجودة •

 تأكد من إنشاء نَُسخ من أية صور ترغب في احلفاظ عليها على بطاقة الذاكرة بصفة دائمة.
قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.

 في قائمة اإلعداد تهيئة البطاقة، واختر dأدخل بطاقة الذاكرة في الكاميرا، واضغط على زر •
)120A.(

إخراج البطارية أو بطاقة الذاكرة
أوقف تشغيل الكاميرا وتأكد من إيقاف مصباح التشغيل والشاشة ثم افتح حجيرة 

البطارية/غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
حرِّك مثبّت البطارية إلخراج البطارية.•
ادفع بطاقة الذاكرة برفق في الكاميرا إلخراج بطاقة الذاكرة جزئيًا.•
تَوخَّ احلرص عند التعامل مع الكاميرا والبطارية وبطاقة الذاكرة بشكٍل مباشر بعد •

استعمال الكاميرا، فقد تكون ساخنة.

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرةمثبت البطارية
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البدء

شحن البطارية

يتم إرفاق مهايئ القابس حسب بلد الشراء أو منطقته. يختلف شكل مهايئ القابس *
باختالف بلد الشراء أو منطقته.

يبدأ الشحن عندما تكون الكاميرا متصلة مبأخذ تيار كهربي أثناء إدخال البطارية، كما هو •
موضح في الرسم التوضيحي. يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن) ببطء بينما يتم 

شحن البطارية.
عند اكتمال الشحن، ينطفئ مصباح التشغيل (مصباح الشحن). افصل محول التيار املتردد •

. USBاخلاص بالشحن من مأخذ التيار الكهربي ثم افصل كابل 
 من الساعات، و 2تبلغ مدة الشحن في حال أن نفدت شحنة البطارية بالكامل حوالي 

من الدقائق.30
ال ميكن شحن البطارية، عندما يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن) بسرعة، وقد •

يرجع ذلك ألحد األسباب الواردة أدناه.
درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن.-
 أو محول التيار املتردد اخلاص بالشحن بالطريقة املناسبة.USBلم يتم توصيل كابل -
البطارية تالفة.-

B مالحظات حول كابلUSB
 قد يؤدي إلى UC-E21 آخر خالف USB. فاستخدام كابل UC-E21 غير كابل USBال تستخدم كابل •

زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
حتقق من شكل القوابس واجتاهاتها وال تعمد إلى إدخال القوابس أو نزعها بزاوية.•

شحن البطارية

مصباح التشغيل (مصباح الشحن)

مأخذ التيار الكهربي

 (مرفق)USBكابل 

*محول التيار املتردد اخلاص بالشحن
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البدء

شحن البطارية

Bمالحظات حول شحن البطارية
ميكن تشغيل الكاميرا أثناء شحن البطارية، لكن ستزيد مدة الشحن. يتم إيقاف تشغيل مصباح •

التشغيل (مصباح الشحن) بينما يتم تشغيل الكاميرا.
يتعذر تسجيل األفالم أثناء شحن البطارية.-
جتنب -حتت أي ظرف- استخدام أي نوع أو طراز آخر من محول التيار املتردد بخالف الشحن بواسطة •

 أو شاحن USB اخلاص بالشحن، وال تستخدم محول تيار متردد من نوع EH-73Pمحول التيار املتردد 
بطارية مخصًصا للهواتف احملمولة من األنواع املتوفرة جتاريًا. فقد يتسبب عدم اتباع هذا التنبيه 

إلى زيادة سخونة الكاميرا أو تلفها.
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البدء

تغيير زاوية الشاشة

ميكنك ضبط اجتاه الشاشة وزاويتها. 

Bمالحظات حول الشاشة
عند حتريك الشاشة، ال تستخدم القوة املفرطة وقم بالتحريك ببطء داخل نطاق الشاشة القابل •

للضبط بحيث ال يتم إتالف التوصيلة.
ال تلمس اجلانب اخللفي من الشاشة. عدم االلتزام بهذا •

االحتياط قد يتسبب في عطل املنتج.

تغيير زاوية الشاشة
عند التصوير في موضع منخفضللتصوير العادي

عند التقاط صور شخصية

عند التصوير في موضع مرتفع

توخ احلذر الشديد كيال تلمس 
تلك املناطق.
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البدء

إعداد الكاميرا

عند تشغيل الكاميرا ألول مرة، تُعرض الشاشات لتحديد لغة العرض وساعة الكاميرا.

قم بتشغيل الكاميرا.1
استخدم زر االختيار املتعدد الختيار اإلعدادات وضبطها.•

سيتم عرض شاشة اختيار اللغة. استخدم زر •
 لتظليل لغة ثم اضغط على HIاالختيار املتعدد 

 الختيارها. تختلف اللغات املعروضة حسب kالزر 
البلد أو املنطقة.

.k واضغط على زر نعماختر 2

إعداد الكاميرا

زر االختيار املتعدد

kزر 
(تطبيق االختيار)

أعلى

أسفل

يسار ميني مفتاح 
الطاقة

Language/

الغاء

وضبط لتوقيت  ا منطقة  ر  ختيا ا يد  تر هل 
؟ قت لو ا و يخ  ر لتا ا

نعم
كال

ء لغا ا
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البدء

إعداد الكاميرا

ظلل منطقة التوقيت احمللي لبلدك 3
 .kواضغط على زر 

 لضبط التوقيت الصيفي. عندما Hاضغط على •
يكون قيد التشغيل، يتم تقدمي الوقت ساعة واحدة 

 إليقاف I. عندما تضغط على Wويظهر رمز 
تشغيله، فإن الوقت يرجع لساعة واحدة.

.k الختيار صيغة التاريخ، واضغط على زر HIاضغط على 4
أدخل التاريخ والوقت احلاليني لساعة 5

.kالكاميرا واضغط على زر 
 لتظليل العناصر واضغط على زر JKاضغط على •

HI.لتغييرها 
 لتأكيد kاختر حقل الدقيقة واضغط على الزر •

اإلعداد.

.k عندما يُطلَب منك ذلك، واضغط على زر نعماختر 6
تقوم الكاميرا بالتبديل إلى شاشة التصوير عند اكتمال اإلعداد.•

Cإعداد اللغة
).z) 120A في قائمة اإلعداد Languageاللغة/ميكن حتديد اللغة في أي وقت من خالل 

Cلتغيير إعداد منطقة التوقيت والتاريخ
.z في قائمة اإلعداد منطقة التوقيت والتاريخقم بتحديد 

، يتقدم الوقت ساعة عند تشغيل التوقيت الصيفي، ويتأخر ساعة واحدة منطقة التوقيتفي 
عندما يتم إيقاف تشغيله.

London,  Casablanca

UTC+0

توقيت محلي

رجوع تأكيد

00 00

التاريخ والوقت

ي ش س س د

تأكيد

20190101
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عمليات التصوير األساسية والعرض

التقاط الصور

نك وضع Aيستخدم وضع   (تلقائي) من القيام بالتصوير العام A (تلقائي) هنا كمثال. ميكِّ
في مجموعة متنوعة من أحوال التصوير.

.Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 1

مؤشر مستوى شحن البطارية•
b.مستوى شحن البطارية عاٍل :
B.مستوى شحن البطارية منخفض :

عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية •
 عندما ال توجد أي بطاقة ذاكرة في Cتظهر 

الكاميرا، ويتم حفظ الصور في الذاكرة الداخلية.

أمسك الكاميرا بثبات.2
أبعد األصابع واألشياء األخرى عن العدسة، والفالش، وضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي، •

ومستشعر العني، وامليكروفون، والسماعة.

التقاط الصور

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

مؤشر مستوى شحن البطارية

عدد مرات التعريض 
الضوئي املتبقية
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عمليات التصوير األساسية والعرض

التقاط الصور

ضع إطارًا حول الصورة.3
حرك مفتاح التحكم بالزوم أو مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي لتغيير موضع عدسة الزوم.•
 (إرجاع qعند تعذر رؤية الهدف أثناء التصوير بالعدسة في موضع تقريب، اضغط على زر •

الزوم سريًعا) لتوسيع املنطقة املرئية مؤقتًا بحيث ميكنك تأطير الهدف على نحو أكثر 
سهولة.

اضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.4
الضغط على زر حترير الغالق "حتى املنتصف"، يعني •

الضغط مع االستمرار على الزر حتى يصل إلى 
النقطة التي تشعر عندها مبقاومة خفيفة.

عندما يكون الهدف في نطاق التركيز البؤري، تُعرض •
منطقة التركيز البؤري أو مؤشر التركيز البؤري 

باللون األخضر.
عند استخدامك للزوم الرقمي، تركز الكاميرا على •

الهدف املوجود في وسط اإلطار وال يتم عرض 
منطقة التركيز البؤري.

إذا ومضت منطقة التركيز البؤري أو مؤشر التركيز •
البؤري، فإن ذلك يشير إلى عدم قدرة الكاميرا على 

التركيز البؤري. قم بتعديل التركيب وجرِّب الضغط 
على زر حترير الغالق حتى املنتصف مرة أخرى.

اضغط على زر حترير الغالق بالكامل 5
لألسفل، دون أن ترفع إصبعك.

التصغير التكبيرالتكبير

التصغير

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4

منطقة التركيز البؤري
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عمليات التصوير األساسية والعرض

التقاط الصور

Bمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم
يومض املؤشر الذي يوضح عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يوضح وقت التسجيل 

ال تفتح حجيرة البطارية/غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وال املتبقي أثناء حفظ الصور أو األفالم. 
أثناء وميض أحد املؤشرات. إذ إن القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان  تخرج البطارية أو بطاقة الذاكرة

البيانات أو تلف الكاميرا أو بطاقة الذاكرة.
Cوظيفة اإليقاف التلقائي

عند عدم إجراء أي عمليات حلوالي دقيقة واحدة، تنطفئ الشاشة وتدخل الكاميرا وضع االستعداد •
ومن ثم يومض مصباح التشغيل. ويتم إيقاف تشغيل الكاميرا بعد البقاء في وضع االستعداد ملدة 

ثالث دقائق تقريبًا.
إلعادة تشغيل الشاشة بينما تكون الكاميرا في وضع االستعداد، قم بإجراء أي عملية تشغيل مثل •

الضغط على مفتاح الطاقة أو زر حترير الغالق.
Cعند استخدام حامل ثالثي األرجل

نوصي باستخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا في احلاالت التالية:•
 (إيقاف)Wعند التصوير في ظروف إضاءة خافتة مع حتديد وضع الفالش على -
عندما يكون الزوم في موضع التقريب-
 على تقليل اهتزاز صورةعند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير، اضبط •

) لتجنب األخطاء احملتملة التي تسببها هذه الوظيفة.120A في قائمة اإلعداد (إيقافالوضع 

استخدام الفالش
في احلاالت التي حتتاج فيها إلى استخدام الفالش، 

كما هو احلال في األماكن املعتمة أو حينما تكون 
 (اندفاع الفالش Kخلفية الهدف مضاءة، حرك زر 
لألعلى) إلبراز الفالش لألعلى.

عند عرض شاشة التصوير، ميكنك ضغط زر •
) لتحديد وضع الفالش. H) mاالختيار املتعدد 

 mلتحديد الفالش بحيث ينطلق دائًما، اختر 
(فالش ملء).

عند عدم استعمال الفالش، ادفع الفالش برفق •
لألسفل حتى ينغلق مصدرًا صوت طقطقة.

تسجيل األفالم
 تسجيل b) eاعرض شاشة التصوير واضغط على زر 

) مرة e (bفيلم) لبدء تسجيل الفيلم. اضغط على زر 
أخرى إلنهاء التسجيل.
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التقاط الصور

التصوير باللمس
ميكنك تشغيل ميزة التصوير باللمس عن طريق النقر 

فوق أيقونة التصوير باللمس.
الغالق  Aعند إعداد التهيئة املبدئية التي تخص •

، فإن الغالق يتحرر عندما تنقر ببساطة فوق باللمس
الهدف املعروض على الشاشة دون استخدام زر حترير 

الغالق.

التبديل بني الشاشة ومعني املنظر
يوصى باستخدامك معني املنظر عندما تصعب رؤية 

الشاشة بفعل الظروف الساطعة، مثل األماكن اخلارجية 
حتت أشعة الشمس.

عندما تقرب وجهك من معني املنظر، فإن مستشعر •
العني يستجيب إليه، ويتم تشغيل معني املنظر كما 
يتم إيقاف تشغيل الشاشة (إعداد التهيئة املبدئية).

 (الشاشة) لتبديل xميكنك كذلك الضغط على زر •
العرض بني الشاشة ومعني املنظر.

تعديل الديوبتر ملعني املنظر
عندما تصعب رؤية العرض على معني املنظر، قم 

بضبطه عن طريق تدوير أداة التحكم بتعديل الديوبتر أثناء 
النظر عبر معني املنظر.

توَخ احلذر كيال تخدش عينك بأطراف أصابعك أو •
بأظافرك.

Bمالحظات حول فحص وتعديل ألوان الصورة
استخدم الشاشة خلف الكاميرا ألن الشاشة تتمتع بقدرة أكبر على إعادة إنتاج اللون من معني املنظر.

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

مستشعر العني

معني املنظر

أداة التحكم بتعديل الديوبتر
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عرض الصور

 (العرض) للدخول في وضع cاضغط على زر 1
العرض.

 في أثناء cإذا قمت بالضغط مع االستمرار على زر •
توقف الكاميرا عن العمل، فسيتم تشغيل الكاميرا في 

وضع العرض.

استخدم زر االختيار املتعدد الختيار الصورة 2
املطلوب عرضها.

 للتنقل عبر HIJKاضغط مع االستمرار على •
الصور بسرعة.

ميكن كذلك اختيار الصور بواسطة تدوير زر االختيار •
املتعدد أو قرص التحكم.

.kلعرض فيلم مسجل، اضغط على زر •
 أو زر حترير cللعودة إلى وضع التصوير، اضغط على زر •

الغالق.
حرك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه •

g) i في وضع عرض إطار كامل (
لتكبير أي صورة.

في وضع عرض إطار كامل، حرك •
مفتاح التحكم بالزوم باجتاه 

f) h للتبديل إلى وضع عرض (
صور مصغرة وعرض عدة صور على 

الشاشة.

Cتشغيل لوحة اللمس على شاشة العرض
).7Aميكنك استخدام لوحة اللمس لتشغيل شاشة العرض (

عرض الصور

عرض الصورة السابقة

عرض الصورة التالية

3 . 03 . 0

1 / 2 0
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حذف الصور

 (احلذف) lفي وضع العرض، اضغط على زر 1
حلذف الصورة املعروضة حاليًا على الشاشة.

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 2
طريقة احلذف املطلوبة، واضغط على 

.kزر 
.dللخروج دون حذف الصورة، اضغط على زر •

.k واضغط على زر نعماختر 3
ال ميكن استعادة الصور احملذوفة.•

B مالحظات حول حذف الصور التي مت حفظها بتنسيقRAWو JPEGفي آن واحد 
 أو RAW + Fineعند استخدام هذه الكاميرا حلذف الصور التي مت التقاطها باستخدام 

RAW + Normal 123 (جودة الصورة املوجودة في إعدادA فإنه يتم حذف صور ،(RAWو JPEG 
احملفوظة في آن واحد. ال ميكنك حذف صيغة واحدة فقط.

B(التتابع) حذف الصور امللتقطة بشكل مستمر
يتم حفظ الصور التي مت التقاطها باستمرار، أو باستخدام •

وظيفة الصورة الذاتية التجريدية بتتابع، ويتم عرض صورة 
واحدة فقط في التتابع (الصورة الرئيسية) في وضع العرض 

(إعداد التهيئة املبدئية).
 أثناء عرض صورة رئيسية لتتابع من الصور، lإذا قمت بضغط زر •

فسيتم حذف جميع الصور في هذا التتابع.
 لعرض صورة واحدة kحلذف صور مفردة في تتابع ما، اضغط على زر •

.lفي كل مرة واضغط على زر 
Cحذف الصورة التي مت التقاطها في وضع التصوير

 حلذف آخر صورة مت حفظها.lعند استخدام وضع التصوير، اضغط على زر 

حذف الصور

لية حا ة  صور
رة اتا الصور  مسح 

الصور جميع 

ف حذ

كال
نعم

1؟ عدد  ة  صور متسح  هل 

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 / 51 / 5
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حذف الصور

شاشة اختيار الصور املعدة للحذف
 أو قم JKاستخدم زر االختيار املتعدد 1

بتدويره الختيار الصورة التي ترغب في 
حذفها.

) i (g) جتاه 2Aحرك مفتاح التحكم بالزوم (•
) f) hللتبديل إلى عرض إطار كامل، أو إلى 

للتبديل إلى عرض صور مصغرة.

.OFF أو ON الختيار HIاستخدم 2
، يتم عرض أيقونة حتت الصورة ONعند اختيار •

 الختيار صور 2 و1اخملتارة. قم بتكرار اخلطوتني 
إضافية.

 لتطبيق اختيار الصورة.kاضغط على زر 3
يتم عرض مربع حوار التأكيد. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للتشغيل.•

مسح الصور اتارة

ع جو ر ON/OFFتأكيد

مسح الصور اتارة

ع جو ر ON/OFFتأكيد
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ميزات التصوير
اختيار وضع التصوير

ميكنك تدوير قرص الوضع حملاذاة وضع التصوير املرغوب مع 
عالمة املؤشر املوجودة على جسم الكاميرا.

 (تلقائي)Aوضع •
اختر هذا الوضع للقيام بالتصوير العام في أحوال التصوير املتنوعة.

 (إبداعي)oوضع•
قم بتطبيق املؤثرات على الصور أثناء التصوير.

 (املشهد)yأوضاع •
، واختيار وضع مشهد للتصوير بضبط اإلعدادات املناسبة dميكنك الضغط على الزر 

ألحوال التصوير.
 (إعداد التهيئة املبدئية)، تتعرف الكاميرا على أحوال اختيار مشهد تلقائيعند حتديد 

التصوير عند تأطير صورة ما، وميكنك التقاط الصور مبا يتالءم مع األحوال.
 (عرض األفالم القصيرة)Mوضع •

 أو e 1080/30p ثانية (30تنشئ الكاميرا فيلًما قصيرًا تصل مدته إلى حوالي 
S 1080/25p.عن طريق تسجيل ودمج عدة مقاطع فيديو مدتها ثواٍن عديدة تلقائيًا (

D وA ،B ،C أوضاع•
اختر هذه األوضاع للتحكم بدرجة أكبر في سرعة الغالق والرقم البؤري.

Cعرض التعليمات
يتم عرض وصف الوظائف في أثناء تغيير وضع التصوير أو عرض شاشة اإلعداد.

اضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف للتبديل سريًعا إلى وضع التصوير. ميكنك عرض األوصاف أو 
) املوجودة في قائمة اإلعداد.126A (إعدادات الشاشة في عر ض التعليماتإخفاؤها باستخدام 

اختيار وضع التصوير
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A(تلقائي) وضع 

اختر هذا الوضع للقيام بالتصوير العام في أحوال 
التصوير املتنوعة.

عندما تكتشف الكاميرا وجًها بشريًا، تقوم بالتركيز •
).75Aعلى هذا الوجه (

 (تلقائي)Aالوظائف املتوفرة في وضع 
)58Aوضع الفالش (•
)61Aمؤقت ذاتي (•
)63Aوضع التركيز البؤري (•
)68Aقيمة درجة اإلضاءة (•
)127Aقائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير) (•

A(تلقائي) وضع 
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

اختر أي وضع مشهد استنادًا إلى أحوال التصوير، وميكنك التقاط الصور باستخدام اإلعدادات 
املناسبة في تلك األحوال.

 لعرض قائمة املشهد، واختر أحد أوضاع املشاهد التالية بواسطة زر االختيار املتعدد.dاضغط على زر 

تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط اإلطار.1
تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط اإلطار (تركيز بؤري تلقائي).2
تقليل اهتزاز يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل، وذلك ألن سرعة الغالق بطيئة. اضبط 3

 بقائمة اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا إيقاف) على 168A(صورة
أثناء التصوير.

تركز الكاميرا على ما ال نهاية (تركيز بؤري تلقائي).4
يوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل، وذلك ألن سرعة الغالق بطيئة.5

وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

o اختيار مشهد تلقائي (إعداد التهيئة 
36A(1 منظر طبيعي ليلي 34A(j)املبدئية) (

bصورة شخصيةk) 36 مقربA(
c1 منظر طبيعيu) 36 أطعمةA(
N) 101 فيلم منقضA(m) 37 عرض ألعاب ناريةA(3، 4

d) 34 ألعاب رياضيةA(2o) 37 إضاءة خلفيةA(1

e) 35 صورة ليليةA(p) 42 صورة بانوراما سهلةA(1

f) 35 حفلة/داخل املبنىA(1O) 38 صورة شخصية حليوان أليفA(
Z1  شاطئO) 39 ناعمA(1

z1  ثلجI) 39 اختيار اللونA(1

h3 ،1 غروبU) 40 تعريض ضوئي متعدد تفتيحA(5

i3، 1 الغسق/الفجرF) 45 صورة شخصية أنيقةA(

ملشهد ا ئمة  قا
ئي تلقا مشهد  ر  ختيا ا

شخصية ة  ر شخصيةصو ة  ر صو
طبيعي طبيعيمنظر  منظر 

منقض منقضفيلم  فيلم 
ضية يا ر ب  لعا ضيةا يا ر ب  لعا ا

ليلية ة  ر ليليةصو ة  ر صو
ملبنى ا خل  ا د / ملبنىحفلة ا خل  ا د / حفلة
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

نصائح ومالحظات حول وضع املشهد
y A oاختيار مشهد تلقائي 

ل التقاط الصور مبا • تتعرف الكاميرا على أحوال التصوير عندما تقوم بتأطير إحدى الصور، مما يسهِّ
يالئم تلك األحوال.

وفًقا لبعض أحوال التصوير، قد ال تقوم الكاميرا باختيار اإلعدادات املطلوبة. وفي حال حدوث •
).31Aذلك، حدد وضع تصوير آخر (

.Jعندما يكون الزوم الرقمي فّعاًال، تتغير أيقونة وضع التصوير إلى •

y A dألعاب رياضية  
أثناء الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور باستمرار.•
 إطارات/ثانية (عند 10 صور تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 10تلتقط الكاميرا نحو •

).i 4608 ×3456 وضبط (حجم الصورة) على Normalضبط (جودة الصورة) على 
قد يصبح معدل تسجيل الفيلم اإلطار مع التصوير املستمر بطيئًا اعتمادًا على إعداد جودة •

الصورة احلالية أو إعداد حجم الصورة أو بطاقة الذاكرة املستخدمة أو أحوال التصوير.
يتم تثبيت إعدادات التركيز البؤري والتعريض الضوئي وتدرج اللون للصور الثانية وما يليها على •

القيم احملددة مع أول صورة.

A(اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص أو شخصني) صورة شخصية
B

صورة شخصية (اللتقاط صور شخصية ألعداد كبيرة من األشخاص، أو التقاط الصور 
التي تشغل اخللفية بها قدرًا كبيرًا من اإلطار)

Cمنظر طبيعي
D(اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص أو شخصني) صورة ليلية
E

صورة ليلية (اللتقاط صور شخصية ألعداد كبيرة من األشخاص، أو التقاط الصور التي 
تشغل اخللفية بها قدرًا كبيرًا من اإلطار)

Fمنظر طبيعي ليلي
Gمقرب
H(اللتقاط صور ألهداف أخرى بخالف األشخاص) إضاءة خلفية
I(اللتقاط صور شخصية) إضاءة خلفية
Jأحوال التصوير األخرى
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

y A eصورة ليلية 
أبرز الفالش لألعلى قبل التصوير.•
حامل  w أو محمولة u، اختر صورة ليلية eمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •

.ثالثي األرجل
•u محمولة:

 على شاشة التصوير باللون األخضر، اضغط على زر حترير الغالق eعندما تظهر أيقونة -
بالكامل حتى النهاية اللتقاط سلسلة من الصور والتي يتم دمجها في صورة واحدة وحفظها.

 على شاشة التصوير باللون األبيض، اضغط على زر حترير الغالق حتى eعندما تظهر أيقونة -
النهاية اللتقاط صورة واحدة.

مبجرد الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى نهايته، أمسك الكاميرا بثبات حتى يتم عرض -
صورة ثابتة. بعد التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.

إذا كان الهدف يتحرك باستمرار أثناء التصوير، فقد تكون الصورة مشوهة أو متراكبة أو باهتة.-
تكون زاوية الصورة (أي املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي تتم مشاهدتها في الصورة -

احملفوظة أصغر من تلك التي تتم مشاهدتها على الشاشة أثناء التصوير.
قد يتعذر التصوير املستمر في بعض أحوال التصوير.-

•w حامل ثالثي األرجل:
يتم التقاط الصورة على سرعة الغالق البطيئة عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى -

نهايته.
) في 168A (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن إعداد -

قائمة اإلعداد.

y A fحفلة داخل املبنى 
) على 168A(تقليل اهتزاز صورة لتجنب آثار اهتزاز الكاميرا، أمسك الكاميرا بثبات. اضبط •

 بقائمة اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.إيقاف
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

y A jمنظر طبيعي ليلي 
 محمولة u، اختر منظر طبيعي ليلي jمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •

.حامل ثالثي األرجل wأو 
•uمحمولة :

 على شاشة التصوير باللون األخضر، اضغط على زر حترير الغالق jعندما تظهر أيقونة -
بالكامل حتى النهاية اللتقاط سلسلة من الصور والتي يتم دمجها في صورة واحدة وحفظها.

 على شاشة التصوير باللون األبيض، اضغط على زر حترير الغالق حتى jعندما تظهر أيقونة -
النهاية اللتقاط صورة واحدة.

مبجرد الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى نهايته، أمسك الكاميرا بثبات حتى يتم عرض -
صورة ثابتة. بعد التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.

تكون زاوية الصورة (أي املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي تتم مشاهدتها في الصورة -
احملفوظة أصغر من تلك التي تتم مشاهدتها على الشاشة أثناء التصوير.

قد يتعذر التصوير املستمر في بعض أحوال التصوير.-
•wحامل ثالثي األرجل :

يتم التقاط الصورة على سرعة الغالق البطيئة عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى -
نهايته.

) في 168A (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن إعداد -
قائمة اإلعداد.

y A kمقرب 
 (تكبير مقرب) وتضبط الكاميرا الزوم تلقائيًا p) إلى 63Aيتغير إعداد وضع التركيز البؤري (•

إلى املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا التركيز عليه.
 أو HIJK واستخدم زر االختيار املتعدد kميكنك نقل منطقة التركيز البؤري. اضغط على زر •

 لتطبيق اإلعداد.kقم بتدويره لتحريك منطقة التركيز البؤري، واضغط على زر 

y A uأطعمة 
 (تكبير مقرب) وتضبط الكاميرا الزوم تلقائيًا إلى p) إلى 63Aيتغير إعداد وضع التركيز البؤري (•

املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا التركيز عليه.
ميكنك تدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط •

تدرج اللون. يتم حفظ إعداد تدرج اللون في ذاكرة الكاميرا 
حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

 kميكنك نقل منطقة التركيز البؤري. اضغط على زر •
 أو قم بتدويره HIJKواستخدم زر االختيار املتعدد 

 kلتحريك منطقة التركيز البؤري، واضغط على زر 
1لتطبيق اإلعداد. / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

B مالحظات حولHDR
) في قائمة اإلعداد 168A (تقليل اهتزاز صورةيوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل. اضبط 

 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا.إيقافعلى 

y A mعرض ألعاب نارية 
 عند ظهور شاشة التصوير.إلجراء التركيز البؤري باستخدام التركيز kميكنك الضغط على زر •

استخدام التركيز البؤري  في "2البؤري اليدوي. وللحصول على مزيد من املعلومات انظر اخلطوة 
).64A" (اليدوي

 ثواٍن.4يتم تثبيت سرعة الغالق على •
).68Aيتعذر استخدام قيمة درجة اإلضاءة (•

y A oإضاءة خلفية 
 لتمكني أو إيقاف أو تشغيل، اختر إضاءة خلفية oمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •

) تبًعا ألحوال التصوير.HDRإلغاء متكني وظيفة نطاق ديناميكي مرتفع (
: ينطلق الفالش ملنع الهدف من االختفاء في الظل. قم بالتقاط صور أثناء رفع الفالش.إيقاف•

اضغط على زر حترير الغالق بالكامل اللتقاط صورة واحدة.-
: يستخدم عند التقاط صور مبناطق ساطعة أو معتمة في اإلطار نفسه. تشغيل•

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل، تقوم الكاميرا بالتقاط الصور على نحو مستمر، -
وحفظ الصورتني التاليتني.

HDRصورة مركبة مبدى غير -
 حيث يتم تقليل فقدان التفصيل في التظليالت أو الظالل بهاHDRصورة مركبة مبدى -

إذا كانت هناك ذاكرة كافية حلفظ صورة واحدة فقط، فإن الصورة التي متت معاجلتها عن طريق -
D-Lighting) 89A ،في وقت التصوير، والتي مت تصحيح املناطق املعتمة من الصورة فيها (

هي الصورة الوحيدة التي يتم حفظها.
مبجرد الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى نهايته، أمسك الكاميرا بثبات حتى يتم عرض -

صورة ثابتة. بعد التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.
تكون زاوية الصورة (أي املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي تتم مشاهدتها في الصورة -

احملفوظة أصغر من تلك التي تتم مشاهدتها على الشاشة أثناء التصوير.
تبًعا ألحوال التصوير، قد تظهر ظالل معتمة حول األهداف الساطعة أو قد تظهر مناطق -

ساطعة حول األهداف املعتمة.
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

Bحترير تلقائي ومؤقت الصورة الشخصية الذاتية
).J) nميكن ضبط اإلعدادات التالية عند الضغط على زر االختيار املتعدد 

•Y تقوم الكاميرا بتحرير الغالق تلقائيًا عندما تكتشف وجه قطة أو كلب.حترير تلقائي :
 بعد التقاط خمسة تتابعات.kيتم ضبط حترير تلقائي على -
، يتم التقاط الصور مستمرVميكنك أيًضا حترير الغالق بالضغط على زر حترير الغالق. عند اختيار -

بشكل مستمر أثناء الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل.
• r5sثواٍن بعد قيامك بالضغط على 5: يتم حترير الغالق مدة  مؤقت الصورة الشخصية الذاتية 

زر حترير الغالق بالكامل لألسفل.
قم بتأطير الصورة بعد قيامك بالضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل.

).61A" (مؤقت ذاتيللحصول على مزيد من املعلومات، انظر "-
تقوم الكاميرا بالتركيز بؤريًا على وجه الكلب أو القطة أو اإلنسان عند اكتشافه.-
يتعّذر على الكاميرا التقاط الصور على نحوٍ مستمر.-
•k.تقوم الكاميرا بتحرير الغالق عندما يتم الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل :

تقوم الكاميرا بالتركيز بؤريًا على وجه الكلب أو القطة أو اإلنسان عند اكتشافه.-
، يتم التقاط الصور بشكل مستمر أثناء الضغط على زر حترير الغالق مستمر Vعند اختيار -

بالكامل لألسفل.
Bمنطقة التركيز البؤري

عند اكتشاف الكاميرا لوجه، يتم عرض الوجه داخل حد •
أصفر. عندما تركز الكاميرا على الوجه املعروض داخل احلد 
املزدوج (منطقة التركيز البؤري)، يتغير احلد املزدوج إلى اللون 

األخضر. وفي حالة عدم اكتشاف أي وجوه، تركز الكاميرا 
على الهدف املوجود في وسط اإلطار.

في بعض أحوال التصوير، قد ال يتم اكتشاف وجه كلب أو •
قطة أو إنسان وقد يتم عرض أهداف أخرى داخل حٍد ما.

y A Oصورة شخصية حليوان أليف 
عند توجيه الكاميرا صوب كلب أو قطة، فإن الكاميرا تكتشف الكلب أو القطة وتركز عليه. •

بالتهيئة املبدئية، يتم حترير الغالق تلقائيًا عند اكتشاف وجه كلب أو قطة (حترير تلقائي).
 أو واحد U، اختر صورة شخصية حليوان أليف Oمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •

V مستمر.
-Uمتى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة، تقوم الكاميرا بالتقاط صورة واحدة. واحد :
-Vمتى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة، تقوم الكاميرا بالتقاط ثالث صور على نحو  مستمر :

متواصل.

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

y A Oناعم 
يقوم بتطبيق تأثير طفيف بتركيز بؤري ناعم على اإلطار الكامل للحصول على صورة أكثر •

نعومة.
) غير متوفرة.145A (خيارات الفيلمبعض •

y A Iاختيار اللون 
يحتفظ باأللوان اخملتارة فقط ويجعل باقي األلوان باألبيض واألسود.•
قم بتدوير قرص التحكم لتحديد اللون املرغوب فيه.•

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

قد تنطفئ الشاشة أثناء الفاصل الزمني للتصوير. يتم تشغيل مصباح التشغيل أثناء •
إيقاف تشغيل الشاشة.

 أثناء تشغيل الشاشة.kإلنهاء التصوير قبل إنهائه تلقائيًا، اضغط على زر •
عند حصولك على احلركات املطلوبة قم بإنهاء التصوير. إذا تابعت التصوير، فقد تفقد •

التفاصيل املوجودة في املناطق املركبة.

y A Uتعريض ضوئي متعدد تفتيح 
تلتقط الكاميرا األهداف املتحركة تلقائيًا عند فواصل زمنية منتظمة، وتقارن كل صورة وتقوم •

بتركيب املناطق الساطعة بها فقط، ثم حتفظها كصورة واحدة. يتم التقاط مسارات الضوء 
مثل تدفق إضاءات السيارات أو حركة النجوم.

اإلضاءة  V، اختر تعريض ضوئي متعدد تفتيح Uمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •
.حركة النجوم S، أو اإلضاءة الليلية + حركة النجوم W، أو الليلية + مسارات الضوء

الوصفاخليار

V اإلضاءة الليلية
+ مسارات 

الضوء

استخدمه اللتقاط تدفق أضواء السيارات جتاه خلفية منظر طبيعي 
ليلي.

تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط اإلطار.•
ميكنك تدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط الفاصل الزمني •

املرغوب فيه بني اللقطات. يصبح الفاصل الزمني املضبوط هو سرعة 
الغالق. وميكنك أيًضا حتديد سرعة الغالق من خالل الضغط على 

 لقطة، 50مؤشر سرعة الغالق على شاشة التصوير. عند التقاط 
تتوقف الكاميرا عن التصوير تلقائيًا.

 لقطات يتم التقاطها، يتم حفظ صورة مركبة واحدة مع 10لكل •
حركة متداخلة منذ بدء التصوير بشكٍل تلقائي.

W اإلضاءة الليلية
+ حركة النجوم

استخدمه اللتقاط حركة النجوم مع منظر طبيعي ليلي في اإلطار.
 على شاشة Rالتركيز البؤري ثابت إلى ما ال نهاية. ويتم عرض •

التصوير.
يتحرك الزوم إلى أقصى موضع للزاوية الواسعة تلقائيًا.•
 ثانية في كل 20يتم التقاط اللقطات عندما تكون سرعة الغالق •

 لقطة، تتوقف الكاميرا عن التصوير 300ثواٍن تقريبًا. عند التقاط 5
تلقائيًا.

 لقطة يتم التقاطها، يتم حفظ صورة مركبة واحدة مع 30لكل •
حركة متداخلة منذ بدء التصوير بشكٍل تلقائي.

Sحركة النجوم

استخدمه اللتقاط حركة النجوم.
 على شاشة Rالتركيز البؤري ثابت إلى ما ال نهاية. ويتم عرض •

التصوير.
يتحرك الزوم إلى أقصى موضع للزاوية الواسعة تلقائيًا.•
 ثانية في كل 25يتم التقاط اللقطات عندما تكون سرعة الغالق •

 لقطة، تتوقف الكاميرا عن التصوير 300ثواٍن تقريبًا. عند التقاط 5
تلقائيًا.

 لقطة يتم التقاطها، يتم حفظ صورة مركبة واحدة مع 30لكل •
حركة متداخلة منذ بدء التصوير بشكٍل تلقائي.
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

Bمالحظات حول تعريض ضوئي متعدد تفتيح
ال ميكن أن تلتقط الكاميرا أي صور في حالة عدم إدخال بطاقة الذاكرة.•
ال تقم بتدوير قرص الوضع أو إزالة بطاقة الذاكرة حتى ينتهي التصوير.•
استخدم بطارية مشحونة بشكٍل كاٍف لتجنب إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل غير متوقع.•
).68Aيتعذر استخدام قيمة درجة اإلضاءة (•
، فإن موضع تقريب حركة النجوم S أو اإلضاءة الليلية + حركة النجوم Wعند استخدام •

 ملم 35 ملم تقريبًا (في تهيئة 300الزوم يقتصر على زاوية الصورة التي تعادل تلك اخلاصة بعدسة 
]135.([
) في قائمة 168A (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن إعداد •

اإلعداد.
Cالوقت املتبقي

ميكنك التحقق من الوقت املتبقي حتى ينتهي التصوير 
تلقائيًا على الشاشة.

1 0 m  0 s1 0 m  0 s

إنهاء التسجيل
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

التصوير باستخدام صورة بانوراما سهلة

 عريض X أو W Normal اختر 1
.kكنطاق للتصوير ثم اضغط على زر 

ضع إطارًا للحافة األولى ملشهد بانوراما، 2
ثم اضغط على زر حترير الغالق حتى 

املنتصف للتركيز.
يتم تثبيت موضع الزوم على زاوية واسعة.•
تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط اإلطار.•

اضغط على زر حترير الغالق حتى نهايته ثم 3
قم بإزالة إصبعك من عليه.

 لإلشارة إلى اجتاه حركة الكاميرا.KLJIيظهر •

قم بتحريك الكاميرا في أحد االجتاهات 4
األربعة حتى يصل مؤشر املوجه إلى 

النهاية.
عندما تكتشف الكاميرا االجتاه الذي تتحرك فيه، •

يبدأ التصوير.
ينتهي التصوير عندما تلتقط الكاميرا نطاق •

التصوير احملدد.
يتم قفل التركيز والتعريض الضوئي حتى ينتهي •

التصوير.

k زر A صورة بانوراما سهلة d A p زر y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 

ي د عا

صورة بانوراما سهلة

يض عر

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
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0 . 00 . 0
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

مثال على حركة الكاميرا
مستخدًما جسدك كمحور للدوران، حرك الكاميرا •

).KLJIببطء في شكل قوس، في اجتاه العالمة (
يتوقف التصوير إذا لم يصل الدليل إلى احلافة خالل •

) أو خالل نحو W Normal ثانية (عند اختيار 15نحو 
) بعد بدء التصوير.عريضX ثانية (عند اختيار 30

Bمالحظات حول تصوير صورة بانوراما سهلة
سيكون نطاق الصورة الذي متت رؤيته في الصورة احملفوظة أضيق من ذلك الذي متت رؤيته على •

الشاشة في وقت التصوير.
في حالة حتريك الكاميرا بسرعة عالية أو اهتزازها بدرجة كبيرة أو إذا كان الهدف متماثًال للغاية •

(مثل احلوائط أو الظالم)، فقد يحدث خطأ.
في حالة توقف التصوير قبل وصول الكاميرا إلى نقطة املنتصف في نطاق البانوراما، فال يتم حفظ •

صورة البانوراما.
Cحجم الصورة لصورة بانوراما سهلة

هناك أربعة أحجام مختلفة للحد األقصى للصور (بالبكسل)، كما هو موضح أدناه. وإذا مت التقاط 
أكثر من نصف نطاق البانوراما لكن التصوير انتهى قبل الوصول إلى حافة النطاق، يصبح حجم 

الصورة أصغر كما هو موضح أدناه.
W Normalعند حتديد 

 عريضXعند حتديد 

4800

920

1536

9600

920

1536
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

العرض باستخدام صورة بانوراما سهلة
)، وقم بعرض صورة 27Aانتقل إلى وضع العرض (

ملتقطة باستخدام صورة بانوراما سهلة في وضع عرض 
 لتحريك الصورة في kإطار كامل، ثم اضغط على زر 

االجتاه الذي كان يستخدم عند التصوير.
قم بتدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم للتقدمي •

أو اإلرجاع السريع للعرض.

 تظهر أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة أثناء العرض.
 الختيار وضع حتكم، ثم JKاستخدم زر االختيار املتعدد 

 إلجراء العمليات املبينة أدناه.kاضغط على زر 

ميكن كذلك تنفيذ العمليات بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم.*

Bمالحظات حول صور بانوراما سهلة
ال ميكن حترير الصور على هذه الكاميرا.•
قد ال تتمكن هذه الكاميرا من مترير عرض أو تكبير صور البانوراما السهلة التي مت التقاطها •

باستخدام شكل أو طراز آخر من الكاميرات الرقمية.
Bمالحظات حول طباعة صور بانوراما

قد ال ميكن طباعة الصورة بأكملها وفًقا إلعدادات الطابعة. باإلضافة إلى ذلك، قد تتعّذر الطباعة 
وفًقا للطابعة.

