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مقدمة
اقرأ ذلك أوالً

مقدمة
 من نيكون.COOLPIX A900شكرًا لشرائك الكاميرا الرقمية 

الرموز واملصطلحات املستخدمة في هذا الدليل
.)A ii"  (بحث سريع عن املوضوع" في أسفل ميني كل صفحة لعرض اضغط أو انقر •
الرموز•

 مبصطلح "بطاقات الذاكرة" في هذا الدليل.SDXC و SD ،SDHCيشار إلى بطاقات ذاكرة •
يُشار إلى الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية باسم "األجهزة الذكية".•
يشار إلى اإلعداد في وقت الشراء مبصطلح "إعداد التهيئة املبدئية".•
يتم عرض أسماء بنود القائمة في شاشة الكاميرا، وأسماء األزرار أو الرسائل التي تظهر على شاشة •

الكمبيوتر بخط عريض.
في هذا الدليل، يتم حذف الصور في بعض األحيان من مناذج عرض الشاشة وذلك حتى تظهر مؤشرات •

الشاشة بشكل أكثر وضوًحا.

ً اقرأ ذلك أوال

الوصفالرمز
B.تشير هذه األيقونة إلى التنبيهات واملعلومات التي ينبغي قراءتها قبل استخدام الكاميرا
C.تشير هذه األيقونة إلى املالحظات واملعلومات التي ينبغي قراءتها قبل استخدام الكاميرا
A.تشير هذه األيقونات إلى صفحات أخرى حتتوى على معلومات ذات صلة
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معلومات واحتياطات
التعلم املستمر

 بتوفير الدعم والتعلم ملنتجاتها بشكل Nikonكجزء من التزام "التعلم املستمر" الذي تتعهد من خالله 
متواصل، تتوافر املعلومات التي يتم حتديثها باستمرار على اإلنترنت على املواقع التالية:

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

احرص على زيارة هذه املواقع للتعرف على أحدث املعلومات حول املنتج واإلملام باألفكار اجلديدة وإجابات األسئلة 
)، والنصائح العامة فيما يتعلق بالتصوير الرقمي والتصوير الفوتوغرافي. قد تتوافر FAQsاألكثر شيوًعا (

 في منطقتك. تفضل بزيارة املوقع أدناه للحصول على بيانات االتصال.Nikonمعلومات إضافية لدى ممثل 
http://imaging.nikon.com/ 

ال تستخدم إال الكماليات اإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية 
Nikon
 مصممة وفًقا ألعلى املعايير وتشتمل على دوائر إلكترونية معقدة. والكماليات Nikon COOLPIXكاميرات 

 (ومنها شواحن البطارية والبطاريات ومحوالت التيار املتردد وكابالت Nikonاإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية 
USB املعتمدة من قبل (Nikon لالستخدام حتديًدا مع كاميرا Nikon الرقمية هذه، هي 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 إحلاق التلف بالكاميرا وإبطال ضمان نيكون 

اخلاص بك.
واستخدام بطاريات أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن من تصنيع شركات أخرى، وال حتمل اخلتم األصلي لشركة 

Nikon قد يتعارض مع التشغيل الطبيعي للكاميرا أو يتسبب في زيادة درجة حرارة البطاريات أو اشتعالها أو ،
انفجارها أو تسربها.

 احمللي املعتمد.Nikon، اتصل بوكيل Nikonملزيد من املعلومات حول الكماليات اخلاصة بالعالمة التجارية 

قبل التقاط الصور الهامة
قبل التقاط الصور في املناسبات الهامة (كحفالت الزفاف أو قبل أخذ الكاميرا في رحلة)، التقط صورة جتريبية 

 لن تتحمل مسؤولية أي تلفيات أو خسائر في األرباح قد تنتج Nikonلتتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي. 
عن قصور في أداء املنتج.

 يعرف هذا اخلتم اجلهاز باعتبار أنه ختم أصلي:
.Nikonمنتج معتمد من منتجات 
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حول األدلة
ال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو نشر أي جزء من األدلة املرفقة مع املنتج أو تخزينه في أحد نظم استرجاع •

املعلومات أو ترجمته إلى أي لغة في أي صيغة وبأي وسيلة، دون احلصول على تصريح كتابي مسبق من شركة 
Nikon.