الوصفاأليقونةالوظيفة
* إلرجاع العرض للخلف.kاستمر في الضغط على زر Aاإلرجاع

التقدمي 
* للتقدمي السريع للعرض.kاستمر في الضغط على زر Bالسريع

اإليقاف 
Eاملؤقت

اإليقاف املؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املدرجة أدناه أثناء اإليقاف 
املؤقت.
C استمر في الضغط على زرk.لإلرجاع *

D استمر في الضغط على زرk.للتنقل *

F.استئناف التنقل التلقائي
الرجوع إلى وضع عرض إطار كامل.Gاإلنهاء

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

التصوير في وضع صورة شخصية أنيقة (حتسني الوجوه 
البشرية عند التصوير)

ميكنك التقاط صورة باستخدام وظيفة تنقيح الرونق لتحسني وجوه األشخاص.

، لتطبيق Kاضغط على زر االختيار املتعدد 1
أحد املؤثرات.

  الختيار املؤثر املرغوب.JKاستخدم •
 لتحديد مقدار املؤثر.HIاستخدم •
ميكنك تطبيق املؤثرات املتعددة في آن واحد.•

B تلطيف البشرة ،l املاكياج األساسي ،
Q ناعم ،G اإلشراقية ،o  السطوع

)Exp . +/- (
 إلخفاء املنزلقة.خروج fاختر •
 kبعد تهيئة املؤثرات املرغوبة، اضغط على زر •

.خروج fأو اختر 

ضع إطارًا حول الصورة واضغط على زر حترير الغالق.2

B مالحظات حول وضع صورة شخصية أنيقة
) تكون غير متاحة.145A (خيارات الفيلم، بعض ناعمعندما يتم حتديد •
قد يختلف مقدار املؤثر بني الصورة الظاهرة على شاشة التصوير والصورة احملفوظة.•

Cإعدادات تنقيح الرونق
.) -/+ .Exp السطوع (يظهر مخطط بياني عندما تختار 

).68A" (استخدام اخملطط البيانيللحصول على مزيد من املعلومات، انظر "

 k A زر Aصورة شخصية أنيقة  d A Fزر  y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 
dزر 

OK

O F F
1
2
3
4

5

ة لبشر ا تلطيف 
منزلقة

املؤثرات
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

الوظائف املتاحة في صورة شخصية أنيقة
)45Aتنقيح الرونق (•
)47Aصورة ذاتية جتريدية (•
)49Aمقاومة الرمش (•
)50Aمؤقت ابتسامة (•
)58Aوضع الفالش (•
)61Aمؤقت ذاتي (•
)127Aقائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير) (•

استخدام تلطيف البشرة واملاكياج األساسي
املاكياج  أو تلطيف البشرة على صورة شخصية أنيقةعندما يتم ضبط وضع مشهد •

 واكتشاف الكاميرا لوجه بشري، تعمل الكاميرا على معاجلة الصورة لتلطيف األساسي
درجات لون البشرة أو ضبط ألوان البشرة قبل حفظ الصورة (عدد يصل إلى ثالثة أوجه).

 عند التصوير في وضع املشهد تلطيف البشرةميكنك أيًضا حفظ الصور مع تطبيق مؤثر •
. ال ميكن ضبط صورة شخصية ليلية، أوصورة شخصية، أو اختيار مشهد تلقائي

مقدار املؤثر.
 تنقيح الرونق في املاكياج األساسي أو تلطيف البشرةميكنك أيًضا تطبيق مؤثرات •

).90Aفي قائمة العرض بعد التصوير (

Bمالحظات حول وظيفة تلطيف البشرة
قد يستغرق حفظ الصور بعد تصويرها وقتًا أطول من املعتاد.•
في بعض أحوال التصوير، قد ال تتحقق النتائج املرجوة، أو ميكن تطبيق املؤثرات على املناطق التي ال •

توجد بها أوجه في الصورة.
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

استخدام صورة ذاتية جتريدية
ميكن أن تلتقط الكاميرا سلسلة من أربع أو تسع صور 

في فواصل زمنية وحتفظها كصورة أحادية اإلطار (صورة 
جتريدية).

حدد صورة ذاتية جتريدية.1
: حدد عدد اللقطات التي تلتقطها الكاميرا تلقائيًا (عدد الصور امللتقطة عدد اللقطات•

.9 (إعداد التهيئة املبدئية) أو 4للصورة اجملمعة). ميكن اختيار 
 متوسط، أو قصير: حدد وقت الفاصل الزمني بني كل لقطة. ميكن اختيار الفاصل الزمني•

.طويل(إعداد التهيئة املبدئية)، أو 
: حدد ما إذا كنت تريد تنشيط صوت الغالق عند التصوير باستخدام وظيفة صوت الغالق•

الصورة الذاتية التجريدية. 
. إذا قمت بتحديد إيقاف (إعداد التهيئة املبدئية)، أو سحري، أو SLR، أو قياسيميكن اختيار 

، فسيصدر صوت العد التنازلي. إيقافوضع آخر بخالف 
 من قائمة اإلعداد إعدادات الصوت في صوت الغالقال يتم تطبيق اإلعداد احملدد لوضع 

على هذا اإلعداد.
 أو زر حترير الغالق للخروج من القائمة.dبعد اكتمال اإلعدادات، اضغط على زر •

 الختيار Jاضغط على زر االختيار املتعدد 2
n واضغط على صورة ذاتية جتريدية ،
.kزر 
يتم عرض مربع حوار التأكيد.•
إذا كنت ترغب في تطبيق تنقيح الرونق عند •

التصوير، حدد املؤثر قبل اختيار صورة ذاتية جتريدية 
)45A.(

 k A زر Aصورة شخصية أنيقة  d A F زر y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر Aصورة ذاتية جتريدية 

موافق

صورة ذاتية جتريدية
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

التقط صورة.3
عند الضغط على زر حترير الغالق، يبدأ العد التنازلي •

(حوالي خمس ثواٍن) ويتم حترير الغالق تلقائيًا.
تقوم الكاميرا بتحرير الغالق تلقائيًا للصور املتبقية. •

 ثواٍن قبل التصوير.3يبدأ العد التنازلي حوالي 
 على Uتتم اإلشارة إلى عدد اللقطات بواسطة •

الشاشة. يتم عرضه باللون األصفر أثناء التصوير 
ويتغير إلى اللون األبيض بعد التصوير.

على الشاشة املعروضة عندما تنتهي الكاميرا من التقاط العدد احملدد من 4
.k واضغط على زر نعمالصور، اختر 

يتم حفظ الصورة الذاتية التجريدية.•
ويتم حفظ كل صورة ملتقطة كصورة أحادية منفصلة عن الصورة التجريدية. يتم حفظ •

الصورة املنفصلة كتتابع، ويتم استخدام الصورة الذاتية التجريدية بإطار واحد كالصورة 
).86Aالرئيسية (

، لن يتم حفظ الصورة التجريدية.العند اختيار •

Bمالحظات حول الصورة الذاتية التجريدية
إذا أجريت العمليات املدرجة أدناه قبل أن تلتقط الكاميرا عدد اللقطات احملدد، فسيُلغى التصوير وال •

حتُفظ الصورة التجريدية. يتم حفظ الصور التي مت التقاطها قبل إلغاء التصوير كصور أحادية.
اضغط على زر حترير الغالق-
ارفع الفالش أو اخفضه-
)، فسيتم ختم التاريخ والوقت في أسفل 166A (ختم التاريخإذا مت التقاط الصور باستخدام •

ميني الصورة اجملمعة فقط. ال ميكن ختم التاريخ والوقت على كل صورة داخل الصورة اجملمعة.
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

2
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

استخدام مقاومة الرمش
تقوم الكاميرا بتحرير الغالق تلقائيًا مرتني مع كل لقطة 

وحفظ الصورة التي تكون فيها عينا الهدف مفتوحتني.
إذا حفظت الكاميرا صورة قد تكون عني الهدف فيها •

مغلقة، فسيتم عرض مربع احلوار املوضح على اليسار 
لبضع ثواٍن.

 واضغط مقاومة الرمش (إعداد التهيئة املبدئية) في إيقاف أو تشغيلاختر 
.kعلى زر 

Bمالحظات حول مقاومة الرمش
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (

 k A زر A صورة شخصية أنيقة d A F زر y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 
 k زر Aمقاومة الرمش 

مت اكتشاف رمشة في الصورة
امللتقطة للتو.
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

استعمال مؤقت االبتسامة
حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا عندما يتم الكشف عن أي وجه مبتسم.

 الختيار Jاضغط على زر االختيار املتعدد 
aواضغط على زر مؤقت ابتسامة k.
اضبط وظيفة تنقيح الرونق قبل اختيار مؤقت •

).45Aاالبتسامة (
عند الضغط على زر حترير الغالق اللتقاط صورة، يتم •

إنهاء مؤقت االبتسامة.

Bمالحظات حول مؤقت ابتسامة
). كما 75Aفي بعض أحوال التصوير، قد ال تتمكن الكاميرا من اكتشاف األوجه أو االبتسامات (•

ميكن استخدام زر حترير الغالق للتصوير.
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

Cعند وميض مصباح املؤقت الذاتي
عند استخدام املؤقت الذاتي، يومض مصباح املؤقت الذاتي عندما تكتشف الكاميرا وجًها ويومض 

بسرعة بعد حترير الغالق مباشرةً.

 k A زر Aصورة شخصية أنيقة  d A Fزر  y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 
dزر 

OK

تي ا ذ مؤقت 
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وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

قم بتطبيق املؤثرات على الصور أثناء التصوير.
 اإلضاءةهناك خمس مجموعات متوفرة من املؤثرات: •

 الذاكرة والعمق(إعداد التهيئة املبدئية) و
.أسود وكالسيكيو

.kاضغط على زر 1
يتم عرض شاشة اختيار املؤثرات.•

 الختيار J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 2
مؤثر.

ميكن تغيير مجموعة املؤثرات من خالل تدوير قرص •
التحكم.

.Hللخروج دون حفظ االختيار، اضغط على •

.Iلضبط املؤثرات، اضغط على 3
إذا كنت ال ترغب في ضبط املؤثرات، اضغط على •

.6 للمتابعة إلى اخلطوة kالزر 

 لتظليل اخليار املرغوب ومن J Kاستخدم 4
.Iثم اضغط على 

، أو تدرج اللون، أو تباين، أو قيمة درجة اإلضاءةاختر •
. تختلف اخليارات التي اإلضاءة احمليطية، أو صفاء اللون

ميكن اختيارها تبًعا للمجموعة.

وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

اإلضاءةاإلضاءة

فاتن

رجوعتأكيد ضبط

مجموعة املؤثرات

املؤثرات

اإلضاءةاإلضاءة

زاهٍ

رجوعتأكيد ضبط

قيمة درجة اإلضاءة

رجوعإعادة ضبط ضبط
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وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

 لضبط مستوى املؤثرات J Kاستخدم 5
.kواضغط على الزر 

 تسجيل فيلم) للتصوير.b) eاضغط على زر حترير الغالق أو على زر 6
). وإذا مت AF).(74Aتكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه (اكتشاف هدف •

اكتشاف وجه بشري، تقوم الكاميرا بضبط أولوية التركيز البؤري عليه تلقائيًا.

Cاختيار مجموعة مؤثرات
 عندما يتم عرض الشاشة dميكنك أيًضا اختيار مجموعة املؤثرات بواسطة الضغط على الزر 

.1الظاهرة في اخلطوة 

الوظائف املتوفرة في الوضع (إبداعي)
)58Aوضع الفالش (•
)61Aمؤقت ذاتي (•
)63Aوضع التركيز البؤري (•
)68Aقيمة درجة اإلضاءة (•
)127Aقائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير) (•

تباين

رجوع تأكيد

5 0

منزلقة
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA ، B ، Cأوضاع 

، ميكنك ضبط التعريض الضوئي D وA ،B ،Cفي أوضاع 
(توليفة من سرعة الغالق والرقم البؤري) وفًقا ألحوال 

التصوير. باإلضافة إلى ذلك، ميكنك حتقيق حتكم أفضل 
عند التقاط الصور عن طريق إعداد خيارات قائمة 

).120Aالتصوير (

وميكنك أيًضا ضبط هذه الوظيفة من خالل الضغط على مؤشر سرعة الغالق على شاشة التصوير.1 وميكنك أيًضا ضبط هذه الوظيفة من خالل الضغط على مؤشر الرقم البؤري على شاشة 2
التصوير.  Av/Tvتبديل اختيار ميكن تغيير توزيعات عناصر التحكم إلعداد التعريض الضوئي باستخدام 3

).120Aاملوجود في قائمة اإلعداد (

 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA ، B ، Cأوضاع 

الوصفوضع التصوير

Aبرمجة تلقائية 

ميكنك جعل الكاميرا تقوم بضبط سرعة الغالق والرقم البؤري.
ميكن اختيار توليفات مختلفة من سرعة الغالق والرقم البؤري من •

خالل تدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد (البرنامج املرن). 
 (عالمة Oعندما يكون البرنامج املرن قيد التشغيل، تظهر 

البرنامج املرن) في الركن العلوي األيسر من الشاشة. 
إللغاء البرنامج املرن، قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار •

، Oاملتعدد في االجتاه العكسي الجتاه ضبطه حتى تختفي عالمة 
أو قم بتغيير وضع التصوير أو إيقاف تشغيل الكاميرا.

B1قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط سرعة الغالق. غالق-أولوية تلقائية 
ستقوم الكاميرا بتحديد الرقم البؤري تلقائيًا.

C2قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط الرقم البؤري. فتحة-أولوية تلقائية 
ستقوم الكاميرا بتحديد سرعة الغالق تلقائيًا.

D3 يدوي
اضبُط كًال من سرعة الغالق والرقم البؤري. قم بتدوير قرص التحكم 

 قم بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط الرقم 1لضبط سرعة الغالق.
2البؤري.

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0 زر االختيار املتعدد

قرص التحكم

سرعة الغالق الرقم البؤري

البرنامج املرن قيد التشغيل.
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA ، B ، Cأوضاع 

نصائح حول إعداد التعريض الضوئي
يختلف مقدار تشويش اخللفية والشعور بالديناميكية في األهداف وذلك تبًعا لتغيير توليفات 

سرعة الغالق والرقم البؤري حتى لو مت استخدام التعريض الضوئي نفسه.
مؤثرات سرعة الغالق

ميكن للكاميرا أن تعمل على التقدمي السريع للهدف الذي يظهر ساكنًا بسرعة غالق سريعة أو 
بتظليل حركة الهدف املتحرك بسرعة غالق بطيئة.

مؤثرات الرقم البؤري
ميكن للكاميرا التركيز على الهدف واملقدمة واخللفية أو تعمد عدم وضوح خلفية الهدف.

Cسرعة الغالق والرقم البؤري
.ISOيختلف نطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق تبًعا ملوضع الزوم أو الرقم البؤري أو إعداد حساسية •
يتغير كذلك الرقم البؤري لهذه الكاميرا تبًعا ملوضع الزوم.•
عند القيام بالتقريب بعد ضبط التعريض الضوئي، فقد تتغير توليفات التعريض الضوئي أو الرقم •

البؤري.
الفتحات الكبيرة (تتم اإلشارة إليها بأرقام بؤرية صغيرة) تتيح دخول املزيد من الضوء إلى الكاميرا، •

وتتيح الفتحات الصغيرة (األرقام البؤرية الكبيرة) دخول ضوء أقل. الرقم البؤري األصغر ميثل الفتحة 
األكبر، والرقم البؤري األكبر ميثل الفتحة األصغر.

أسرع 
 ثانية1/1000

أبطأ 
 ثانية1/30

رقم بؤري صغير 
(فتحة أكبر) 

f/3.4

رقم بؤري كبير 
(فتحة أصغر) 

f/8
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA ، B ، Cأوضاع 

Bمالحظات حول إعداد التعريض الضوئي
عندما يكون الهدف معتًما أو ساطًعا للغاية، قد يتعذر احلصول على التعريض الضوئي املناسب. في 

)، أو يضيء C وA ،Bمثل هذه احلاالت، يومض مؤشر سرعة الغالق أو مؤشر الرقم البؤري (في األوضاع 
) عند الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف. Dمؤشر التعريض الضوئي باللون األحمر (في وضع 

قم بتغيير إعداد سرعة الغالق أو الرقم البؤري.

Bإعداد التعريض الضوئي أثناء تسجيل الفيلم
، ال يتم تطبيق إعدادات سرعة الغالق والرقم البؤري.D أو A ،B ،Cعند تسجيل األفالم في وضع 

)Dمؤشر التعريض الضوئي (عندما يكون في وضع 
يتم عرض درجة االنحراف بني قيمة التعريض الضوئي 

املضبوط وقيمة التعريض الضوئي املثالية التي مت 
قياسها بواسطة الكاميرا في مؤشر التعريض الضوئي 

على الشاشة. يتم عرض درجة االنحراف في مؤشر 
 EVالتعريض الضوئي من حيث قيمة التعريض الضوئي 

).EV 1/3 بزيادة قدرها EV 2+ إلى 2-(من 

B مالحظات حول حساسيةISO
، مدى محدد تلقائي (إعداد التهيئة املبدئية) أو تلقائي) على ISO) 123Aحساسية عند ضبط 

.ISO 100 على D في وضع ISOيتم تثبيت حساسية 

D وA ،B ،Cالوظائف املتوفرة في أوضاع 
)57Aوضع الفالش (•
)57Aمؤقت ذاتي (•
)57Aوضع التركيز البؤري (•
)57Aمنزلقة ابتكارية (•
)120Aقائمة التصوير (•
)w) 121Aالوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر (الوظيفة) •

Cمنطقة التركيز البؤري
) في قائمة التصوير. عند AF) 123Aوضع منطقة تختلف منطقة التركيز البؤري وفًقا إلعداد 

 (إعداد التهيئة املبدئية)، تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز AFاكتشاف هدف الضبط على 
بؤريًا عليه. وإذا مت اكتشاف وجه بشري، تقوم الكاميرا بضبط أولوية التركيز البؤري عليه تلقائيًا.

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

مؤشر التعريض الضوئي
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA ، B ، Cأوضاع 

)D وA ، B ، Cنطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق (أوضاع 
يختلف نطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق تبًعا ملوضع الزوم أو الرقم البؤري أو إعداد 

. باإلضافة إلى ذلك، فإن النطاق يتغير في إعدادات التصوير املستمر التالية.ISOحساسية 

).81A مقيد وفًقا إلعداد التصوير املستمر (ISOإعداد حساسية 1 .ISO 100 على ISO، يتم تثبيت حساسية Dفي وضع 2

نطاق التحكم (ثانية)اإلعداد
Dوضع Cوضع Bوضع Aوضع 

حساسية 
ISO 1 

)138A(

2تلقائي

1/2000- 
 ثواٍن8 -1/2000 ثانية1

ISO 100-400 2 
ISO 100-800 2

ISO 100 ، 200 ،
400 ،800 ،1600 ،

3200 ،6400

مستمر 
)134A(

، Hمستمر 
، Mمستمر 
Lمستمر 

 ثانية1 -1/2000

مخبأ اللقطة 
 ثانية1/125 -1/4000املسبقة للتصوير

:  Hمستمر 
 إطارًا في 120

الثانية
 ثانية1/125 -1/4000

:  Hمستمر 
 إطارًا في 60

الثانية
 ثانية1/60 -1/4000

واحدكما هو احلال عند ضبط تصوير بفاصل
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)m/ n/ p/ oإعداد وظائف التصوير باستخدام زر االختيار املتعدد (

) H) m (J) n (I) p (K) oعند عرض شاشة التصوير، ميكنك الضغط على زر االختيار املتعدد 
لتحديد الوظائف املبينة أدناه.

•mوضع الفالش 
عندما يتم رفع الفالش، فإنه ميكن حتديد وضع الفالش وفًقا ألحوال التصوير. ينطلق الفالش 

 (فالش قياسي).m (فالش ملء) أو mدائًما عند اختيار 
•nمؤقت ذاتي/مؤقت الصورة الشخصية الذاتية 

تعمل الكاميرا على حترير الغالق عند انقضاء العدد احملدد من الثواني بعد الضغط على زر 
حترير الغالق.

•pوضع التركيز البؤري 
 (تكبير D (تركيز بؤري تلقائي)، أو Aحسب املسافة الفاصلة إلى الهدف، ميكنك حتديد 

A ،B ،C (تركيز بؤري يدوي) عندما يكون وضع التصوير Eمقرب). ميكن أيًضا حتديد 
.عرض ألعاب نارية أو ألعاب رياضية، أو عندما يكون وضع املشهد Dأو 

•o قيمة درجة اإلضاءة/منزلقة ابتكارية
، ميكنك ضبط D أو A ،B ،C: عند حتديد وضع التصوير على وضع منزلقة ابتكارية-

 نشطة.D-Lightingالسطوع (قيمة درجة اإلضاءة)، واإلشراقية، وتدرج اللون، و
، A ،B: عندما يتم حتديد وضع التصوير على أوضاع أخرى غير قيمة درجة اإلضاءة-

C أو D.(قيمة درجة اإلضاءة) فيمكنك ضبط السطوع ،

تختلف الوظائف التي ميكن حتديدها وفًقا لوضع التصوير.

إعداد وظائف التصوير باستخدام زر االختيار املتعدد 
)m/ n/ p/ o(
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وضع الفالش

عندما يتم رفع الفالش، فإنه ميكن حتديد وضع الفالش وفًقا ألحوال التصوير.

 (حتكم باندفاع الفالش Kحرك زر 1
لألعلى) إلبراز الفالش لألعلى.

عند خفض الفالش، يتم إلغاء متكني تشغيل •
.Sالفالش وعرض 

).H) mاضغط على زر االختيار املتعدد 2

) 59Aاختر وضع الفالش املرغوب (3
.kواضغط على زر 

، يتم إلغاء kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بضغط زر •
االختيار.

Bضوء االستعداد
. ال ميكن للكاميرا التقاط Kأثناء شحن الفالش، يومض الرمز 

 باستمرار.Kصور. عند اكتمال الشحن، يتم عرض 

وضع الفالش

موافق

تلقائي

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

0 . 00 . 0

ضوء االستعداد
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وضع الفالش

أوضاع الفالش املتاحة

Bمالحظات حول التصوير بواسطة الفالش
عندما تستخدم الفالش عند موضع زوم بزاوية واسعة، فإن حافة الصورة قد تصبح معتمة تبًعا 

ملسافة التصوير.
ميكن حتسني ذلك بضبط الزوم قليًال على موضع تقريب.

Cإعداد وضع الفالش
تختلف أوضاع الفالش املتوفرة تبًعا لوضع التصوير.

، يتم حفظ اإلعداد الذي في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل D وA ،B ،Cألوضاع التصوير 1
الكاميرا. إعدادات التهيئة املبدئية يعتمد مدى التوّفر على اإلعداد. للحصول على مزيد من املعلومات، انظر "2

).78A" ((وضع الفالش، واملؤقت الذاتي، والتركيز البؤري)

Uتلقائي
ينطلق الفالش عند الضرورة، مثل حالة اإلضاءة اخلافتة.

يتم عرض مؤشر وضع الفالش فقط بعد ضبطه في شاشة التصوير على الفور.•
Vتلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراء

).60Aيقلل العني احلمراء التي يسببها الفالش في الصور الشخصية (
، ينطلق الفالش متى مت التقاط الصورة.تقليل العني احلمراءعندما يتم اختيار •

Xفالش ملء/فالش قياسي
ينطلق الفالش عند التقاط صورة.

Yمزامنة بطيئة
مناسب للصور الليلية واملسائية التي تتضمن مشهد اخللفية. ينطلق الفالش عند 

الضرورة إلضاءة الهدف الرئيسي؛ ويتم استخدام سرعات الغالق البطيئة اللتقاط اخللفية 
ليًال أو في اإلضاءة اخلافتة.

A ،oynA1B1C1D1وضع الفالش

Uتلقائيw

2

–––––

V

تلقائي مع تقليل حدوث 
–––––wالعني احلمراء

wwww––تقليل العني احلمراء

X
–––––wفالش ملء

wwww––فالش قياسي

Yمزامنة بطيئةw–w–w–
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وضع الفالش

C تقليل حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراءمعتلقائي 
إذا اكتشفت الكاميرا وجود عني حمراء أثناء حفظ الصور، تتم معاجلة املنطقة املتأثرة لتقليل العني 

احلمراء قبل حفظ الصورة.
الحظ ما يلي عند التصوير:

يلزم وقت أكثر من املعتاد حلفظ الصور.•
قد ال يحقق تقليل العني احلمراء النتائج املرجوة في بعض احلاالت.•
في بعض احلاالت النادرة، ميكن تطبيق تقليل العني احلمراء على مناطق غير ضرورية من الصورة. وفي •

هذه احلاالت، حدد وضع فالش آخر والتقط الصورة مرة أخرى.
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مؤقت ذاتي

تعمل الكاميرا على حترير الغالق عند انقضاء العدد احملدد من الثواني بعد الضغط على زر حترير 
 بقائمة اإلعداد عند استخدام إيقاف) على 168A (تقليل اهتزاز صورةالغالق. اضبط 

حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.

).J) nاضغط على زر االختيار املتعدد 1

اختر عدد الثواني حتى يتم حترير الغالق، 2
.kواضغط على الزر 

• n10s)  10 ،ثواٍن): يُستخدم في املناسبات املهمة 
كحفالت الزفاف.

• n3s)  3.ثواٍن): يُستخدم ملنع اهتزاز الكاميرا 
• r5s)  5 :(ثواٍن، مؤقت الصورة الشخصية الذاتية 

قم باستخدامه للصور الشخصية.
، يتم إلغاء kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بضغط زر •

االختيار.
ضع إطارًا حول الصورة واضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.3

 ثواٍن)، تأكد من وجود األهداف ضمن منطقة 3  (n3s  ثواٍن) أو n10s)  10 عند استخدام •
التركيز البؤري.

 ثواٍن، مؤقت الصورة الشخصية الذاتية)، اضغط على زر حترير الغالق r5s)  5 عند استخدام •
، ومن ثم قم بتأطير الصورة.4بالكامل لألسفل في اخلطوة 

اضغط على زر حترير الغالق 4
بالكامل لألسفل.

يبدأ العد التنازلي. وقبل حترير الغالق •
بثانية تقريبًا، يومض مصباح املؤقت 

الذاتي ثم يضيء بشكل ثابت.
إليقاف العد التنازلي، اضغط على زر •

حترير الغالق مرة أخرى.

مؤقت ذاتي

فق ا مو

تي ا ذ مؤقت 

99
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مؤقت ذاتي

Cالتركيز البؤري والتعريض الضوئي عند التصوير باستخدام املؤقت الذاتي
• n10s/n3s يتم قفل التركيز البؤري والتعريض الضوئي عندما تضغط على زر حترير الغالق :

بالكامل لألسفل.
• r5s .يتم ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي بشكٍل صحيح قبل حترير الغالق :

Cإعداد املؤقت الذاتي
).78Aقد ال يتوفر اإلعداد مع بعض أوضاع التصوير (•
) في قائمة اإلعداد لتحديد ما إذا كنت تريد 167A (مؤقت ذاتي: بعد التحريرميكنك استخدام •

إلغاء املؤقت الذاتي بعد استخدامه للتصوير.
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وضع التركيز البؤري

ميكنك اختيار وضع التركيز البؤري املالئم ملسافة التصوير.

).I) pاضغط على زر االختيار املتعدد 1

) 63Aاختر وضع التركيز البؤري املرغوب (2
.kواضغط على زر 

، kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر •
فسيتم إلغاء االختيار.

أوضاع التركيز البؤري املتوفرة

Cإعداد وضع التركيز البؤري
).78Aقد ال يتوفر اإلعداد مع بعض أوضاع التصوير (•
، يتم حفظ اإلعداد في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل D وA ،B ،Cألوضاع التصوير •

الكاميرا.

وضع التركيز البؤري

Aتركيز بؤري تلقائي
 أو أكثر  متر2.0 أو أكثر، أو  سم50تستخدم عندما تكون املسافة بني الهدف والعدسة 

عندما تكون الكاميرا في أقصى موضع زوم تقريب.
Dتكبير مقرب

يتم ضبطه عند التقاط صور مقربة.
 ومؤشر الزوم باللون األخضر، Fعند ضبط نسبة الزوم على موضع تعرض فيه أيقونة 

 من العدسة. عندما يكون  سم تقريبًا10ميكن للكاميرا التركيز على أهداف قريبة مبقدار 
، ميكن Gالزوم عند موضع زاوية واسعة بشكٍل أكبر من املكان الذي يتم فيه عرض 

 تقريبًا من العدسة. سم1للكاميرا التركيز على أهداف قريبة مبقدار 
عند أقصى موضع لزوم التقريب، ميكن للكاميرا التركيز على األهداف القريبة من العدسة 

. متر2.0بحوالي 
Eتركيز بؤري يدوي

) ∞ إلى ما ال نهاية ( سم1ميكن ضبط التركيز البؤري ألي هدف يبعد عن العدسة بحوالي 
). تختلف أقرب مسافة تصوير باختالف موضع الزوم.64Aمن العدسة (

فق ا مو

ئي تلقا ي  ر بؤ كيز  تر
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وضع التركيز البؤري

استخدام التركيز البؤري اليدوي
يتوفر في أوضاع التصوير التالية.

D وA ،B ،Cأوضاع •
ألعاب نارية أو ألعاب رياضيةوضع املشهد •

اضغط على زر االختيار املتعدد 1
I) p واختر ،(E تركيز) 

بؤري يدوي)، ثم اضغط على 
.kزر 

استخدم زر االختيار املتعدد لضبط التركيز 2
البؤري أثناء فحص العرض املكبر.

يظهر عرض مكبر للمنطقة في وسط الصورة. •
. ×1 ، و ×4 ، و ×2  لتبديل العرض بني Kاضغط على 

قم بتدوير زر االختيار املتعدد في اجتاه عقارب الساعة •
للتركيز على األهداف القريبة، أو عكس اجتاه عقارب 
الساعة للتركيز على األهداف البعيدة. ميكن ضبط 

التركيز البؤري بتفاصيل أعلى عن طريق تدوير زر 
االختيار املتعدد ببطء. ميكن كذلك ضبط التركيز 

البؤري عن طريق تدوير قرص التحكم.
، تقوم الكاميرا بالتركيز على الهدف في وسط اإلطار مع التركيز Jعند الضغط على زر •

البؤري التلقائي. ميكن تشغيل تركيز بؤري يدوي بعد تركيز الكاميرا أوًال بواسطة تركيز بؤري 
تلقائي.

). 65Aتتم مساعدة التركيز البؤري بتظليل املناطق محل التركيز باللون األبيض (ذروية) (•
 لضبط مستوى ذروية. HIاضغط على 

اضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف لتأكيد تركيب الصورة. اضغط على زر حترير الغالق •
بالكامل حتى النهاية اللتقاط الصورة.

.kاضغط على زر 3
يقفل وضع التركيز البؤري الذي مت إعداده.•
اضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية •

اللتقاط الصورة.
 kإلعادة ضبط وضع التركيز البؤري، اضغط على زر •

.2لعرض الشاشة التي ظهرت في اخلطوة 

يدوي بؤري  تركيز 

موافق

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0

1

2
3

4
5

0

0 . 5 m0 . 5 m

AF x4 مت.

مستوى ذروية

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0MF  ضبط
1 0 01 0 0
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وضع التركيز البؤري

CE(تركيز بؤري يدوي) 
 تعمل كموجه 2األرقام املعروضة في لوحة القياس املوجودة على ميني الشاشة في اخلطوة •

للمسافة التي يبعدها أحد األهداف املوجودة ضمن إطار التركيز البؤري عندما تكون لوحة القياس 
قريبة من وسط اإلطار.

تختلف أقرب مسافة تصوير باختالف موضع الزوم. عند أقصى موضع لزوم الزاوية الواسعة، ميكن •
. عند أقصى موضع لزوم  سم1للكاميرا التركيز على األهداف القريبة من العدسة بحوالي 

. متر2.0التقريب، ميكن للكاميرا التركيز على األهداف القريبة من العدسة بحوالي 
يختلف النطاق احلقيقي الذي ميكن للهدف عنده أن يتواجد في بؤرة التركيز تبًعا للرقم البؤري •

وموضع الزوم. لرؤية ما إذا كان الهدف في بؤرة التركيز، حتقق من الصورة بعد التصوير.
 تركيز بؤري يدوي) في قائمة اإلعداد على 126A (تخصيص التحكم بالزوم اجلانبياضبط •

للتركيز البؤري من خالل استخدام مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي بدًال من زر االختيار املتعدد في 
.2اخلطوة 

Cالتركيز البؤري اليدوي أثناء تسجيل الفيلم
 تسجيل فيلم)، فيمكنك التركيز b) e وضغطت على زر Eإذا ضبطت وضع التركيز البؤري على 

أثناء تسجيل األفالم باستخدام قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد.
Cذروية

ميكن تغيير نطاق مستوى التباين محل التركيز البؤري من خالل تعديل مستوى ذروية. فضبط •
املستوى على منخفض يكون فعاًال لألهداف عالية التباين، وضبطه على مرتفع يكون فعاًال 

لألهداف منخفضة التباين.
تعمل خاصية ذروية على تظليل املناطق عالية التباين في الصورة باللون األبيض. وتبًعا لبعض •

أحوال التصوير، قد ال يعمل التظليل بشكل سليم أو قد يتم تظليل املناطق التي ليست محل 
التركيز البؤري.

) في قائمة اإلعداد.MF) 126Aذروية ميكنك إلغاء متكني عرض ذروية باستخدام •
) املوجودة في قائمة الفيلم على خيار فيلم بسرعة 124A (خيارات الفيلمعند ضبط •

، فال ميكن عرض خاصية الذروية أثناء تسجيل األفالم.HSعالية
Cتشغيل لوحة اللمس على شاشة تصوير التركيز البؤري اليدوي

).7Aميكنك استخدام لوحة اللمس لتشغيل الشاشة (
قم باإلبعاد/الضم أثناء عرض إحدى الصور املكبرة لتغيير معدل التكبير.•
، تعود Eحرّك أثناء عرض الصورة املكبرة لعرض منطقة مختلفة من الصورة. عندما تنقر فوق •

منطقة العرض إلى وسط اإلطار.
C إلجراء التركيز البؤري باستخدام وحدة التحكم عن بعدML-L7 متوفر بشكل) 

منفصل)
 على وحدة التحكم عن بعد لضبط التركيز البؤري HIميكنك الضغط على زر االختيار املتعدد •

باستخدام وحدة التحكم عن بعد عند استخدام التركيز البؤري اليدوي.
 على وحدة التحكم عن بعد، فيمكنك قفل الكاميرا على التركيز البؤري احملدد.kإذا ضغطت على زر •
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استخدام املنزلقة االبتكارية

، ميكنك ضبط السطوع (تعويض التعريض D أو A ،B ،Cعند ضبط وضع التصوير على وضع 
 نشطة عند التصوير. D-Lightingالضوئي)، واإلشراقية، وتدرج اللون و 

).K) oاضغط على زر االختيار املتعدد 1

 لتحديد أحد العناصر.JKاستخدم  2
•F يقوم بضبط تدرج اللون (االحمرار/تدرج اللون :

الزرقة) للصورة بأكملها.
•G يقوم بضبط اإلشراقية للصورة اإلشراقية :

بأكملها.
•o ) السطوع Exp. +/- ( يقوم بضبط سطوع :

الصورة بأكملها.
•J D-Lightingيعمل على التقليل من  نشطة :

  (عادي)،x (عالي)، wفقدان التفصيل في التظليالت والظالل. اختر مقدار املؤثر من بني 
y.(منخفض) 

 لضبط املستوى.HIاستخدم 3
ميكنك معاينة النتائج على الشاشة.•
.2لضبط عنصر آخر، قم بالعودة إلى اخلطوة •
 إلخفاء املنزلقة.خروج fاختر •
 إعادة ضبط gإللغاء جميع اإلعدادات، حدد •

 2. قم بالعودة إلى اخلطوة kواضغط على زر 
واضبط اإلعدادات مرة أخرى.

 بعد اكتمال اإلعداد.kاضغط على زر 4
يتم تطبيق اإلعدادات وتعود الكاميرا إلى شاشة التصوير.•

استخدام املنزلقة االبتكارية

فق ا مو
(Exp.  +/-) السطوع  

(Exp.  +/-) السطوع  
موافق

منزلقة

اخملطط البياني
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استخدام املنزلقة االبتكارية

Cإعدادات املنزلقة االبتكارية
.) -/+ .Exp السطوع ( فال ميكن استخدام Dعند ضبط وضع التصوير على وضع •
 على خيارات الفيلم على األفالم املسجلة بضبط  نشطةD-Lightingال يتم تطبيق •

h  HS 720/4× .
، قد يتم التركيز على الضوضاء (البيكسالت الساطعة  نشطةD-Lightingعند استخدام •

املتباعدة عشوائيًا، الضباب، اخلطوط)، وقد تظهر ظالل معتمة حول األهداف الساطعة، أو قد 
تظهر مناطق ساطعة حول األهداف املعتمة في بعض أحوال التصوير.

، قد يحدث تخطي التدرج وفًقا للهدف. نشطةD-Lightingعند استخدام •
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•
يتم حفظ اإلعدادات التالية في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.•

تدرج اللون-
اإلشراقية-
) -/+ .Exp السطوع (-
-D-Lightingنشطة 
).68A" (استخدام اخملطط البيانيللحصول على مزيد من املعلومات، انظر "•

CD-Lighting نشطة مقابل D-Lighting
 املوجود في قائمة التصوير على التقاط الصور بينما يتم  نشطةD-Lightingيعمل اخليار  •

التقليل من فقدان التفصيل في التظليالت، كما أنه يضبط الدرجة عند حفظ الصور.
) في قائمة العرض على ضبط الدرجة للصور احملفوظة.D-Lighting) 89Aيعمل اخليار •
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قيمة درجة اإلضاءة (ضبط السطوع)

 (تلقائي)، أو وضع املشهد أو وضع إبداعي أو وضع عرض Aعند ضبط وضع التصوير على وضع 
األفالم القصيرة، ميكنك ضبط السطوع (قيمة درجة اإلضاءة).

).K) oاضغط على زر االختيار املتعدد 1

.kحدد قيمة التعويض، واضغط على زر 2
لزيادة سطوع الصورة، اضبطه على قيمة •

).+(موجبة
).–جلعل الصورة داكنة، قم بتطبيق قيمة سالبة (•
يتم تطبيق قيمة التعويض، حتى عند عدم الضغط •

.kعلى زر 
صورة عندما يكون وضع التصوير هو وضع مشهد •

، فإنه يتم عرض شاشة تنقيح شخصية أنيقة
).45Aالرونق بدًال من شاشة قيمة درجة اإلضاءة (

Cقيمة تعويض التعريض الضوئي
ال ميكن استخدام قيمة درجة اإلضاءة في أوضاع املشهد التالية:•

) دقيقة)150حركة النجوم ( أو  دقيقة)150السماء ليًال ( (أثناء فيلم منقض-
عرض ألعاب نارية-
تعريض ضوئي متعدد تفتيح-
عندما يتم ضبط قيمة درجة اإلضاءة أثناء استخدام الفالش، يتم تطبيق التعويض على كل من •

التعريض الضوئي للخلفية وعلى خرج الفالش.

Cاستخدام اخملطط البياني
إن اخملطط البياني عبارة عن رسم بياني يوضح توزيع درجات األلوان في الصورة. استخدمه كدليل عند 

استخدام قيمة درجة اإلضاءة والتصوير بدون الفالش.
يتوافق احملور األفقي مع سطوع البكسل، مع وجود درجات اللون الداكنة إلى اليسار ودرجات اللون •

الساطعة إلى اليمني. ويوضح احملور الرأسي عدد وحدات البكسل.
تؤدي زيادة قيمة تعويض التعريض الضوئي إلى إزاحة توزيع الدرجة إلى اليمني، ويؤدي تقليلها إلى •

إزاحة توزيع الدرجة إلى اليسار.

قيمة درجة اإلضاءة (ضبط السطوع)

فق ا مو

اإلضاءة درجة  قيمة 

اخملطط البياني

منزلقة
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 (الوظيفة)wاستخدام زر 

، ميكنك تهيئة خيارات القائمة احملفوظة D أو A ،B ،C في الوضع wعند الضغط على الزر 
مسبًقا سريًعا.

ميكن حفظ خيارات القائمة املدرجة أدناه.•

 (الوظيفة) عند ظهور شاشة التصوير.wاضغط على زر 1
ميكن اختيار خيارات اإلعداد اخلاصة بالقائمة التي مت ضبطها (إعداد التهيئة املبدئية على •

.Fnالزر  U) ومستمر

استخدم زر االختيار املتعدد لتحديد أحد 2
.kاإلعدادات، واضغط على زر 

، kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر •
فسيتم إلغاء االختيار.