قد يختلف محتوى الشاشة والرسومات التوضيحية املبينة في هذا الدليل عن املنتج الفعلي.•
•Nikon حتتفظ بحق تغيير مواصفات املكونات والبرامج املوضحة في هذا الدليل في أي وقت وبدون إشعار 

مسبق.
•Nikon.لن تتحمل مسؤولية أي تلفيات قد تنتج عن استخدام هذا املنتج 
بالرغم من أننا بذلنا كل اجلهود الالزمة لضمان دقة واكتمال املعلومات الواردة في هذا الدليل، إال أننا نرحب •

 في منطقتك (العناوين مرفقة بشكل Nikonبإرسال أية أخطاء أو محذوفات قد تكتشفها إلى ممثل 
منفصل).

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.

االلتزام بإشعارات حقوق النسخ
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 

لم يتم التخلص منها باستخدام أحد البرامج املتوفرة جتاريًا، مما قد يؤدي إلى احتمال استغالل بيانات الصور 
الشخصية استغالالً سيئًا. وتقع مسؤولية ضمان خصوصية هذه البيانات على عاتق املستخدم.

قبل التخلص من جهاز تخزين البيانات أو نقل ملكيته لشخص آخر، احرص على تهيئة إعدادات الكاميرا في 
) في قائمة اإلعداد. بعد تهيئة إعدادات الكاميرا، امسح كافة البيانات اخملزنة في A 117 (إعادة ضبط الكل

تهيئة  أو تهيئة الذاكرةاجلهاز باستخدام برنامج حذف من البرامج املتوفرة جتاريًا، أو قم بتهيئة اجلهاز 
)، وأعد ملئه بصور ال حتتوي على معلومات شخصية (كصور للسماء A 112 في قائمة اإلعداد (البطاقة

اخلالية مثالً). يجب توخي احلذر لتجنب اإلصابة أو إتالف املمتلكات عند إتالف بطاقات الذاكرة بغرض التخلص 
منها.

تعليم التوافق
اتبع اإلجراء املوضح أدناه لعرض بعض من عالمات تعليم التوافق التي تتوافق معها الكاميرا.

k MMM زر  تعليم التوافق    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 
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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
ال يُستخدم أثناء السير أو قيادة السيارة. عدم االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إلى وقوع حوادث  أو •

إصابات أخرى.
ال تفكك البطارية أو تعّدل هذا املنتج. ال تلمس األجزاء الداخلية التي تنكشف بسبب السقوط أو •

بسبب حادث آخر. عدم اتباع هذه االحتياطات قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية أو إصابة أخرى.
إذا الحظت أية أمور غير عادية مثل خروج دخان من املنتج أو حرارة أو روائح غير معتادة، فقم فورًا •

بفصل البطارية أو مصدر الطاقة. قد يؤدي االستمرار في 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 يؤدي إلى حروق • ال تلمس هذا املنتج لفترة طويلة وهو موصَّ
منخفضة احلرارة.

ال تستخدم هذا املنتج في وجود غبار قابل لالشتعال أو غاز مثل البروبان أو الغازولني أو األيروسول. عدم •
اتباع هذه التنبيهات قد يتسبب في حدوث انفجار أو حريق.

ال توجه الفالش نحو سائق مركبة. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى وقوع حوادث.•
يحفظ هذا املنتج بعيد عن متناول األطفال. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في إصابة أو في •

في عطل املنتج. إضافة إلى ذلك، الحظ أن األجزاء الصغيرة قد تتسبب في التعرض خلطر االختناق. 
حالة ابتالع طفل أي جزء من أجزاء هذا املنتج، برجاء استشارة طبيب على الفور.

جتنب لف احلزام حول عنقك. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى وقوع حوادث.•
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 غير اخملصصة لالستخدام USBال تستخدم البطاريات أو الشواحن أو محوالت التيار املتردد أو كابالت •
 USBمع هذا املنتج. عند استخدام البطاريات أو الشواحن أو محوالت التيار املتردد أو كابالت 

اخملصصة لالستخدام مع هذا املنتج، جتنب 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 العواصف الرعدية. عدم اتباع •
هذا التنبيه قد يؤدي إلى وقوع صدمة كهربائية.