للعودة إلى شاشة التصوير دون تغيير اإلعداد، •
 أو زر حترير الغالق.wاضغط على الزر 

. اختر خيار القائمة املطلوب k واضغط على زر Fnالزر  Uلتحديد خيار قائمة آخر، اختر •
 لتحديده.kواضغط على زر 

 (الوظيفة)wاستخدام زر 

)134Aمستمر ()127Aجودة الصورة (
)138A (ISOحساسية )129Aحجم الصورة (
)140A (AFوضع منطقة )130Aتوازن البياض (

)168Aتقليل اهتزاز صورة ()133Aمعايرة (

حد ا و

موافق

تطبيق االختيار
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استخدام الزوم

عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم، أو مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي، يتغير موضع عدسة الزوم.
gللتكبير: حرك باجتاه •
fللتصغير: حرك باجتاه •

عند تشغيل الكاميرا، يتحرك الزوم إلى أقصى وضع للزاوية الواسعة.

 ملم 35يتم عرض مؤشر الزوم والطول البؤري (في تهيئة •
]) على شاشة التصوير عندما يتحرك مفتاح 135[

التحكم بالزوم أو مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.
ميكن تنشيط الزوم الرقمي، والذي يتيح لك تكبير الهدف •

× أقصى نسبة تكبير بصري، 4بشكل إضافي لقرابة نحو 
من خالل حتريك مفتاح التحكم بالزوم أو مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي واإلبقاء عليهما 

 عند تقريب الكاميرا إلى أقصى موضع تكبير بصري.gباجتاه 
تدوير مفتاح التحكم بالزوم بالكامل حتى النهاية في أي اجتاه يعمل على ضبط الزوم •

بسرعة (باستثناء وقت تسجيل األفالم).
تخصيص التحكم بالزوم ميكنك ضبط وظيفة مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي من •

) في قائمة اإلعداد.170A (اجلانبي
 (املتوفرة بشكل منفصل)، تقوم الكاميرا ML-L7عند استخدام وحدة التحكم عن بعد •

 املوجود على وحدة التحكم عن بعد وتقوم بالتصغير عند +بالتكبير عند الضغط على زر 
.-الضغط على زر 

Cزوم رقمي
يتغير مؤشر الزوم إلى اللون األزرق عندما يتم تنشيط الزوم الرقمي، ويتحول إلى اللون األصفر عندما 

تتم زيادة تكبير الزوم بشكٍل أكبر.
 Dynamicعندما يكون مؤشر الزوم أزرق: ال يتم تقليل جودة الصورة بشكل ملحوظ باستخدام وظيفة •

Fine Zoom.
عندما يكون مؤشر الزوم أصفر: قد توجد حاالت يتم فيها تقليل جودة الصورة بشكل ملحوظ.•
يبقى املؤشر أزرق اللون عبر منطقة أوسع عندما يكون حجم الصورة أصغر.•
ال يتحول مؤشر الزوم إلى اللون األزرق في املواقف التالية.•

تصحيح التعريض الضوئيعند حتديد -
عند تسجيل األفالم-
قد ال يتغير مؤشر الزوم إلى اللون األزرق عند استخدام إعدادات معينة للتصوير املستمر أو •

اإلعدادات األخرى.

استخدام الزوم

التصغير التكبير

التصغير

التكبير

مفتاح التحكم بالزوم اجلانبيمفتاح التحكم بالزوم

تكبير بصري زوم 
رقمي
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استخدام الزوم

استخدام إرجاع الزوم سريًعا
عند تعذر رؤية الهدف أثناء التصوير بالعدسة في موضع 

 (إرجاع الزوم سريًعا) لتوسيع qتقريب، اضغط على زر 
املنطقة املرئية (زاوية الصورة) مؤقتًا بحيث ميكنك تأطير 

الهدف على نحو أكثر سهولة.
، قم بتأطير الهدف بداخل qأثناء الضغط على زر •

حد التأطير في شاشة التصوير. لتوسيع املساحة 
الظاهرة، حرك مفتاح التحكم بالزوم، أو مفتاح 

 أثناء الضغط على fالتحكم بالزوم اجلانبي باجتاه 
.qزر 

 للعودة إلى موضع الزوم األصلي.qحرر زر •
ال يتوفر إرجاع الزوم سريًعا أثناء تسجيل الفيلم.•
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استخدام التصوير باللمس

ميكنك تشغيل ميزة التصوير باللمس عن طريق النقر 
فوق أيقونة التصوير باللمس.

Bمالحظات حول التصوير باللمس
تختلف العناصر املعروضة وفًقا لوضع التصوير واإلعدادات.•
تختلف منطقة التركيز البؤري التلقائي التي ميكن حتديدها من خالل النقر وفًقا لوضع التصوير •

واإلعدادات.
 (تركيز بؤري يدوي)، ال تضبط الكاميرا التركيز البؤري حتى إذا Eعندما يكون وضع التركيز البؤري •

نقرت عليه.
، ال تضبط الكاميرا التركيز البؤري حتى ولو نقرت عليه حيث يكون التركيز البؤري Pعند عرض •

مقفًال.
يتم التقاط صورة واحدة فقط حتى عند حتديد التصوير املستمر. اللتقاط الصور باستمرار، اضغط •

على زر حترير الغالق.
ال ميكنك استخدام التصوير باللمس أثناء تسجيل األفالم.•

استخدام التصوير باللمس

الوصفاخليار

Aغالق باللمس 
(إعداد التهيئة املبدئية)

تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري على الهدف الذي مت النقر عليه 
باستخدام التركيز البؤري التلقائي وحترير الغالق.

)، فإنها تركز على 75Aعندما تتعرف الكاميرا على الوجوه (•
الهدف املعروض في منطقة التركيز البؤري التلقائي داخل اإلطار 

املزدوج.
كما ميكن استخدام زر حترير الغالق للتصوير.•

B الضبط التلقائي 
للبؤرة باللمس

انقر الختيار منطقة التركيز البؤري التلقائي إلجراء التركيز البؤري 
التلقائي في احلاالت التالية:

 AFوضع منطقة ، يتم ضبط D أو A ،B ،Cفي األوضاع •
)140A يدوي (عريض)، أو يدوي (عادي)، أو يدوي (بقعي)) على
أطعمة أو مقربوضع املشهد •

Cاملس متابعة الهدف 
متابعة  على AFمنطقة ، عند ضبط D أو A ،B ،Cفي األوضاع 

، ميكنك تسجيل الهدف الذي ترغب في متابعته من خالل الهدف
النقر عليه.

D إيقاف تشغيل 
إللغاء متكني التصوير باللمس.التصوير باللمس
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التركيز البؤري

زر حترير الغالق
التركيز البؤري

الضغط حتى 
املنتصف

الضغط على زر حترير الغالق "حتى املنتصف"، يعني الضغط مع 
االستمرار على الزر حتى يصل إلى النقطة التي تشعر عندها 

مبقاومة خفيفة.
يتم ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي (سرعة الغالق •

والرقم البؤري) عندما تضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف. 
يظل التركيز البؤري والتعريض الضوئي مقفلني أثناء الضغط 

على الزر حتى املنتصف.
تختلف منطقة التركيز البؤري وفًقا لوضع التصوير.•

الضغط 
بالكامل حتى 

النهاية

إن الضغط على زر حترير الغالق "بالكامل حتى النهاية" يعني 
الضغط على الزر لألسفل بشكٍل كامل.

يتم حترير الغالق عندما يتم ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى •
النهاية.

ال تستخدم القوة عند الضغط على زر حترير الغالق، حيث قد •
يؤدي ذلك إلى اهتزاز الكاميرا واحلصول على صور غير واضحة. لذا 

اضغط على الزر برفق.
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التركيز البؤري

 AFاستخدام اكتشاف هدف 
A ،B ،C في وضع AFاكتشاف هدف ) على AF) 140Aوضع منطقة عند ضبط 

، أو عندما تكون في الوضع اإلبداعي، تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري بالطريقة املوضحة Dأو 
أدناه عندما تضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.

تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه. •
وعندما يكون الهدف في نطاق التركيز البؤري، يتم 

وإذا مت عرض منطقة التركيز البؤري باللون األخضر. 
اكتشاف وجه بشري، تقوم الكاميرا بضبط أولوية 

التركيز البؤري عليه تلقائيًا.

في حالة عدم اكتشاف أي هدف رئيسي، تقوم •
الكاميرا تلقائيًا باختيار منطقة أو أكثر من مناطق 

التركيز البؤري التسع التي حتتوي على أقرب هدف من 
الكاميرا. عند ضبط التركيز البؤري على الهدف، 

تضيء منطقة التركيز البؤري باللون األخضر.

B مالحظات حول اكتشاف هدفAF
وفًقا ألحوال التصوير، قد يختلف الهدف الذي حتدده الكاميرا ليكون الهدف الرئيسي.•
 أو توازن البياضقد ال يتم اكتشاف الهدف الرئيسي عند استخدام إعدادات محددة في •

مجموعات مؤثرات الوضع اإلبداعي.
قد ال تقوم الكاميرا بالتركيز على النحو املتوقع في احلاالت التالية:•

عندما يكون الهدف معتًما أو ساطًعا جًدا-
عندما يفتقر الهدف الرئيسي إلى األلوان احملددة بشكل واضح-
عند تأطير اللقطة بالشكل الذي يجعل الهدف الرئيسي موجودًا على حافة الشاشة-
عندما يتكون الهدف الرئيسي من منوذج تكرار-
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التركيز البؤري

استخدام اكتشاف وجه
في اإلعدادات التالية، تستخدم الكاميرا اكتشاف الوجه 

للتركيز تلقائيًا على الوجوه البشرية.
•A) (تلقائي) 31 وضعA(
صورة ، أو اختيار مشهد تلقائيوضع املشهد •

صورة شخصية ، أو صورة ليلية، أو شخصية
)33A (أنيقة

)103Aوضع عرض األفالم القصيرة (•
) على AF) 140Aوضع منطقة عند ضبط •

األولوية للوجه
إذا اكتشفت الكاميرا أكثر من وجه واحد، فسيتم عرض حد مزدوج حول الوجه الذي تركز عليه 

الكاميرا، كما يتم عرض حدود فردية حول الوجوه األخرى.

إذا مت الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف عند عدم اكتشاف أية وجوه:
 AFوضع منطقة  (تلقائي)، أو وضع عرض األفالم القصيرة، أو عند ضبط Aفي الوضع •

، تختار الكاميرا منطقة التركيز البؤري التي حتتوي على الهدف األقرب األولوية للوجهعلى 
إلى الكاميرا.

، تتغير منطقة التركيز البؤري وفًقا ألحوال التصوير التي اختيار مشهد تلقائيعند حتديد •
تقوم الكاميرا بالتعرف عليها.

، تركز الكاميرا بؤريًا صورة شخصية أنيقة، أو صورة ليلية، أو صورة شخصيةفي وضع •
على املنطقة في وسط اإلطار.

Bمالحظات حول اكتشاف الوجه
تعتمد قدرة الكاميرا في اكتشاف الوجوه على عدة عوامل، من بينها االجتاه الذي تنظر إليه الوجوه.•
ال ميكن للكاميرا اكتشاف األوجه في احلاالت التالية:•

عند اختفاء األوجه جزئيًا بواسطة نظارات شمسية أو عوائق أخرى-
عندما تشغل األوجه حيزًا كبيرًا أو صغيرًا جًدا من اإلطار-
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التركيز البؤري

األهداف غير املناسبة للتركيز البؤري التلقائي
قد ال تقوم الكاميرا بالتركيز على النحو املتوقع في احلاالت التالية. في حاالت نادرة، قد ال يكون 

الهدف في بؤرة التركيز بالرغم من حقيقة إضاءة منطقة التركيز البؤري أو مؤشر التركيز 
البؤري باللون األخضر:

الهدف معتم جًدا•
يتم تضمني أهداف ذات مستويات سطوع متباينة للغاية في أحوال التصوير (مثل ظهور •

الشمس خلف الهدف يجعل هذا الهدف يبدو معتماً للغاية)
ال يوجد تباين بني الهدف واألشياء احمليطة (على سبيل املثال، هدف صورة شخصية يرتدي •

قميًصا أبيض ويقف أمام حائط أبيض)
وجود العديد من األهداف على مسافات مختلفة من الكاميرا (كأن يكون الهدف داخل •

قفٍص ما)
األهداف املكونة من مناذج تكرار (ستائر النوافذ، والبنايات ذات الطوابق املتعددة التي تشتمل •

على نوافذ متماثلة الشكل، وما إلى ذلك)
حترّك الهدف بسرعة•

في احلاالت املذكورة أعاله، جرب الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف إلعادة التركيز البؤري 
عدة مرات، أو للتركيز على هدف آخر يقع على نفس البُعد من الكاميرا الذي كان عليه الهدف 

).77Aالفعلي، واستخدم قفل التركيز البؤري (
). كذلك.63A ،64ميكن للكاميرا أن تقوم بالتركيز باستخدام التركيز البؤري اليدوي (
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التركيز البؤري

قفل التركيز البؤري
استخدم قفل التركيز البؤري اللتقاط تركيبات إبداعية حتى عند ضبط منطقة التركيز البؤري 

على وسط اإلطار.

ضع الهدف في وسط اإلطار 1
واضغط على زر حترير الغالق 

حتى املنتصف.
ترّكز الكاميرا على الهدف وتضيء •

منطقة التركيز البؤري باللون األخضر.
التعريض الضوئي مقفل.•

أعد تكوين الصورة دون رفع إصبعك.2
تأكد من احلفاظ على املسافة نفسها بني الكاميرا •

والهدف.

اضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل 3
اللتقاط الصورة.

Cحتريك منطقة التركيز البؤري إلى املوضع املطلوب
 ميكن حتريك منطقة التركيز البؤري باستخدام زر االختيار املتعدد D أو A ،B ،Cفي وضع التصوير 

) في قائمة التصوير على أحد خيارات يدوي.AF) 140Aوضع منطقة بضبط 
C استخدام زرg) AE-L/AF-L(

 لقفل التعريض الضوئي أو التركيز البؤري بدًال من الضغط مع االستمرار gميكنك أيًضا استخدام زر 
).171Aعلى زر حترير الغالق حتى املنتصف.(

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0
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إعدادات التهيئة املبدئية (وضع الفالش، واملؤقت الذاتي، والتركيز البؤري)

تبني إعدادات التهيئة املبدئية لكل وضع تصوير أدناه.

إعدادات التهيئة املبدئية (وضع الفالش، واملؤقت 
الذاتي، والتركيز البؤري)

وضع الفالش
)57A(

مؤقت ذاتي
)57A(

وضع التركيز 
البؤري

)57A(
A(تلقائي) UkA1

o(وضع إبداعي) UkA1

y(وضع املشهد) 
o(اختيار مشهد تلقائي) U2kA3

b(صورة شخصية) VkA3

c(منظر طبيعي) W3k4A3

N(فيلم منقض) W3kA3

d(ألعاب رياضية) W3k3A5

e(صورة ليلية) V3kA3

f(حفلة/داخل املبنى) V6kA3

Z(شاطئ) UkA1

z(ثلج) UkA1

h(غروب) W3kA3

i(الغسق/الفجر) W3k4A3

j(منظر طبيعي ليلي) W3k4A3

k(مقرب) Ukp3

u(أطعمة) W3kp3

m(عرض ألعاب نارية) W3k3E3

o(إضاءة خلفية) X/W7kA3

p(صورة بانوراما سهلة) W3k3A3

O(صورة شخصية حليوان أليف) W3Y8A1

O(ناعم) UkA1

I(اختيار اللون) UkA1

U (تنقيح تعريض ضوئي متعدد تفتيح) W3n3sA3

F(صورة شخصية أنيقة) U9k10A3

M(عرض األفالم القصيرة) W3kA1

A ،B ،Cو DXkA
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إعدادات التهيئة املبدئية (وضع الفالش، واملؤقت الذاتي، والتركيز البؤري)

 (تركيز بؤري يدوي).Eال ميكن اختيار 1
 (إيقاف) Wتختار الكاميرا تلقائيًا وضع الفالش املثالي ألحوال التصوير التي مت اختيارها. ميكن اختيار 2

يدويًا.
ال ميكن التغيير.3
. مؤقت الصورة الشخصية الذاتيةr5s يتعذر استخدام 4
 (تركيز بؤري يدوي).E (تركيز بؤري تلقائي) أو Aميكن اختيار 5
قد تتحول إلى وضع فالش مزامنة بطيئة مع تقليل العني احلمراء.6
 على HDR (فالش ملء). عند ضبط X، يتم تثبيت وضع الفالش على إيقاف على HDRعند ضبط 7

 (إيقاف).W، يتم تثبيت وضع الفالش على تشغيل
. ال ميكن استخدام  مؤقت الصورة الشخصية الذاتيةr5s  وحترير تلقائي Yميكن استخدام 8

 n10s أو  n3s.
.تشغيل على مقاومة الرمشال ميكن استخدامه عند ضبط 9

، n3s ، أو n10s  باإلضافة إلى صورة ذاتية جتريدية n ومؤقت ابتسامة aميكن استخدام 10
. مؤقت الصورة الشخصية الذاتيةr5s أو 
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الوظائف التي ال ميكن استخدامها مًعا عند التصوير

بعض الوظائف ال ميكن استخدامها مع إعدادات القائمة األخرى.
الوظائف التي ال ميكن استخدامها مًعا عند التصوير

الوصفاخليارالوظيفة املقيدة

وضع الفالش

جودة الصورة 
)127A(

، لن يتم تقليل العني احلمراء حتى RAWعند حفظ صور 
 تقليل حدوث العني احلمراء) مع (تلقائي Vعند ضبط 

 احملفوظة في آن واحد).JPEG(مبا في ذلك صور 

)134Aمستمر (
، Lمستمر ، أو Mمستمر ، أو Hمستمر عند اختيار 

: Hمستمر ، أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرأو 
 إطارًا في H  :60مستمر ، أو  إطارًا في الثانية120

، ال ميكن استعمال الفالش.الثانية
تصحيح التعريض 

ال ميكن استخدام الفالش.)139Aالضوئي (
مقاومة الرمش 

)49A(
، ال ميكن تشغيل على مقاومة الرمشعند ضبط 

استخدام الفالش.
 AFوضع منطقة مؤقت ذاتي

)140A(
، ال ميكن استخدام املؤقت متابعة الهدفعند اختيار 

الذاتي.
تدرج اللون/
اإلشراقية 

(باستخدام 
املنزلقة 

االبتكارية)

جودة الصورة 
)127A(

، RAW + Normal، أو RAW + Fine، أو RAWعند اختيار 
ال ميكن ضبط تدرج اللون واإلشراقية باستخدام املنزلقة 

االبتكارية.

)134Aمستمر (جودة الصورة

، يتم مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند اختيار •
.Normal على جودة الصورةتثبيت 

 أو  إطارًا في الثانيةH  :120مستمر عند اختيار •
، سيتعذر استخدام  إطارًا في الثانيةH  :60مستمر 

RAW أو ،RAW + Fine أو ،RAW + Normal.

حجم الصورة

جودة الصورة 
)127A(

 على حجم الصورة، يتم تثبيت RAWعند اختيار •
i4608 ×3456.

، RAW + Normal أو RAW + Fineعند اختيار •
. ومع ذلك، JPEG لصور حجم الصورةميكن حتديد 

، J 4608 ×3072، أو e 4608 ×2592ال ميكن اختيار 
.H3456×3456أو 

)134Aمستمر (

 يتم ضبطه كما يلي تبًعا إلعداد حجم الصورة
التصوير املستمر:

: مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير:•
B 1600 ×1200

B 1600 ×1200:  إطارًا/ثانيةH  :120مستمر •
B 1600 ×1200:  إطارًا/ثانيةH  :60مستمر •
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الوظائف التي ال ميكن استخدامها مًعا عند التصوير

توازن البياض
تدرج اللون 

(باستخدام املنزلقة 
)66Aاالبتكارية) (

عند ضبط تدرج اللون باستخدام املنزلقة االبتكارية، ال 
 في قائمة التصوير. لتحديد توازن البياضميكن حتديد 

 في شاشة إعداد املنزلقة g، اختر توازن البياض
االبتكارية إلعادة ضبط السطوع واإلشراقية وتدرج 

 نشطة.D-Lightingاللون و 

املعايرة
D-Lighting 

نشطة (باستخدام 
املنزلقة االبتكارية) 

)66A(

، يتم إعادة ضبط  نشطةD-Lightingعند استخدام 
.مصفوفة على معايرة

مستمر

مؤقت ذاتي 
)61A(

مخبأ اللقطة إذا مت استخدام املؤقت الذاتي عند اختيار 
.واحد، يتم تثبيت اإلعداد على املسبقة للتصوير

جودة الصورة 
)127A(

، RAW + Normal، أو RAW + Fine، أو RAWعند اختيار 
، أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرال ميكن استخدام 

 H  :60مستمر ، أو  إطارًا في الثانيةH  :120مستمر 
.إطارًا في الثانية

تصحيح التعريض 
يتعذر االستخدام في الوقت نفسه.)139Aالضوئي (

)134Aمستمر (ISOحساسية 
، أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند اختيار 

:  Hمستمر ، أو  إطارًا في الثانيةH  :120مستمر 
حساسية ، يتم حتديد اإلعداد إطارًا في الثانية60

ISO.تلقائيًا وفًقا لدرجة السطوع 
تصحيح 

التعريض 
الضوئي

.تصحيح التعريض الضوئييتعذر استخدام )61Aمؤقت ذاتي (
يتعذر االستخدام في الوقت نفسه.)134Aمستمر (

AFوضع منطقة 

وضع التركيز البؤري 
)63A(

وضع  (تركيز بؤري يدوي)، فال ميكن حتديد Eعند حتديد 
.AFمنطقة 

تدرج اللون 
(باستخدام املنزلقة 

)66Aاالبتكارية) (

عند ضبط تدرج اللون باستخدام املنزلقة االبتكارية في 
، ال تقوم الكاميرا باكتشاف AFاكتشاف هدف وضع 

 في gالهدف الرئيسي. الكتشاف الهدف الرئيسي، اختر 
شاشة إعداد املنزلقة االبتكارية إلعادة ضبط السطوع، 

 نشطة.D-Lightingواإلشراقية، وتدرج اللون و
توازن البياض 

)130A(
توازن  من أجل تلقائيعند اختيار إعداد آخر غير 

، لن تقوم AFاكتشاف هدف  في وضع البياض
الكاميرا باكتشاف الهدف الرئيسي.

وضع التركيز البؤري AFوضع 
)63A(

 (تركيز بؤري يدوي)، فال ميكن حتديد Eعند حتديد 
.AFوضع 

الوصفاخليارالوظيفة املقيدة
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الوظائف التي ال ميكن استخدامها مًعا عند التصوير

Bمالحظات حول الزوم الرقمي
).169Aقد ال يتوفر الزوم الرقمي وفًقا لوضع التصوير أو اإلعدادات احلالية (•
عندما يكون الزوم الرقمي قيد التشغيل، تركز الكاميرا على وسط اإلطار.•

مقاومة الرمش
صورة ذاتية جتريدية 

)47A(
، فإنه ال ميكن استخدام صورة ذاتية جتريديةعند حتديد 

.مقاومة الرمش
مؤقت ابتسامة 

)50A(
، فإنه ال ميكن استخدام مؤقت ابتسامةعند حتديد 

.مقاومة الرمش

ختم التاريخ

جودة الصورة 
)127A(

، RAW + Normal، أو RAW + Fine، أو RAWعند اختيار 
سيتعذر ختم التاريخ والوقت على الصور.

)134Aمستمر (
، أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند اختيار 

:  Hمستمر ، أو  إطارًا في الثانيةH  :120مستمر 
، ال ميكن ختم التاريخ على الصور. إطارًا في الثانية60

زوم رقمي
جودة الصورة 

)127A(
، RAW + Normal، أو RAW + Fine، أو RAWعند اختيار 

سيتعذر استخدام الزوم الرقمي.
 AFوضع منطقة 

)140A(
، ال ميكن استخدام الزوم متابعة الهدفعند اختيار 

الرقمي.
تصحيح التعريض صوت الغالق

يتم إلغاء متكني صوت الغالق.)139Aالضوئي (

الوصفاخليارالوظيفة املقيدة
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زوم العرض

 زوم العرض) g) iيُؤدي حتريك مفتاح التحكم بالزوم اجتاه 
) إلى تكبير الصورة.27Aفي وضع عرض إطار كامل (

). i (g) أو f) hميكنك تغيير معدل التكبير بتحريك مفتاح التحكم بالزوم اجتاه •
ميكن كذلك ضبط الزوم بواسطة تدوير قرص التحكم.

.HIJKلعرض منطقة مختلفة من الصورة، اضغط على زر االختيار املتعدد •
 للعودة إلى وضع عرض إطار كامل.kعند عرض صورة مكبرة، اضغط على زر •

Cقص الصور
 لقص الصورة بحيث تشمل فقط اجلزء املرئي dعند عرض صورة مكبرة، ميكنك الضغط على زر 

).94Aوحفظه كملف منفصل (

Cتشغيل لوحة اللمس على شاشة العرض
).7Aميكنك استخدام لوحة اللمس لتشغيل شاشة العرض (

زوم العرض
g) i(

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

3 . 03 . 0

عرض إطار كامليتم تكبير الصورة.
موّجه املنطقة 

املعروضة

g) i(

f) h(
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عرض صور مصغرة/عرض التقومي

 عرض صور f) hعند حتريك مفتاح التحكم بالزوم جتاه 
)، تُعرض الصور 27Aمصغرة) في وضع عرض إطار كامل (

كصور مصغرة.

ميكنك تغيير عدد الصور املصغرة املعروضة من خالل حتريك مفتاح التحكم بالزوم •
).i (g) أو f) hاجتاه 

 أو قم بتدويره HIJKأثناء استخدام وضع عرض صور مصغرة، اضغط على زر االختيار املتعدد •
 لعرض الصورة في وضع عرض إطار كامل.kحتى تختار إحدى الصور، ثم اضغط على زر 

 أو قم بتدويره حتى تختار HIJKأثناء استخدام وضع عرض التقومي، اضغط على زر •
 لعرض الصور امللتقطة في ذلك اليوم.kأحد التواريخ، ثم اضغط على زر 

ُميكنك أيًضا اختيار صورة عن طريق تدوير قرص التحكم.•

Bمالحظات حول عرض التقومي
يتم التعامل مع الصور التي مت التقاطها في حالة عدم ضبط تاريخ الكاميرا باعتبارها صور ملتقطة 

.2019 يناير 1في 

Cتشغيل لوحة اللمس على شاشة العرض
).7Aميكنك استخدام لوحة اللمس لتشغيل شاشة العرض (

عرض صور مصغرة/عرض التقومي
f) h(

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4 1 / 2 0

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 0 1 9 11 1

11 22

33 444 555 666 777

292929282828272727262626252525242424

232323222222212121202020191919181818171717

161616151515141414131313121212111111101010

9988

303030

عرض إطار كاملعرض صور مصغرة عرض التقومي
g) i(

f) h(f) h(

g) i(
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عرض وحذف صور ملتقطة في تتابع

عرض الصور في تتابع
حتُفظ الصور امللتقطة على نحو مستمر أو عن طريق وظيفة الصورة الذاتية التجريدية كتتابع.

يتم استخدام صورة واحدة من التتابع كصورة رئيسية 
لتمثيل التتابع عند عرضه في وضع عرض إطار كامل 

أو وضع عرض صور مصغرة.
لعرض كل صورة في التتابع بشكل منفرد، اضغط 

.kعلى زر 

، تصبح العمليات املذكورة أدناه متاحة.kبعد الضغط على زر 
لعرض الصورة السابقة أو التالية، قم بتدوير زر •

.JKاالختيار املتعدد أو اضغط على 
 Hلعرض الصور غير املوجودة في التتابع، اضغط على •

للعودة إلى عرض الصورة الرئيسية.
لعرض الصور في تتابع كصور مصغرة أو لعرضها في •

على  )157A (عرض التتابععرض الشرائح، اضبط 
 في قائمة العرض.صور أحادية

Bخيارات عرض التتابع
ال ميكن عرض الصور امللتقطة بواسطة كاميرات أخرى بخالف هذه الكاميرا كتتابع.

Cخيارات قائمة العرض املتوفرة عند استخدام التتابع
 الختيار الوظائف dعند عرض صور في تتابع ما في وضع عرض إطار كامل، اضغط على زر •

).153Aفي قائمة العرض (
 عند عرض صورة رئيسية، يتم تطبيق اإلعدادات التالية dإذا قمت بالضغط على زر •

على جميع الصور في التتابع:
عالمة حتميل، حماية، نسخ-

عرض وحذف صور ملتقطة في تتابع

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 / 51 / 5

1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G

1 / 51 / 5

1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

جوع ر
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عرض وحذف صور ملتقطة في تتابع

حذف الصور في تسلسل
 (احلذف) لصور في تتابع ما، تختلف الصور التي يتم حذفها تبًعا lعند الضغط على زر 

لطريقة عرض التتابعات.

عند عرض الصورة الرئيسية:•
يتم حذف جميع الصور املوجودة في التتابع املعروض.:صورة حالية-
عند اختيار الصورة الرئيسية في شاشة مسح الصور اخملتارة :مسح الصور اخملتارة-

)29A.يتم حذف جميع الصور في ذلك التتابع ،(
يتم حذف جميع الصور في بطاقة الذاكرة أو في الذاكرة الداخلية.:جميع الصور-

عند عرض الصور في تتابع في وضع عرض إطار كامل:•
يتم حذف الصورة املعروضة حاليًا.:صورة حالية-
يتم حذف الصور اخملتارة في التتابع.:مسح الصور اخملتارة-
يتم حذف جميع الصور املوجودة في التتابع املعروض.:تتابع بأكمله-
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حترير الصور (الصور الثابتة)

قبل حترير الصور
ميكنك حترير الصور بسهولة على هذه الكاميرا. يتم حفظ النسخ التي مت حتريرها كملفات منفصلة. 

يتم حفظ النسخ التي مت حتريرها بنفس تاريخ التصوير ووقته اخلاص بالصور األصلية.

Cالقيود املفروضة على حترير الصور
.RAWيتعذر حترير صور •
 مرات. ميكن حترير أي صورة ثابتة مت إنشاؤها بواسطة حترير فيلم 10 لنحو JPEGميكن حترير صورة •

 مرات.9إلى ما يقرب من 
رمبا ال تتمكن من حترير صور بحجم معني أو باستخدام وظائف حترير معينة.•

حترير الصور (الصور الثابتة)
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تنقيح سريع: حتسني التباين وصفاء اللون

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 
.kمستوى املؤثر املطلوب، واضغط على زر 

يتم عرض النسخة احملررة على اليسار.•
.Jللخروج دون حفظ النسخة، اضغط على •

D-Lightingحتسني السطوع والتباين :

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 
.kمستوى املؤثر املطلوب، واضغط على زر 

يتم عرض النسخة احملررة على اليسار.•
.Jللخروج دون حفظ النسخة، اضغط على •

k زر A تنقيح سريع d A زر A اختر صورة A (وضع العرض) cاضغط على زر 

k زر d A D-Lighting A زر A اختر صورة A (وضع العرض) cاضغط على زر 

حفظ

تنقيح سريع

ي د عا

ي د عا

D -Light ing

حفظ
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حترير الصور (الصور الثابتة)

تصحيح العني احلمراء: تصحيح العني احلمراء عند التصوير 
باستخدام الفالش 

.kقم مبعاينة النتيجة واضغط على زر 
.Jللخروج دون حفظ النسخة، اضغط على زر االختيار املتعدد •

Bمالحظات حول تصحيح العني احلمراء
ال ميكن تطبيق تصحيح العني احلمراء للصور إال في حالة اكتشاف العني احلمراء.•
ميكن تطبيق تصحيح العني احلمراء مع احليوانات األليفة (الكالب أو القطط) حتى إذا كانت أعينها •

غير حمراء.
قد ال يحقق تصحيح العني احلمراء النتائج املطلوبة في بعض الصور.•
في احلاالت النادرة، قد يتم تطبيق تصحيح العني احلمراء بشكل غير ضروري على مناطق أخرى في الصورة.•

تنقيح الرونق: حتسني وجوه األشخاص

 HIJKاستخدم زر االختيار املتعدد 1
الختيار الوجه الذي ترغب في تنقيحه، 

.kواضغط على زر 
.2عند اكتشاف وجه واحد فقط، تابع إلى اخلطوة •

 تصحيح العني احلمراء d A زر A اختر صورة A (وضع العرض) cاضغط على زر 
A زر k

 k زر A تنقيح الرونق d A زر A اختر صورة A (وضع العرض) cاضغط على زر 

تصحيح العني احلمراء

عحفظ جو ر

ف هد ر  ختيا ا

كيد عتأ جو ر
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 HI الختيار املؤثر، واستخدم JKاستخدم 2
.kالختيار مستوى املؤثر، واضغط على زر 

ميكنك تطبيق املؤثرات املتعددة في آن واحد.•
عدِّل أو حتقق من اإلعدادات جلميع املؤثرات قبل 

.kالضغط على زر 
F وجه صغير ،B تلطيف البشرة ،l املاكياج

إخفاء  E، تقليل الوهج m، األساسي
، ظالل العيون n، تبييض العيون G، عيون كبيرة A، انتفاخات ما حتت العينني

oماسكارا ،H تبييض األسنان ،p أحمر الشفاه ،D احمرار الوجنتني
 للعودة إلى الشاشة الختيار أحد الوجوه.dاضغط على الزر •

.kقم مبعاينة النتيجة واضغط على زر 3
.2 للعودة إلى اخلطوة Jلتغيير اإلعدادات، اضغط على •
.dللخروج بدون حفظ الصورة احملررة، اضغط على زر •

.k واضغط على زر نعماختر 4
يتم إنشاء نسخة محررة.•

Bمالحظات حول تنقيح الرونق
ميكن حترير وجه واحد فقط في املرة. لتطبيق وظيفة تنقيح الرونق لوجه آخر، حرر الصورة احملُررة مرة أخرى.•
وفًقا لالجتاه الذي تنظر إليه األوجه أو سطوع األوجه، قد ال تتمكن الكاميرا من الكشف عن األوجه •

بدقة، أو قد ال يتم تطبيق وظيفة تنقيح الرونق كما هو متوقع.
في حالة عدم اكتشاف األوجه، يتم عرض حتذير وتعود الشاشة إلى قائمة العرض.•
 أو أقل، 1600 تبلغ ISOال تتوفر وظيفة تنقيح الرونق إال مع الصور امللتقطة بقيمة حساسية •

 أو أكبر.480 × 640 وبحجم صورة 

وجه صغير

رجوعمعاينة

معاينة

حفظ

نعم
كال

حتفظ؟ هل 
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حترير الصور (الصور الثابتة)

مؤثرات املرشح: تطبيق مؤثرات املرشح الرقمي

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kمؤثر الترشيح املطلوب، واضغط على زر 

، تابع اختيار اللونعند اختيار مؤثرات أخرى خالف •
.3إلى اخلطوة 

k زر A مؤثرات املرشح d A زر A اختر صورة A (وضع العرض) cاضغط على زر 

الوصفاخليار

صورة شخصية 
ناعمة

يجعل خلفية األهداف البشرية غير واضحة. عند عدم اكتشاف أهداف 
بشرية، حافظ على املنطقة في وسط اإلطار محل التركيز البؤري واجعل 

املنطقة احمليطة غير واضحة.
يحتفظ باأللوان اخملتارة فقط ويجعل باقي األلوان باألبيض واألسود. اختيار اللون

ينتج أشعة شبيهة بالنجمة التي تشع إلى اخلارج من األهداف الساطعة تقاطع الشاشة
مثل انعكاسات الشمس وأضواء املدينة. مناسب للمشاهد الليلية.

ينشئ صورًا تبدو كما لو أنه مت التقاطها بعدسة عني سمكة. مناسب للصور عني السمكة
امللتقطة في وضع التكبير.

ينشئ صورًا تشبه الصور املقربة للديوراما. مناسب للصور التي يتم التقاطها أثناء مؤثر التصغير
النظر ألسفل من مكان مرتفع مع تواجد الهدف الرئيسي بجوار وسط اإلطار.

تقوم بإنشاء صور في إطار من الرسوم.تلوين
يقلل كثافة الضوء الطرفي من وسط صورة إلى حوافها.صورة باهتة احلواف

يكثف احلدود اخلارجية ويقلل من عدد األلوان إلنشاء صور لها طابع توضيح الصور
الرسوم التوضيحية.

صورة شخصية 
(ملون + أسود 

وأبيض)

يجعل ألوان خلفية األهداف البشرية أسود وأبيض. عند عدم اكتشاف أهداف 
بشرية، حافظ على املنطقة في وسط اإلطار محل التركيز البؤري واجعل 

املنطقة احمليطة باللونني األسود واألبيض.

مؤثرات المرشح

تقاطع الشاشة
اختيار اللون

صورة شخصية ناعمة

عني السمكة

تلوين
صورة باهتة احلواف

مؤثر التصغير

كيد تأ
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 الختيار اللون املراد HIاستخدم 2
.kاالحتفاظ به واضغط على زر 

.kقم مبعاينة النتيجة واضغط على زر 3
يتم إنشاء نسخة محررة.•
.Jللخروج دون حفظ النسخة، اضغط على •

موافق

اختيار اللون

معاينة

عحفظ جو ر
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قص: إنشاء نسخة مقصوصة
).84Aقم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم لتكبير الصورة (1
اضبط الصورة بحيث يظهر اجلزء الذي 2

ترغب في حفظه فقط، ثم اضغط على 
 (القائمة).dزر 
) g) iقم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم جتاه •

) لضبط معدل التكبير. اضبط معدل f) hأو 
.uالتكبير الذي يتم عنده عرض 

 للتمرير إلى اجلزء الذي ترغب في عرضه من الصورة.HIJKاستخدم زر االختيار املتعدد •

قم بتأكيد املنطقة التي تريد االحتفاظ 3
.kبها واضغط على الزر 

إلعادة اختيار اجلزء الذي ترغب في قصه، اضغط على •
J 2 للعودة إلى اخلطوة.

للخروج بدون حفظ الصورة املقصوصة، اضغط على •
.dزر 

.k واضغط على زر نعماختر 4
يتم إنشاء نسخة محررة.•

Bمالحظات حول القص
ال ُميكن حترير صور بانوراما سهلة.

Cحجم الصورة
تكون نسبة األبعاد (أفقي إلى رأسي) للنسخة املقصوصة هي نفس نسبة أبعاد الصورة األصلية.•
 أو أصغر، فإن الصورة تظهر بحجم 240 × 320 عندما يكون حجم الصورة للنسخة املقصوصة •

أصغر أثناء العرض.

3 . 03 . 0

تهذيب

رجوع حفظ

"هل حتفظ هذه الصورة
كما هي معروضة؟"

نعم
كال
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرضه

عرض شاشة التصوير.1
حتقق من املدة الزمنية املتبقية من وقت تسجيل •

الفيلم.
يوصى بأن تقوم بعرض إطار الفيلم الذي يشير إلى •

).97Aاملنطقة التي سيتم تسجيلها في الفيلم (

 تسجيل فيلم) b) eاضغط على زر 2
لبدء تسجيل الفيلم.

تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط •
اإلطار.

 إليقاف التسجيل مؤقتًا، kاضغط على الزر •
 مرة أخرى الستئناف التسجيل kواضغط على الزر 

 في HS(ما عدا في حالة حتديد فيلم بسرعة عالية 
). ينتهي التسجيل تلقائيًا إذا ظل خيارات الفيلم

متوقًفا بشكل مؤقت ملدة خمس دقائق تقريبًا.
ميكنك التقاط صورة ثابتة بالضغط على زر حترير الغالق •

).100Aأثناء تسجيل فيلم (

) مرة أخرى إلنهاء التسجيل.b) eاضغط على زر 3
اختر أي فيلم في وضع عرض إطار كامل 4

 لعرضه.kواضغط على زر 
تُعد أي صورة ذات أيقونة خيارات الفيلم فيلًما.•

العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرضه

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

تسجيل الفيلماملدة الزمنية املتبقية من وقت 

إطار الفيلم

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF

1 0 0 - 0 0 0 5 . M P 41 0 0 - 0 0 0 5 . M P 4
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

1 0 s1 0 s

خيارات الفيلم
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرضه

إطار الفيلم
) املوجودة في قائمة اإلعداد 163A (إعدادات الشاشة في معلومات الصورةاضبط •

 لعرض إطار الفيلم. حتقق من نطاق أحد األفالم في إطار الفيلم+معلومات تلقائيةعلى 
إطار قبل تسجيل الفيلم.

تقليل  أو خيارات الفيلمتختلف املنطقة التي يتم تسجيلها في الفيلم تبًعا إلعدادات •
 في قائمة الفيلم.اهتزاز فيلم

التركيز البؤري والتعريض الضوئي أثناء تسجيل األفالم
 AFوضع ميكن ضبط التركيز البؤري أثناء تسجيل الفيلم بالطريقة التالية وفًقا إلعداد •

)143A.من قائمة الفيلم (
-A (إعداد التهيئة املبدئية): يتم قفل التركيز البؤري عند تركيز بؤري تلقائي واحد 

بدء تسجيل الفيلم. لتنفيذ وظيفة تركيز بؤري تلقائي أثناء تسجيل الفيلم، اضغط 
.Jعلى زر االختيار املتعدد 

-B AFيتم ضبط التركيز البؤري على نحو متكرر حتى أثناء تسجيل الفيلم.  دائم :
 أثناء تسجيل الفيلم، يتم قفل التعرض الضوئي أو التركيز gعند الضغط على الزر 

 مرة أخرى.gالبؤري. إللغاء القفل، اضغط على زر 
 (تركيز بؤري يدوي)، قم بضبط التركيز E) هو 63Aعندما يكون وضع التركيز البؤري (•

البؤري يدويًا. ميكن ضبط التركيز البؤري أثناء تسجيل األفالم بتدوير زر االختيار املتعدد في 
عكس اجتاه عقارب الساعة للتركيز على األهداف البعيدة أو في اجتاه عقارب الساعة للتركيز 

على األهداف القريبة. ميكن كذلك ضبط التركيز البؤري عن طريق تدوير قرص التحكم. 
تركيز بؤري ) في قائمة اإلعداد على 170A (تخصيص التحكم بالزوم اجلانبياضبط 
 للتركيز البؤري من خالل استخدام مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.يدوي

تستمر الكاميرا في ضبط التعريض الضوئي أثناء تسجيل األفالم. عند الضغط على •
، يتم قفل التعريض الضوئي أو التركيز البؤري.gالزر 

 AE/AFزر قفل  عند الضغط عليه أثناء تسجيل األفالم وفقًا إلعداد Kتختلف وظيفة الزر •
)171A.في قائمة اإلعداد (
 K: الضغط على قفل تعريض تلقائي (تعليق) أو  فقطAEقفل عند الضبط على -

 مرة أخرى.Kيؤدي إلى قفل التركيز البؤري. إللغاء القفل، اضغط على الزر 
 يؤدي إلى قفل التعريض الضوئي. K: الضغط على  فقطAFقفل عند الضبط على -

 مرة أخرى.Kإللغاء القفل، اضغط على الزر 
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احلد األقصى لوقت تسجيل الفيلم
 دقيقة، حتى عند وجود مساحة خالية كافية 29ال ميكن أن تتجاوز مدة ملفات األفالم الفردية 

على بطاقة الذاكرة للتسجيل لفترة أطول.
 جيجا بايت حتى 4 جيجا بايت. إذا جتاوز حجم امللف 4احلد األقصى حلجم ملف فيلم واحد هو 

 دقيقة، فسيتم تقسيمه إلى عدة ملفات وال ُميكن عرضه 29وإن كانت مدة التسجيل أقل من 
).145Aباستمرار (

يتم عرض وقت التسجيل املتبقي لفيلم واحد على شاشة التصوير.•
قد ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى هذا احلد إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا.•
قد يختلف الوقت املتبقي الفعلي للتسجيل وفًقا حملتوى الفيلم أو حركة الهدف أو نوع •

بطاقة الذاكرة.
) أو V6 (سرعة فيديو فئة 6 ذات تصنيف سرعة فئة SDيوصى باستخدام بطاقات الذاكرة •

) أو d 2160/30p ) 4K UHD على خيارات الفيلمأسرع لتسجيل األفالم. عند ضبط 
c 2160/25p)  4K UHD يُوصى باستخدام بطاقات ذاكرة ،(UHS بسرعة مصنفة من 

) أو أسرع. عند استخدام بطاقة ذاكرة مع تصنيف فئة V30 (سرعة فيديو فئة 3الفئة 
سرعة أقل، قد يتوقف تسجيل الفيلم فجأة.

Bدرجة حرارة الكاميرا
قد تصبح الكاميرا ساخنة عند تسجيل األفالم لفترة زمنية طويلة أو عند استخدام الكاميرا في •

منطقة ساخنة. 
إذا أصبحت األجزاء الداخلية للكاميرا ساخنة للغاية عند تسجيل أفالم، فستتوقف الكاميرا عن •

). B10s التسجيل تلقائيًا. يتم عرض مقدار الوقت املتبقي حتى تتوقف الكاميرا عن التسجيل (
تتوقف الكاميرا عن التشغيل من تلقاء نفسها بعد أن تتوقف عن التسجيل. 

اترك الكاميرا قيد إيقاف التشغيل حتى تبرد األجزاء الداخلية.

مالحظات حول تسجيل الفيلم
Bمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم

يومض املؤشر الذي يوضح عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يوضح وقت •
ال تفتح حجيرة البطارية/غطاء فتحة بطاقة التسجيل املتبقي أثناء حفظ الصور أو األفالم. 

أثناء وميض أحد املؤشرات. إذ إن القيام بذلك قد  الذاكرة وال تخرج البطارية أو بطاقة الذاكرة
يؤدي إلى فقدان البيانات أو تلف الكاميرا أو بطاقة الذاكرة.

عند استخدام الذاكرة الداخلية للكاميرا، قد يستغرق حفظ األفالم بعض الوقت.•
، قد يتعذر حفظ الفيلم على الذاكرة الداخلية أو خيارات الفيلمعند استخدام بعض إعدادات •

نسخه من بطاقة الذاكرة إلى الذاكرة الداخلية.
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرضه

Bمالحظات حول األفالم املسجلة
قد يكون هناك بعض التدهور في جودة الصورة عند استخدام الزوم الرقمي.•
قد يتم سماع أصوات تشغيل مفتاح التحكم بالزوم والزوم وحركة محرك عدسة التركيز البؤري •

التلقائي وتقليل اهتزاز الفيلم وتشغيل الفتحة عند تغير السطوع في الفيلم املسجل.
قد حتدث الظواهر التالية على الشاشة أثناء تصوير فيلم. يتم حفظ هذه الظواهر في األفالم •

املسجلة.
قد تظهر شرائط في الصور التي يتم التقاطها في إضاءة الفلورسنت أو اإلضاءة مبصابيح بخار -

الزئبق أو مصابيح بخار الصوديوم.
قد تظهر األهداف التي تتحرك بسرعة من أحد جوانب اإلطار إلى اجلانب اآلخر، مثل قطار أو سيارة -

متحركة، بشكٍل منحرف.
قد تظهر صورة الفيلم بأكملها منحرفة عند حتريك الكاميرا.-
قد تترك اإلضاءة أو املناطق الساطعة األخرى صورًا ثابتة عند حتريك الكاميرا.-
وفًقا للمسافة التي يبعدها الهدف أو مقدار الزوم املستخدم، قد تظهر خطوط ملونة على •

األهداف ذات مناذج التكرار (النسيج أو النوافذ الشبكية أو ما إلى ذلك) أثناء تسجيل الفيلم وعرضه. 
وحتدث هذه الظاهرة عندما يتداخل النموذج املوجود بالهدف وتخطيط مستشعر الصورة مع 

بعضهما البعض؛ وال يشير ذلك إلى وجود خلل.
Bمالحظات حول تقليل االهتزاز أثناء تسجيل الفيلم

، تصبح زاوية تشغيل (هجني)) في قائمة الفيلم على 151A (تقليل اهتزاز فيلمعند ضبط •
الصورة (أي، املنطقة املرئية في اإلطار) أضيق أثناء تسجيل الفيلم.

 على تقليل اهتزاز فيلمعند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير، اضبط •
 لتفادي األخطاء احملتملة التي تتسبب فيها هذه الوظيفة.إيقاف

Bمالحظات حول التركيز البؤري التلقائي لتسجيل األفالم
). في حالة حدوث ذلك، اضبط التركيز 76Aقد ال يعمل التركيز البؤري التلقائي كما هو متوقع (

) أو جرب ما يلي:63A ،64بواسطة تركيز بؤري يدوي (
 (إعداد التهيئة املبدئية) قبل تركيز بؤري تلقائي واحد في قائمة الفيلم على AFوضع اضبط .1

بدء تسجيل الفيلم.
قم بتأطير هدف آخر (يكون موجودًا على نفس املسافة التي يبعدها الهدف املطلوب عن الكاميرا) .2

) لبدء التسجيل، وعدل التركيب.b)  eفي وسط اإلطار، واضغط على زر 
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التقاط صور ثابتة أثناء تسجيل األفالم

في حالة الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى 
النهاية أثناء تسجيل فيلم، يتم حفظ إطار واحد كصورة 

). يستمر تسجيل الفيلم أثناء عملية JPEGثابتة (صورة 
حفظ الصورة الثابتة.

 على Qميكن التقاط صورة ثابتة عندما يظهر •
، فلن ميكن التقاط صورة ثابتة.zالشاشة. عند عرض 

حجم الصورة الثابتة املُلتقطة هو نفس حجم صورة •
). تُثبّت جودة الصورة على خيار 146Aالفيلم (

Normal.

Bمالحظات حول التقاط صورة ثابتة أثناء تسجيل الفيلم
ال ميكن حفظ صور ثابتة أثناء تسجيل الفيلم في احلاالت التالية:•

إذا كانت مدة تسجيل الفيلم املتبقية أقل من خمس ثواٍن-
HS) على خيار فيلم بسرعة عالية 145A (خيارات الفيلمعند ضبط -
قد ال يتم عرض إطارات الفيلم التي مت تسجيلها أثناء التقاط صورة ثابتة بسالسة.•
األصوات الصادرة عن تشغيل زر حترير الغالق عند حفظ صورة ثابتة ميكن سماعها في الفيلم املسجل.•
إذا حتركت الكاميرا أثناء الضغط على زر حترير الغالق، فقد تظهر الصورة غير واضحة.•

Cالتقاط الصور الثابتة باستخدام أوضاع التحكم بشاشة اللمس
ُميكنك أيًضا التقاط صور ثابتة أثناء تسجيل األفالم من خالل 

 املوجود على الشاشة.Qالنقر فوق 

التقاط صور ثابتة أثناء تسجيل األفالم

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF

2 5 m  0 s2 5 m  0 sAF
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تصوير أفالم منقضة

ميكن أن تلتقط الكاميرا صورًا ثابتة تلقائيًا في فاصل زمني محدد إلنشاء أفالم منقضة تصل 
 ثواٍن تقريبًا.10مدتها إلى 

 إطارًا في 30 في قائمة الفيلم على معدل تسجيل الفيلم اإلطارعند ضبط إعداد •
. وعند e 1080/30p صورة وحفظها مبعدل 300، يتم التقاط )30p/60pالثانية (

 صورة وحفظها مبعدل 250، يتم التقاط )25p/50p إطارًا في الثانية (25الضبط على 
S 1080/25p.

تركز الكاميرا على املنطقة املوجودة في وسط اإلطار.1 تركز الكاميرا إلى ما ال نهاية.2 مناسبة لتسجيل حركة النجوم. التركيز البؤري ثابت إلى ما ال نهاية.3 يتحرك الزوم إلى أقصى موضع للزاوية الواسعة تلقائيًا. موضع زوم التقريب محدد على زاوية 4
]).135 ملم [35 ملم تقريبًا (في تهيئة 300الصورة التي تعادل تلك اخلاصة بعدسة  تظهر حركة النجوم كخطوط الضوء بسبب معاجلة الصورة. التركيز البؤري ثابت إلى ما ال نهاية.5

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kأحد األنواع، واضغط على زر 

تصوير أفالم منقضة

k زر A فيلم منقض d A N زر y Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 

النوع (وقت التصوير املطلوب)
مدة الفاصل الزمني

 إطارًا في الثانية 30
)30p/60p(

 إطارًا في الثانية 25
)25p/50p(

O) ثانية2.4 ثانية12 دقائق)10  مشهد للمدينة 
P) ثواِن6 ثواٍن25 دقيقة)25 منظر طبيعي 
Q) ثانية12 ثوان210 دقيقة)50 غروب الشمس 
R) ًثانية36 ثانية430، 3 دقيقة)150 السماء ليال 
S) ثانية36 ثانية530، 4 دقيقة)150 حركة النجوم 

السماء ليالً (150 دقيقة)

فيلم منقض

مشهد للمدينة (10 دقائق)
منظر طبيعي (25 دقيقة)
غروب الشمس (50 دقيقة)

حركة النجوم (150 دقيقة)
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تصوير أفالم منقضة

اختر ما إذا كنت تريد تثبيت التعريض 2
الضوئي (السطوع) أم ال، واضغط على 

 دقيقة)150حركة النجوم ( (ما عدا kزر 
).دقيقة)150السماء ليًال (و
، تشغيل قفل تعريض ضوئي تلقائيعند اختيار •

يتم استخدام التعريض الضوئي املستخدم في أول 
صورة جلميع الصور. عند تغير السطوع بشكٍل كبير 

.إيقاف قفل تعريض ضوئي تلقائيعند حدوث الغسق مثًال، فمن املستحسن 

قم بتثبيت الكاميرا باستخدام أداة مثل حامل ثالثي األرجل.3
اضغط على زر حترير الغالق اللتقاط 4

الصورة األولى.
) قبل حترير الغالق 68Aاضبط قيمة درجة اإلضاءة (•

للصورة األولى. ال ميكن تغيير قيمة درجة اإلضاءة بعد 
التقاط الصورة األولى. يتم تثبيت التركيز البؤري 

وتدرج اللون عند التقاط الصورة األولى.
يتم حترير الغالق تلقائيًا في الصورة الثانية والصور •

الالحقة.
قد يتم إيقاف تشغيل الشاشة عندما ال تلتقط الكاميرا صورًا. يومض مصباح التشغيل •

أثناء توقف الشاشة.
 صورة.250 أو 300ينتهي التصوير تلقائياً عند التقاط •
 إلنهاء التصوير قبل انقضاء مدة التصوير املطلوبة وقم بإنشاء فيلم kاضغط على زر •

منقض.
ال ميكن حفظ الصور الثابتة والصوتية.•

Bمالحظات حول الفيلم املنقض
ال ميكن أن تلتقط الكاميرا أي صور في حالة عدم إدخال بطاقة الذاكرة.•
ال تقم بتدوير قرص الوضع أو إزالة بطاقة الذاكرة حتى ينتهي التصوير.•
استخدم بطارية مشحونة بشكٍل كاٍف لتجنب إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل غير متوقع. •
).b) eال ميكن تسجيل أفالم سريعة بالضغط على زر •
) في قائمة 168A (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن إعداد •

اإلعداد.

إيقاف قفل تعريض ضوئي تلقائي

تشغيل قفل تعريض ضوئي تلقائي

منظر طبيعي (25 دقيقة)

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
5 0 05 0 01 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4

0 . 00 . 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 0 01 0 0
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع الفيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

تنشئ الكاميرا فيلًما قصيرًا تصل مدته إلى حوالي 
) عن S 1080/25p أو e 1080/30pثانية (30

طريق تسجيل ودمج عدة مقاطع فيديو مدتها ثواٍن 
عديدة تلقائيًا.

 (القائمة) وقم بتهيئة dاضغط على زر 1
اإلعدادات اخلاصة بتسجيل األفالم.

: لضبط عدد مقاطع الفيلم التي عدد اللقطات•
تسجلها الكاميرا ووقت التسجيل اخلاص بكل مقطع 

مقطع 15فيلم. وبشكل افتراضي، تسجل الكاميرا 
 ثانية لكل مقطع إلنشاء 2فيلم يصل مدته إلى 

 ثانية.30فيلم قصير يصل مدته إلى 
): لتطبيق املؤثرات اخملتلفة على األفالم عند التصوير.104A (املؤثرات اخلاصة•

وميكن تغيير املؤثرات لكل مقطع فيلم.
) 2A: لتحديد موسيقى اخللفية. حرك مفتاح التحكم بالزوم (موسيقى خلفية•

) ملعاينتها.g) iجتاه 
 أو زر حترير الغالق للخروج من القائمة.dبعد اكتمال اإلعدادات، اضغط على زر •

 تسجيل فيلم) b) eاضغط على زر 2
لتسجيل مقطع فيديو.

تتوقف الكاميرا تلقائيًا عن تسجيل مقطع الفيلم •
.1عند انقضاء الوقت احملدد في اخلطوة 

ميكن إيقاف تسجيل مقطع الفيلم بشكل مؤقت.•
).105A" (اإليقاف املؤقت لتسجيل الفيلمانظر "

حتقق من مقطع الفيلم املسجل، أو 3
احذفه.

.kللتحقق منه، اضغط على زر •
. ميكن حذف آخر مقطع lحلذفه، اضغط على زر •

فيلم مسجل أو جميع مقاطع الفيلم.
الستمرار تسجيل مقاطع الفيلم، كرر العملية في •

.2اخلطوة 
.1لتغيير التأثيرات، قم بالرجوع إلى اخلطوة •

وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع الفيلم 
إلنشاء أفالم قصيرة)

عرض األفالم القصيرة
عدد اللقطات

املؤثرات اخلاصة
موسيقى خلفية
إنهاء التسجيل

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

0
15

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0

معاينة
2 4 m 3 6 s2 4 m 3 6 s

0 . 00 . 0

12
15

1 / 2 5 01 / 2 5 01 0 01 0 0

عدد مقاطع الفيلم 
املسجلة
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع الفيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

احفظ عرض الفيلم القصير.4
يتم حفظ عرض األفالم القصيرة عندما تنتهي الكاميرا من تسجيل عدد مقاطع الفيلم •

احملدد.
حلفظ عرض األفالم القصيرة قبل انتهاء الكاميرا من تسجيل العدد احملُدد ملقاطع الفيلم، •

.إنهاء التسجيل عند عرض شاشة وضع االستعداد للتصوير، ثم حدد dاضغط على الزر 
يتم حذف مقاطع الفيلم عند حفظ عرض األفالم القصيرة.•

املؤثرات اخلاصة

، معالج متقاطع أو اختيار اللونعند حتديد •
 الختيار اللون HIاستخدم زر االختيار املتعدد 

 لتطبيق اللون.kاملرغوب، واضغط على زر 

الوصفالوظيفة
O  يقوم بتنعيم الصورة بإضافة بهتان طفيف إلى الصورة بأكملها.ناعم
P بني داكن مثير 

للذكريات
يضيف درجة لون بني داكن وتقليل التباين حملاكاة خصائص صورة 

قدمية.
Fيقوم بإنشاء صورة أبيض وأسود بتباين قوي. أحادي اللون عالي التباين
Iيحتفظ باأللوان اخملتارة فقط ويجعل باقي األلوان باألبيض واألسود. اختيار اللون
lيقوم بزيادة صفاء اللون للصورة بأكملها إلنشاء شكل ساطع. زاٍه
oيضفي مظهرًا غامًضا على الصورة بناًء على لون معني. معالج متقاطع

m يضفي تدرًجا لونيًا مائًال إلى األصفر على الصورة بأكملها وتعتيم 1 مؤثر كاميرا لعبة
احلد اخلارجي للصورة.

n يقلل صفاء اللون للصورة بأكملها وتعتيم احلد اخلارجي للصورة.2 مؤثر كاميرا لعبة
bتعكس النصف األيسر من الصورة من املركز إلنشاء صورة متماثلة. املرآة

k إيقاف (إعداد التهيئة 
ال يتم تطبيق أي مؤثر على الصورة.املبدئية)

موافق

اختيار اللون
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع الفيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

العمليات أثناء عرض مقطع الفيلم
لضبط مستوى الصوت، حرِّك مفتاح التحكم بالزوم أثناء 

).2Aتشغيل مقطع الفيلم (
تظهر أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة.

ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه باستخدام زر االختيار 
 الختيار أحد أوضاع التحكم ثم الضغط JKاملتعدد 
.kعلى زر 

Bمالحظة حول تسجيل عرض األفالم القصيرة
ال ميكن أن تسجل الكاميرا أي أفالم في حالة عدم إدخال بطاقة الذاكرة.•
ال تستبدل بطاقة الذاكرة إال بعد حفظ عرض األفالم القصيرة.•

Cاإليقاف املؤقت لتسجيل الفيلم
 إذا قمت بالضغط e  4608×2592 وحجم صورة Normalميكن التقاط صورة ثابتة بجودة صورة •

على زر حترير الغالق عند عرض شاشة االستعداد للتصوير.
ميكنك إيقاف تسجيل الفيلم مؤقتًا وعرض الصور أو إدخال أوضاع تصوير أخرى اللتقاط الصور. يتم •

استئناف تسجيل الفيلم عند إدخال وضع عرض األفالم القصيرة مرة أخرى.
الوظائف املتاحة في وضع عرض األفالم القصيرة

)61Aمؤقت ذاتي (•
)63Aوضع التركيز البؤري (•
)68Aقيمة درجة اإلضاءة (•
)103Aقائمة عرض األفالم القصيرة (•
)145Aقائمة خيارات الفيلم (•

الوصفاأليقونةالوظيفة
 إلرجاع الفيلم.kاستمر في الضغط على زر Aاإلرجاع

 لتقدمي الفيلم بسرعة.kاستمر في الضغط على زر Bالتقدمي السريع

Eاإليقاف املؤقت

اإليقاف املؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املدرجة أدناه أثناء اإليقاف 
املؤقت.
C

 kإرجاع الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 
لإلرجاع باستمرار.

D
 kتقدمي الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 

للتقدمي باستمرار.
F.استئناف العرض

للرجوع إلى شاشة التصوير.Gإنهاء العرض
حفظ عرض األفالم القصيرة باستخدام مقاطع الفيلم املسجلة.pإنهاء التسجيل

أوضاع التحكم بالعرض
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العمليات أثناء عرض الفيلم

لضبط مستوى الصوت، حرك مفتاح التحكم بالزوم أثناء 
).2Aعرض الفيلم (

قم بتدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم للتقدمي 
السريع أو اإلرجاع.

تظهر أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة.
ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه باستخدام زر االختيار 

 الختيار أحد أوضاع التحكم ثم الضغط JKاملتعدد 
.kعلى زر 

ميكن كذلك تقدمي أو إرجاع الفيلم إطارًا واحًدا بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم.*

Cتشغيل لوحة اللمس أثناء عرض الفيلم
). انقر فوق الشاشة في حالة إيقاف 7Aانقر فوق الشاشة أثناء عرض الفيلم إليقاف الفيلم مؤقتًا (

الفيلم مؤقتًا الستئناف العرض.

العمليات أثناء عرض الفيلم

الوصفاأليقونةالوظيفة
 إلرجاع الفيلم.kاستمر في الضغط على زر Aاإلرجاع

التقدمي 
 لتقدمي الفيلم بسرعة.kاستمر في الضغط على زر Bالسريع

اإليقاف 
Eاملؤقت

اإليقاف املؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املدرجة أدناه أثناء اإليقاف 
املؤقت.
C

 لإلرجاع kإرجاع الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 
*باستمرار.

D
 للتقدمي kتقدمي الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 

*باستمرار.

F.استئناف العرض
I.استقطاع اجلزء املطلوب من الفيلم وحفظه كملف منفصل
H.استقطاع إطار واحد من الفيلم وحفظه كصورة ثابتة

الرجوع إلى وضع عرض إطار كامل.Gاإلنهاء

مؤشر مستوى الصوت

عند اإليقاف املؤقت
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عند حترير األفالم، استخدم بطارية مشحونة بشكل كاف ملنع إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء 
، ال ميكن حترير الفيلم.Bالتحرير. عندما يكون مؤشر مستوى شحن البطارية 

استقطاع اجلزء املطلوب فقط من الفيلم
ميكن حفظ اجلزء املطلوب من الفيلم املسجل كملف منفصل. 

قم بعرض الفيلم املطلوب وتوقف مؤقتًا عند نقطة البداية من اجلزء الذي 1
).106Aتود استقطاعه (

 الختيار JKاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، ثم اضغط على زر Iوضع التحكم 

 (اختيار نقطة M لتحديد HIاستخدم 3
البدء).

 أو قم بتدوير قرص التحكم لتحريك JKاستخدم •
نقطة البدء. ُميكنك أيًضا ضبطه عن طريق حتريك 

).7Aأيقونة نقطة البداية (
 (رجوع)، واضغط على Oإللغاء التحرير، قم باختيار •

.kزر 

 (اختيار نقطة N لتحديد H Iاستخدم 4
النهاية).

 أو قم بتدوير قرص التحكم لتحريك JKاستخدم •
نقطة النهاية. ُميكنك أيًضا ضبطه عن طريق حتريك 

أيقونة نقطة النهاية.
، F الختيار HIملعاينة اجلزء اخملصص، استخدم •

 مرة أخرى k. اضغط على زر kثم اضغط على زر 
إليقاف املعاينة.

حترير األفالم

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

1 m  0 s1 m  0 s

اختيار نقطة البدء

نقطة البدء

3 0 s3 0 s

اختيار نقطة النهاية

نقطة النهاية
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 (حفظ)، m الختيار HIاستخدم 5
.kواضغط على زر 

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة حلفظ •
الفيلم.

Bمالحظات حول استقطاع الفيلم
ال ميكن حترير الفيلم الذي مت إنشاؤه بالتحرير مرة أخرى.•
قد يختلف اجلزء املقصوص الفعلي من الفيلم قليًال عن اجلزء احملدد باستخدام نقاط البداية والنهاية.•
ال ميكن قص األفالم بحيث تكون مدتها أقل من ثانيتني.•

حفظ إطار من فيلم كصورة ثابتة
ميكن استقطاع اإلطار املطلوب من فيلم مسجل وحفظه كصورة ثابتة.

قم بإيقاف الفيلم مؤقتًا واعرض اإلطار ليتم •
).106Aاستقطاعه (

 الختيار وضع التحكم JKاستخدم زر االختيار املتعدد •
H ثم اضغط على زر ،k.

 عند ظهور مربع حوار التأكيد، واضغط على نعمحدد •
 حلفظ الصورة.kزر 

يتم حفظ الصورة الثابتة مع إعداد جودة الصورة على •
. يتم حتديد حجم الصورة بواسطة حجم صورة عادي

).146Aالفيلم األصلي (

Bالقيود على استقطاع الصور الثابتة
.HSال ميكن استقطاع صور ثابتة من أي فيلم مسجل بخيار فيلم بسرعة عالية 

3 0 s3 0 s

حفظ

1 m 3 0 s1 m 3 0 s

نعم
كال

هل تنسخ هذا االطار كصورة ثابتة؟
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توصيل الكاميرا بتلفاز أو طابعة أو 
كمبيوتر
110.................................................................................................................................استخدام الصور

111.................................................................................................................عرض الصور على التلفاز
112................................................................................................................طباعة صور دون كمبيوتر

ViewNX-i(...................................................................................116نقل الصور إلى الكمبيوتر (
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استخدام الصور

 لالستمتاع بالصور امللتقطة، ميكنك أيًضا SnapBridgeباإلضافة إلى استخدام تطبيق 
استخدام الصور بطرٍق متنوعة من خالل توصيل الكاميرا باألجهزة املوضحة أدناه.

B مالحظات حول توصيل الكابالت بالكاميرا

تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا قبل توصيل أو فصل الكابالت. حتقق من شكل القوابس واجتاهاتها •
وال تعمد إلى إدخال القوابس أو نزعها بزاوية.

 EH-62Fتأكد من أن بطارية الكاميرا مشحونة بشكٍل كاٍف. عند استخدام محول التيار املتردد •
(متوفر بشكل منفصل)، فإنه ميكن تشغيل هذه الكاميرا من مأخذ تيار كهربي. جتنب متاًما، حتت أي 

. وعدم اتباع هذا التنبيه قد يتسبب في ارتفاع EH-62Fظرف، استعمال محول تيار متردد بخالف 
درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.

للحصول على معلومات حول طرق التوصيل والعمليات التالية، ارجع إلى الوثائق املرفقة مع اجلهاز •
باإلضافة إلى هذا املستند.

استخدام الصور

عرض الصور على التلفاز
ميكن عرض الصور واألفالم التي مت تصويرها باستخدام الكاميرا على التلفاز.

 املتوفر باألسواق مبقبس الدخل HDMIطريقة التوصيل: قم بتوصيل كابل 
HDMI.اخلاص بالتلفاز 

طباعة صور دون كمبيوتر
، ميكنك طباعة PictBridgeإذا قمت بتوصيل الكاميرا بطابعة متوافقة مع 

الصور دون استخدام كمبيوتر.
 بالطابعة USBطريقة التوصيل: قم بتوصيل الكاميرا مباشرةً مبنفذ 

.USBباستخدام كابل 
)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

ميكنك نقل الصور واألفالم إلى الكمبيوتر لعرضها وحتريرها. 
 بالكمبيوتر باستخدام USBطريقة التوصيل: قم بتوصيل الكاميرا مبنفذ 

.USBكابل 
 على جهاز الكمبيوتر.ViewNX-iقبل التوصيل بالكمبيوتر، قم بتثبيت •

افتح غطاء املوصل.

 صغير HDMIموصل 
)D(نوع 

أدخل القابس.

 صغيرUSBموصل 
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عرض الصور على التلفاز

قم بإيقاف الكاميرا وتوصيلها بالتلفاز.1
حتقق من شكل القوابس واجتاهاتها وال تعمد إلى إدخال القوابس أو نزعها بزاوية.•

اضبط دخل التلفاز على دخل خارجي.2
انظر الوثائق املرفقة مع التلفاز ملعرفة التفاصيل.•

 (العرض) cاضغط مع االستمرار على زر 3
لتشغيل الكاميرا.

يتم عرض الصور على التلفاز.•
لعرض األفالم التي مت حفظها باستخدام •

d 2160/30p)  4K UHD أو (c 2160/25p 
) 4K UHD 4) بجودةK UHD فاستخدم كابل تليفزيون ،
.4K يدعم جودة HDMIو

B مالحظات في حال توصيل كابلHDMI
عند قيامك بتبديل الكاميرا إلى وضع التصوير، تُعرض شاشة التصوير، ولكن ال ميكنك التصوير •

.HDMIأثناء االتصال بكابل 
، ولكن ال يتم إخراج الصوت.HDMIتُعرض شاشة التصوير اخلاصة بالكاميرا على الشاشة خملرجات •
.HDMIال يتم عرض معلومات التصوير والصور على الشاشة خملرجات •
.HDMIال ُميكنك إجراء عمليات اللمس في حال اتصال كابل •
.HDMIال ميكن اختيار قائمة الشبكة في حال اتصال كابل •

عرض الصور على التلفاز

 صغير HDMIموصل 
)D(نوع 

HDMIمبقبس 
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طباعة صور دون كمبيوتر

 توصيل الكاميرا بالطابعة مباشرةً PictBridgeميكن ملستخدمي الطابعات املتوافقة مع 
وطباعة الصور بدون استخدام كمبيوتر.
توصيل الكاميرا بطابعة

قم بتشغيل الطابعة.1
.USBقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتوصيلها بالطابعة باستخدام كابل 2

حتقق من شكل القوابس واجتاهاتها وال تعمد إلى إدخال القوابس أو نزعها بزاوية.•

يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا.3
اختيار ) على شاشة الكاميرا، ويتبعها شاشة PictBridge) 1يتم عرض شاشة بدء •

).2 (الطابعة

B إذا لم يتم عرض شاشة بدء التشغيلPictBridge
)، فقد تتعذر طباعة الصور 175A (شحن بالكمبيوتر بالنسبة لوضع تلقائيعند اختيار 

عند توصيل الكاميرا بشكل مباشر ببعض الطابعات. إذا لم يتم عرض شاشة بدء التشغيل 
PictBridge بعد تشغيل الكاميرا، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وفصل كابل USB اضبط .

 وأعد توصيل الكاميرا بالطابعة.إيقاف على شحن بالكمبيوتر

طباعة صور دون كمبيوتر

اختيار الطابعة
15/11/2019 No.   32   32

تأكيد

12
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طباعة صور دون كمبيوتر

طباعة الصور واحدة بعد األخرى
 الختيار JKاستخدم زر االختيار املتعدد 1

.kالصورة املطلوبة، واضغط على زر 
للتبديل  ) f) hحرك مفتاح التحكم بالزوم جتاه •

 للتبديل إلى عرض  )g) iإلى عرض صور مصغرة أو 
إطار كامل.

 واضغط النسخ الختيار HIاستخدم 2
.kعلى زر 

 لضبط العدد املطلوب من النسخ HIاستخدم •
.k(حتى تسعة) واضغط على زر 

.k واضغط على زر حجم الورقاختر 3
.kاختر حجم الورق املطلوب واضغط على زر •
للطباعة باستخدام إعداد حجم الورق الذي متت •

.تهيئة مبدئيةتهيئته على الطابعة، اختر 
تختلف خيارات حجم الورق املتوفرة في الكاميرا •

وفًقا للطابعة املستخدمة.

.k واضغط على زر بدء الطباعةاختر 4
تبدأ عملية الطباعة.•

اختيار الطابعة
15/11/2019 No.   32   32

تأكيد

PictBr idge

بدء الطباعة
النسخ

حجم الورق

طبعة1

PictBr idge

بدء الطباعة
النسخ

حجم الورق

طبعة4

PictBr idge

بدء الطباعة
النسخ

حجم الورق

طبعة4
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طباعة صور دون كمبيوتر

طباعة صور متعددة
، اختيار الطباعةعند عرض شاشة 1

 (القائمة).dاضغط على زر 

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، واضغط على زر حجم الورق

.kاختر حجم الورق املطلوب واضغط على زر •
للطباعة باستخدام إعداد حجم الورق الذي متت •

.تهيئة مبدئيةتهيئته على الطابعة، اختر 
تختلف خيارات حجم الورق املتوفرة في الكاميرا •

وفًقا للطابعة املستخدمة.
.dللخروج من قائمة الطباعة؛ اضغط على زر •

طباعة جميع  أو اختيار الطباعةاختر 3
.k، واضغط على زر الصور

اختيار الطابعة
15/11/2019 No.   32   32

تأكيد

اختيار الطباعة
طباعة جميع الصور

حجم الورق

قائمة الطباعة

اختيار الطباعة
طباعة جميع الصور

حجم الورق

قائمة الطباعة
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طباعة صور دون كمبيوتر

اختيار الطباعة
 صورة) وعدد 99قم باختيار الصور (حتى 

 نُسخ) لكل صورة.9النُسخ (حتى 
 الختيار JKاستخدم زر االختيار املتعدد •

 لتحديد عدد HIالصور، واستخدم 
النسخ املراد طباعتها.

تتم اإلشارة إلى الصور احملددة للطباعة •
 وعدد النسخ املراد طباعتها. aبالرمز 

إللغاء اختيار الطباعة، حدد عدد النسخ 
.0إلى 

) للتبديل إلى عرض إطار كامل أو g) i قم بتدوير مفتاح التحكم بالزوم جتاه •
) للتبديل إلى عرض صور مصغرة.f) h جتاه 

 بعد اكتمال اإلعداد. عند عرض شاشة تأكيد عدد نسخ kاضغط على زر •
 لبدء الطباعة.k واضغط على زر بدء الطباعةالطباعة، اختر 

طباعة جميع الصور
تتم طباعة نسخة واحدة من جميع الصور احملفوظة في الذاكرة الداخلية أو بطاقة 

الذاكرة.
 واضغط على بدء الطباعةعند عرض شاشة تأكيد عدد نسخ الطباعة، اختر •

 لبدء الطباعة.kزر 

5

1 1

3
تأكيد

اختيار الطابعة
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)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

ViewNX-iتثبيت برنامج 
 هو برنامج خاص بشركة نيكون يتيح لك نقل الصور واألفالم إلى جهاز ViewNX-iبرنامج 

الكمبيوتر اخلاص بك الستعراضها وتعديلها.
 من املواقع التالية واتبع ViewNX-i، قم بتنزيل آخر إصدار من مثبت ViewNX-iلتثبيت 

التعليمات املعروضة على الشاشة إلكمال التثبيت.
https://downloadcenter.nikonimglib.com

للحصول على متطلبات النظام وغيرها من املعلومات، راجع موقع الويب اخلاص بشركة نيكون 
في منطقتك.

نقل الصور إلى جهاز كمبيوتر
قد تتغير العناصر املعروضة على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك عندما تقوم بتحديث إصدار نظام 

التشغيل أو البرنامج.

قم بتجهيز بطاقة ذاكرة حتتوي على صور.1
ميكنك استخدام أيٍّ من األساليب التالية لنقل الصور من بطاقة الذاكرة إلى جهاز كمبيوتر.

: أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة جهاز /قارئ البطاقةSDفتحة بطاقة الذاكرة •
الكمبيوتر اخلاص بك أو قارئ البطاقة (متوفر باألسواق) املتصل بالكمبيوتر.

: قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة في  مباشرUSBتوصيل •
. USBالكاميرا. وبعدئٍذ، قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل 

يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا. 
لنقل الصور احملفوظة على ذاكرة الكاميرا الداخلية، أخرج بطاقة الذاكرة من الكاميرا قبل 

توصيلها بالكمبيوتر.

Bمالحظات حول توصيل الكاميرا بكمبيوتر
 من الكمبيوتر. فقد يتسبب توصيل USBافصل جميع األجهزة األخرى التي تعمل بواسطة 

 بنفس الكمبيوتر في آٍن USBالكاميرا واألجهزة األخرى التي يتم تشغيلها بواسطة منفذ 
واحد في تعطل الكاميرا أو اإلمداد الزائد بالطاقة من الكمبيوتر، األمر الذي قد ينجم عنه تلف 

الكاميرا أو بطاقة الذاكرة.

) ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (
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)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

.Nikon Transfer 2إذا مت عرض رسالة تلزمك باختيار أحد البرامج، حدد 
Windows 7عند استخدام •

إذا مت عرض مربع احلوار املبني على اليسار، اتبع 
.Nikon Transfer 2اخلطوات أدناه لتحديد 

 Import pictures andفي 1
videos استيراد الصور) 

 Change، انقر فوق والفيديو)
program(تغيير البرنامج)  سيتم .

عرض مربع حوار اختيار برنامج؛ اختر 
Nikon Transfer 2 وانقر فوق OK 

.(موافق)
 نقرًا مزدوًجا.Nikon Transfer 2انقر فوق أيقونة 2

Windows 8.1 أو Windows 10عند استخدام •
إذا مت عرض مربع احلوار املبني على اليسار، اضغط على مربع 

 (استيراد ملف)/Import Fileاحلوار ثم انقر فوق 
Nikon Transfer 2.

macOS أو OS Xعند استخدام •
 (التقاط Image Capture تلقائيًا، فقم بتشغيل تطبيق Nikon Transfer 2إذا لم يبدأ 

 Nikon أثناء اتصال الكاميرا والكمبيوتر اخلاص بك، واختر Mac الذي يأتي مع صورة)
Transfer 2.كتطبيق افتراضي للفتح عند اتصال الكاميرا بالكمبيوتر 

إذا كانت بطاقة الذاكرة حتتوي على كمية كبيرة من الصور، قد يستغرق بدء برنامج 
Nikon Transfer 2 بعض الوقت. انتظر إلى أن يتم بدء تشغيل برنامج Nikon Transfer 2.

B مالحظات حول توصيل كابلUSB
.USBهذه العملية غير مضمونة إذا كانت الكاميرا متصلة بجهاز الكمبيوتر عبر محور توصيل 

C استخدامViewNX-i
تصفح املساعدة عبر اإلنترنت ملزيد من املعلومات.
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)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

. (بدء النقل)Start Transfer، انقر فوق Nikon Transfer 2بعد تشغيل 2

 ويتم عرض ViewNX-iيبدأ نقل الصورة. عند اكتمال نقل الصورة، يتم تشغيل برنامج •
الصور املنقولة.

قم بإنهاء االتصال.3
إذا كنت تستخدم قارئ البطاقة أو فتحة البطاقة، فاختر اخليار املناسب في نظام تشغيل •

الكمبيوتر إلخراج القرص القابل لإلزالة املطابق لبطاقة الذاكرة، ثم قم بإخراج بطاقة 
الذاكرة من قارئ البطاقة أو فتحة البطاقة.

.USBفي حالة توصيل الكاميرا بالكمبيوتر، أوقف تشغيلها وافصل كابل •

CCapture NX-D
 للموالفة الدقيقة للصور أو لتغيير اإلعدادات اخلاصة Nikon’s Capture NX-Dاستخدم برنامج 

 وحفظها بتهيئات أخرى. وهو متاح للتنزيل من موقع الويب التالي:RAWبصور 
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Start Transfer 
(بدء النقل)
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عمليات تشغيل القائمة

 (القائمة).dميكنك حتديد القوائم الواردة أدناه بالضغط على زر 
•A2، 1 قائمة التصوير
•e1 قائمة الفيلم
•c3 قائمة العرض
•Jقائمة الشبكة 
•zقائمة اإلعداد 
تختلف أيقونات القائمة، وخيارات اإلعدادات املتاحة، حسب وضع التصوير.2 عند ظهور شاشة التصوير.dاضغط على الزر 1  عند ظهور شاشة العرض.dاضغط على الزر 3

 (القائمة).dاضغط على الزر 1
تظهر القائمة.•

اضغط على زر االختيار 2
.Jاملتعدد 

تُعرض أيقونة القائمة احلالية •
باللون األصفر.

اختر أيقونة القائمة واضغط 3
.kعلى الزر 

خيارات القائمة قابلة لالختيار.•

عمليات تشغيل القائمة

جودة الصورة
حجم الصورة

قائمة التصوير

أيقونات القائمة

منطقة التوقيت والتاريخ

ختم التاريخ

إعدادات الشاشة

مؤقت ذاتي: بعد التحرير
تقليل اهتزاز صورة

EVF التبديل التلقائي لـ 

AF مساعدة

تهيئة
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عمليات تشغيل القائمة

اختر خيار قائمة واضغط على 4
.kزر 
ال ميكن حتديد خيارات قائمة بعينها، •

وذلك حسب وضع التصوير احلالي أو 
حالة الكاميرا.