ال تلمسه بأيدي عارية في األماكن املعرضة لدرجات حرارة عالية جًدا أو منخفضة جًدا. عدم اتباع هذا •
التنبيه قد يؤدي إلى اإلصابة بحروقات أو قضمة صقيع.

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

حريًقا أو تلًفا ألجزاء املنتج الداخلية. عند تصوير األهداف ذات اإلضاءة اخللفية، اجعل الصن خارج إطار 
التصوير. قد يؤدي تركيز ضوء الشمس داخل الكاميرا إذا كانت الشمس داخل أو قريبة من إطار 

التصوير إلى نشوب حريق.
أوقف تشغيل هذا املنتج عندما يكون استخدامه محظورًا. قم بتعطيل املزايا الالسلكية عندما يكون •

استخدام األجهزة الالسلكية محظورًا. انبعاثات الترددات 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 استخدام لفترة طويلة. •
عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في حريق أو عطل املنتج.

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

ال تفتح الفالش على مقربة أو احتكاك بالبشرة أو األشياء. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى اإلصابة •
بحروقات أو وقوع حريق.

ال تترك هذا املنتج لفترات طويلة في مناطق يتعرض فيها لدرجات حرارة مرتفعة، مثل سيارة مغلقة •
أو في ضوء الشمس املباشر. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في حريق أو عطل املنتج.
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 خطر بالنسبة للبطاريات
ال تفكك البطاريات. عدم اتباع هذه التنبيهات قد يؤدي إلى تسريب البطاريات أو ارتفاع 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.-

 القابلة إلعادة الشحن باستخدام الشواحن/الكاميرات غير EN-EL12ال حتاول إعادة شحن بطاريات •
اخملصصة لهذا الغرض. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى تسريب البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها أو 

انفجارها أو احلريق.
إذا حدث احتكاك بني سائل البطارية والعينني، فقم بالشطف بكمية كبيرة من املاء النظيف واستشر •

طبيبًا على الفور. وتأخير هذا اإلجراء قد يؤدي إلى إصابات في العني.

 حتذير بالنسبة للبطاريات
إذا ابتلع طفلبطارية، فاستشر طبيبًا على الفور.احفظ البطاريات بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال تغمر هذا املنتج في املاء أو تعرضه إلى األمطار. عدم اتباع هذه التعليمات قد 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 في اللون أو الشكل. •

 القابلة إلعادة الشحن إذا لم تقم بالشحن في الفترة EN-EL12توقف عن استخدام بطاريات 
الزمنية احملددة. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى تسريب البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها أو 

انفجارها أو احلريق.
اعزل أطراف توصيل البطارية عند التخلص بشريط عزل. قد تشتعل أطراف التوصيل أو ترتفع درجة •

حرارتها أو تنفجر إذا تالمست مع أجسام معدنية. أعد تدوير البطاريات أو تخلص منها وفق اللوائح 
احمللية.

إذا احتك سائل البطارية باجللد أو املالبس، فاشطف املنطقة املصابة على الفور بكمية وافرة من ماء •
نظيف. عدم اتباع هذا التنبيه قد يؤدي إلى حدوث تهيج للبشرة.
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جسم الكاميرا

جسم الكاميرا
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غطاء العدسة مغلق
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33، 17..............................................قرص الوضع5

6
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..............................................................117 ،151

57، 56، 19..................................................فالش7
غطاء العدسة8
العدسة9

88...........................................ميكروفون (ستيريو)10

11
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102، 11............................ صغيرUSBموصل 15
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جسم الكاميرا

٭ يشار إليه أحيانًا بـ "زر االختيار املتعدد" في هذا الدليل.