اختر أحد اإلعدادات واضغط 5
.kعلى الزر 

يتم تطبيق اإلعداد احملدد.•
عندما تنتهي من استخدام •

.dالقائمة، اضغط على الزر 
عند عرض أي قائمة، ميكنك •

التبديل إلى وضع التصوير 
بالضغط على زر حترير الغالق أو 

 .)b) eزر

Cتشغيل قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد عند عرض قائمة
عند عرض قائمة أو عناصر اإلعداد، ميكنك حتديد أحد خيارات القائمة بتدوير قرص التحكم أو زر 

االختيار املتعدد.
Cتشغيل لوحة اللمس في القوائم

).7Aميكنك استخدام لوحة اللمس لتشغيل القوائم (

 (الوظيفة)wاستخدام زر 
، A ،B في الوضع wعند الضغط على الزر 

C أو D ميكنك تهيئة خيارات القائمة ،
مسبًقا سريًعا (عندما يكون إعداد احملفوظة 

لتحديد خيار قائمة ). مستمرالتهيئة املبدئية 
، واختر القائمة املطلوبة.Fnالزر  Uآخر، اختر 

منطقة التوقيت والتاريخ

ختم التاريخ

إعدادات الشاشة

مؤقت ذاتي: بعد التحرير
تقليل اهتزاز صورة

EVF التبديل التلقائي لـ 

AF مساعدة

تهيئة

ختم التاريخ

تاريخ
التاريخ والوقت

إيقاف
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عمليات تشغيل القائمة

شاشة اختيار الصورة
عندما تظهر شاشة اختيار صورة مثل تلك املوضحة على 

اليسار، أثناء تشغيل قائمة الكاميرا، اتبع اإلجراءات 
املبينة أدناه الختيار الصور.

 أو قم JKاستخدم زر االختيار املتعدد 1
بتدويره الختيار الصورة املرغوبة.

) i (g) جتاه 2Aحرك مفتاح التحكم بالزوم (•
) f) hللتبديل إلى عرض إطار كامل، أو إلى 

للتبديل إلى عرض صور مصغرة.
ميكن اختيار صورة واحدة فقط بالنسبة لوظيفة •

. تدوير صورة
.3تابع إلى اخلطوة 

.OFF أو ON الختيار HIاستخدم 2
، يتم عرض أيقونة حتت الصورة ONعند اختيار •

 الختيار صور 2 و1اخملتارة. قم بتكرار اخلطوتني 
إضافية.

 لتطبيق اختيار الصورة.kاضغط على زر 3
عند عرض مربع حوار التأكيد، اتبع اإلرشادات املعروضة على الشاشة للتشغيل.•

مسح الصور اتارة

ع جو ر ON/OFFتأكيد

مسح الصور اتارة

ع جو ر ON/OFFتأكيد

مسح الصور اتارة

ع جو ر ON/OFFتأكيد



123
استخدام القائمة

لوائح القائمة

قائمة التصوير

اخليارات الشائعة

).121A (الوظيفة) (wأيًضا ميكن الضبط من خالل الضغط على زر *
D وA ،B ،Cألوضاع 

).121A (الوظيفة) (wأيًضا ميكن الضبط من خالل الضغط على زر *

لوائح القائمة

d زر Aأدخل وضع التصوير 

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

Normal127*جودة الصورة
i 4608 ×3456129*حجم الصورة

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

130تلقائي (عادي)*توازن البياض
133مصفوفة*املعايرة
134واحد*مستمر

138تلقائي*ISOحساسية 

تصحيح التعريض الضوئي
إيقاف تشغيل : عدد اللقطات•

التصحيح
0.3±: زيادة التصحيح•

139

AF140اكتشاف هدف *AFوضع منطقة 
143قبل التركيز البؤريAFوضع 

Normal144مرشح تقليل الضوضاء
144تشغيلMمعاينة تعريض ضوئي 
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لوائح القائمة

قائمة الفيلم

قائمة العرض

شاشة اختيار حدد صورة في شاشة اختيار الصورة. للحصول على مزيد من املعلومات، انظر "1
).122A" (الصورة

يتم حفظ الصور التي مت حتريرها كملفات منفصلة. بعض الصور قد يتعذر حتريرها.2

k زر e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

S 1080/25p145 أو e 1080/30pخيارات الفيلم
150تركيز بؤري تلقائي واحدAFوضع 

151تشغيل (هجني)تقليل اهتزاز فيلم
152إيقافتقليل ضوضاء الرياح

152–معدل تسجيل الفيلم اإلطار

d زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

Aاخليار

1153عالمة حتميل
289تنقيح سريع
D-Lighting 289

290تصحيح العني احلمراء
290تنقيح الرونق

292مؤثرات املرشح
154عرض شرائح

1155حماية
1155تدوير صورة

1156نسخ
157عرض التتابع
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لوائح القائمة

قائمة الشبكة
k زر J A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

Aاخليار

158وضع الطيران
158اختر االتصال

158االتصال بجهاز ذكي
158االتصال بوحدة التحكم عن بعد

158خيارات اإلرسال التلقائي
Wi-Fi159
159بلوتوث

159استعد التهييئات املبدئية



126
استخدام القائمة

لوائح القائمة

قائمة اإلعداد

).121A (الوظيفة) (wأيًضا ميكن الضبط من خالل الضغط على زر *

k زر z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

Aاخليار

161منطقة التوقيت والتاريخ
163إعدادات الشاشة

EVF165التبديل التلقائي لـ 
166ختم التاريخ

167مؤقت ذاتي: بعد التحرير
168*تقليل اهتزاز صورة

AF169مساعدة 
169زوم رقمي

170تخصيص التحكم بالزوم اجلانبي
AE/AF171زر قفل 

172إعدادات الصوت
172إيقاف تلقائي

173تهيئة البطاقة/تهيئة الذاكرة
Language174اللغة/
HDMI174إخراج 

175شحن بالكمبيوتر
176تعليق على صورة

177معلومات حقوق النسخ
178بيانات املوقع
Av/Tv178تبديل اختيار 

MF179ذروية 
179إعادة ضبط الكل

179أوضاع التحكم بشاشة اللمس
180تعليم التوافق

Firmware180نسخة 
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قائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير)

جودة الصورة

اضبط جودة الصورة (معدل الضغط) املستخدمة عند حفظ الصور.
ينتج عن معدالت الضغط األقل صور ذات جودة أعلى، ولكن يقل عدد الصور التي ميكن حفظها.

ينطبق اإلعداد أيًضا على أوضاع التصوير األخرى.

Bمالحظات حول جودة الصورة
ال ميكن ضبط جودة الصورة في أوضاع التصوير التالية:•

صورة بانوراما سهلة وفيلم منقضأوضاع املشهد -
وضع عرض األفالم القصيرة-
 في أوضاع التصوير التالية:RAWال ميكن التقاط صور •

أوضاع املشهد-
وضع إبداعي-
وضع عرض األفالم القصيرة-

إذا قمت بتغيير وضع التصوير إلى أٍي من أوضاع التصوير املذكورة أعاله عندما يتم اختيار جودة صورة 
RAW فستتغير جودة الصورة إلى ،Fine أو Normal.

).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

قائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير)

k زر A جودة الصورة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

الوصفاخليار
a Fine جودة الصورة أدق منNormal.

 تقريبًا1:4معدل ضغط 
b Normal 

(إعداد التهيئة املبدئية)
جودة صور عادية، مناسبة ألغلب التطبيقات.

 تقريبًا1:8معدل ضغط 

F RAW
 من مستشعر الصورة دون معاجلة إضافية. ميكنك Rawيتم حفظ بيانات 

استخدام كمبيوتر لتغيير اإلعدادات التي مت ضبطها أثناء التصوير كما 
هي في حالة توازن البياض والتباين.

i 4608 ×3456 على حجم الصورةيتم تثبيت •
)، التنسيق اخلاص بنيكونRAW)  NRWتنسيق امللف: 

G RAW + Fine مت تسجيل صورتني في وقت واحد، األولى صورةRAW واألخرى صورة 
JPEG.ذات جودة عالية 

H RAW + Normal مت تسجيل صورتني في وقت واحد، األولى صورةRAW واألخرى صورة 
JPEG.ذات جودة عادية 
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قائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير)

C صورRAWاخلاصة بهذه الكاميرا 
 على هذه الكاميرا.RAWال ميكن معاجلة صور •
 على RAW) على الكمبيوتر الذي يتيح عرض صور ViewNX-i) 116Aيلزم تثبيت برنامج •

الكمبيوتر.
 RAW أو طباعتها بشكٍل مباشر. ميكنك ضبط الصور أو معاجلة صور RAWال ميكن حترير صور •

 Capture NX-D إلى جهاز كمبيوتر، ومن ثم استخدام برنامج مثل RAWإذا قمت بنقل صور 
)118A.(
C حفظ صورRAWو JPEGفي آن واحد 

 اللتني مت حفظهما في آن واحد، لديهما عدد امللفات نفسه إال أن كًال JPEG وصورة RAWإن صورة •
).203A." على التوالي (JPG." و"NRWمنها ينتهي باالمتداد اخلاص به "

 فقط.JPEGعند العرض على الكاميرا، يتم عرض صورة •
 التي مت حفظها قد ُحذفت في الوقت نفسه.RAW، فإن صورة JPEGالحظ أنه عند حذف صورة •

Cعدد الصور التي ميكن حفظها
ميكن التحقق من العدد التقريبي للصور التي ميكن حفظها من خالل الشاشة عند التصوير •

)23A.(
، قد يختلف عدد الصور التي ميكن حفظها بشكل كبير تبًعا حملتوى JPEGالحظ أنه بسبب ضغط •

الصورة، حتى عند استخدام بطاقات ذاكرة لها السعة نفسها ولها إعدادات جودة الصورة وحجم 
الصورة نفسهما. وباإلضافة إلى هذا، قد يختلف عدد الصور التي ميكن حفظها وفًقا لنوع بطاقة 

الذاكرة.
 أو أكثر، فسيتم عرض عدد مرات التعريض 10000إذا كان عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية هو •

".9999الضوئي املتبقية "



129
استخدام القائمة

قائمة التصوير (الشائعة في أوضاع التصوير)

حجم الصورة

.JPEGحدد حجم الصورة (عدد البكسالت) املستخدم عند حفظ صور 
كلما زاد حجم الصورة، زاد احلجم الذي ميكن طباعته عنده، ولكن يقل عدد الصور التي ميكن 

حفظها.
ينطبق اإلعداد أيًضا على أوضاع التصوير األخرى.

تشير القيم الرقمية إلى عدد البكسالت التي مت التقاطها. *
 بكسل3456× 4608 ميجا بكسل، 16 = تقريبًا i 4608 ×3456مثال: 

B 1:1مالحظات حول طباعة الصور بنسبة أبعاد
.1:1قم بتغيير إعداد الطابعة إلى "حد" عند طباعة الصور بنسبة أبعاد 

.1:1قد ال تتمكن بعض الطابعات من طباعة الصور بنسبة أبعاد 
Bمالحظات حول حجم الصورة

ال ميكن ضبط حجم الصورة في أوضاع التصوير التالية:•
صورة بانوراما سهلة وفيلم منقضأوضاع املشهد -
وضع عرض األفالم القصيرة-
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

k زر A حجم الصورة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

نسبة األبعاد (أفقي إلى رأسي)*اخليار
i 4608 × 3456(إعداد التهيئة املبدئية) 4:3
I 3264 ×24484:3
L 2272 ×17044:3
B 1600 ×12004:3
e 4608 ×259216:9
J 4608 ×30723:2
H 3456 ×34561:1
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)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

 جودة الصورة) ملعلومات حول 129A" (حجم الصورة) و"127A" (جودة الصورةانظر "•
.حجم الصورةو

توازن البياض (ضبط تدرج اللون)

اضبط توازن البياض بحيث يناسب مصدر اإلضاءة أو الظروف اجلوية جلعل األلوان املوجودة في 
الصور تطابق ما تراه بعينك.

) لزيادة تدرج اللون األزرق وزر +تتوافر التعديالت الدقيقة بسبع خطوات. قم بتطبيق زر موجب (*
) لزيادة تدرج اللون األحمر.-سالب (

Bمالحظات حول توازن البياض
تلقائي ، أو تلقائي (عادي)قم بخفض الفالش عند ضبط توازن البياض على أي إعداد آخر خالف •

).25A (فالش، أو (إضاءة دافئة)
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر Aتوازن البياض 

الوصفاخليار
a (عادي) تلقائي 

مت ضبط توازن البياض تلقائيًا.(إعداد التهيئة املبدئية)
، يتم حفظ الصور بألوان تلقائي (إضاءة دافئة)عند الضبط على 

دافئة إذا مت التقاطها في وجود مصدر إضاءة ساطعة. عند استخدام 
الفالش، يتم ضبط توازن البياض وفًقا حلالة إضاءة الفالش.  a2 تلقائي 

(إضاءة دافئة)

bتلقائي (عادي)يستخدم عندما ال يتم حتقيق النتيجة املرجوة مع  ضبط يدوي مسبق ،
).132A، إلخ (ساطع، تلقائي (إضاءة دافئة)

cيستخدم عند التصوير في ضوء الشمس املباشر.* ضوء النهار
dيستخدم في اإلضاءة الساطعة.* ساطع

eفلورسنت 1يستخدم في معظم أنواع اإلضاءة الفلورسنت. اختر إما  فلورسنت) 
 (فلورسنت ضوء النهار).3 (فلورسنت أبيض نهاري) و 2أبيض بارد) و 

fيستخدم في مناخ ملبد بالغيوم.* غائم
gيستخدم مع الفالش.* فالش
x131يستخدم لتحديد درجة حرارة اللون مباشرة ( اختيار حرارة اللونA.(
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

Cدرجة حرارة اللون
تعد درجة حرارة اللون مقياًسا موضوعيًا أللوان مصادر اإلضاءة والتي يُعبر عنها بوحدة درجة احلرارة 

: كلفن). تظهر مصادر الضوء ذات درجات حرارة اللون األقل أكثر حمرة، بينما مصادر الضوء Kاملطلقة (
ذات درجات حرارة اللون األعلى تظهر أكثر زرقة.

3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]

11 2 3 4 8 9 0 a567

أحمر أزرق

 كلفن2700مصابيح بخار صوديوم: 1
 كلفن3000ساطع/فلورسنت أبيض دافئ: 2
 كلفن3700فلورسنت أبيض: 3
 كلفن4200فلورسنت أبيض بارد: 4
 كلفن5000فلورسنت أبيض نهاري: 5
 كلفن5200ضوء شمس مباشر: 6

 كلفن5400الفالش: 7
 كلفن6000غائم: 8
 كلفن6500فلورسنت ضوء النهار: 9
 كلفن7200بخار زئبق مرتفع احلرارة: 0
a :كلفن8000ظلّي 



132
استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

استخدام الضبط اليدوي املسبق
اتبع اإلجراءات املذكورة أدناه لقياس توازن البياض حتت اإلضاءة املستخدمة أثناء التصوير.

ضع جسًما أبيض أو رماديًا حتت اإلضاءة التي سيتم استخدامها أثناء 1
التصوير.

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، واضغط على زر ضبط يدوي مسبق

متتد العدسة إلى موضع الزوم للقياس.•

.قياساختر 3
 واضغط على إلغاءلتطبيق آخر قيمة مقاسة، اختر •

 kزر 

قم بتأطير الكائن املرجعي األبيض أو 4
الرمادي في نافذة القياس، واضغط على 

 لقياس القيمة.kزر 
سيتم حترير الغالق واستكمال القياس •

(ال توجد صورة محفوظة).

Bمالحظات حول الضبط اليدوي املسبق
. عند التصوير ضبط يدوي مسبقال ميكن قياس قيمة توازن البياض إلضاءة الفالش بواسطة 

.فالش، أو تلقائي (إضاءة دافئة)، أو تلقائي (عادي) على توازن البياضباستخدام الفالش، اضبط 

لبياض ا ن  ز ا تو
( ي د عا ) ئي  )تلقا ي د عا ) ئي  تلقا

فئة) ا د ة  ء إضا ) ئي  فئة)تلقا ا د ة  ء إضا ) ئي  تلقا

طع طعسا سا
ر لنها ا ء  رضو لنها ا ء  ضو

سنت ر سنتفلو ر فلو
ئم ئمغا غا

مسبق يدوي  ضبط 

ضبط يدوي مسبق

قياس
الغاء

ضبط يدوي مسبق

قياس
الغاء

نافذة القياس



133
استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

معايرة

يعرف إجراء قياس سطوع الهدف لتحديد درجة التعريض الضوئي باسم "املعايرة." 
استخدم هذا اخليار لضبط كيفية معايرة الكاميرا للتعريض الضوئي.

وضع منطقة لضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي ألهداف خارج منطقة الوسط، قم بتغيير *
AF إلى يدوي واضبط منطقة التركيز البؤري على وسط اإلطار، ثم استخدم قفل التركيز البؤري 

)77A.(

Bمالحظات حول املعايرة
، تبًعا لنسبة الزوم.بقعي أو قياس املنتصفعند تشغيل الزوم الرقمي، يتم اختيار •
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

Cالعرض على شاشة التصوير
).12A، يتم عرض دليل مدى املعايرة (بقعي أو قياس املنتصفعند حتديد 

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمةd A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر A معايرة

الوصفاخليار
Gمصفوفة 

(إعداد التهيئة املبدئية)
تقوم الكاميرا بقياس منطقة واسعة على الشاشة ملعايرتها.

وهو يوصى به للتصوير التقليدي.

qقياس املنتصف 
تقوم الكاميرا بقياس اإلطار بالكامل ولكن تخصص القياس األكبر 

للهدف املوجود في وسط اإلطار. املعايرة الكالسيكية للصور 
الشخصية؛ حتافظ على تفاصيل اخللفية مع السماح ألحوال اإلضاءة 

*في وسط اإلطار بتحديد التعريض الضوئي.

rالبقعة 
تقوم الكاميرا بقياس املنطقة احملددة بالدائرة الكائنة في وسط اإلطار. 
ميكن استخدام هذا اإلعداد حينما يكون الهدف أخف أو أكثر عتمة من 

*اخللفية. تأكد من أن الهدف داخل املنطقة املميزة بدائرة عند التصوير.
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

التصوير املستمر
 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمةd A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 

k زر Aمستمر 

الوصفاخليار
U واحد 

(إعداد التهيئة املبدئية)
يتم التقاط صورة واحدة في كل مرة يتم فيها الضغط على زر حترير 

الغالق.

k مستمر H
أثناء الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور 

باستمرار.
 صور تقريبًا بشكل مستمر عند معدل 10تلتقط الكاميرا نحو •

 Normal إطارات/ثانية (عند ضبط (جودة الصورة) على 10حوالي 
). i 4608 ×3456وضبط (حجم الصورة) على 

K مستمر M
أثناء الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور 

باستمرار.
 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل 200تلتقط الكاميرا نحو •

 أو Fine إطارات/ثانية (عند ضبط (جودة الصورة) على 7حوالي 
Normal وضبط (حجم الصورة) على i 4608 ×3456 .(

m مستمر L
أثناء الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور 

باستمرار.
 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل 200تلتقط الكاميرا نحو •

 أو Fine إطارات/ثانية (عند ضبط (جودة الصورة) على 3حوالي 
Normal وضبط (حجم الصورة) على i 4608 ×3456.(

L مخبأ اللقطة 
املسبقة للتصوير

يبدأ تصوير مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير عند الضغط على زر حترير الغالق 
حتى املنتصف. عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل نحو األسفل، تقوم 
الكاميرا بحفظ الصورة احلالية باإلضافة إلى الصور امللتقطة على الفور قبل 

). يتيح مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير التقاط 135Aالضغط على الزر (
اللحظات املثالية بسهولة.

 صور على نحوٍ مستمر مبعدل 10ميكن للكاميرا التقاط ما يصل إلى •
 صور بحد أقصى يتم التقاطها في 5 إطارًا/ثانية (مبا في ذلك 15

مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير).
 ويتم تثبيت حجم الصورة Normalيتم تثبيت جودة الصورة على •

.B 1600 ×1200على 

n مستمر H  :
 إطارًا في الثانية120

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور 
باستمرار باستخدام معدل عالي السرعة.

 صورة على نحوٍ مستمر مبعدل 60ميكن للكاميرا التقاط ما يصل إلى •
 إطارًا في الثانية.120

.B 1600 ×1200يتم تثبيت حجم الصورة على •

j مستمر H  :
 إطارًا في الثانية60

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل لألسفل، يتم التقاط الصور 
باستمرار باستخدام معدل عالي السرعة.

 صورة على نحوٍ مستمر مبعدل 60ميكن للكاميرا التقاط ما يصل إلى •
 إطارًا/ثانية.60

.B 1600 ×1200يتم تثبيت حجم الصورة على •
Mتلتقط الكاميرا صورًا ثابتة تلقائيًا على نحو مستمر بالفاصل الزمني  تصوير بفاصل

).136Aاحملدد (
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

Bمالحظات حول التصوير املستمر
يتم تثبيت التركيز البؤري والتعريض الضوئي وتوازن البياض على القيم احملددة في أول صورة في كل •

).تصوير بفاصلمجموعة (ماعدا 
قد يستغرق األمر بعض الوقت حلفظ الصور بعد التصوير.•
، قد تظهر الضوضاء في الصور امللتقطة.ISOعندما تزداد حساسية •
قد يصبح معدل اإلطارات أبطأ وفًقا إلعدادات جودة الصورة أو حجم الصورة أو نوع بطاقة الذاكرة أو •

).RAWأحوال التصوير (كما هو احلال عند حفظ صور 
، أو  إطارًا في الثانيةH : 120مستمر  أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند استخدام •

، قد تنقسم الصورة إلى قطاعات أو اختالفات في درجات سطوع  إطارًا/ثانيةH  :60مستمر 
الشاشة أو تدرج اللون مع الصور التي التقطت حتت إضاءة تومض بسرعات عالية، مثل ضوء 

الفلورسنت، أو مصابيح بخار الزئبق أو بخار الصوديوم.
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

Cمخبأ اللقطة املسبقة للتصوير
عند الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف أو بالكامل حتى النهاية، يتم حفظ الصور كما هو 

موضح أدناه.

) على Nعند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف، تضيء أيقونة مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير (•
شاشة التصوير باللون األخضر.

الضغط حتى املنتصف الضغط بالكامل لألسفل

الصور احملفوظة قبل 
الضغط بالكامل لألسفل

حفظ الصور بواسطة 
الضغط بالكامل لألسفل
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

تصوير بفاصل

اضبط الفاصل الزمني املرغوب بني كل 1
لقطة وأخرى.

 الختيار أحد العناصر، واستخدم JKاستخدم •
HI.لضبط الوقت 

 بعد اكتمال اإلعداد.kاضغط على زر •

 (القائمة) لعرض شاشة التصوير.dاضغط على زر 2
اضغط على زر حترير الغالق لتصوير 3

الصورة األولى.
يتم حترير الغالق تلقائيًا عند الفاصل الزمني احملدد •

اللتقاط الصور الثانية وما يليها.
تُطفأ الشاشة ويومض مصباح التشغيل أثناء •

الفواصل الزمنية بني اللقطات.

عند التقاط العدد املرغوب من الصور، اضغط على زر حترير الغالق.4
ينتهي التصوير.•
ينتهي التصوير تلقائيًا في احلاالت التالية:•

عندما تصبح بطاقة الذاكرة ممتلئة-
9999عندما يصل عدد اللقطات امللتقطة بشكل مستمر إلى -

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمةd A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر A تصوير بفاصل k A زر Aمستمر 

3002

تصوير بفاصل

د ث

كيد تأ

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

2 m 3 0 s2 m 3 0 s
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

Bمالحظات حول التصوير بفاصل زمني
ملنع انطفاء الكاميرا عن غير قصد أثناء التصوير، استخدم بطارية مشحونة بشكٍل كاٍف.•
)، فإنه ميكن 204A (متوفر بشكل منفصل؛ EH-62Fإذا كنت تستخدم محول التيار املتردد •

تشغيل هذه الكاميرا من مأخذ تيار كهربي. جتنب متاًما، حتت أي ظرف، استعمال محول تيار متردد 
. وعدم اتباع هذا التنبيه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.EH-62Fبخالف 

ال تقم بتدوير قرص الوضع إلى وضع مختلف أثناء تشغيل تصوير بفاصل زمني. سينتهي التصوير.•
إذا كانت سرعة الغالق منخفضة وكان تسجيل الصورة يستغرق وقتًا باملقارنة بالفاصل الزمني •

احملدد، فقد يتم إلغاء بعض الصور امللتقطة أثناء التصوير بفاصل زمني.
 (متوفرة بشكل منفصل) ML-L7ميكنك أيًضا استخدام زر حترير الغالق على وحدة التحكم عن بعد •

لبدء التصوير، في حني ال تُستخدم إلنهاء التصوير. وإلنهاء التصوير، اضغط على زر حترير الغالق 
املوجود على الكاميرا.
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

ISOحساسية 

 الُعليا التقاط صور لألهداف األكثر إعتاًما. باإلضافة إلى ذلك، حتى مع ISOتتيح حساسية 
األهداف ذات درجة السطوع املشابهة، ميكن التقاط الصور بسرعات غالق أكبر وكذلك تقليل 

عدم وضوح الصور الناجت عن اهتزاز الكاميرا وحتريك الهدف.
 الُعليا، قد حتتوي الصور على ضوضاء.ISOعند ضبط حساسية •

C مالحظات حول حساسيةISO
، يتم تثبيت ISO 100-800، أو ISO 100-400، أو تلقائي (يدوي)، عند الضبط على Dفي وضع •

.ISO 100 على ISOحساسية 
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

C عرض حساسيةISOعلى شاشة التصوير 
 احملددة تلقائيًا.ISO، يتم عرض قيمة حساسية مدى محدد تلقائي أو تلقائيعند اختيار •
 على شاشة التصوير.ISOوميكنك أيًضا ضبط هذه الوظيفة من خالل الضغط على حساسية •

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر ISO Aحساسية 

الوصفاخليار
a تلقائي 

.1600 إلى ISO 100يتم حتديد احلساسية تلقائيًا من نطاق (إعداد التهيئة املبدئية)

Iميكن اختيار املدى الذي تقوم الكاميرا تلقائيًا خالله بضبط حساسية  مدى محدد تلقائي
ISO من بني ISO 100-400 أو ISO 100-800.

100 ،200 ،400 ،800 ،
 عند القيمة احملددة.ISOيتم تثبيت حساسية 6400، 3200، 1600
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

تصحيح التعريض الضوئي

ميكن تغيير التعريض الضوئي (السطوع) تلقائيًا أثناء التصوير املستمر. هذا فعال للتصوير 
عندما يكون ضبط درجة سطوع الصورة صعبًا.

يتم سرد العالقات بني اإلعدادات وترتيب التصوير أدناه.

Bمالحظات حول تصحيح التعريض الضوئي
 (يدوي).D في وضع تصحيح التعريض الضوئيال يتوفر •
على نحو زيادة التصحيح  في 1.0±، أو 0.7±، أو 0.3±) و66Aعند ضبط قيمة درجة اإلضاءة (•

متزامن، يتم تطبيق قيم تعويض التعريض الضوئي اجملمعة.
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

 تصحيح C A أو A ،B أيقونة قائمة d A زر C A أو A ،Bقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر Aالتعريض الضوئي 

الوصفاخليار
 لعدد 5، أو 3 (إعداد التهيئة املبدئية)، أو إيقاف تشغيل التصحيحاختر عدد اللقطات

.الصور التي سيتم التقاطها باستمرار
 للخطوة 1.0±، أو 0.7± (إعداد التهيئة املبدئية)، أو 0.3±اختر زيادة التصحيح

املستخدم فيها العرض في قيمة درجة اإلضاءة.

ترتيب التصويرزيادة التصحيحعدد اللقطات

3
 ±0.30- ،0.3 ،+0.3
 ±0.70- ،0.7 ،+0.7
 ±1.00- ،1.0 ،+1.0

5
 ±0.30- ،0.7- ،0.3 ،+0.3 ،+0.7
 ±0.70- ،1.3- ،0.7 ،+0.7 ،+1.3
 ±1.00- ،2.0- ،1.0 ،+1.0 ،+2.0
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

AFوضع منطقة 

اضبط كيف حتدد الكاميرا منطقة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي.

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر AF Aوضع منطقة 

الوصفاخليار

a األولوية للوجه

عندما تكتشف الكاميرا وجًها 
بشريًا، فإنها تقوم بالتركيز على هذا 

الوجه. للحصول على مزيد من 
استخدام اكتشاف املعلومات، انظر "

).75A" (وجه

عند وضع إطار حول تركيب دون 
أهداف بشرية أو أوجه مكتشفة، 

تختار الكاميرا تلقائيًا منطقة أو أكثر 
من مناطق التركيز البؤري التسعة 

التي حتتوي على أقرب هدف إلى 
الكاميرا عند الضغط على زر حترير 

الغالق حتى املنتصف.

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

منطقة التركيز البؤري

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

منطقة التركيز البؤري
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

B مالحظات حول وضع منطقةAF
عند تشغيل الزوم الرقمي، تركز الكاميرا على املنطقة في وسط اإلطار بغض النظر عن إعداد •

.AFوضع منطقة 
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (•

N(بقعي) يدوي 
x(عادي) يدوي 
O(عريض) يدوي 

 لتحريك منطقة التركيز البؤري إلى HIJKاستخدم زر االختيار املتعدد 
املكان الذي ترغب في التركيز عليه.

الستخدام زر االختيار املتعدد لتهيئة وضع الفالش أو اإلعدادات األخرى، 
. للعودة إلى حتريك منطقة التركيز البؤري، اضغط على زر kاضغط على زر 

k.مرة أخرى 

sمتابعة الهدف 

استخدم هذه الوظيفة اللتقاط 
صور لألهداف املتحركة. قم 

بتسجيل الهدف الذي تركز عليه 
الكاميرا. تتحرك منطقة التركيز 

البؤري تلقائيًا لتعقب الهدف. 
للحصول على مزيد من املعلومات، 

" استخدام متابعة الهدفانظر "
)142A.(

M اكتشاف هدف 
AF إعداد التهيئة) 

املبدئية)

عندما تكتشف الكاميرا الهدف 
الرئيسي، فإنها تقوم بالتركيز على 

هذا الهدف.
للحصول على مزيد من املعلومات، 

"  AFاستخدام اكتشاف هدف انظر "
)74A.(

الوصفاخليار

منطقة التركيز البؤري (في الوسط)

مجال منطقة التركيز البؤري القابلة للتحريك

منطقة التركيز البؤري (متحركة)

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

خروج

منطقة التركيز البؤري

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0

مناطق التركيز البؤري
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

استخدام متابعة الهدف

قم بتسجيل هدف.1
قم مبحاذاة الهدف الذي ترغب في متابعته داخل •

.kاحلافة في وسط اإلطار واضغط على زر 
عند تسجيل الهدف، يتم عرض حد أصفر •

(منطقة التركيز البؤري) حول هذا الهدف وتبدأ 
الكاميرا في متابعة الهدف.

إذا تعّذر تسجيل الهدف، يتم عرض احلد باللون •
األحمر. قم بتغيير التركيب وحاول تسجيل الهدف 

مرة أخرى.
.kإللغاء تسجيل الهدف، اضغط على زر •
إذا تعذر على الكاميرا متابعة الهدف املُسجل أكثر •

من ذلك، فستختفي منطقة التركيز البؤري. سّجل 
الهدف مرة أخرى.

اضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى 2
النهاية اللتقاط الصورة.

في حالة الضغط على زر حترير الغالق أثناء عدم •
عرض منطقة التركيز البؤري، تركز الكاميرا على 

الهدف املوجود في وسط اإلطار.

Bمالحظات حول متابعة الهدف
إذا قمت بتنفيذ عمليات مثل التكبير أثناء قيام الكاميرا بتتبع الهدف، يتم إلغاء التسجيل.•
قد تتعذر متابعة الهدف في بعض أحوال التصوير.•

 D  A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
d زر k A زر A متابعة الهدف k A s زر AF Aوضع منطقة 

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

ء بد

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0

ج و خر

F 3 . 4F 3 . 41 / 2 5 01 / 2 5 0
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

AFوضع 

اضبط كيفية تركيز الكاميرا عند التقاط الصور الثابتة.

B مالحظات حول وضعAF
).80Aقد ال تتوفر هذه الوظيفة الستخدامها في مجموعة مع الوظائف األخرى (

C وضعAFلوضع عرض األفالم القصيرة أو تسجيل األفالم 
) AF) 150Aوضع  لوضع عرض األفالم القصيرة أو لتسجيل األفالم بواسطة AFميكن ضبط وضع 
من قائمة الفيلم.

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر AF Aوضع 

الوصفاخليار
A تركيز بؤري 

تلقائي واحد 
تقوم الكاميرا بالتركيز البؤري فقط عند الضغط على زر حترير الغالق 

حتى املنتصف.

B AFدائم 
تعمل الكاميرا دائًما على التركيز حتى عند عدم الضغط على زر حترير 
الغالق حتى املنتصف. يُسمع صوت حركة محرك العدسة أثناء تركيز 

الكاميرا.
a قبل التركيز 

البؤري (إعداد التهيئة 
املبدئية)

حتى عند عدم الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف، تقوم الكاميرا 
بالتركيز عند اكتشاف حركة الهدف أو عند تغيير التركيب اخلاص بالصورة 

املؤطرة إلى حد كبير.
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استخدام القائمة
)D أو A ، B ، Cقائمة التصوير (وضع 

مرشح تقليل الضوضاء

اضبط وظيفة تقليل الضوضاء التي يتم تشغيلها بصورة طبيعية عند حفظ الصور.

Mمعاينة تعريض ضوئي 

اضبط ما إذا كان سيتم انعكاس السطوع على شاشة التصوير عند تغيير التعريض الضوئي 
 (يدوي)، من عدمه. Dفي وضع 

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر Aمرشح تقليل الضوضاء 

الوصفاخليار
Qيقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بقدر أعلى من القدر القياسي. عاٍل
M Normal

(إعداد التهيئة 
املبدئية)

يقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بالقدر القياسي.

Rيقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بقدر أقل من القدر القياسي. منخفض

 D A أو A ،B ،C أيقونة قائمة d A زر D A أو A ،B ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر M Aمعاينة تعريض ضوئي 

الوصفاخليار
تشغيل (إعداد 

يعكس السطوع إلى شاشة التصوير.التهيئة املبدئية)
ال يعكس السطوع إلى شاشة التصوير.إيقاف 
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

خيارات الفيلم

اختر خيار الفيلم املطلوب للتسجيل. حدد خيارات فيلم بسرعة عادية للتسجيل بسرعة عادية 
) للتسجيل بحركة بطيئة أو سريعة. تختلف HS) 147Aأو خيارات فيلم بسرعة عالية 

).152A (معدل تسجيل الفيلم اإلطارخيارات الفيلم التي ميكن حتديدها وفًقا إلعداد 
) V6 (سرعة فيديو فئة 6 ذات تصنيف سرعة فئة SDيوصى باستخدام بطاقات الذاكرة •

  d 2160/30p على خيارات الفيلم). عند ضبط 213Aأو أسرع لتسجيل األفالم (
)4K UHD أو (c 2160/25p)  4K UHD يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة ،(UHS 

) أو أسرع.V30 (سرعة فيديو فئة 3بسرعة مصنفة من الفئة 

قائمة الفيلم

k زر A خيارات الفيلم e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

خيارات فيلم بسرعة عادية

يتعذر اختياره أثناء استخدامك للذاكرة الداخلية.1 ).ناعم (عند حتديد صورة شخصية أنيقة، أو ناعميتعذر اختياره في وضع املشهد 2
 دقيقة، حتى عند وجود مساحة خالية 29ال ميكن أن تتجاوز مدة ملفات األفالم الفردية •

كافية على بطاقة الذاكرة للتسجيل لفترة أطول. احلد األقصى حلجم ملف فيلم واحد 
 جيجا بايت حتى وإن كانت مدة التسجيل أقل 4 جيجا بايت. إذا جتاوز حجم امللف 4هو 
 دقيقة، فسيتم تقسيمه إلى عدة ملفات وال ُميكن عرضه باستمرار.29من 

قد يختلف الوقت املتبقي الفعلي للتسجيل وفًقا حملتوى الفيلم أو حركة الهدف أو نوع •
بطاقة الذاكرة.

خيار (حجم الصورة/
معدل تسجيل الفيلم اإلطار، 

تنسيق امللف)
نسبة األبعاد حجم الصورة

(أفقي إلى رأسي)
احلد األقصى لوقت 
تسجيل كل ملف

(تقريبًا)
d 2160/30p)  4K UHD (1 ،2
c 2160/25p)  4K UHD (1، 23840  × 216016:99دقيقة 
e 1080/30p
S 1080/25p

(إعداد التهيئة املبدئية)
 دقيقة25 108016:9 ×  1920

e 1080/60p 2
f 1080/50p 21920  × 108016:9 13دقيقة 
f 720/30p
V 720/25p1280  × 720 16:929دقيقة 
i 720/60p
X 720/50p1280  × 720 16:927دقيقة 
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

HSخيارات فيلم بسرعة عالية 
يتم عرض األفالم املسجلة بحركة سريعة أو بطيئة.

).HS() "149Aتسجيل األفالم باحلركة البطيئة واحلركة السريعة (فيلم بسرعة عالية انظر "

).ناعم (عند حتديد صورة شخصية أنيقة، أو ناعميتعذر اختياره في وضع املشهد 1 أثناء تسجيل األفالم، ميكن تبديل الكاميرا بني تسجيل األفالم بالسرعة العادية وتسجيل األفالم 2
باحلركة البطيئة أو احلركة السريعة. يشير احلد األقصى لوقت التسجيل املبني هنا إلى احلالة التي 

تكون في وقت استمرار التسجيل دون التبديل إلى السرعة العادية.

B مالحظات حول فيلم بسرعة عاليةHS
ال يتم تسجيل الصوت.•
ال ميكن حفظ صور ثابتة أثناء تسجيل الفيلم.•
ال ميكن عمل إيقاف مؤقت لتسجيل الفيلم.•
يتم قفل موضع الزوم والتركيز البؤري والتعريض الضوئي وتوازن البياض عند بدء تسجيل الفيلم.•

اخليار
حجم الصورة
نسبة األبعاد 

(أفقي إلى رأسي)
الوصف

h  HS 720/4×  11280  × 720
16:9

1/4أفالم احلركة البطيئة بسرعة تصل إلى 
: 2وقت التسجيل األقصى•

 دقيقة)29 ثانية (مدة العرض: 15 دقائق و7

U HS 1080/2 ×  11920  × 1080
16:9

1/2أفالم احلركة البطيئة بسرعة تصل إلى 
: 2وقت التسجيل األقصى•

 دقيقة)29 ثانية (مدة العرض: 30 دقيقة و14

V HS 1080/0.5× 1920  × 1080
16:9

 × 2أفالم احلركة السريعة بسرعة 
: 2وقت التسجيل األقصى•

 ثانية)30 دقيقة و14 دقيقة (مدة العرض: 29



148
استخدام القائمة

قائمة الفيلم

Cعرض الفيلم باحلركة البطيئة واحلركة السريعة
عند التسجيل بالسرعة العادية:

: ×h  HS 720/4عند التسجيل باستخدام 
 من السرعة العادية.4×يتم تسجيل األفالم بسرعة 

 أقل من السرعة البطيئة.4×ويتم عرض تلك األفالم بحركة بطيئة بسرعة 

: ×V HS 1080/0.5عند التسجيل باستخدام 
 السرعة العادية.1/2يتم تسجيل األفالم بسرعة تبلغ 

 من السرعة الُعليا.2×ويتم عرض تلك األفالم بحركة سريعة بسرعة 

وقت العرض

وقت 
 ثوان10التسجيل

 ثوان10

وقت 
التسجيل

 ثانية40وقت العرض

 ثوان10

عرض الفيلم باحلركة البطيئة

وقت 
التسجيل

وقت العرض

 ثوان10

 ثواٍن5
عرض الفيلم باحلركة السريعة
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

تسجيل األفالم باحلركة البطيئة واحلركة السريعة 
)HS(فيلم بسرعة عالية 

 سرعة العرض 1/2 أو 1/4 بحركة بطيئة تبلغ HSميكن عرض األفالم املسجلة بسرعة عالية 
العادية أو باحلركة السريعة تبلغ ضعف سرعة العرض العادية.

 لتحديد HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1
) HS) 147Aخيار فيلم بسرعة عالية 

.kواضغط على زر 
 للعودة إلى dبعد تطبيق اخليار، اضغط على زر •

شاشة التصوير.

 تسجيل فيلم) b) eاضغط على زر 2
لبدء التسجيل.