12

10
1114

13
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2

6

8
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7

9
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1

1Kحتكم باندفاع الفالش لألعلى 
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112، 56، 52.........................................املتعدد)٭

112................................ (تطبيق االختيار)kزر 7

21..................................................... (احلذف)lزر 8
112......................................... (القائمة)dزر 9

...غطاء حجيرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة10
10

10..........................................................ذراع القفل11
غطاء موصل الطاقة (حملول تيار متردد اختياري)12
مقبس حامل ثالثي األرجل13
السماعة14
13، 4........................................................الشاشة15
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الشاشة

تتغير املعلومات التي يتم عرضها على شاشة التصوير أو العرض تبًعا إلعدادات الكاميرا وحالة االستخدام.
في الوضع االفتراضي، يتم عرض املعلومات عند تشغيل الكاميرا ألول مرة وعند تشغيل الكاميرا وإطفائها 

 إعدادات الشاشة في معلومات تلقائية على معلومات الصورةبعد عدة ثوان (عند ضبط 
)A 147.((

للتصوير

الشاشة
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33......................................................وضع التصوير1
57، 56...............................................وضع الفالش2
61، 56..............................................وضع التكبير3
65، 18.................................................مؤشر الزوم4
18.........................................مؤشر التركيز البؤري5

خيارات الفيلم (أفالم بالسرعة العادية)6
...............................................................115 ،130

)HSخيارات الفيلم (أفالم بسرعة عالية7
...............................................................115 ،131

118، 115........................................جودة الصورة8
119، 115.......................................حجم الصورة9

43، 35................................صورة بانوراما سهلة10

أيقونة تقليل االهتزاز11
......................................115 ،117 ،136 ،150

137، 115..........................تقليل ضوضاء الرياح12
64، 62............قيمة تعويض التعريض الضوئي13

89، 88................مدة تسجيل الفيلم املتبقية14

عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية (صور 15
118، 17.......................................................ثابتة)

17....................................مؤشر الذاكرة الداخلية16
52........................................................الرقم البؤري17
52......................................................سرعة الغالق18

)AFمنطقة التركيز البؤري (اكتشاف هدف 19
.....................................................67 ،115 ،126

منطقة التركيز البؤري (يدوي أو وسط)20
..............................................................115 ،126

منطقة التركيز البؤري (اكتشاف وجه، اكتشاف 21
126، 115.......................................حيوان أليف)

منطقة التركيز البؤري (متابعة الهدف)22
..............................................................115 ،126

122، 115...................منطقة قياس املنتصف23
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1010

400400 1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
29m  0s

999
29m  0s

999

24
25
26

2730

35
34

31 32 33

37

42

44
45

46
47

48

41

28 29

54

38

36

39
40

43
53

52

50
51

49

22 551010

HDRHDR

PREPRE

120120 6060HH LL

 ISO.................................115 ،125حساسية 24
17......................مؤشر مستوى شحن البطارية25

 مؤشر شحن بواسطة محول التيار املتردد26
االتصال

149، 117........................................ختم التاريخ27
171، 145.............مؤشر "عدم ضبط التاريخ"28
145.....................................أيقونة البلد املقصود29
143...................................................وضع الطيران30
143.....................................مؤشر اتصال بلوتوث31
Wi-Fi....................................143مؤشر اتصال 32
156....................................................بيانات املوقع33
46.....................................................................ناعم34
35D-Lighting62..................................... نشطة
46..............................................املاكياج األساسي36
120، 115..............................وضع توازن البياض37
96...................................................املؤثرات اخلاصة38

46..................................................تلطيف البشرة39
62، 46.................................................تدرج اللون40
62، 46...................................................اإلشراقية41
123، 115، 40.............وضع التصوير املستمر42
92، 35................................................فيلم سريع43
48......................................أيقونة مقاومة الرمش44
37...........................محمولة/حامل ثالثي األرجل45
HDR(.....................................39إضاءة خلفية (46
41...........................تنقيح تعريض ضوئي متعدد47
156.................................................سرعة العرض48

التقاط صورة ثابتة (أثناء تسجيل الفيلم)49
 ............................................................................91

47............................................صورة ذاتية جتريدية50

حترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف51
...........................................................40 ،56 ،60

56، 49........................................مؤقت ابتسامة52
60، 56................................مؤشر املؤقت الذاتي53
54..................................مؤشر التعريض الضوئي54
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)صور أحاديةعرض التتابع (عند اختيار 3
..............................................................116 ،142

116، 83.............................أيقونة تنقيح الرونق4
116، 81..........................أيقونة مؤثرات سريعة5
D-Lighting..........................82 ،116أيقونة 6