.HSتبدأ الكاميرا تسجيل فيلم بسرعة عالية •
تقوم الكاميرا بالتبديل بني تسجيل فيلم بالسرعة •

 في كل HSالعادية وتسجيل فيلم بسرعة عالية 
.kمرة يتم فيها ضغط زر 

تتغير أيقونة خيارات الفيلم عند التبديل بني •
 وتسجيل فيلم HSتسجيل فيلم بسرعة عالية 

بالسرعة العادية.
) إلنهاء التسجيل.b) eاضغط على زر 3

k زر A خيارات الفيلم e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

1080/30p
2160/30p

1080/60p
720/30p

HS 720/4×
HS 1080/2×

720/60p

خيارات الفيلم

5 s5 s
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

AFوضع 

اضبط كيف تقوم الكاميرا بالتركيز في وضع عرض األفالم القصيرة أو عند تسجيل األفالم.

B مالحظات حول وضعAF
تركيز بؤري ، يتم تثبيت اإلعداد على خيارات الفيلم في HSعند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية 

.تلقائي واحد

k زر AF A وضع e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

الوصفاخليار
A تركيز بؤري 

تلقائي واحد
(إعداد التهيئة 

املبدئية)
يتم قفل التركيز عند بدء تسجيل الفيلم. 

اختر هذا اخليار حينما تكون املسافة بني الكاميرا والهدف تظل ثابتة.

B دائم AF
الكاميرا تركز على نحو مستمر.

حّدد هذا اخليار عندما تتغير املسافة بني الكاميرا والهدف بشكل كبير 
أثناء التسجيل. قد يُسمع صوت التركيز البؤري للكاميرا في الفيلم الذي 

 ملنع تداخل صوت تركيز بؤري تلقائي واحدمت تسجيله. يوصى باستخدام 
التركيز البؤري للكاميرا مع التسجيل.
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قائمة الفيلم

تقليل اهتزاز فيلم

اختر إعداد تقليل االهتزاز املستخدم في وضع عرض األفالم القصيرة أو عند تسجيل األفالم.
 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التسجيل.إيقافاختر 

Bمالحظات حول تقليل اهتزاز الفيلم
.إيقاف، يتم تثبيت اإلعداد على خيارات الفيلم في HSعند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية •
قد ال تزول تأثيرات اهتزاز الكاميرا بالكامل في بعض احلاالت.•

k  زرA تقليل اهتزاز فيلم e A رمز أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

الوصفاخليار

V (هجني) تشغيل 
(إعداد التهيئة 

املبدئية)

يقوم بإجراء التعويض البصري الهتزاز الكاميرا باستخدام طريقة إزاحة 
 باستخدام VRالعدسة. يقوم كذلك بإجراء تقليل االهتزاز اإللكتروني 

معاجلة الصورة. زاوية الصورة (أي املنطقة التي تتم رؤيتها في اإلطار) 
تصبح أضيق.

gيقوم بإجراء التعويض الهتزاز الكاميرا باستخدام تقليل االهتزاز لتحريك  تشغيل
العدسة بسالسة.

ال يتم إجراء التعويض.إيقاف



152
استخدام القائمة

قائمة الفيلم

تقليل ضوضاء الرياح

Bمالحظات حول تقليل ضوضاء الرياح
.إيقاف، يتم تثبيت اإلعداد على خيارات الفيلم في HSعند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية 

معدل تسجيل الفيلم اإلطار

اختر معدل تسجيل الفيلم اإلطار املستخدم في وضع عرض األفالم القصيرة، أو عند تسجيل 
خيارات األفالم. عند تبديل معدل تسجيل الفيلم اإلطار، تتغير اخليارات التي ميكن ضبطها في 

).145A (الفيلم

k زر A تقليل ضوضاء الرياح e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 

الوصفاخليار

Yلتقليل الصوت الناجت عند هبوب الرياح على امليكروفون أثناء تسجيل  تشغيل
الفيلم. قد يصعب سماع أصوات أخرى أثناء العرض.

يتم تعطيل تقليل ضوضاء الرياح.)إيقاف (إعداد التهيئة املبدئية

 A معدل تسجيل الفيلم اإلطار e A أيقونة قائمة d A زر Aأدخل وضع التصوير 
kزر 

الوصفاخليار
 إطارًا في الثانية 30

)30p/60p( مناسب للعرض على التلفاز باستخدام معيارNTSC.

 إطارًا في الثانية 25
)25p/50p( مناسب للعرض على التلفاز باستخدام معيارPAL.
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قائمة العرض

).88A" (حترير الصور (الصور الثابتة)للحصول على معلومات حول وظائف حترير الصور، انظر "

عالمة حتميل

اختر الصور الثابتة في الكاميرا وقم بتحميلها إلى جهاز ذكي به توصيل السلكي مت إنشاؤه 
.SnapBridgeباستخدام تطبيق 

)، قم بتحديد الصور أو إلغاء حتديدها للتحميل.122Aفي شاشة اختيار الصورة (
 ميجا بكسل. لتحميل الصور الثابتة في 2يتم تقييد حجم الصور التي يتم حتميلها إلى •

 في تطبيق  (تنزيل الصور)Download picturesحجمها األصلي، استخدم خيار 
SnapBridge.

 واألفالم. لتحميل األفالم على جهاز ذكي، استخدم خيار RAWيتعذر اختيار صور •
Download pictures(تنزيل الصور)  في تطبيق SnapBridge.

استعد ) في قائمة اإلعداد أو 179A (إعادة ضبط الكلالحظ أنه عندما تقوم باختيار •
) في قائمة الشبكة، فسيتم إلغاء إعدادات عالمة التحميل 159A (التهيئات املبدئية

التي قمت بضبطها.

قائمة العرض

k زر A عالمة حتميل d A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 
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قائمة العرض

عرض شرائح

اعرض الصور واحدة تلو األخرى في "عرض الشرائح" التلقائي. وعند عرض ملفات فيلم في 
عرض الشرائح، يتم عرض اإلطار األول لكل فيلم فقط.

 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.k واضغط على زر بدء

يبدأ عرض الشرائح.•
فاصل بني لتغيير الفاصل الزمني بني الصور، اختر •

، ثم حدد الفاصل k، واضغط على زر اإلطارات
.بدءالزمني املطلوب قبل اختيار 

 مستمرلتكرار عرض الشرائح تلقائيًا، قم بتمكني •
.بدء قبل اختيار kواضغط على زر 

.مستمر دقيقة تقريبًا حتى في حالة متكني 30يصل احلد األقصى لوقت العرض إلى •
قم بإنهاء عرض الشرائح أو إعادة تشغيله.2

يتم عرض الشاشة الظاهرة على اليسار بعد انتهاء •
عرض الشرائح أو إيقافه بصورة مؤقتة. للخروج من 

. k ثم اضغط على زر Gعرض الشرائح، اختر 
 ثم اضغط Fالستئناف عرض الشرائح، اختر 

.kعلى زر 

العمليات أثناء العرض
 أو قم بتدويره لعرض الصورة السابقة/التالية. HIJKاستخدم زر االختيار املتعدد •

اضغط مع االستمرار عليها لإلرجاع/التقدمي السريع للصور بسرعة.
 إليقاف عرض الشرائح مؤقتًا أو إنهائه.kاضغط على زر •

k زر A عرض شرائح d A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

عرض شرائح

بدء
فاصل بني االطارات

مستمر

إيقاف مؤقت
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قائمة العرض

حماية

تقوم الكاميرا بحماية الصور اخملتارة من احلذف غير املقصود.
).122Aاختر الصور املطلوب حمايتها أو قم بإلغاء احلماية للصور من شاشة اختيار الصور (

الحظ أن تهيئة الذاكرة الداخلية للكاميرا أو بطاقة الذاكرة تؤدي إلى حذف امللفات احملمية 
).173Aبشكل دائم (

تدوير صورة

حدد االجتاه الذي يتم فيه عرض الصور الثابتة احملفوظة أثناء العرض.
). عند عرض شاشة تدوير الصورة، استخدم 122Aحّدد إحدى الصور من شاشة اختيار صورة (

 درجة.90 أو قم بتدويره لتدوير الصورة بزاوية JKزر االختيار املتعدد 

 إلنهاء اجتاه العرض، واحفظ معلومات االجتاه على الصورة.kاضغط على زر 

k زر A حماية d A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

k زر A تدوير صورة d A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

تدوير صورة

عتأكيد جو ر تدوير

تدوير صورة

عتأكيد جو ر تدوير

تدوير صورة

عتأكيد جو ر تدوير

 درجة عكس 90تدوير 
اجتاه دوران عقارب الساعة

 درجة باجتاه 90تدوير 
عقارب الساعة
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قائمة العرض

نسخ (النسخ ما بني بطاقة الذاكرة والذاكرة الداخلية)

ميكن نسخ الصور بني بطاقة الذاكرة والذاكرة الداخلية.
عند إدخال بطاقة ذاكرة ال توجد بها صور ومت تبديل الكاميرا إلى وضع العرض، فسيتم عرض •

.نسخ الختيار d. في تلك احلالة، اضغط على زر الذاكرة ال حتتوي على صور.

 لتحديد HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1
خيار وجهة يتم نسخ الصور عليها ثم 

.kاضغط على زر 

.kحدد خيار نسخ واضغط على زر 2
، استخدم شاشة الصور اخملتارةعند قيامك باختيار •

).122Aاختيار الصورة لتحديد الصور (

Bمالحظات حول نسخ الصور
ميكن نسخ امللفات املوجودة بتنسيقات ميكن للكاميرا تسجيلها فقط.•
هذه العملية غير مضمونة مع الصور التي مت التقاطها باستخدام كاميرا من نوع آخر أو الصور التي •

مت تعديلها على جهاز كمبيوتر.
Cنسخ الصور في تتابع

، يتم نسخ جميع الصور املوجودة في التتابع.الصور اخملتارةإذا اخترت صورة رئيسية لتتابع في •
من  بينما يتم عرض الصور في تتابع ما، فسيتوفر خيار نسخ dإذا قمت بالضغط على زر •

.التتابع احلالي فقط. يتم نسخ جميع الصور في التتابع إذا حددت البطاقة إلى الكاميرا

k زر A نسخ d A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

نسخ

من الكاميرا إلى البطاقة

من البطاقة إلى الكاميرا

من الكاميرا إلى البطاقة

الصور اتارة

جميع الصور
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قائمة العرض

عرض التتابع

).86Aاختر الطريقة املستخدمة لعرض الصور في التتابع (

يتم تطبيق اإلعدادات على جميع التتابعات، ويتم حفظ اإلعداد في ذاكرة الكاميرا حتى بعد 
إيقاف تشغيل الكاميرا.

k زر A  عرض التتابعd A زر A (وضع العرض) cاضغط على زر 

الوصفاخليار

Qتعرض كل صورة في التتابع كًال على حدة. صور أحادية
 على شاشة العرض.Fيعرض 

C الصورة املفتاح فقط 
تعرض الصورة الرئيسية فقط للصور املوجودة في التتابع.(إعداد التهيئة املبدئية)
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قائمة الشبكة

قم بتهيئة إعدادات الشبكة الالسلكية لتوصيل الكاميرا بجهاز ذكي أو وحدة التحكم عن 
 (متوفر بشكل منفصل).ML-L7بعد 

عندما تقوم بإنشاء توصيل السلكي بني الكاميرا واجلهاز الذكي باستخدام تطبيق •
SnapBridge ميكنك حتميل الصور امللتقطة باستخدام الكاميرا إلى جهاز ذكي أو القيام ،

 دليل التوصيل" املرفق ملعرفة إجراء التوصيل.SnapBridgeبالتصوير عن بعد. انظر "
ال ميكن تغيير هذه اإلعدادات عندما يتم إنشاء توصيل السلكي. لتغيير اإلعدادات، افصل •

التوصيل الالسلكي.

قائمة الشبكة
k زر J A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
 إليقاف جميع التوصيالت الالسلكية.تشغيلاختر وضع الطيران

حدد ما إذا كنت تريد توصيل الكاميرا بجهاز ذكي أو وحدة اختر االتصال
 (متوفر بشكل منفصل).ML-L7التحكم عن بعد 

االتصال بجهاز ذكي
 لتوصيل SnapBridgeقم باالختيار عند استخدام تطبيق 

 دليل التوصيل" املرفق SnapBridgeالكاميرا بجهاز ذكي. انظر "
للحصول على مزيٍد من املعلومات.

 قبل حتديد االختيار.اختر االتصال في جهاز ذكياختر •

االتصال بوحدة التحكم عن 
بعد

 (متوفرة بشكل ML-L7حدد عند اتصال وحدة التحكم عن بعد 
منفصل) مع الكاميرا. تنتظر الكاميرا حتى يتم إنشاء االتصال 

)207A.(
 قبل حتديد اختر االتصال في وحدة التحكم عن بعداختر •

االختيار.

خيارات اإلرسال التلقائي

قم بتحديد األحوال التي يتم فيها إرسال الصور إلى اجلهاز الذكي 
بشكٍل تلقائي.

 ميجا بكسل. 2يتم تقييد حجم الصور التي يتم حتميلها إلى •
لتحميل الصور الثابتة في حجمها األصلي، استخدم خيار 

Download pictures(تنزيل الصور)  في تطبيق 
SnapBridge.
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قائمة الشبكة

) للحصول على معلومات حول كيفية إدخال 160A" (تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النصانظر "*
األحرف األبجدية الرقمية.

C مؤشر اتصالBluetoothعلى شاشة التصوير 
.Bluetoothتشغيل: الكاميرا متصلة بجهاز ذكي عبر •
وميض: تنتظر الكاميرا االتصال بجهاز ذكي ليتم إعادة إنشائه. يومض أيًضا عند قطع اتصال •

Bluetooth) 200 أثناء حتميل الصورA.(

Wi-Fi نوع توصيلWi-Fi

SSID* لتغيير :SSID اضبط معرف .SSID الذي يتكون 
 حرًفا أبجديًا رقميًا.32 إلى 1من 

: لتحديد ما إذا كنت تقوم بتشفير أو عدم تشفير توثيق/تشفير
االتصاالت بني الكاميرا واجلهاز الذكي املوصل.

.فتحال يتم تشفير االتصاالت عند اختيار 
: لتعيني كلمة املرور. قم بتعيني كلمة مرور مكونة *كلمة السر

 حرًفا أبجديًا رقميًا.36 إلى 8من 
. إذا كانت Wi-Fi: لتحديد القناة املستخدمة التصاالت قناة

جودة االتصال رديئة أو كانت سرعة حتميل الصورة بطيئة للغاية 
، فحاول تغيير القناة.Wi-Fiعند استخدام اتصال 

لعرض اإلعدادات احلالية.اإلعدادات احلالية

بلوتوث

.Bluetooth إليقاف اتصال إلغاء متكنيقم باختيار اتصال الشبكة

أجهزة متزاوجة
قم بتغيير اجلهاز الذكي الذي ستقوم بتوصيله، أو قم بحذف 

اجلهاز الذكي املتصل. 
ميكن إقران هذه الكاميرا مع عدد يصل إلى خمسة أجهزة ذكية، 

لكن ميكن توصيلها بجهاز واحد فقط في املرة الواحدة.
إرسال أثناء 

اإليقاف
حدد إمكانية السماح للكاميرا باالتصال مع اجلهاز الذكي عند 

).25Aإيقاف تشغيل الكاميرا أو في وضع االستعداد من عدمه (
قم بإعادة إعدادات قائمة الشبكة إلى قيمها االفتراضية.استعد التهييئات املبدئية

الوصفاخليار
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قائمة الشبكة

تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النص
 الختيار احلروف HIJKاستخدم زر االختيار املتعدد •

 إلدخال احلرف احملدد في kواألرقام. اضغط على زر 
حقل النص وحرك املؤشر إلى املسافة التالية.

 kاختر أيقونة تغيير نوع احلرف واضغط على زر •
لتغيير نوع احلرف.

لتحريك املؤشر في حقل النص، قم بتدوير قرص •
التحكم.

حلذف أحرف، انقل املؤشر إلى حقل النص الذي تريد •
.lحذفه واضغط على الزر 

 على لوحة املفاتيح، واضغط Pلتطبيق اإلعداد، اختر •
.kعلى زر 

Cتشغيل لوحة اللمس على لوحة مفاتيح إدخال النص
ميكنك إدخال األحرف من خالل النقر فوق حقل النص، أو لوحة املفاتيح، أو أيقونة تغيير نوع احلرف.

حذف ادخل 

حقل النص

لوحة املفاتيح
أيقونة تغيير نوع احلرف
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قائمة اإلعداد

منطقة التوقيت والتاريخ

اضبط ساعة الكاميرا.

.إيقاف على املزامنة مع جهاز ذكيميكن ضبطه فقط عند ضبط *

إعداد منطقة التوقيت
 الختيار HIاستخدم زر االختيار املتعدد 1

.k، واضغط على زر منطقة التوقيت

قائمة اإلعداد

k زر A منطقة التوقيت والتاريخ z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
املزامنة مع جهاز 

ذكي
 ملزامنة إعداد التاريخ والوقت مع جهاز ذكي. قم بتمكني وظيفة تشغيلاختر 

.SnapBridgeمزامنة الوقت اخلاصة بتطبيق 

*التاريخ والوقت

اختر حقًال: اضغط على زر االختيار •
. JKاملتعدد

قم بتعديل التاريخ والوقت: اضغط •
. ميكن كذلك تغيير HIعلى 

التاريخ والوقت بواسطة تدوير زر 
االختيار املتعدد أو قرص التحكم.

قم بتطبيق اإلعداد: اختر إعداد حقل •
.kالدقائق واضغط على الزر 

.اليوم/الشهر/السنة أو الشهر/اليوم/السنة أو السنة/الشهر/اليوماختر صيغة التاريخ

*منطقة التاريخ

اضبط منطقة التوقيت والتوقيت الصيفي. 
)، فإنه يتم w) بعد ضبط التوقيت احمللي (x (البلد املقصودعند ضبط •

احتساب فارق التوقيت بني البلد املقصود والتوقيت احمللي تلقائيًا، وحفظ 
التاريخ والوقت للمنطقة احملددة.

التاريخ والوقت

ي ش س س د

20190101 00 00

تأكيد

منطقة التوقيت والتاريخ

صيغة التاريخ
التاريخ والوقت

املزامنة مع جهاز ذكي

منطقة التوقيت

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30
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قائمة اإلعداد

البلد  x أو توقيت محلي wاختر 2
.k واضغط على زر املقصود

يتغير التاريخ والوقت املعروضان على الشاشة وفًقا •
الختيار التوقيت احمللي أو البلد املقصود.

.Kاضغط على 3

 الختيار منطقة التوقيت.JKاستخدم 4
 لتمكني وظيفة التوقيت الصيفي، Hاضغط على •

 لتعطيل وظيفة I. اضغط على Wويتم عرض 
التوقيت الصيفي.

 لتطبيق منطقة التوقيت.kاضغط على زر •
إذا لم يتم عرض الوقت الصحيح إلعداد التوقيت •

احمللي أو البلد املقصود، فاضبط الوقت املناسب في 
.التاريخ والوقت

البلد املقصود
توقيت محلي

منطقة التوقيت

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30

البلد املقصود
توقيت محلي

منطقة التوقيت

London,  Casablanca

UTC+0 15/11/2019 15:30

UTC-5

البلد املقصود

New York ,  Toronto,  L ima

رجوع تأكيد
15/11/2019 10:30
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قائمة اإلعداد

إعدادات الشاشة

معلومات الصورة

k زر A إعدادات الشاشة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
حدد ما إذا كنت تريد عرض املعلومات على الشاشة أم ال.معلومات الصورة

اضبط سطوع الشاشة.سطوع الشاشة
3إعداد التهيئة املبدئية: •

اضبط سطوع معني املنظر.EVFسطوع 
3إعداد التهيئة املبدئية: •

عرض التعليمات
يتم عرض وصف الوظائف في أثناء تغيير وضع التصوير أو عرض 

شاشة اإلعداد.
تشغيلإعداد التهيئة املبدئية: •

معاينة الصورة
اضبط ما إذا كنت تقوم بعرض الصور التي مت التقاطها بعد التصوير 

مباشرةً أم ال.
تشغيلإعداد التهيئة املبدئية: •

وضع العرضوضع التصوير

عرض معلومات

معلومات تلقائية 
(إعداد التهيئة 

املبدئية)
 ويتم عرض معلوماتيتم عرض نفس املعلومات كما هو موضح في 

 إذا لم يتم إجراء أية عمليات اخفاء معلوماتإخفاؤها كما هو موضح في 
لبضع ثواٍن. يتم عرض املعلومات مرة أخرى عند إجراء إحدى العمليات.

اخفاء معلومات

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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قائمة اإلعداد

شبكة 
إطارية+معلومات 

باإلضافة إلى املعلومات املعروضة تلقائية
، يتم عرض معلومات تلقائيةفي 

شبكة إطارية للمساعدة في وضع 
إطار حول الصور.

ال يتم عرض الشبكة اإلطارية أثناء 
تسجيل األفالم.

.معلومات تلقائيةمتاًما مثل 

إطار 
الفيلم+معلومات 

باإلضافة إلى املعلومات املعروضة تلقائية
، يتم عرض معلومات تلقائيةفي 

إطار قبل بدء تسجيل الفيلم والذي 
ميثل املنطقة التي سيتم التقاطها 

عند تسجيل األفالم.
ال يتم عرض إطار الفيلم أثناء 

تسجيل األفالم.

.معلومات تلقائيةمتاًما مثل 

وضع العرضوضع التصوير

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4

F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

1 / 2 5 01 / 2 5 0

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G1 0 0 - 0 0 0 4 . J P G
1 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 01 5 / 1 1 / 2 0 1 9   1 5 : 3 0

4 / 44 / 4
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قائمة اإلعداد

ـ   (حتويل العرض تلقائيًا إلى معني املنظر)EVFالتبديل التلقائي ل
k زر EVF A  التبديل التلقائي لـz A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
تشغيل

(إعداد التهيئة املبدئية)
عندما تقرب وجهك من معني املنظر، فإن مستشعر العني يستجيب 

إليه، ويتم تبديل العرض تلقائيًا من الشاشة إلى معني املنظر.
حتى عندما تقرب وجهك من معني املنظر، ال يتم تبديل العرض إلى إيقاف

معني املنظر. 
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قائمة اإلعداد

ختم التاريخ

ميكن ختم التاريخ والوقت على الصور عند التصوير. 

Bمالحظات حول ختم التاريخ
التاريخ والوقت اخملتومان يشكالن جزًءا دائًما من بيانات الصورة وال ميكن حذفهما. ال ميكن ختم •

التاريخ والوقت على الصور بعد التقاطها.
ال ميكن ختم الوقت والتاريخ في احلاالت التالية:•

 منظر طبيعي ليلي)، أو محمولة (عند الضبط على صورة ليليةعند ضبط وضع املشهد على -
)، أو تشغيل على HDR (عندما يتم ضبط إضاءة خلفية)، أو محمولة(عند الضبط على 

تعريض ضوئي متعدد تفتيح، أو صورة بانوراما سهلة
RAW + Normal، أو RAW + Fine، أو RAW) على 127A (جودة الصورةعند ضبط -
:  Hمستمر ، أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير) على 134A (مستمرعند ضبط -

 إطارًا في الثانيةH : 60مستمر ، أو  إطارًا في الثانية120
عند تسجيل األفالم-
عند حفظ صور ثابتة أثناء تسجيل الفيلم-
عند استقطاع صور ثابتة من أحد األفالم أثناء عرض الفيلم-
قد يصعب قراءة التاريخ والوقت اخملتومني عند استخدام حجم الصورة الصغير.•

k زر A ختم التاريخ z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
Wيتم ختم التاريخ على الصور. تاريخ
Xيتم ختم الوقت والتاريخ على الصور. التاريخ والوقت

ال يتم ختم الوقت والتاريخ على الصور.إيقاف (إعداد التهيئة املبدئية)

1 5 . 1 1 . 2 0 1 91 5 . 1 1 . 2 0 1 9
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قائمة اإلعداد

مؤقت ذاتي: بعد التحرير

).61Aحدد ما إذا كنت تريد إلغاء املؤقت الذاتي بعد استخدامه للتصوير (
k زر A مؤقت ذاتي: بعد التحرير z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

oخروج من وضع املؤقت الذاتي 
(إعداد التهيئة املبدئية)

يتم إلغاء املؤقت الذاتي بعد التصوير.
تعريض ضوئي متعدد بعد التصوير في وضع املشهد •

، ال يتم إلغاء املؤقت الذاتي. إلنهاء املؤقت الذاتي، قم تفتيح
.kبضبط إعداد املؤقت الذاتي يدويًا إلى 

.مؤقت ابتسامة  وحترير تلقائيال يتم إلغاء •

k البقاء في وضع املؤقت 
الذاتي

يستمر التصوير الفوتوغرافي باملؤقت الذاتي بعد التصوير.
عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يتم إلغاء املؤقت الذاتي.•
.صورة ذاتية جتريديةيتم إلغاء •
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قائمة اإلعداد

تقليل اهتزاز صورة

اختر إعداد تقليل االهتزاز الذي يُستخدم عند تصوير الصور الثابتة.
 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.إيقافاختر 

Bمالحظات حول تقليل اهتزاز الصورة
بعد تشغيل الكاميرا أو بعد التبديل من وضع العرض إلى وضع التصوير، انتظر حتى تصبح شاشة •

التصوير جاهزة قبل التقاط الصور.
إن الصور الظاهرة على الشاشة قد تبدو غير واضحة بعد التصوير على الفور.•
قد يتعذر على تقليل االهتزاز التخلص متاًما من آثار هز الكاميرا في بعض احلاالت.•

k زر A تقليل اهتزاز صورة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
تشغيل

(إعداد التهيئة املبدئية)
يقوم بإجراء التعويض الهتزاز الكاميرا باستخدام تقليل االهتزاز 

لتحريك العدسة بسالسة.
ال يتم إجراء التعويض.إيقاف
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قائمة اإلعداد

AFمساعدة 

زوم رقمي

Bمالحظات حول الزوم الرقمي
ال ميكن استعمال الزوم الرقمي في أوضاع املشهد التالية:•

 (عندما يتم ضبط إضاءة خلفية، ومنظر طبيعي ليلي، وصورة ليلية، وصورة شخصية-
HDR صورة ، أو صورة شخصية حليوان أليف، أو صورة بانوراما سهلة)، أو تشغيل على

شخصية أنيقة
).82Aال ميكن استخدام الزوم الرقمي في أوضاع التصوير األخرى عند استخدام إعدادات معينة (•

k زر AF A مساعدة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

aتلقائي 
(إعداد التهيئة املبدئية)

يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي تلقائيًا عندما تضغط 
على زر حترير الغالق في إضاءة خافتة. يبلغ نطاق الضوء حوالي 

  مترات5.0 عند أقصى موضع للزاوية الواسعة وحوالي  مترات3.5
عند أقصى موضع تقريب.

قد ال يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي تبًعا ملوضع •
منطقة التركيز البؤري أو لوضع التصوير.

ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي ال يضيء.إيقاف

k زر A زوم رقمي z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
تشغيل

مت متكني الزوم الرقمي.(إعداد التهيئة املبدئية)
مت إلغاء متكني الزوم الرقمي.إيقاف
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تخصيص التحكم بالزوم اجلانبي

اختر الوظيفة التي يتم تنفيذها أثناء التصوير عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.

، يتم إلغاء متكني تشغيل مفتاح التحكم Eعند ضبط وضع التركيز البؤري على أوضاع بخالف 1
بالزوم اجلانبي.

في أوضاع التصوير التي يتعذر فيها ضبط الرقم البؤري، يتم إلغاء متكني تشغيل مفتاح التحكم 2
بالزوم اجلانبي.

، يتم إلغاء متكني تشغيل مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.ISOعندما يتعذر ضبط حساسية 3
عندما يتعذر ضبط قيمة درجة اإلضاءة، يتم إلغاء متكني تشغيل مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.4
عندما يتعذر ضبط توازن البياض، يتم إلغاء متكني تشغيل مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي.5

k زر A تخصيص التحكم بالزوم اجلانبي z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
Y(إعداد التهيئة املبدئية) 70ضبط الزوم ( زومA.(

E1 تركيز بؤري يدوي

 (تركيز بؤري يدوي)، Eعند ضبط وضع التركيز البؤري على 
).64Aاستخدم مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي للتركيز (

 للتركيز على gحرك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي باجتاه •
األهداف البعيدة.

 للتركيز على fحرك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي باجتاه •
األهداف القريبة.

Z53حتديد الرقم البؤري (2 الفتحةA.(

b حساسية ISO 3 عرض شاشة إعداد حساسيةISO) 138A.(
حرك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي أثناء عرض شاشة اإلعداد 

الختيار عنصر.

o66عرض شاشة إعداد قيمة درجة اإلضاءة (4 قيمة درجة اإلضاءةA ،68.(
حرك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي أثناء عرض شاشة اإلعداد 

لتحديد قيمة التعويض.

c130عرض شاشة إعداد توازن البياض (5 توازن البياضA.(
حرك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي أثناء عرض شاشة اإلعداد 

الختيار عنصر.
kال يعمل مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي حتى إذا مت نقله. ال يوجد
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AE/AFزر قفل 

 (قفل التعريض gاختر الوظيفة التي يتم تنفيذها أثناء التصوير عند الضغط على زر 
). 3Aالضوئي التلقائي/قفل التركيز البؤري التلقائي) (

عندما يتم عرض شاشة إعداد قيمة درجة اإلضاءة، يتم حترير قفلي التعريض الضوئي والتركيز البؤري.1 عندما يتم عرض شاشة إعداد قيمة درجة اإلضاءة، يتم حترير قفل التعريض الضوئي.2 عندما يتم تغيير قيمة درجة اإلضاءة، يتم حترير قفل التعريض الضوئي.3 عندما يتم عرض شاشة إعداد قيمة درجة اإلضاءة، يتم حترير قفل التركيز البؤري.4

B مالحظات حول زر قفلAE/AF
 في أوضاع التصوير التالية.gال يتم قفل التعريض الضوئي حتى لو ضغطت على زر •

-D(يدوي) وضع 
عرض )، أو  دقيقة)150حركة النجوم ( أو  دقيقة)150السماء ليالً ( (أثناء وضع فيلم منقض-

تعريض ضوئي متعدد تفتيح، أو وضع املشهد ألعاب نارية
 (تركيز بؤري يدوي)، ال يتم قفل التركيز البؤري حتى 63A (Eعندما يكون وضع التركيز البؤري هو (•

.gلو ضغطت على زر 

k زر AE/AF A زر قفل z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
a زر قفل AE/AF

1 لقفل كل من التركيز البؤري والتعريض الضوئي.gاضغط مع االستمرار على زر (إعداد التهيئة املبدئية)

b قفل AEاضغط مع االستمرار على زر  فقطg.2 لقفل التعريض الضوئي

c قفل تعريض 
تلقائي (تعليق)

 لقفل التعريض الضوئي. ال يتم حترير قفل التعريض gاضغط على زر 
3الضوئي حتى لو ضغطت على زر حترير الغالق.

 مرة أخرى لتحرير قفل التعريض الضوئي.gاضغط على زر 
d قفل AFاضغط مع االستمرار على زر  فقطg.4 لقفل التركيز البؤري
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إعدادات الصوت

إيقاف تلقائي

).25Aاضبط الوقت املسموح بانقضائه قبل دخول الكاميرا في وضع االستعداد (
. دقيقة30 أو  دقائق5 (إعداد التهيئة املبدئية) أو دقيقة واحدة أو  ثانية30ميكنك اختيار 

Cإعداد وظيفة إيقاف تلقائي
يتم ضبط الوقت الذي مير قبل دخول الكاميرا في وضع االستعداد في احلاالت التالية:

)دقيقة واحدةأو  ثانية 30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 3عند عرض القائمة: •
 ثانية 30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 5: حترير تلقائيعند االلتقاط باستخدام •

)دقيقة واحدةأو 
  ثانية30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 5: مؤقت ابتسامةعند االلتقاط باستخدام •

)دقيقة واحدةأو 
 دقيقة30عند توصيل محول التيار املتردد: •
 دقيقة30: االتصال بجهاز ذكيعند االنتظار حلدوث التوصيل مع •

k زر A إعدادات الصوت z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

صوت الزر

 (إعداد التهيئة املبدئية)، تصدر الكاميرا صوت تشغيلعند اختيار 
صفير مرة واحدة عند تنفيذ العمليات، ومرتني عندما تنجح 

الكاميرا في التركيز البؤري على الهدف، وثالث مرات عند حدوث 
خطأ. يتم إصدار صوت شاشة الترحيب أيًضا.

صورة يتم إلغاء متكني األصوات عند استخدام وضع املشهد •
.شخصية حليوان أليف

صوت الغالق
 (إعداد التهيئة املبدئية)، يصدر صوت الغالق تشغيلعند حتديد 

عند حترير الغالق.
ال يصدر صوت الغالق عند تسجيل األفالم أو عند استخدام وضع •

.صورة شخصية حليوان أليف أو صورة بانوراما سهلةاملشهد 

k زر A إيقاف تلقائي z A أيقونة قائمة d A اضغط على زر 
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قائمة اإلعداد

تهيئة البطاقة/تهيئة الذاكرة

استخدم هذا اخليار لتهيئة بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
تؤدي تهيئة بطاقات الذاكرة أو الذاكرة الداخلية إلى حذف جميع البيانات بشكٍل 

. تأكد من حفظ الصور املهمة على جهاز دائم. ال ميكن استرداد البيانات التي مت حذفها
كمبيوتر قبل التهيئة.

قد ال ميكنك اختيار هذا اإلعداد بينما يتم إنشاء توصيل السلكي.•
تهيئة بطاقة ذاكرة

أدخل بطاقة ذاكرة في الكاميرا.•
.k في قائمة اإلعداد، ثم اضغط على زر تهيئة البطاقةاختر •

تهيئة الذاكرة الداخلية
قم بإخراج بطاقة الذاكرة من الكاميرا.•
.k في قائمة اإلعداد، ثم اضغط على زر تهيئة الذاكرةاختر •

.k على الشاشة التي يتم عرضها واضغط على زر تهيئةلبدء التهيئة، اختر 
ال تقم بإيقاف تشغيل الكاميرا أو فتح حجيرة البطارية/غطاء فتحة بطاقة الذاكرة أثناء •

التهيئة.

k زر A تهيئة البطاقة/تهيئة الذاكرة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 
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قائمة اإلعداد

Languageاللغة/

اختر لغة لعرض قوائم الكاميرا ورسائلها.

HDMIإخراج 

.HDMIاختر نسبة وضوح الصورة عند اإلخراج عبر 
 تلقائيًا 720p، أو1080p، أو2160p (إعداد التهيئة املبدئية)، يتم اختيار تلقائيعند اختيار 

لنسبة الوضوح املدعومة بواسطة التلفاز املتصل.

k زر Language A اللغة/z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

k زر HDMI A إخراج z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 
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قائمة اإلعداد

شحن بالكمبيوتر

Bمالحظات حول الشحن بجهاز كمبيوتر
عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم تشغيل الكاميرا ويبدأ شحن البطارية. يتوقف الشحن إذا مت •

إيقاف الكاميرا.
 تزيد مدة الشحن عند نقل الصور أثناء شحن  ساعات.5يستغرق شحن البطارية الفارغة متاًما نحو •

البطارية.
 دقيقة بعد انتهاء البطارية 30تتوقف الكاميرا تلقائيًا إذا لم يكن هناك اتصال بجهاز كمبيوتر ملدة •

من الشحن.
Bعندما يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن) سريًعا

ال ميكن إجراء الشحن، رمبا نظرًا ألحد األسباب املذكورة أدناه.
درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن. اشحن البطارية داخل املنزل بحيث تكون درجة احلرارة •

.°م35°م و 5احمليطة تتراوح بني 
 بشكل USB متصل بشكل غير صحيح أو البطارية معيبة. تأكد من اتصال كابل USBكابل •

صحيح أو استبدل البطارية إذا لزم األمر.
الكمبيوتر في وضع السكون وال يقوم باإلمداد بالطاقة. حرر الكمبيوتر من وضع السكون.•
ال ميكن شحن البطارية نظرًا لعدم متكن الكمبيوتر من إمداد الكاميرا بالطاقة بسبب إعداداته •

أو مواصفاته.

k زر A شحن بالكمبيوتر z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

aتلقائي 
(إعداد التهيئة 

املبدئية)

)، يتم شحن 110Aعند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر قيد التشغيل (
البطارية املدخلة في الكاميرا تلقائيًا باستخدام الطاقة التي يتم إمدادها 

من الكمبيوتر.
يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن) ببطء بينما يتم شحن •

البطارية. عند اكتمال الشحن، يتحول مصباح التشغيل (مصباح الشحن) 
من وميض إلى تشغيل.

لن يتم شحن البطارية املدخلة في الكاميرا عند توصيل الكاميرا بالكمبيوتر.إيقاف
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قائمة اإلعداد

تعليق على صورة

قم بإرفاق التعليق الذي مت تسجيله مسبًقا على الصور التي سيتم التقاطها.
ميكنك طباعة التعليق املرفق إلى الصور التي سيتم إرسالها إلى اجلهاز الذكي باستخدام 

 مسبًقا. انظر مساعدة SnapBridge. يجب عليك تهيئة تطبيق SnapBridgeتطبيق 
 على اإلنترنت ملزيد من املعلومات.SnapBridgeتطبيق 

.ViewNX-iميكنك أيًضا التحقق من التعليق املرفق باستخدام بيانات تعريف 

Bمالحظات حول تعليقات على الصور
ال ميكن إرفاق تعليقات على الصور باألفالم.

Cعرض التعليقات على الصورة
لن يتم عرض التعليقات على الصورة حتى وإن مت عرض الصور على الكاميرا.

k زر A تعليق على صورة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

إرفاق تعليق

سيتم إرفاق التعليق الذي مت 
إدخال تسجيله بواسطة 

 مع الصور.تعليق
، إرفاق تعليقاختر •

، وضع Kواضغط على 
عالمة في خانة االختيار 

)w عندما تضغط .(
، يتم متكني kعلى زر 

اإلعداد، وسيتم إرفاق التعليق على الصور التي يتم التقاطها 
فيما بعد.

إدخال تعليق
 حرًفا ورقًما.36ميكنك تسجيل تعليق مبا يصل إلى 

، لعرض شاشة اإلدخال.K، واضغط على إدخال تعليقحدد •
) للحصول 160A" (تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النصانظر "

على معلومات حول طرق اإلدخال.

تعليق على صورة

إدخال تعليق
إرفاق تعليق

حتديدتأكيد

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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قائمة اإلعداد

معلومات حقوق النسخ

قم بإرفاق معلومات حقوق النسخ التي مت تسجيلها مسبًقا على الصور التي سيتم التقاطها.
ميكنك طباعة معلومات حقوق النسخ على الصور التي سيتم إرسالها إلى اجلهاز الذكي 

 مسبًقا. انظر SnapBridge. يجب عليك تهيئة تطبيق SnapBridgeباستخدام تطبيق 
 على اإلنترنت ملزيد من املعلومات.SnapBridgeمساعدة تطبيق 

.ViewNX-iميكنك أيًضا التحقق من معلومات حقوق النسخ املرفقة باستخدام بيانات تعريف 

Bمالحظات حول معلومات حقوق النسخ
ال ميكن إرفاق معلومات حقوق النسخ باألفالم.•
ملنع االستخدام غير القانوني ألسماء الفنانني وأسماء أصحاب حقوق النسخ عند إقراض الكاميرا •

. تأكد أيًضا من أن اسم إرفاق معلومات حقوق النسخأو نقل ملكيتها، تأكد من تعطيل إعداد 
الفنان واسم صاحب حقوق النسخ فارغ.

.معلومات حقوق النسخشركة نيكون غير مسؤولة عن أي مشاكل أو تلف ناجم عن استخدام •
Cعرض معلومات حقوق النسخ

لن يتم عرض معلومات حقوق النسخ حتى وإن مت عرض الصور على الكاميرا.•
، يُطبع اسم مالك حقوق النسخ فقط على الصور في حقوق النسخ  والفنانإذا أدخلت كًال من •

.SnapBridgeتطبيق 

kزر  A معلومات حقوق النسخ z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

إرفاق معلومات حقوق 
النسخ

مت إرفاق معلومات حقوق النسخ 
 و الفناناملسجلة باستخدام 

 مع الصور.حقوق النسخ
إرفاق معلومات حقوق اختر •

، K واضغط على النسخ
وضع عالمة في خانة االختيار 

)w عندما تضغط على زر .(
k يتم متكني اإلعداد، وسيتم ،

إرفاق معلومات حقوق النسخ على الصور التي يتم التقاطها فيما بعد.

الفنان
 حرًفا ورقًما.36ميكنك تسجيل اسم الفنان مبا يصل إلى 

تشغيل ، لعرض شاشة اإلدخال. انظر "K، واضغط على الفنانحدد •
) للحصول على معلومات حول 160A" (لوحة مفاتيح إدخال النص

طرق اإلدخال.

حقوق النسخ
 حرًفا ورقًما.54ميكنك تسجيل اسم صاحب حقوق النسخ مبا يصل إلى 

، لعرض شاشة اإلدخال. انظر K، واضغط على حقوق النسخاختر •
) للحصول على 160A" (تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النص"

معلومات حول طرق اإلدخال.

حتديدتأكيد

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

معلومات حقوق النسخ

الفنان

حقوق النسخ

إرفاق معلومات حقوق النسخ



178
استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

بيانات املوقع

حدد إمكانية إضافة معلومات موقع التصوير على الصور التي تقوم بالتقاطها.

Av/Tvتبديل اختيار 

.Dقم بتغيير آليات التحكم املستخدمة إلعداد التعريض الضوئي في الوضع 

k زر A بيانات املوقع z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار

احلصول من جهاز ذكي
 إلضافة معلومات املوقع من اجلهاز الذكي إلى الصور نعماختر 

التي تقوم بالتقاطها. يعمل على متكني وظيفة معلومات املوقع 
.SnapBridgeاخلاصة بالتطبيق 

املوضع
يعرض معلومات املوقع التي مت احلصول عليها.

لن يتم حتديث املعلومات أثناء عرضها.•
 مرة أخرى.املوضعلتحديثها، قم بإجراء 

k زر Av/Tv A تبديل اختيار z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
kال تقم بتبديل اختيار 

(إعداد التهيئة املبدئية)
)، واستخدم Tvاستخدم قرص التحكم لضبط سرعة الغالق (

).Avزر االختيار املتعدد لضبط الرقم البؤري (
oاستخدم زر االختيار املتعدد لضبط سرعة الغالق ( تبديل اختيارTv ،(

).Avواستخدم قرص التحكم لضبط الرقم البؤري (
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قائمة اإلعداد

MFذروية 

إعادة ضبط الكل

، تتم استعادة إعدادات الكاميرا إلى قيم التهيئة املبدئية اخلاصة بها.إعادة ضبطعند اختيار 
يتم أيًضا استعادة إعدادات قائمة الشبكة إلى قيم التهيئة املبدئية.•
.Languageاللغة/ أو منطقة التوقيت والتاريخال تتم إعادة ضبط بعض اإلعدادات، مثل •
قد ال ميكنك اختيار هذا اإلعداد بينما يتم إنشاء توصيل السلكي.•

Cإعادة ضبط ترقيم امللفات
"، احذف جميع الصور احملفوظة في بطاقة الذاكرة أو الذاكرة 0001إلعادة ضبط ترقيم امللف إلى "

.إعادة ضبط الكلالداخلية قبل اختيار 

أوضاع التحكم بشاشة اللمس 

).7Aحدد ما إذا كنت تريد متكني أوضاع التحكم (
متكنيإعداد التهيئة املبدئية: 

kزر  MF A ذروية z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

الوصفاخليار
تشغيل

(إعداد التهيئة املبدئية)
 (تركيز بؤري يدوي)، يتم تعزيز التركيز البؤري بتظليل Eعند تشغيل 

املناطق محل التركيز باللون األبيض في الصورة املعروضة على 
).64A، 65الشاشة (

مت إلغاء متكني خاصية الذروية.إيقاف

k زر A إعادة ضبط الكل z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 

k زر A أوضاع التحكم بشاشة اللمس z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 
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قائمة اإلعداد

تعليم التوافق

إظهار بعض تعليمات التوافق التي تتوافق معها الكاميرا.

Firmwareنسخة 

قم بعرض نسخة البرنامج الثابت للكاميرا.
قد ال ميكنك اختيار هذا اإلعداد بينما يتم إنشاء توصيل السلكي.•

k زر A تعليم التوافق z A  أيقونة قائمةd Aاضغط على زر 

k زر Firmware A نسخة z A أيقونة قائمة d Aاضغط على زر 
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مالحظات بشأن وظائف االتصال الالسلكي

القيود املفروضة على األجهزة الالسلكية
ن مع هذا املنتج مع اللوائح اخلاصة  يتوافق جهاز اإلرسال/االستقبال الالسلكي املُتضمَّ

باألجهزة الالسلكية في دول بيع املنتج، ويكون غير متاح لالستخدام في الدول األخرى (ميكن 
استخدام املنتجات التي مت شراؤها في دول االحتاد األوروبي أو دول رابطة التجارة احلرة األوروبية في 
أي مكان داخل االحتاد األوروبي أو دول الرابطة)، وال تتحمل شركة نيكون مسؤولية استخدامه 

في الدول األخرى، ويجب على املستخدمني غير املتأكدين من دولة البيع األصلية الرجوع إلى 
مركز خدمة نيكون احمللي أو ممثل خدمة نيكون معتمد. تنطبق هذه القيود على تشغيل 

الشبكة الالسلكية فقط، وال تنطبق على أي استخدام آخر للمنتج.
األمان

على الرغم من أن إحدى فوائد هذا املنتج تتمثل في السماح لآلخرين باالتصال بحرية؛ من أجل 
التبادل الالسلكي للبيانات في أي مكان ضمن نطاقه، فإن ما يلي قد يحدث في حال عدم متكني 

عنصر احلماية:
سرقة البيانات: قد تعترض جهات خارجية عمليات اإلرسال الالسلكية لسرقة رموز تعريف •

املستخدمني، وكلمات املرور، وغيرها من املعلومات الشخصية.
الوصول غير املرخص: قد يصل املستخدمون غير اخملولني إلى الشبكة، ويغيرون البيانات أو •

ينفذون أشياًء ضارة أخرى. الحظ أنه نظرًا لطبيعة تصميم الشبكات الالسلكية، قد تتيح 
الهجمات املتخصصة إمكانية الوصول غير املصرح به، حتى في ظل متكني عنصر احلماية. 

نيكون غير مسؤولة عن تسريب البيانات أو املعلومات التي قد حتدث أثناء نقل البيانات.
ال تدخل إلى شبكات ال يُسمح لك باستخدامها، حتى وإن مت عرضها على جهازك الذكي أو •

جهاز الكمبيوتر اللوحي اخلاص بك؛ فقد يُعد ذلك وصوًال غير مصرح به. لذا؛ ادخل على 
الشبكات املسموح لك باستخدامها فقط.

إدارة املعلومات الشخصية وإخالء املسؤولية
إن بيانات املستخدم التي مت تسجيلها وتهيئتها على املنتج، والتي تشمل إعدادات االتصال •

بالشبكة احمللية الالسلكية، وغيرها من املعلومات الشخصية، ُعرضة للتغيير أو الفقدان 
الناجَمني عن خطأ في التشغيل، أو الكهرباء الساكنة، أو التعرض حلادث، أو حدوث عطل، أو 
إصالح، وما شابه ذلك من صور التعامل مع اجلهاز. يجب االحتفاظ دائًما بنُسخ منفصلة من 
املعلومات املهمة. كما أن شركة نيكون غير مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو 

خسائر في األرباح تنتج عن تغيير محتوى غير منسوب إليها أو فقدانه.
 في إعادة ضبط الكلقبل التخلص من املنتج أو نقل ملكيته إلى شخص آخر، قم بإجراء •

) حلذف جميع بيانات املستخدم التي مت تسجيلها وتهيئتها على 120Aقائمة اإلعداد (
املنتج، والتي تشمل إعدادات االتصال بالشبكة احمللية الالسلكية، وغيرها من املعلومات 

الشخصية.
نيكون غير مسؤولة عن أية أضرار ناجمة عن االستخدام غير املصرح به لهذا املنتج من •

طرف جهات خارجية في حال تعرض املنتج للسرقة أو الفقدان.

مالحظات بشأن وظائف االتصال الالسلكي
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االحتياطات عند تصدير املنتج أو حمله إلى اخلارج
). وال يُشترط EARيخضع هذا املنتج للوائح إدارة التصدير في الواليات املتحدة األمريكية (

احلصول على موافقة من احلكومة األمريكية لتصدير املنتج إلى دول أخرى غير الدول املذكورة 
أدناه، والتي تخضع حلظر أو ضوابط خاصة حتى وقت كتابة هذا الدليل: كوبا وإيران وكوريا 

الشمالية والسودان وسوريا (القائمة خاضعة للتغيير).
إشعار للعمالء في أوروبا

إقرار املطابقة (أوروبا)
 متوافق مع التوجيه رقم COOLPIX A1000تعلن شركة نيكون أن جهاز الالسلكي من النوع 

EU/53/2014 النص الكامل إلعالن التوافق هذا اخلاص باالحتاد األوروبي متوافر على عنوان .
اإلنترنت التالي: 

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
قدرة اخلرج القصوى:•

-Wi-Fi  :9.98  dBm)  EIRP(
-Bluetooth  :3.54  dBm)  EIRP(
-Bluetooth :2.98 منخفض الطاقة  dBm)  EIRP(

تردد التشغيل: •
-Wi-Fi  :2412- 2462) قناة)11-1 ميجا هرتز 
-Bluetooth  :2402- 2480ميجا هرتز 
-Bluetooth :ميجا هرتز2480-2402 منخفض الطاقة 

إشعار للعمالء في املغرب
يتوافق هذا اجلهاز مع لوائح التردد الالسلكي.

إشعار للعمالء في اإلمارات العربية املتحدة
يتوافق هذذا اجلهاز مع لوائح التردد الالسلكي.

AGREE PAR L’ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 16656 ANRT 2018

TRA
REGISTERED No.

ER45173/16
DEALER No.
DA39487/15
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من أجل يُرجى قراءة االحتياطات الالزمة املبينة أدناه، باإلضافة إلى التحذيرات الواردة في باب "
) عند استخدام اجلهاز أو تخزينه. ix-viA  " (سالمتك

الكاميرا
جتنب تعريض الكاميرا لصدمة قوية

قد يتعطل املنتج إذا مت تعريضه إلى صدمة قوية أو اهتزاز قوي، باإلضافة إلى ذلك، ال تلمس أو تضغط 
بقوة على العدسة أو غطاء العدسة.

احلفاظ على الكاميرا جافة
سيتعرض اجلهاز للتلف عند غمره في املياه أو تعريضه ملستويات عالية من الرطوبة.

جتنب حدوث التغييرات املفاجئة في درجة احلرارة
قد تؤدي التغيرات املفاجئة في درجات احلرارة، عند الدخول أو اخلروج من مبنى دافئ في يوم بارد الطقس 

على سبيل املثال، إلى حدوث تكثّف داخل اجلهاز. وملنع حدوث ذلك، ضع اجلهاز في حقيبة حمل أو في 
كيس بالستيكي قبل تعريضه إلى التغيرات املفاجئة في درجة احلرارة.

االحتفاظ بالكاميرا بعيدةً عن اجملاالت املغناطيسية القوية
ال تستخدم اجلهاز أو تخزنه بالقرب من األجهزة التي تولد إشعاًعا كهرومغناطيسيًا قويًا أو مجاالت 

مغناطيسية؛ إذ إن القيام بذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تعطل الكاميرا.
جتنب تصويب العدسة باجتاه مصادر الضوء القوية لفترات طويلة

جتنب توجيه العدسة إلى الشمس أو مصادر اإلضاءة الساطعة األخرى لفترات طويلة عند استخدام 
الكاميرا أو تخزينها؛ فقد تتسبب اإلضاءة الشديدة في انخفاض معدل كفاءة مستشعر الصور أو 

ظهور تأثير أبيض في الصور يجعلها غير واضحة.
وقف تشغيل املنتج قبل إزالة مصدر الطاقة أو بطاقة الذاكرة أو 

فصلهما
ال تُخرج البطارية أثناء تشغيل املنتج، أو في أثناء حفظ الصور أو حذفها. قد يؤدي انقطاع الطاقة 

القسري في مثل هذه الظروف إلى فقدان البيانات أو حدوث تلف في بطاقة الذاكرة أو الدائرة الداخلية.

تعليمات العناية باملنتج
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مالحظات حول الشاشة
تصنع الشاشات (مبا في ذلك معينات املنظر اإللكترونية) بدقة عالية جًدا، حيث تعمل على األقل •

 % من وحدات البكسل بها بكفاءة، وال تزيد نسبة وحدات البكسل املفقودة أو املعيبة عن 99.99
 %. وعلى الرغم من أن هذه الشاشات قد حتتوي على وحدات بكسل مضيئة دائًما (بيضاء أو 0.01

حمراء أو زرقاء أو خضراء)، أو غير مضيئة دائًما (سوداء)، إال أن هذا ال يعد عطًال، وال يؤثر على الصور 
التي يتم التقاطها باستخدام اجلهاز.

قد يكون من الصعب رؤية الصور املعروضة على الشاشة في اإلضاءة الساطعة.•
ال تضغط على الشاشة، ألن هذا قد يؤدي إلى تلفها أو تعطلها عن العمل. إذا انكسرت الشاشة، •

ينبغي احلذر لتجنب وقوع إصابة بسبب الزجاج املكسور، وملنع ملس الكريستال السائل اخلارج من 
الشاشة للجلد أو من دخول األعني أو الفم.

البطارية
االحتياطات عند االستخدام

الحظ أنه من احملتمل ارتفاع درجة حرارة البطارية بعد االستخدام.•
 ألن هذا قد يؤدي إلى °م40 أو أعلى من °م0ال تستخدم البطارية في درجات حرارة محيطة أقل من •

حدوث تلف أو خلل.
إذا الحظت وجود أية حاالت شاذة مثل ارتفاع درجة احلرارة بصورة عالية، أو تصاعد دخان أو رائحة غير •

طبيعية من البطارية، فأوقف االستخدام فورًا، واستشر بائع التجزئة أو ممثل خدمة نيكون معتمًدا.
بعد إخراج البطارية من الكاميرا أو من شاحن البطارية االختياري، ضع البطارية في كيس •

بالستيكي أو أي شيء مشابه لعزلها.
شحن البطارية

حتقق من مستوى شحن البطارية قبل استخدام الكاميرا، واستبدل البطارية أو اشحنها إذا لزم األمر.
 قبل °م35°م إلى 5اشحن البطارية داخل املنزل بحيث تكون درجة احلرارة احمليطة تتراوح من •

االستخدام.
قد تؤدي درجة حرارة البطارية املرتفعة إلى منع شحنها بصورة صحيحة أو كاملة، وقد تخفض من •

مستوى أداء البطارية. الحظ أنه من احملتمل ارتفاع درجة حرارة البطارية بعد االستخدام، لذا انتظر 
حتى تنخفض درجة حرارة البطارية قبل الشحن. 

عند شحن البطارية املستخدمة في هذه الكاميرا باستخدام محول التيار املتردد اخلاص بالشحن أو 
.°م50 أو أعلى من °م0جهاز كمبيوتر، ال يتم شحن البطارية في درجات حرارة أقل من 

ال تستمر في الشحن بعد اكتمال شحن البطارية، حيث رمبا يؤدي ذلك إلى انخفاض أداء البطارية.•
قد تزداد درجة حرارة البطارية في أثناء عملية الشحن، ولكن ذلك ال يعدُّ عطًال.•

االحتفاظ بالبطاريات االحتياطية
احتفظ ببطاريات احتياطية كاملة الشحن عند التصوير في املناسبات املهمة إن أمكن ذلك.

استخدام البطارية عندما يكون الطقس باردًا
في أيام الطقس البارد، متيل سعة البطاريات إلى االنخفاض، وفي حال استخدام بطارية نفد شحنها في 

درجة حرارة منخفضة، قد ال تعمل الكاميرا. احتفظ بالبطاريات االحتياطية في مكان دافئ واستبدلها 
عند الضرورة. ومبجرد تدفئة البطارية الباردة، فإنها قد تستعيد بعًضا من شحنتها.
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أطراف البطارية
قد يؤدي وجود أتربة على أطراف البطارية إلى توقف الكاميرا عن العمل. عند اتساخ أطراف التوصيل 

بالبطارية، نظفها باستخدام قطعة قماش ناعمة جافة قبل االستخدام.
شحن بطارية مستنفدة الشحنة

قد يؤدي تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها في أثناء وجود بطارية مستنفدة الشحنة داخل الكاميرا 
إلى انخفاض العمر االفتراضي للبطارية. اشحن البطارية مستنفدة الشحنة قبل االستخدام.

تخزين البطارية
قم دوًما بإخراج البطارية من الكاميرا أو من شاحن البطارية االختياري عند عدم استخدامها؛ حيث •

يتم سحب كمية ضئيلة من التيار من البطارية في أثناء وجودها في الكاميرا حتى في حال عدم 
استخدامها، مما يسفر عن استنزاف طاقة البطارية بصورة مفرطة، وتعطلها متاًما عن العمل.

يوصى بشحن بطارية مستعملة خالل فترة ستة أشهر. وعند تخزين البطارية لفترات طويلة، أعد •
شحنها مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر، واستخدم الكاميرا حتى يصبح مؤشر مستوى 

 قبل إعادة تخزينها.Bشحن البطارية 
ضع البطارية في كيس بالستيكي أو أي شيء مشابه لعزلها وتخزينها في مكان بارد. يتعني تخزين •

. جتنب تخزين البطارية في °م25°م و15البطارية في موقع جاف حيث تتراوح درجة احلرارة احمليطة بني 
األماكن شديدة البرودة أو احلرارة.

العمر االفتراضي للبطارية
يشير االنخفاض امللحوظ في فترة احتفاظ البطاريات املشحونة بالكامل عند استخدامها في درجة 

حرارة الغرفة إلى ضرورة تبديل البطارية، لذا قم بشراء بطارية جديدة.
إعادة تدوير البطاريات املستخدمة

قم بإعادة تدوير البطاريات القابلة للشحن وفًقا للقواعد التنظيمية احمللية، مع مراعاة عزل أطراف 
التوصيل بشريط عازل أوًال.

محول التيار املتردد اخلاص بالشحن
 اخلاص بالشحن معد لالستخدام مع األجهزة املتوافقة فقط. ال EH-73Pمحول التيار املتردد •

تستخدم احملول مع نوع أو طراز آخر من اجلهاز.
 قد يؤدي UC-E21 آخر بخالف USB؛ فاستخدام كابل UC-E21 بخالف USBال تستخدم أي كابل •

إلى زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
جتنب -حتت أي ظرف- استخدام أي نوع أو طراز آخر من محول التيار املتردد بخالف الشحن بواسطة •

 أو شاحن USB اخلاص بالشحن، وال تستخدم محول تيار متردد من نوع EH-73Pمحول التيار املتردد 
بطارية مخصًصا للهواتف احملمولة من األنواع املتوفرة جتاريًا. فقد يتسبب عدم اتباع هذا التنبيه 

إلى زيادة سخونة الكاميرا أو تلفها.
 هرتز. 60 /50  فولت، 240 -100 متوافًقا مع املآخذ الكهربية ذات تيار متردد بجهد EH-73Pيُعد •

عند االستخدام في بالد أخرى، استخدم مهايئ القابس (متوفر في األسواق) إذا لزم األمر. وللحصول 
على مزيد من املعلومات حول مهايئات القابس، استشر وكالة السفر لديك.
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بطاقات الذاكرة
االحتياطات عند االستخدام

). 213Aاستخدم بطاقات الذاكرة الرقمية اآلمنة فقط (•
حة في الوثائق املضمنة مع بطاقة الذاكرة.• تأكد من قراءة واتباع االحتياطات املوضَّ
إذا كان مفتاح احلماية من الكتابة اخلاص ببطاقة الذاكرة مقفوًال، •

فال ميكنك التقاط الصور، أو حذفها، أو تهيئة بطاقة الذاكرة.
ال تضع البطاقات أو امللصقات على بطاقات الذاكرة.•

جتري التهيئة اآلن
ال تقم بتهيئة بطاقة الذاكرة باستخدام جهاز كمبيوتر.•
عند إدخال بطاقة ذاكرة مت استخدامها بجهاز آخر في هذه الكاميرا ألول مرة، احرص على تهيئتها •

باستخدام هذه الكاميرا. ونحن نوصي بتهيئة بطاقات الذاكرة اجلديدة باستخدام هذه الكاميرا قبل 
استخدامها مع هذه الكاميرا.

الحظ أن تهيئة بطاقة الذاكرة تؤدي إلى حذف جميع الصور والبيانات األخرى املوجودة •
 تأكد من إنشاء نَُسخ من أية صور ترغب في احلفاظ عليها على بطاقة الذاكرة بصفة دائمة.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.
 عندما يتم تشغيل الكاميرا، البطاقة غير مهيَّأة. هل تود تهيئة البطاقة؟إذا مت عرض الرسالة •

. انسخ البيانات كاليجب تهيئة بطاقة الذاكرة. إذا كانت هناك بيانات ال ترغب في حذفها، فاختر 
. نعمالضرورية على جهاز الكمبيوتر وما إلى ذلك. وإذا كنت ترغب في تهيئة بطاقة الذاكرة، فاختر 

.kسيتم عرض مربع حوار التأكيد. لبدء التهيئة، اضغط على زر 
جتنب تنفيذ اإلجراءات التالية أثناء التهيئة، أو كتابة البيانات على بطاقة الذاكرة أو حذفها منها أو •

أثناء نقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر. قد يتسبب عدم اتباع هذا التنبيه في فقدان البيانات أو تلف 
الكاميرا أو بطاقة الذاكرة:

افتح حجيرة البطارية/غطاء فتحة بطاقة الذاكرة إلزالة/إدخال البطارية أو بطاقة الذاكرة.-
أوقف تشغيل الكاميرا.-
افصل محول التيار املتردد.-

16 GB
مفتاح احلماية من الكتابة



188
مالحظات فنية
التنظيف والتخزين

التنظيف
ال تستخدم الكحول أو التنر أو أية عناصر كيميائية متطايرة أخرى.

التخزين
انزع البطارية في حال عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة. ملنع تكون العفن أو الفطريات، قم 

بإخراج الكاميرا من موضع التخزين مرة واحدة في الشهر.
قم بتشغيل الكاميرا وحترير الغالق عدة مرات قبل تخزين الكاميرا مرة أخرى. ال تخزن الكاميرا 

في أي مكان من األماكن التالية:
%60األماكن غير جيدة التهوية أو املعرضة لنسبة رطوبة تتجاوز •
°م10- أو أقل من °م50في أماكن معرضة لدرجات حرارة أعلى من •
بجوار أجهزة تصدر نطاًقا كهرومغناطيسيًا قويًا مثل أجهزة التلفزيون أو الراديو•

تعليمات العناية ) في"185A" (البطاريةلتخزين البطارية، التزم باتباع التنبيهات الواردة في "
).184A" (باملنتج

التنظيف والتخزين

العدسة/
معني املنظر

جتنب ملس األجزاء الزجاجية بأصابعك. قم بإزالة األتربة أو النسالة باستخدام مروحة 
(جهاز صغير مزود بكرة مطاطية في أحد أطرافه يتم الضغط عليها لضخ دفقة من 
الهواء يخرج من الطرف اآلخر). وإلزالة بصمات األصابع أو البقع األخرى التي ال ميكن 
إزالتها باملروحة، امسح العدسات بقطعة من القماش الناعم في حركة دائرية تبدأ 
في مركز العدسة وتتحرك نحو احلافة. إذا لم تنجح تلك الطريقة، فنّظف العدسة 

باستخدام قطعة قماش مبللة مبنظف خاص بالعدسات.

الشاشة
قم بإزالة األتربة أو النسالة باستخدام مروحة، وإلزالة بصمات األصابع أو أية بقع 

أخرى، قم بتنظيف الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، وكن حذرًا كي ال 
تضغط على الشاشة بشدة.

اجلسم

استخدم مروحة إلزالة األتربة أو األوساخ أو الرمال، ثم امسح برفق باستخدام قطعة 
قماش ناعمة وجافة. بعد استخدام الكاميرا على الشاطئ أو في األجواء الرملية أو 
املتربة األخرى، امسح أية رمال أو أتربة أو ذرات ملح بقطعة جافة من القماش مرطبة 

الحظ أن دخول عناصر غريبة داخل قليًال مباء نقي وجففها بعناية شديدة. 
الكاميرا قد يؤدي إلى حدوث تلف ال يغطيه الضمان.
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ارجع إلى اجلدول أدناه إذا مت عرض رسالة خطأ.
رسائل اخلطأ

Aالسبب/احللشاشة العرض

درجة حرارة البطارية 
عالية. ستنطفئ 

يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا. انتظر حتى تنخفض الكاميرا.
–درجة حرارة الكاميرا أو البطارية قبل استئناف االستخدام.

ستنطفئ الكاميرا 
لتفادي اإلحماء.

بطاقة الذاكرة محمية 
187مفتاح احلماية من الكتابة مقفل. قم بفتحه.من النسخ.

ال ميكن استعمال هذه 
حدث خطأ أثناء الدخول إلى بطاقة الذاكرة.البطاقة.

استخدم بطاقة ذاكرة معتمدة.•
تأكد من نظافة األطراف.•
حتقق من إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح.•

16 ،213 ال ميكن قراءة هذه 
البطاقة.

البطاقة غير مهيَّأة. 
هل تود تهيئة 

البطاقة؟

لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة لالستخدام في الكاميرا.
تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف جميع البيانات 

احملفوظة عليها. إذا كنت بحاجة إلى حفظ نَُسخ من أية 
 ثم احفظ النَُسخ بجهاز كمبيوتر كالصور، فتأكد من اختيار 

 واضغط نعمأو وسيط آخر قبل تهيئة بطاقة الذاكرة. اختر 
 لتهيئة بطاقة الذاكرة.kعلى زر 

16 ،187

28، 16احذف صورًا أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة.الذاكرة ممتلئة.

ال ميكن حفظ الصورة.

حدث خطأ أثناء حفظ الصورة.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة أو قم بتهيئة بطاقة الذاكرة أو 

الذاكرة الداخلية.
16 ،173

نفدت أرقام امللفات من الكاميرا.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة أو قم بتهيئة بطاقة الذاكرة أو 

الذاكرة الداخلية.
16 ،173

ال توجد مساحة كافية حلفظ النسخة.
28احذف صورًا من الوجهة.

198، 88حتقق من أن الصور ميكن حتريرها.ال ميكن تعديل الصورة.
حدث خطأ في املهلة أثناء حفظ الفيلم على بطاقة الذاكرة.ال ميكن تسجيل فيلم.

213، 98اختر بطاقة ذاكرة ذات سرعة كتابة أكبر.
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الذاكرة ال حتتوي على 
صور.

ال توجد صور في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة.
16أخرج بطاقة الذاكرة لعرض الصور في الذاكرة الداخلية.•
لنسخ الصور احملفوظة في ذاكرة الكاميرا الداخلية على •

 في نسخ الختيار dبطاقة الذاكرة، اضغط على زر 
قائمة العرض.

120

ال يحتوي امللف على 
بيانات صورة.

لم يتم إنشاء امللف أو حتريره باستخدام هذه الكاميرا.
ال ميكن عرض امللف على هذه الكاميرا.

اعرض امللف باستخدام كمبيوتر أو اجلهاز الذي مت استخدامه 
إلنشاء هذا امللف أو حتريره.

–

ال ميكن حتديد هذه 
الصورة.

 والصور امللتقطة RAWال ُميكن وضع عالمة حتميل على صور 
–بكاميرات أخرى.

–ال تتوفر صور لعرض الشرائح، وما إلى ذلك.جميع الصور مخفية.
ال ميكن حذف هذه 

الصورة.
الصورة محمية.

155قم بإلغاء متكني احلماية.

الفالش ضعيف.
، ميكن اختيار مشهد تلقائيعندما يكون وضع املشهد هو 

التقاط الصورة حتى إذا مت خفض الفالش ولكن الفالش لن 
ينطلق.

34

أبرز الفالش لألعلى.
إضاءة  أو صورة ليليةعندما يكون وضع املشهد هو 

، يجب أن تبرز الفالش إيقاف على HDR مع ضبط خلفية
لألعلى اللتقاط الصورة.

35 ،37

ال توجد بطاقة.
تعريض  أو فيلم منقضعند التصوير في وضع املشهد 

 وعند ضبط وضع التصوير على وضع ضوئي متعدد تفتيح
عرض األفالم القصيرة، أدخل بطاقة الذاكرة. 

–

قم بإيقاف تشغيل 
الكاميرا ثم تشغيلها 

مرة أخرى.

حدث خطأ أثناء تشغيل العدسة.
ال تستخدم القوة املفرطة على العدسة.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم أعدت تشغيلها، 
فسيعود وضع تشغيل العدسة إلى الوضع الطبيعي.

إذا استمر اخلطأ حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها 
مرة أخرى، فاتصل ببائع التجزئة اخلاص بك أو ممثل خدمة 

نيكون معتمد.

–

حدث خطأ أثناء التوصيل بالطابعة.خلل في االتصاالت
USB.112أوقف تشغيل الكاميرا وأعد توصيل كابل 

خلل في النظام
حدث خطأ في الدوائر الكهربية الداخلية للكاميرا.

أوقف تشغيل الكاميرا وقم بإخراج البطارية وإعادة إدخالها 
ثم قم بتشغيل الكاميرا. إذا استمر اخلطأ، فاتصل ببائع 

التجزئة أو ممثل خدمة نيكون معتمد.
192

Aالسبب/احللشاشة العرض
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انظر الوثائق املرفقة مع الطابعة اخلاصة بك للحصول على املزيد من التوجيهات واملعلومات.*

خلل في الطابعة: حتقق 
من بيانات الطابعة.

 k واضغط على زر استئنافبعد حل املشكلة، اختر 
–*الستئناف الطباعة.

خلل في الطابعة: حتقق 
من الورق.

 k، واضغط على زر استئنافحّمل حجم الورق احملدد، واختر 
–*الستئناف الطباعة.

خلل في الطابعة: 
احتباس الورق.

 k، واضغط على زر استئنافقم بإخراج الورق احملتبس، واختر 
–*الستئناف الطباعة.

خلل في الطابعة: نفد 
الورق.

 k، واضغط على زر استئنافحّمل حجم الورق احملدد، واختر 
–*الستئناف الطباعة.

خلل في الطابعة: حتقق 
من احلبر.

توجد مشكلة في حبر الطابعة.
 k، ثم اضغط على زر استئنافحتقق من احلبر، واختر 
*الستئناف الطباعة.

–

خلل في الطابعة: نفد 
احلبر.

، ثم اضغط على استئنافاستبدل خرطوشة احلبر، واختر 
–* الستئناف الطباعة.kزر 

خلل في الطابعة: ملف 
تالف.

توجد مشكلة في ملف الصورة الذي ستتم طباعته.
–* إللغاء عملية الطباعة.k واضغط على زر إلغاءاختر 

Aالسبب/احللشاشة العرض
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إذا لم تعمل الكاميرا على النحو املتوقع، فتحقق من قائمة املشكالت الشائعة أدناه قبل 
الرجوع إلى بائع التجزئة أو ممثل خدمة نيكون معتمد. 

مشكالت الطاقة وشاشة العرض واإلعدادات

حتري اخللل وإصالحه

Aالسبب/احللاملشكلة

الكاميرا قيد 
التشغيل ولكنها ال 

تستجيب.

انتظر حتى ينتهي التسجيل.•

–

في حال استمرار املشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.•
في حال عدم التمكن من إيقاف تشغيل الكاميرا، انزع البطارية 

أو البطاريات، وركبها مرة أخرى. أو في حالة استخدام محول 
التيار املتردد، افصل محول التيار املتردد وأعد توصيله.

الحظ أنه على الرغم من أنه سيتم فقد أية بيانات جارٍ 
تسجيلها حاليًا، فإن البيانات التي مت تسجيلها بالفعل لن تتأثر 

بنزع مصدر الطاقة أو فصله.

ال ميكن تشغيل 
الكاميرا.

، 17، 16نفدت شحنة البطارية.•
185

يتم متكني مفتاح الطاقة لعدة ثواٍن بعد إدخال البطارية. انتظر •
عدة ثواٍن قبل الضغط على مفتاح الطاقة.

–

إيقاف تشغيل 
الكاميرا دون حتذير.

25يتم إيقاف الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة (وظيفة إيقاف تلقائي).•
قد ال تعمل الكاميرا والبطارية بكفاءة في درجات احلرارة •

املنخفضة.
185

األجزاء الداخلية للكاميرا أصبحت ساخنة. اترك الكاميرا في وضع •
إيقاف التشغيل حتى تبرد األجزاء الداخلية، وشغلها مرة أخرى.

–

الشاشة أو معني 
املنظر فارغ.

20الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل.•
23نفدت شحنة البطارية.•
25يتم إيقاف الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة (وظيفة إيقاف تلقائي).•
ال ميكنك تشغيل معني املنظر والشاشة في الوقت نفسه. قد •

يستغرق األمر بعض الوقت للتبديل بني الشاشة ومعني املنظر.
–

–الكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر.•
تعريض ضوئي  أو فيلم منقضيُعد التصوير بفاصل زمني أو •

 للتصوير بوضع املشهد قيد التنفيذ.متعدد تفتيح
–

ترتفع درجة حرارة 
الكاميرا.

قد تصبح الكاميرا ساخنة عند استخدامها لفترة طويلة في 
تسجيل األفالم أو إرسال الصور، أو عند استخدامها في بيئات 

حارة؛ وال يُعد ذلك ُعطًال.
–
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ال ميكن شحن 
البطارية التي مت 

إدخالها في 
الكاميرا.

17تأكد من جميع التوصيالت.•
عند االتصال بالكمبيوتر، قد ال يتم شحن الكاميرا ألي من •

األسباب املوضحة أدناه.
175 في قائمة اإلعداد.شحن بالكمبيوتر خليار إيقافيتم اختيار -
–سيتوقف شحن البطارية إذا مت إيقاف تشغيل الكاميرا.-
ال ميكن شحن البطارية إذا لم يتم ضبط لغة الكاميرا -

وتاريخها ووقت العرض بها، أو متت إعادة ضبط التاريخ والوقت 
بعد نفاد بطارية ساعة الكاميرا. استخدم محول التيار املتردد 

اخلاص بالشحن لشحن البطارية.

20

قد يتوقف شحن البطارية عندما يكون الكمبيوتر في وضع -
السكون.

–

قد يتعذر شحن البطارية، بناًء على مواصفات الكمبيوتر -
واإلعدادات واحلالة وشحن البطارية.

–

تعذرت رؤية 
الشاشة.

26املنطقة احمليطة ساطعة للغاية.•
انتقل إلى مكان أكثر عتمة.-
استخدم معني املنظر.-

163اضبط سطوع الشاشة.•
تعذرت رؤية معني 

املنظر.
اضبط ديوبتر اخلاص في معني املنظر.•
اضبط سطوع معني املنظر.•

26
163

ال تقوم الكاميرا 
بعملية التبديل بني 

الشاشة ومعني 
املنظر.

ال ُميكن تبديل العرض في احلاالت التالية:•
عند تشغيل الزوم أثناء تسجيل األفالم-
أثناء عرض الفيلم-
عند حترير األفالم-

قد ال يتم تبديل العرض بينما يتم تشغيل الكاميرا.•

–

 على Oيومض
الشاشة.

 على شاشة Oفي حالة عدم ضبط ساعة الكاميرا، تومض •
التصوير، ويتم ضبط الصور واألفالم احملفوظة قبل ضبط 

" 00/00/0000 00:00الساعة بتاريخ "
" على التوالي.00:0001/01/2019و "

منطقة قم بضبط الوقت والتاريخ الصحيحني من اخليار 
 في قائمة اإلعداد.التوقيت والتاريخ

11 ،
161

تاريخ ووقت 
التسجيل غير 

صحيحني.

ال متاثل دقة ساعة الكاميرا دقة ساعات اليد أو الساعات العادية. •
قارن بشكل دوري بني الوقت في ساعة الكاميرا والوقت في ساعة 

أكثر دقة وأعد ضبطه حسب الضرورة.

Aالسبب/احللاملشكلة
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تعذر عرض 
املعلومات على 

الشاشة.
 معلومات الصورة بالنسبة للخيار إخفاء معلوماتيتم اختيار 

163 في قائمة اإلعداد.إعدادات الشاشةفي 

 غير ختم التاريخ
161 في قائمة اإلعداد.منطقة التوقيت والتاريخلم يتم ضبط متوفر.

ال يُختم التاريخ على 
الصور حتى عند متكني 

.ختم التاريخ
ال ميكن ختم التاريخ مع أوضاع تصوير معينة أو عند استخدام •

إعدادات معينة في الوظائف األخرى.
ال ميكن ختم التاريخ على األفالم.•

80 ،
166

يتم عرض شاشة 
ضبط منطقة 

التوقيت والتاريخ 
عند تشغيل 

الكاميرا.

طاقة البطارية اخلاصة بالساعة مستنفدة؛ متت استعادة كل 
اإلعدادات إلى قيم التهيئة املبدئية اخلاصة بها. قم بتهيئة 

إعدادات الكاميرا مرة أخرى.
 تستخدم بطارية الساعة الداخلية لتشغيل ساعة الكاميرا •

واالحتفاظ بإعدادات معينة. تستغرق مدة الشحن اخلاصة ببطارية 
 ساعات عندما تقوم بإدخال البطارية في الكاميرا 10الساعة حوالي 

أو توصيل محول التيار املتردد (متوفر بشكل منفصل) إلى الكاميرا، 
وتعمل بطارية الساعة لعدة أيام حتى بعد نزع بطارية الكاميرا.

–

يتم إعادة ضبط 
إعدادات الكاميرا.

تصدر الكاميرا 
صوتًا.

 أو وضع التصوير، قد يصدر صوت مسموع AFوضع تبًعا إلعداد 
عن الكاميرا عندما تكون في وضع التركيز.

31 ،
143 ،
150

تعذر اختيار إحدى 
القوائم.

80بعض الوظائف ال ميكن استخدامها مع إعدادات القائمة األخرى.•
ال ميكن تغيير بعض القوائم عندما يتم إنشاء توصيل السلكي. •

اقطع اتصال التوصيل الالسلكي.
–

–.HDMIال ميكن اختيار قائمة الشبكة في حال اتصال كابل •

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت التصوير
Aالسبب/احللاملشكلة

يتعذر التبديل إلى 
USB.110قم بفصل كابل وضع التصوير.

ال ميكن التقاط صور 
أو تسجيل أفالم.

 أو cعندما تكون الكاميرا في وضع العرض، اضغط على زر •
).b )eاضغط على زر حترير الغالق أو على زر 

2 ،27

d.121عند عرض القوائم، اضغط على زر •
K.58يتم شحن الفالش عندما يومض •
يتعذر تسجيل األفالم عند توصيل الكاميرا مبحول التيار املتردد •

اخلاص بالشحن.
18

HDMI.111ال ُميكنك التصوير عند االتصال بكابل •
16أدخل بطاقة ذاكرة مبساحة خالية كافية في الكاميرا.•
، 17، 16نفدت شحنة البطارية.•

185

يتعذر على الكاميرا 
إجراء التركيز البؤري.

الهدف قريب جًدا. جرب التصوير باستخدام وضع املشهد •
، أو وضع التركيز البؤري تكبير مقرب أو اختيار مشهد تلقائي

مقرب.
33 ،34 ،
36 ،63

إعداد وضع التركيز البؤري غير صحيح. حتقق من اإلعداد أو قم •
بتغييره.

63

76يصعب التركيز البؤري على الهدف.•
169.تلقائي في قائمة اإلعداد على AFمساعدة اضبط •
64، 63 (تركيز يدوي).Eمت ضبط وضع التركيز البؤري على •
–قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.•

تظهر شرائط 
ملونة على الشاشة 

عند التصوير.
قد تظهر الشرائط امللونة عند تصوير أهداف بأمناط متكررة (مثال، 

–ستائر النوافذ)؛ وهذا ال يعد خلًال وظيفيًا.
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الصور غير واضحة.

58استخدم الفالش.•
ISO.138قم بزيادة قيمة حساسية •
 عند تصوير صور ثابتة. قم تقليل اهتزاز صورةقم بتمكني •

 عند تسجيل أفالم.تقليل اهتزاز فيلمبتمكني 
151 ،
168

استخدم حامًال ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا (يُعد استخدام •
املؤقت الذاتي في نفس الوقت أكثر فاعلية).

61

ظهور لطخات 
ساطعة في الصور 

التي مت التقاطها 
باستخدام الفالش.

يعكس الفالش اجلزيئات املوجودة في الهواء. اخفض الفالش، 
58 (إيقاف).Wواضبط إعداد وضع الفالش على 

الفالش ال ينطلق.
58، 25الفالش ضعيف.•
ال ينطلق الفالش مع أوضاع تصوير معينة أو عند استخدام •

إعدادات معينة في الوظائف األخرى.
78 ،80

ال ميكن استخدام 
الزوم الرقمي.

169 في قائمة اإلعداد.إيقاف على زوم رقميمت ضبط•
ال ميكن استخدام زوم رقمي مع أوضاع تصوير معينة أو عند •

استخدام إعدادات معينة في الوظائف األخرى.
82 ،

169
 غير حجم الصورة

متوّفر.
 مع أوضاع تصوير معينة أو عند حجم الصورةال ميكن اختيار 

استخدام إعدادات معينة في الوظائف األخرى.
80 ،

129
ال يصدر صوتًا عند 

حترير الغالق.
إعدادات  في صوت الغالق بالنسبة للخيار إيقافيتم اختيار 
 في قائمة اإلعداد. يتعذر صدور أي صوت مع بعض أوضاع الصوت

.تشغيلأو إعدادات التصوير، حتى عند اختيار 
172

ضوء مساعدة 
التركيز البؤري 

التلقائي ال يعمل.
 في قائمة اإلعداد. حتى مع AFمساعدة  خليار إيقافمت اختيار 

، قد ال يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي تلقائياختيار 
بناًء على موضع منطقة التركيز البؤري أو وضع التصوير احلالي.