116، 82.............................أيقونة تنقيح سريع7
116، 83..........................تصحيح العني احلمراء8
17...................................مؤشر الذاكرة الداخلية9

عدد الصور احلالي/ العدد اإلجمالي للصور10
مدة الفيلم أو مدة العرض املنقضية11
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118، 115.......................................جودة الصورة12
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43، 35................................صورة بانوراما سهلة14
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االستعداد للتصوير

كيفية ربط حزام الكاميرا

ميكن ربط حزام الكاميرا بالفتحة املوجودة على كال جانبي (يسار وميني) جسم الكاميرا.•

كيفية ربط حزام الكاميرا
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إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

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

).5حرك بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت طقطقة استقرارها في مكانها (•
احذر من أن تدخل البطارية أو بطاقة الذاكرة باملقلوب أو في االجتاه اخلطأ، فقد يتسبب ذلك في حدوث •

عطل وظيفي.
Bتهيئة بطاقة الذاكرة

عند إدخال بطاقة ذاكرة مت استعمالها في أجهزة أخرى في هذه الكاميرا للمرة األولى، احرص على تهيئتها 
بواسطة هذه الكاميرا. 

الحظ أن تهيئة الذاكرة بشكل دائم يؤدي إلى حذف جميع الصور وغيرها من البيانات •
 تأكد من عمل نسخ من أية صور ترغب في االحتفاظ بها قبل تهيئة بطاقة املوجودة في بطاقة الذاكرة.

الذاكرة.
).A 112 في قائمة اإلعداد (تهيئة البطاقة، واختر dأدخل بطاقة الذاكرة في الكاميرا، واضغط زر •

إزالة البطارية أو بطاقة الذاكرة
قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتأكد من انطفاء مصباح التشغيل والشاشة ثم افتح غطاء حجيرة 

البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة.
حرك مثبت البطارية إلخراج البطارية.•
ادفع بطاقة الذاكرة برفق لداخل الكاميرا وذلك إلخراج بطاقة الذاكرة بشكل جزئي.•
توخ احلذر عند اإلمساك بالكاميرا، والبطارية، وبطاقة الذاكرة عقب استخدام الكاميرا مباشرة، فقد •

تكون ساخنة.

بطاقات الذاكرة والذاكرة الداخلية
ميكن حفظ بيانات الكاميرا وتشمل الصور واألفالم إما على بطاقة الذاكرة أو على الذاكرة الداخلية 

للكاميرا. الستخدام الذاكرة الداخلية للكاميرا، أخرج بطاقة الذاكرة.

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة
فتحة بطاقة الذاكرةمثبت البطارية



11
االستعداد للتصوير

شحن البطارية

شحن بواسطة محول إذا كانت الكاميرا اخلاصة بك مزودة مبهايئ قابس٭، فقم بتوصيله بإحكام إلى 
. فور أن يتصل االثنان، فإن أي محاولة إلخراج مهايئ القابس بالقوة قد تلحق الضرر التيار املتردد

باملنتج.
يتفاوت شكل مهايئ القابس حسب البلد أو املنطقة التي يتم فيها شراء الكاميرا. ٭

.شحن بواسطة محول التيار املترددميكن جتاهل هذه اخلطوة إذا كان مهايئ القابس مثبتًا بشكل دائم في 
يبدأ الشحن عندما تكون الكاميرا متصلة مبأخذ تيار كهربي بينما يتم إدراج البطارية، كما هو مبني في •

الرسم التوضيحي. يومض مصباح الشحن ببطء باللون األخضر بينما يتم شحن البطارية.
 شحن بواسطة محول التيار املترددعندما ينطفئ مصباح الشحن يدل ذلك على انتهاء الشحن. افصل •

 كابل. USBعلى الفور عن مأخذ التيار الكهربي وافصل 
 دقيقة.20 ساعة و2تكون مدة الشحن للبطارية الفارغة متاًما حوالي 

ال ميكن شحن البطارية، عندما يومض مصباح الشحن بسرعة باللون األخضر، وقد يرجع ذلك ألحد •
األسباب الواردة أدناه.

درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن.-
 غير متصلني بشكل صحيح.شحن بواسطة محول التيار املتردد أو USBكابل -
البطارية تالفة.-

شحن البطارية

مصباح الشحن

مأخذ التيار الكهربي

USB(مرفق) كابل 

شحن بواسطة محول التيار املتردد
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شحن البطارية

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

زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
حتقق من شكل واجتاه القوابس وال تدخل أو تنزع القوابس بزاوية مائلة.•

Bمالحظات حول شحن البطارية
ميكن تشغيل الكاميرا أثناء شحن البطارية، ولكن ستزداد عندها مدة الشحن. ينطفئ مصباح الشحن بينما •

يتم تشغيل الكاميرا.
جتنب متاًما، حتت أي ظرف، استعمال طراز أو موديل آخر من محول التيار املتردد خالف محول التيار املتردد اخلاص •

 املتوفر جتاريًا أو أي شاحن بطارية خاص USB، وال تستخدم محول التيار املتردد طراز EH-73Pبالشحن طراز 
بهاتف محمول. قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.
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تغيير زاوية الشاشة

ميكنك ضبط اجتاه الشاشة وزاويتها. 

Bمالحظات حول الشاشة
عند حتريك الشاشة، ال تستخدم القوة املفرطة وحرك ببطء داخل نطاق الشاشة القابل للضبط بحيث ال يتم •

إتالف التوصيلة.
ال تلمس املنطقة خلف الشاشة. عدم االلتزام بهذا االحتياط قد •

يتسبب في حدوث عطل وظيفي.

تغيير زاوية الشاشة

880880
25m  0s25m  0s1/2501/250 F3.7F3.7

عند التقاط صور شخصيةعند التصوير العادي

عند التصوير في موضع منخفض

عند التصوير في موضع مرتفع

توخ احلذر بشكل خاص كيال 
تلمس تلك املناطق.
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إعداد الكاميرا

ل الكاميرا.1 شغِّ
استخدم زر االختيار املتعدد الختيار اإلعدادات وضبطها.•

 على زر االختيار IHسيتم عرض حوار اختيار اللغة. اضغط •
 لالختيار.kاملتعدد لتظليل لغة واضغط زر

اللغة/ميكن تغيير اللغة في أي وقت باستخدام خيار •
Langauge.في قائمة اإلعداد 

يتم متكني مفتاح الطاقة لعدة ثوان بعد إدخال البطارية. انتظر •
بضع ثواني قبل الضغط على مفتاح الطاقة.

عند عرض مربع احلوار املُبني جهة اليسار، اتبع 2
.k أو زر dاإلرشادات أدناه واضغط على زر 

إذا كنت لن تنشئ اتصاالً السلكيًا بجهاز ذكي: اضغط على •
.3 وانتقل إلى اخلطوة dزر

إذا كنت ستنشئ اتصاالً السلكيًا بجهاز ذكي: اضغط على •
) SnapBridge()  "A 23االتصال بجهاز ذكي (. راجع "kزر

للحصول على معلومات حول إجراء اإلعداد.

 نعم لتظليل IHعندما يُطلب منك ضبط ساعة الكاميرا، اضغط على 3
.kواضغط على زر 

إعداد الكاميرا

زر االختيار املتعدد

 kزر 
(تطبيق االختيار)

أعلى

أسفل

يسار ميني
مفتاح 
الطاقة
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إعداد الكاميرا

.kظلل منطقة التوقيت لبلدك واضغط زر4
 لضبط التوقيت الصيفي. عندما يكون قيد Hاضغط على •

 في Wالتشغيل، يتم تقدمي الوقت ساعة واحدة ويظهر رمز 
 إليقاف تشغيل Iاجلزء العلوي من اخلريطة. اضغط على 

التوقيت الصيفي.

.k لتحديد صيغة التاريخ واضغط على زر IHاضغط على 5
.kأدخل التاريخ والوقت احلاليني واضغط زر 6

 لتغييرها.IH لتظليل العناصر واضغط زر J Kاضغط •
 لضبط الساعة.kاضغط زر •

.k واضغط على زر نعمعند ُسؤالك، حدد 7
تخرج الكاميرا إلى شاشة التصوير عند اكتمال اإلعداد.•
منطقة   ) A 145ميكن تغيير منطقة التوقيت والتاريخ في أي وقت باستخدام قائمة اإلعداد(•

.التوقيت والتاريخ

1515 201611 10

M
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عمليات التصوير والعرض الرئيسية

تصوير الصور

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

.Aقم بتدوير قرص الوضع إلى 1

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

عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية •
 عندما ال توجد أية بطاقة ذاكرة في الكاميرا، ويتم Cتظهر 

حفظ الصور على الذاكرة الداخلية.