169

تظهر الصور 
188العدسة متسخة. قم بتنظيف العدسة.مشوهة.

، 66، 36لم يتم ضبط توازن البياض أو تدرج اللون بشكل صحيح.األلوان غير طبيعية.
130

تظهر البيكسالت 
الساطعة املتباعدة 

عشوائيا 
("ضوضاء") في 

الصورة.

 عالية ISOالهدف قامت، وسرعة الغالق بطيئة للغاية أو حساسية 
للغاية. ميكن تقليل الضوضاء من خالل:

58، 25استخدام الفالش•
138 أقلISOحتديد إعداد حساسية •

Aالسبب/احللاملشكلة
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الصور معتمة 
للغاية (انخفاض 

التعريض الضوئي).

، 58، 25الفالش منخفض أو يتم اختيار وضع تصوير يقيد الفالش.•
78

23مت حجب نافذة الفالش.•
210الهدف خارج نطاق الفالش.•
68، 66اضبط قيمة درجة اإلضاءة.•
ISO.138قم بزيادة حساسية •
، أو إضاءة خلفيةالهدف ذو خلفية مضاءة. اختر وضع املشهد •

 (فالش ملء/Xأبرز الفالش لألعلى واضبط وضع الفالش على 
فالش قياسي).

37 ،58

الصور ساطعة جًدا 
(زيادة التعريض 

الضوئي).
68، 66اضبط قيمة درجة اإلضاءة.

تُصحح املناطق غير 
منطقة العني 

احلمراء.
، وغيّر وضع صورة ليليةاستخدم أي وضع تصوير آخر خالف 

 تقليل حدوث العني مع (تلقائي Vالفالش إلى أي إعداد خالف 
احلمراء/تقليل العني احلمراء) وحاول التقاط الصورة مرة أخرى.

58 ،78

ال يتم تلطيف 
درجات لون البشرة.

في بعض أحوال التصوير، قد ال يتم تلطيف درجات لون بشرة •
الوجه.

46

للصور التي حتتوي على أربعة وجوه أو أكثر، حاول استخدام •
 في قائمة العرض.تنقيح الرونق في تلطيف البشرة

90

يستغرق حفظ 
الصور وقتًا. 

قد يستغرق حفظ الصور وقتًا أكثر في احلاالت التالية:
عند تشغيل وظيفة تقليل الضوضاء، مثل التصوير في بيئة •

خافتة اإلضاءة
–

 تقليل حدوث مع (تلقائي Vعند ضبط وضع الفالش على •
العني احلمراء/تقليل العني احلمراء)

59

عند التقاط صور في أوضاع املشهد التالية:•
35صورة ليلية في محمولةضبط -
36منظر طبيعي ليلي في محمولةضبط -
37إضاءة خلفية في تشغيل على HDRضبط -
42صورة بانوراما سهلة-

 RAW + Fine أو RAW على جودة الصورةعند ضبط •
RAW + Normalأو 

127

46عند تطبيق وظيفة تلطيف البشرة أثناء التصوير•
134عند استخدام وضع التصوير املستمر•

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت العرض

يظهر حزام على 
شكل حلقة أو 

شريط ملون بألوان 
قوس قزح في 

الشاشة أو الصور.

عند التصوير مع إضاءة خلفية أو عند وجود مصدر إضاءة شديد 
جًدا (كضوء الشمس) في اإلطار أو خارجه، قد يظهر حزام على 
شكل حلقة أو خط ملون بألوان قوس قزح (تشوه الصورة). قم 

بتغيير موضع مصدر اإلضاءة، أو قم بإحاطة الصورة بإطار؛ حتى ال 
يدخل مصدر اإلضاءة في اإلطار ثم أعد احملاولة.

–

Aالسبب/احللاملشكلة

ال ميكن عرض امللف.

قد ال تتمكن هذه الكاميرا من عرض الصور احملفوظة بواسطة •
كاميرا أو طراز آخر من الكاميرا الرقمية.

–

 أو األفالم التي مت RAWال تستطيع هذه الكاميرا عرض صور •
حفظها بواسطة موديل أو طراز آخر من الكاميرات الرقمية.

–

قد ال تتمكن هذه الكاميرا من عرض البيانات احملررة على •
الكمبيوتر.

–

134ال ميكن عرض امللفات أثناء التصوير بفاصل زمني.•

ال ميكن تكبير 
الصورة.

ال ميكن استخدام زوم العرض مع األفالم.•

–
قد ال تتمكن هذه الكاميرا من تكبير الصور التي مت التقاطها •

باستخدام نوع أو طراز آخر من الكاميرات الرقمية.
عند تكبير صورة صغيرة احلجم، قد يختلف معدل التكبير •

املوضح على الشاشة عن معدل التكبير الفعلي للصورة.

ال ميكن حترير الصورة.

ال ميكن حترير بعض الصور. الصور التي مت حتريرها بالفعل قد ال •
يتم حتريرها مرة أخرى.

44 ،88

ال توجد مساحة خالية كافية في بطاقة الذاكرة أو في الذاكرة •
الداخلية.

–

ال تتمكن هذه الكاميرا من حترير الصور امللتقطة باستخدام •
كاميرات أخرى.

–

–ال تتوفر وظائف التحرير املستخدمة في الصور لألفالم.•
ال ميكن تدوير 

الصورة.
ال تتمكن هذه الكاميرا من تدوير الصور امللتقطة بكاميرا أو طراز 

–آخر من الكاميرا الرقمية.

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت اجلهاز اخلارجي
Aالسبب/احللاملشكلة

ال ُميكن إنشاء 
توصيل السلكي مع 

1جهاز ذكي.

عند إنشاء توصيل السلكي ألول مرة، اتبع التعليمات الواردة في •
"SnapBridge.دليل التوصيل" املرفق 

–

–وفي حالة إنشاء توصيل السلكي، قم بتنفيذ العمليات التالية.•
قم بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى.-
.SnapBridgeقم بإعادة تشغيل التطبيق -
قم بإلغاء اتصال الشبكة ثم إنشاء اتصال مجددًا.-

158 في الكاميرا.قائمة الشبكةحتقق من إعدادات •
.إيقاف على وضع الطيراناضبط -
.متكني على اتصال الشبكة A بلوتوثاضبط -
.جهاز الذكي على اختر االتصالاضبط -

إذا كانت الكاميرا مسجلة مع جهازين أو أكثر من األجهزة •
قائمة الذكية، فاختر اجلهاز الذكي الذي تريد االتصال به في 

 في الكاميرا. وإذا مت أجهزة مقترنة A بلوتوث A الشبكة
، SnapBridgeتسجيل اثنتني أو أكثر من الكاميرات في تطبيق 

قم بتبديل اتصال الشبكة في التطبيق.

159

–استخدم بطارية مشحونة مبا فيه الكفاية.•
16أدخل بطاقة ذاكرة مبساحة خالية كافية في الكاميرا.•
USB.110 أو كابل HDMIقم بفصل كابل •
، ووظائف بيانات املوقع في Wi-Fi، وBluetoothقم بتمكني •

اجلهاز الذكي.
–

 SnapBridge A املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب •
Auto link options(خيارات الربط التلقائي)  A قم 

. وفي حالة اإليقاف،  (الربط التلقائي)Auto linkبتشغيل 
  (تنزيل الصور)Download picturesميكن استخدام 

 (التصوير الفوتوغرافي عن Remote photographyو
 إال أنه ال ُميكن تنزيل الصور تلقائيًا.بعد)

–
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ال ُميكن حتميل 
الصور الثابتة إلى 

جهاز ذكي لديه 
توصيل السلكي 
منشأ باستخدام 

تطبيق 
SnapBridge . 1

قم بتنفيذ عمليات التشغيل املوضحة أدناه عند التحميل •
التلقائي.

 A خيارات اإلرسال التلقائي A قائمة الشبكةاضبط -
.نعم في الكاميرا على صور ثابتة

158

 SnapBridge A املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب -
Auto link options(خيارات الربط التلقائي)  A قم 

. (الربط التلقائي)Auto linkبتشغيل 
–

 SnapBridge A املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب -
Auto link options(خيارات الربط التلقائي)  A قم 

. (تنزيل تلقائي)Auto downloadبتشغيل 
–

إرسال أثناء  A بلوتوث A قائمة الشبكةإذا مت ضبط -
، فقم بتشغيل الكاميرا أو إيقاف في الكاميرا على اإليقاف

.تشغيلتغيير اإلعداد إلى 
159

عندما يكون هناك عدد كبير من الصور للتحميل أثناء اتصال •
Bluetooth فقد يتم قطع االتصال أثناء عملية حتميل الصور. إذا ،

قمت بإيقاف تشغيل الكاميرا ثم أعدت تشغيلها، فسيتم إعادة 
توصليها باجلهاز الذكي. يُستأنف حتميل الصورة في حال إعادة 

توصيل الكاميرا إلى اجلهاز الذكي في احلاالت التالية.
 خيارات اإلرسال التلقائي A قائمة الشبكةعند ضبط -

A نعم في الكاميرا على صور ثابتة
 قائمة العرضعندما يتم وضع عالمة حتميل على الصور في -

A في الكاميراعالمة حتميل 

–

قد ال تتمكن من حتميل الصور أو قد يتم إلغاء التحميل أثناء •
عمل الكاميرا.

–

ال ميكن إجراء التصوير 
الفوتوغرافي عن بُعد 

من جهاز ذكي ذي 
توصيل السلكي مت 
إنشاؤه باستخدام 

تطبيق 
SnapBridge .1

ال ُميكنك إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد إذا لم تتوفر •
مساحة فارغة في الذاكرة الداخلية أو في بطاقة الذاكرة. 

احذف الصور غير الضرورية أو أدخل بطاقة ذاكرة بها مساحة 
فارغة كافية.

–

قد ال تتمكن من إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد أثناء عمل •
الكاميرا.

–

يتعذر تنزيل الصور 
الثابتة بحجمها 

األصلي في تطبيق 
SnapBridge .1

 عالمة حتميل  وخيارات اإلرسال التلقائيعند استخدام 
املوجودة في الكاميرا، يكون احلد األقصى للصور التي ميكن تنزيلها 

 ميجا بيكسل. لتنزيل الصور الثابتة في حجمها األصلي 2
 في  (تنزيل الصور)Download picturesاستخدم خيار 

.SnapBridgeتطبيق 
–

تكون جودة االتصال 
ضعيفة أو سرعة 

حتميل الصور بطيئة 
للغاية عند استخدام 
توصيل السلكي مع 

تطبيق 
SnapBridge .1

 A Wi-Fi قائمة الشبكةفي الكاميرا، جرب تغيير القناة في 
A 159.إعدادات الشبكة

Aالسبب/احللاملشكلة
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ال تستجيب 
الكاميرا عند 
تشغيل وحدة 

التحكم عن بعد 
ML-L7 .2

 (متوفرة ML-L7الكاميرا غير متصلة بوحدة التحكم عن بعد •
بشكل منفصل). اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم عن 

 على شاشة التصوير، فقم Mبعد إلنشاء االتصال. إذا لم يُعرض 
بإجراء عملية االقتران مرة أخرى.

ُميكن استخدام وحدة التحكم عن بعد من أجل عمليات التصوير •
فقط.

 املوجودين في وحدة التحكم w2/  w1 ال ُميكن استخدام زري •
عن بعد مع هذه الكاميرا.

207

205
205

ال ُميكن االقتران 
بوحدة التحكم عن 

ML-L7 .2بعد 

 في الكاميرا.قائمة الشبكةحتقق من إعدادات 
االتصال بوحدة التحكم عن  على اختر االتصالاضبط •

.بعد
.إيقاف على وضع الطيراناضبط •
.متكني على اتصال الشبكة A بلوتوثاضبط •

158

ال يتم عرض الصور 
احملفوظة في الكاميرا 

على اجلهاز الذكي 
املتصل أو الكمبيوتر.

إذا جتاوز عدد الصور احملفوظة على بطاقة الذاكرة في الكاميرا 
 صورة، فإن الصور امللتقطة بعد ذلك قد ال يتم عرضها 10000

على اجلهاز املتصل.
قم بتقليل عدد الصور احملفوظة في بطاقة الذاكرة. انسخ •

الصور املهمة إلى كمبيوتر، وما إلى ذلك.

–

ال يتم عرض الصور 
على التلفاز.

–يتم توصيل الكمبيوتر أو الطابعة بالكاميرا.•
–ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.•
16أخرج بطاقة الذاكرة لعرض الصور في الذاكرة الداخلية.•

ال يبدأ برنامج 
Nikon Transfer 2 

عند توصيل 
الكاميرا بجهاز 

كمبيوتر.

–الكاميرا في وضع إيقاف التشغيل.•
، 17، 16نفدت شحنة البطارية.•

185
، 110 غير متصل بشكل صحيح.USBكابل •

116
–لم يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا.•
 Nikonلم يتم ضبط الكمبيوتر على تشغيل برنامج •

Transfer 2 تلقائيًا. للتعرف على مزيد من املعلومات عن 
Nikon Transfer 2 ارجع إلى معلومات املساعدة املضمنة ،

.ViewNX-iفي 

–

ال تظهر شاشة 
PictBridge عند 

اتصال الكاميرا 
بطابعة.

، قد ال PictBridgeعند استخدام بعض الطابعات املتوافقة مع 
 وقد تتعّذر طباعة الصور عند PictBridgeيتم عرض شاشة بدء 

 في قائمة شحن بالكمبيوتر بالنسبة للوضع تلقائياختيار 
 وأعد توصيل إيقاف على شحن بالكمبيوتراإلعداد. اضبط 

الكاميرا بالطابعة.

175

ال يتم عرض الصور 
املراد طباعتها.

–ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.•
16أخرج بطاقة الذاكرة لطباعة الصور في الذاكرة الداخلية.•
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 (متوفر بشكل منفصل).ML-L7راجع دليل املستخدم املرفق مع وحدة التحكم عن بعد 2 على اإلنترنت.SnapBridge دليل التوصيل" املرفق ومساعدة SnapBridgeانظر "1

ال ميكن اختيار حجم 
الورق بواسطة 

الكاميرا.

ال ميكن استخدام الكاميرا الختيار حجم الورق في احلاالت التالية، 
. استخدم PictBridgeحتى عند الطباعة من طابعة متوافقة مع 

–الطابعة الختيار حجم الورق. ال تدعم الطابعة أحجام الورق التي مت حتديدها بواسطة •
الكاميرا.

تختار الطابعة حجم الورق تلقائيًا.•

Aالسبب/احللاملشكلة
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أسماء امللفات

تُخصص أسماء ملفات لكل من الصور أو األفالم كما يلي.

Bمالحظات
 أو RAW + Fine) على 127A (جودة الصورةعندما يتم التقاط الصور في حالة ضبط إعداد 

RAW + Normal يتم تعيني صور ،RAWو JPEG التي مت حفظها في الوقت نفسه باملعرف وعدد 
امللفات نفسهما. يتم حفظ زوج من الصور في اجمللد نفسه ويتم احتسابه كملف واحد.

Cمجلدات لتخزين امللفات
يتم حفظ الصور الثابتة واألفالم امللتقطة أو املسجلة بواسطة هذه الكاميرا في مجلدات بطاقة 

الذاكرة أو في الذاكرة الداخلية.
".999" وينتهي عند "100تُضاف أرقام تتابعية إلى أسماء اجمللد بترتيب تصاعدي، يبدأ من "•
يتم إنشاء مجلد جديد في احلاالت التالية:•

999عندما يصل عدد امللفات في اجمللد إلى -
"9999عندما يكون رقم امللف في أحد اجمللدات "-

أسماء امللفات

) املُعرّف1(

ال يظهر على شاشة الكاميرا.
•DSCN الصور الثابتة األصلية واألفالم والصور الثابتة التي مت إنشاؤها :

بوظيفة حترير الفيلم
•RSCNالنُسخ التي مت اقتصاصها :
•FSCN الصور التي مت إنشاؤها باستخدام وظائف حترير صور بخالف :

القص، واألفالم التي مت إنشاؤها باستخدام وظيفة حترير فيلم

) رقم امللف2(
".9999" وينتهي بـ "0001يتم تعيينه بترتيب تصاعدي، يبدأ بـ "

يتم إنشاء مجلد جديد في كل مرة يتم فيها التقاط مجموعة من الصور •
باستخدام تصوير بفاصل زمني، ويتم حفظ الصور في ذلك اجمللد بأرقام 

".0001ملفات تبدأ من "

) االمتداد3(
يشير إلى تنسيق امللف.

•JPG صور ثابتة :.JPEG
• .NRW صور ثابتة :RAW
• .MP4األفالم :

(3)(2)(1)
.JPG0001DSCN اسم امللف:
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قد يختلف مدى التوافر وفًقا للبلد أو املنطقة.
تفضل بزيارة موقع الويب أو الكتيبات لدينا للحصول على أحدث املعلومات.

امللحقات
شاحن البطارية

MH-65شاحن البطارية 
يبلغ الوقت املستغرق لشحن بطارية مستنفدة بالكامل حوالي ساعتني 

 دقيقة.30و

محول التيار املتردد

EH-62Fمحول التيار املتردد 
(وصله كما هو موضح)

تأكد من إدخال كابل موصل الطاقة بالكامل في فتحة موصل الطاقة قبل 
إدخال محول التيار املتردد في حجيرة البطارية. باإلضافة إلى ذلك، تأكد أن 
كابل موصل الطاقة قد مت إدخاله بالكامل في حجيرة البطارية قبل غلق 

حجيرة البطارية/غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. إذا لم ميتد جزء من الكابل من 
الفتحات؛ فقد يتعرض الغطاء أو الكابل للتلف أثناء محاولة إغالق الغطاء.

ملحقات وحدة 
التحكم عن بعد

ML-L7وحدة التحكم عن بعد 
) للحصول على معلومات ML-L7) "205Aوحدة التحكم عن بعد انظر "

حول كيفية استخدامها.
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ML-L7وحدة التحكم عن بعد 
 املتوفرة بشكل منفصل مع الكاميرا، ML-L7) وحدة التحكم عن بعد 207Aميكنك إقران (

أجزاء ووظائف وحدة واستخدامها لتشغيل الكاميرا. ُميكن إجراء العمليات املوضحة في "
) عند التصوير باستخدام هذه COOLPIX A1000() "205Aالتحكم عن بعد (بالنسبة لـ 

الكاميرا.
ُميكن اقتران الكاميرا بوحدة حتكم عن بعد واحدة فقط في كل مرة. عند اقتران الكاميرا •

بوحدة حتكم عن بعد مختلفة، يتم متكني أحدث وحدة حتكم عن بعد مقترنة فقط.
.ML-L7راجع دليل املستخدم املرفق مع وحدة التحكم عن بعد •

)COOLPIX A1000أجزاء ووظائف وحدة التحكم عن بعد (بالنسبة لـ 

الوظيفةأداة التحكم
عند عرض شاشة التصوير، يتم التصغير عند الضغط +/ زر–زر1

 .+ والتكبير عند الضغط على الزر –على الزر 
يبدأ تسجيل فيلم عند الضغط على الزر، ويتوقف زر تسجيل فيلم2

التسجيل عند الضغط عليه مرة أخرى.

زر االختيار املتعدد3

هناك وظائف مماثلة لزر االختيار املتعدد املوجود بالكاميرا، •
مما يُتيح لك تهيئة اإلعدادات املوجودة على شاشة 

)، واملؤقت الذاتي 58Aالتصوير، مثل وضع الفالش (
)61A) 63)، ووضع التركيز البؤريA واملنزلقة ،(

).68A)، وقيمة درجة اإلضاءة (66Aاالبتكارية (
عند استخدام التركيز البؤري اليدوي، ُميكن ضبط •

).HI) 64Aالتركيز البؤري بواسطة 

1

2

3

4

5

7

8

6
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مصباح احلالة املوجود على وحدة التحكم عن بعد 
)COOLPIX A1000(بالنسبة لـ 

زر الطاقة4
اضغط على الزر لتشغيل وحدة التحكم عن بعد وابحث 

عن كاميرا مت اقترانها بالفعل. اضغط على الزر مع 
 ثواٍن على األقل) للبحث عن كاميرا 3االستمرار (ملدة 

مقترنة جديدة. لقفل وحدة التحكم عن بعد، اضغط على 
الزر مرة أخرى.

مصباح احلالة5
يشير إلى حالة وحدة التحكم عن بعد أو حالة جلسة 

التصوير، بناًء على لون املصباح وأدائه. للحصول على مزيد من 
مصباح احلالة املوجود على وحدة التحكم املعلومات، انظر "

).COOLPIX A1000() "206Aعن بعد (بالنسبة لـ 

زر حترير الغالق6
وظائف مشابهة لزر حترير الغالق في الكاميرا.

ال تتاح عمليتا الضغط حتى املنتصف والضغط مع •
االستمرار.

عند استخدام املؤقت الذاتي، ُميكنك الضغط على الزر •
في أثناء العد التنازلي إللغاء التصوير.

يُطبق العنصر اخملتار. عند ضبط التركيز البؤري اليدوي،  (تطبيق االختيار)kزر 7
اضغط على هذا الزر إليقاف التركيز البؤري.

 2w) / 1 (الوظيفة  1wزرا 8
ال ميكن استخدامهما مع هذه الكاميرا.)2(الوظيفة 

الوصفاحلالةاللون
تبحث وحدة التحكم عن بعد عن كاميرا مت يُومض تقريبًا كل ثانيةأخضر

إقرانها بالفعل.
يجرى تنفيذ عملية االقتران. ثانية)0.5يومض سريًعا (حوالي كل أخضر
يُنشأ االتصال بني وحدة التحكم عن بعد  ثواٍن3يومض تقريبًا كل أخضر

والكاميرا.
يبدأ تصوير الصورة الثابتة.يومض مرة واحدةبرتقالي
فيلم ينتهي تصوير الصورة الثابتة (يُومض مرتنيبرتقالي

).تعريض ضوئي متعدد تفتيح ،منقض
يبدأ تسجيل فيلم.يومض مرة واحدةأحمر
ينتهي تسجيل فيلم.يُومض مرتنيأحمر

الوظيفةأداة التحكم
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اقتران الكاميرا ووحدة التحكم عن بعد
قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد ألول مرة، يجب إقرانها بالكاميرا.

 املوجود في الكاميرا.dاضغط على زر 1
 الختيار أيقونة القائمة HI، واستخدم Jاضغط على زر االختيار املتعدد 2

J ثم اضغط على زر ،k.
.k، واضغط على زر اختر االتصالحدد 3

واضغط وحدة التحكم عن بعد اختر 4
.kعلى زر 

االتصال بوحدة التحكم عن اختر 5
.kواضغط على زر بعد

يتم متكني االقتران وتنتظر الكاميرا حتى يتم إنشاء •
االتصال.

وضع الطيران

االتصال بوحدة التحكم عن بعد

اختر االتصال

خيارات اإلرسال التلقائي
Wi-Fi

االتصال بجهاز ذكي

بلوتوث

قائمة الشبكة

وحدة التحكم عن بعد

اختر االتصال

جهاز ذكي

وضع الطيران

االتصال بوحدة التحكم عن بعد

اختر االتصال

خيارات اإلرسال التلقائي
Wi-Fi

االتصال بجهاز ذكي

بلوتوث

قائمة الشبكة
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 ثواٍن على األقل) على زر الطاقة املوجود في 3اضغط مع االستمرار (ملدة 6
وحدة التحكم عن بُعد.

يبدأ اقتران الكاميرا ووحدة التحكم عن بعد. أثناء العملية، يُومض مصباح احلالة املوجود •
 ثانية تقريبًا.0.5بوحدة التحكم عن بعد كل 

عند اكتمال عملية االقتران، يتم إنشاء اتصال بني •
الكاميرا ووحدة التحكم عن بعد. عند إدخال وضع 

 على شاشة التصوير.Mالتصوير، يُعرض 
إذا ظهرت رسالة فشل االقتران، فقم بتنفيذ اإلجراء •

.5مرة أخرى من اخلطوة 

تبديل االتصال إلى جهاز ذكي
 في اختر االتصال في جهاز ذكي إلى وحدة التحكم عن بعدقم بتبديل االتصال من •

).158A ،207قائمة شبكة الكاميرا (
 على جهازك الذكي، ويتم إنشاء اتصال بني SnapBridgeعندما يتم تشغيل تطبيق •

 على شاشة التصوير.Lالكاميرا واجلهاز الذكي، يتم عرض 
 دليل التوصيل" SnapBridgeعند إنشاء توصيل السلكي بجهاز ذكي ألول مرة، راجع "•

املرفق.

1 / 2 5 01 / 2 5 0 F 3 . 4F 3 . 4 5 0 05 0 0
2 5 m  0 s2 5 m  0 s

0 . 00 . 0

1 0 01 0 0
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COOLPIX A1000للكاميرا الرقمية طراز نيكون 
املواصفات

كاميرا رقمية صغيرةالنوع
 مليون (قد تقلل معاجلة الصورة عدد وحدات البكسل الفعالة.)16.0عدد وحدات البكسل الفعالة

؛ إجمالي عدد وحدات البكسل CMOS-بوصة من نوع 1/2.3مستشعر الصورة
 مليون تقريبًا16.79

 × 35 بتكبير بصري مبعدل NIKKORعدسة العدسة
 ملم 840-24 ملم (زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة 151- 4.3الطول البؤري

])135 ملم [35بتهيئة 
f/3.4 - 6.9   الرقم البؤري

)ED عناصر عدسة 4 مجموعة (11 عنصرًا في 13اإلنشاء
 ملم بتهيئة 3360 (زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة   4×يصل إلىتكبير الزوم الرقمي

])135 ملم [35
حتريك العدسة بسالسة (صور ثابتة)تقليل االهتزاز

 (أفالم)VRتركيبة حتريك العدسة بسالسة وتقليل االهتزاز اإللكتروني 
تركيز بؤري تلقائي الكتشاف التباين)AFالتركيز التلقائي (

نطاق التركيز البؤري

•]W سم50]: حوالي - ∞،
]T م2.0]: حوالي - ∞
تكبير ُمقرب:•

]W سم1]: حوالي - ∞،
]T م2.0]: حوالي - ∞

(مت قياس جميع املسافات من وسط السطح األمامي للعدسة)
األولوية للوجه، يدوي (بقعي)، يدوي (عادي)، يدوي (عريض)، متابعة اختيار منطقة التركيز

AFالهدف، واكتشاف هدف 
 LCD-بوصة) تقريبًا، شاشة 0.2 سم (0.5معني املنظر اإللكتروني، معني املنظر

)1- م4+ - 4- ألف نقطة مع وظيفة تعديل الديوبتر (1166معادلة 
تغطية اإلطار 

 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)98(وضع التصوير)
تغطية اإلطار 
 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)98(وضع العرض)

الشاشة
TFT LCD ألف نقطة تقريبًا، وشاشة 1036)، -بوصة3 سم (7.6

(لوحة اللمس) ذات زاوية رؤية واسعة مزودة بطبقة مقاومة لالنعكاسات 
TFT LCD مستويات لضبط السطوع وقابلة لإلمالة تسمى شاشة 5و

تغطية اإلطار 
 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)98(وضع التصوير)
تغطية اإلطار 
 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)98(وضع العرض)



210
مالحظات فنية

املواصفات

التخزين
SD/SDHC/SDXC م ب)، وبطاقة الذاكرة 81الذاكرة الداخلية (حوالي الوسائط

Exif 2.31 وDCFمتوافق مع قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا نظام امللف
) (التنسيق اخلاص بنيكون)JPEG  ،RAW)  NRWالصور الثابتة: تنسيقات امللفات

 ستيريو)AAC، الصوت: H.264/ MPEG-4 AVC (فيديو: MP4األفالم: 
حجم الصورة

الصور الثابتة
  ، 2448×3264  ميجا 8 ، 3456×4608  ميجا 16

، 1200×1600  ميجا 2،  1704×2272  ميجا 4
، 3072×4608  ميجا 14 3:2 ، 2592×4608  ميجا 12 16:9

1:1 3456×3456

األفالم
2160/30p)  4K UHD(   ، 2160/25p)  4K UHD(   ،
1080/30p  ، 1080/25p  ، 1080/60p  ، 1080/50p ،

720/30p  ، 720/25p  ، 720/60p  ، 720/50p ،
HS 720/4×  ، HS 1080/2×  ، HS 1080/0.5× 

 ISOحساسية 
(حساسية اإلخراج 

القياسية)
•ISO 100- 1600
•ISO 3200 ،  6400 متوفر عند استخدام وضع) A ،B ،C  أوD(

التعريض الضوئي
مصفوفة أو قياس املنتصف أو بقعي.وضع املعايرة

التحكم بالتعريض 
الضوئي

تعريض ضوئي ببرمجة تلقائية مع برنامج مرن، غالق-أولوية تلقائية، 
فتحة-أولوية تلقائية، يدوي، تصحيح التعريض الضوئي، قيمة درجة 

)EV  1/3   في خطوات     EV   3.0+ - 3.0-اإلضاءة (
 إلكترونيCMOSغالق ميكانيكي وغالق الغالق

السرعة
 ثانية1-1/2000•
)Dأو  B ،C ثانية، (وضع 8-1/2000•
 ثانية (أقصى سرعة أثناء التصوير املستمر بسرعة عالية)1/4000•
تعريض ضوئي  في وضع املشهد حركة النجوم ثانية (25•

)متعدد تفتيح
 شفرات كهرومغناطيسي3غشاء قزحية الفتحة

)D و C) (وضع EV)  W 1/3 تدرج بالغ 7النطاق
 ثواٍن3 ثواٍن، 10•مؤقت ذاتي

 ثواٍن (مؤقت الصورة الشخصية الذاتية)5•
الفالش

النطاق (تقريبًا) 
: ISO(حساسية 

تلقائي)
]W  :[0.5 -6.0متر 
]T  :[2.0- 3.0متر 

 مع سلسلة من فالشات املراقبة املسبقةTTLفالش تلقائي التحكم بالفالش
وصلة بينية

USBموصل 
 بخالف كابلUSB صغير (ال تستخدم أي كابل USBموصل 

UC-E21 USB ،(املرفق USBعالي السرعة 
)PictBridgeيدعم الطباعة املباشرة (•

)D صغير (نوع HDMIموصل HDMIموصل خرج 
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يتم إجراء جميع القياسات وفًقا طبقا للمواصفات القياسية جلمعية الكاميرات ومنتجات •
) أو توجيهاتها.Camera and Imaging Products Association)  CIPAالتصوير 

 وقد يختلف تبًعا لظروف SnapBridgeالعمر االفتراضي للبطارية ال يعكس استخدام 1
االستخدام، ويشمل ذلك درجة احلرارة، والوقت ما بني اللقطات ومدة عرض القوائم والصور.  دقيقة، حتى عند وجود مساحة خالية كافية على 29ال ميكن أن تتجاوز مدة ملفات األفالم الفردية 2

 جيجا بايت. إذا جتاوز 4بطاقة الذاكرة للتسجيل لفترة أطول. احلد األقصى حلجم ملف فيلم واحد هو 
 دقيقة، فسيتم تقسيمه إلى 29 جيجا بايت حتى وإن كانت مدة التسجيل أقل من 4حجم امللف 

عدة ملفات وال ُميكن عرضه باستمرار.

 (شبكة Wi-Fiشبكة 
محلية السلكية)

 (بروتوكول شبكة محلية السلكية قياسية)IEEE 802.11b/gاملعايير
)11-1 ميجا هرتز (القنوات 2462 - 2412تردد التشغيل

))EIRP ديسيبل/مللي وات (القدرة املشعة املتناحية املكافئة (9.98قدرة اخلرج القصوى
WPA2-PSKنظام الفتح، التوثيق

Bluetooth
4.1 اإلصدار Bluetoothمواصفات بروتوكوالت االتصال

 ميجا هرتزBluetooth:    2402- 2480تردد التشغيل
Bluetooth :ميجا هرتز2480-2402 منخفض الطاقة 

قدرة اخلرج القصوى
Bluetooth  :3.54 ديسيبل/مللي وات (القدرة املشعة املتناحية 

))EIRPاملكافئة (
Bluetooth :ديسيبل/مللي وات (القدرة 2.98 منخفض الطاقة 

))EIRPاملشعة املتناحية املكافئة (

مصادر الطاقة
 EN-EL12بطارية أيون ليثيوم واحدة قابلة إلعادة الشحن من نوع 

(مرفقة) 
 (متوفر بشكل منفصل)EH-62Fمحول تيار متردد من نوع 

 دقيقة (عند استخدام محول التيار املتردد اخلاص 30 ساعة و2حوالي مدة الشحن
 وعند استهالك البطارية بالكامل)EH-73Pبالشحن من نوع 

1العمر االفتراضي للبطارية
EN-EL12 لقطة عند استخدام 250حوالي الصور الثابتة

تسجيل الفيلم (عمر 
البطارية الفعلي في 

2وضع التسجيل)
)EN-EL12 دقيقة (عند استخدام 55حوالي 

)ISO 1222 بوصة (1/4مقبس حامل ثالثي األرجل
األبعاد

 × االرتفاع ×(العرض 
العمق)

 ملم تقريبًا40.5 × 71.7 × 114.2
(بدون األجزاء البارزة)

 (شاملة البطارية وبطاقة الذاكرة) جم تقريبًا330الوزن
بيئة التشغيل
°م40- °م0درجة احلرارة

 % أو أقل (بدون تكثف)85الرطوبة
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EN-EL12بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن من نوع 

EH-73Pمحول التيار املتردد اخلاص بالشحن 

متثل الرموز املوجودة على هذا املنتج ما يلي:
D ،تيار متردد E تيار مباشر ،F  جهاز من الفئةII(.هيكل اجلهاز مزدوج العزل) 

ال تتحمل نيكون مسؤولية أية أخطاء قد يشتمل عليها هذا الدليل.•
مظهر هذا املنتج ومواصفاته عرضة للتغير دون إشعار.•
عينات الصور املعروضة على الكاميرا والصور والرسوم التوضيحية في الدليل هي ألغراض •

توضيحية فقط.

بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحنالنوع
 مللي أمبير/ساعة1050 فولت تيار مستمر، 3.7السعة احملددة

°م40- °م0درجة حرارة التشغيل
 × االرتفاع ×األبعاد (العرض 

 ملم7.9 × 43.8 × 32حوالي العمق)
 جم22.5حوالي الوزن

 أمبير0.14 هرتز، بحد أقصى 60 /50 فولت، 240-100تيار متردد الدخل احملدد
 أمبير1.0 فولت، 5.0تيار مباشر اخلرج احملدد

°م40- °م0درجة حرارة التشغيل
 × االرتفاع ×األبعاد (العرض 

(باستثناء مهايئ القابس)  ملم تقريبًا54 × 22 × 55العمق)
 (باستثناء مهايئ القابس) جم51حوالي الوزن
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بطاقات الذاكرة التي ميكن استخدامها
.SDXC وSDHC وSDتدعم الكاميرا بطاقات الذاكرة 

.UHS-Iالكاميرا تدعم •
) أو V6 (سرعة فيديو فئة 6 ذات تصنيف سرعة فئة SDيوصى باستخدام بطاقات الذاكرة •

) أو d 2160/30p)  4K UHD على خيارات الفيلمأسرع لتسجيل األفالم. عند ضبط 
c 2160/25p)  4K UHD يُوصى باستخدام بطاقات ذاكرة ،(UHS بسرعة مصنفة من 

) أو أسرع. عند استخدام بطاقة ذاكرة مع تصنيف فئة V30 (سرعة فيديو فئة 3الفئة 
سرعة أقل، قد يتوقف تسجيل الفيلم فجأة.

إذا كنت تستخدم قارئ البطاقة، فتأكد من توافقه مع بطاقة الذاكرة.•
يُرجى االتصال باجلهة املصنّعة للحصول على معلومات حول كل من املميزات، والتشغيل، •

وقيود االستخدام.

معلومات عن العالمة التجارية
 Microsoft إما عالمة جتارية مسجلة وإما عالمة جتارية لشركة Windowsتُعد •

Corporation.في الواليات املتحدة و/أو دول أخرى 
 وشعاراتها هي عالمات جتارية مسجلة ومملوكة Bluetooth®مالحظة: عالمة كلمة •

، وأي استخدام لهذه العالمات من شركة نيكون يتم مبوجب Bluetooth SIGلشركة 
رخصة. 

•Apple® و ،App Store®  وشعارات ،Appleو ،Macو ،OS Xو ،macOSو ،iPhone®  ،
 هي عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة iBooks و ®iPod touch، و ®iPadو

 في الواليات املتحدة والدول األخرى.  .Apple Incلشركة 
 عالمات جتارية خاصة بشركة Google Play وشعار Google Play وAndroidتعد •

Google LLC يتم إعادة إنتاج أو تعديل نظام .Android من خالل األعمال التي يتم 
 وتستخدم وفًقا للشروط املوضحة في ترخيص Googleإنشاؤها ومشاركتها من قبل 

.3.0إسناد املشاع اإلبداعي 
 في  .Cisco Systems, Inc  عالمة جتارية أو عالمة جتارية مسجلة لشركة iOSتعد •

الواليات املتحدة و/أو دول أخرى ويتم استخدامها بترخيص.
 إما عالمات جتارية مسجلة وإما Reader وAcrobat، وAdobe، وشعار Adobeتُعد •

 في الواليات املتحدة Adobe Systems Incorporatedعالمات جتارية خاصة بشركة 
و/أو دول أخرى.

.SD-3C, LLC هي عالمات جتارية لشركة SD وSDHC وSDXCشعارات •

•PictBridge.هي عالمة جتارية 
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، وواجهة الوسائط املتعددة عالية الوضوح عالمات جتارية أو HDMI، وشعار HDMIتعد •
.HDMI Licensing, LLCعالمات جتارية مسجلة لشركة 

 عالمتني جتاريتني أو عالمتني جتاريتني مسجلتني لصالح Wi-Fi وشعار Wi-Fiتُعد •
.Wi-Fi Allianceشركة 

جميع العالمات التجارية األخرى املذكورة في هذا الدليل، والوثائق األخرى املقدمة مع •
منتج نيكون هي عبارة عن عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة تعود ملالكيها املعنيني.

AVC Patent Portfolio Licenseترخيص 
 لالستخدام AVC Patent Portfolio Licenseيتم ترخيص هذا املنتج مبوجب ترخيص 

 AVC) تشفير الفيديو بالتوافق مع معيار 1الشخصي وغير التجاري للمستهلك بغرض (
 الذي مت تشفيره بواسطة مستهلك منخرط AVC) فك تشفير فيديو 2") و/أو (AVC("فيديو 

في نشاط شخصي وغير جتاري و/أو مت احلصول عليه من مقّدم فيديو معتمد لتقدمي فيديو 
AVC ال يتم منح أي ترخيص أو يكون متضمنًا ألي استخدام آخر. ميكن احلصول على معلومات .

  .MPEG LA, L.L.Cإضافية من 
.http://www.mpegla.comيُرجى التفضل بزيارة 

)FreeType)  FreeType2ترخيص 
 The FreeType Project 2012تخضع أجزاء من هذا البرنامج حلقوق النسخ © لعام 

)https://www.freetype.org(  .جميع احلقوق محفوظة .
)MIT)  HarfBuzzترخيص 

 The HarfBuzz Project 2019تخضع أجزاء من هذا البرنامج حلقوق النسخ © لعام 
)https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz(  .جميع احلقوق محفوظة .

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed 
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has 
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is 
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety 
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an 
Apple product may affect wireless performance.
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k................................................ 33 ،36مقرب 
66، 57 ...................................منزلقة ابتكارية

24، 12 .......................منطقة التركيز البؤري
161، 21 ...............................منطقة التوقيت

161، 126، 20 ....منطقة التوقيت والتاريخ
c........................................ 33منظر طبيعي 

j..................... 33 ،36منظر طبيعي ليلي 
103 ......................................موسيقى خلفية

110، 3 .......................... صغيرHDMIموصل 
 صغيرUSBموصل 

....................................... 3 ،17 ،110 ،112 ،116
2 .......................................ميكروفون (ستيريو)

ن
45 .................................................................ناعم

O.......................................... 33 ،39ناعم 
156، 124 ..................................................نسخ

Firmware........................ 126 ،180نسخة 
7 .......................................................................نقر
و

134 ..............................................................واحد
205 ............................وحدة التحكم عن بعد

AF...................... 123 ،124 ،143 ،150وضع 
51، 31 ...........................................وضع إبداعي

63، 57 .............................وضع التركيز البؤري
31 .................................................وضع التصوير
158، 125 ...................................وضع الطيران
27 ..................................................وضع العرض
58، 57 .........................................وضع الفالش
33، 31 ..........................................وضع املشهد

53، 31 ............................وضع برمجة تلقائية
32، 31 ...........................................وضع تلقائي

103، 31 ...........وضع عرض األفالم القصيرة
53، 31 .................وضع غالق-أولوية تلقائية
53، 31 ................وضع فتحة-أولوية تلقائية

AF.................. 69 ،123 ،140وضع منطقة 
53، 31 ...............................................وضع يدوي
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ال يجوز عمل أي نسخة مهما كان شكلها من هذا الدليل كليًا أو جزئيًا 
(باستثناء االقتباس املوجز في املقاالت الناقدة أو املراجعات) دون تصريح 

خطي من نيكون كوربوريشن.
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