أمسك الكاميرا بثبات.2
أبعد أصابعك أو أية أجسام أخرى بعيًدا عن العدسة والفالش •

وضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي وامليكروفون ومكبر 
الصوت.

عند التقاط صور في االجتاه "الطولي" (الرأسي)، احمل الكاميرا •
بحيث يكون الفالش أعلى العدسة.

تصوير الصور

عدد مرات التعريض 
الضوئي املتبقية

880880
25m  0s25m  0s

1/2501/250 F3.7F3.7

مؤشر مستوى شحن البطارية
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تصوير الصور

قم بتأطير الصورة.3
حرك مفتاح التحكم بالزوم لتغيير موضع عدسة الزوم.•
 (ترجيع الزوم سريعا) qعند تعذر رؤية الهدف أثناء التصوير بالعدسة في موضع تقريب، اضغط زر •

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

اضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف.4
ضغط زر حترير الغالق "حتى املنتصف" يعني أن تضغط باستمرار •

على الزر حتى تصل لنقطة تشعر عندها مبقاومة طفيفة.
عند وجود الهدف في بؤرة التركيز، تضيء منطقة التركيز البؤري •

أو مؤشر التركيز البؤري بلون أخضر.
)، ال يتم عرض منطقة A 13عند التقاط صور شخصية (•

التركيز البؤري.
عندما تستخدم الزوم الرقمي، ستقوم الكاميرا بالتركيز على •

وسط اإلطار وال يتم عرض منطقة التركيز البؤري.
عندما تومض منطقة التركيز البؤري أو مؤشر التركيز البؤري، •

يتعذر على الكاميرا القيام بالتركيز. قم بتعديل التركيب وحاول 
أن تضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف مرة أخرى.

اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية بدون 5
أن ترفع إصبعك.

تصغير تكبير

qزر 

F3.71/2501/250 F3.7

منطقة التركيز البؤري
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تصوير الصور

Bمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم
يومض املؤشر الذي يبني عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يبني مدة التسجيل املتبقية عندما 

ال تفتح غطاء حجيرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة أو تخرج يتم حفظ الصور أو األفالم. 
عند وميض أي مؤشر. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى فقد البيانات أو تلف الكاميرا  البطارية أو بطاقة الذاكرة

أو بطاقة الذاكرة.
Cوظيفة إيقاف تلقائي

إذا لم يتم إجراء أية عمليات ملدة دقيقة واحدة، تنطفئ الشاشة وتدخل الكاميرا في وضع االستعداد ويومض •
مصباح التشغيل. تنطفئ الكاميرا إذا استمر وضع االستعداد ملدة ثالث دقائق تقريبًا.

لتشغيل الشاشة مرة أخرى بينما الكاميرا في وضع االستعداد، قم بإجراء أي عملية مثل ضغط مفتاح الطاقة •
أو زر حترير الغالق.

Cعند استخدام حامل ثالثي األرجل
نوصي باستخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا في األحوال التالية:•

 (إيقاف)Wعند التصوير في ظروف إضاءة خافتة مع ضبط وضع الفالش على -
عندما يكون الزوم في موضع تقريب-

 إيقاف على تقليل اهتزاز صورةعند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير، اضبط •
) لتفادي األخطاء احملتملة التي تتسبب فيها تلك الوظيفة.A 112في قائمة اإلعداد (

استخدام الفالش
في احلاالت التي حتتاج فيها إلى استخدام الفالش، 
كما هو احلال في األماكن املعتمة أو حينما يكون 

 (اندفاع Kالهدف خلفيته مضاءة، حرك زر 
الفالش لألعلى) لرفع الفالش.

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

تسجيل األفالم
 تسجيل فيلم) لبدء b)  eاعرض شاشة التصوير واضغط زر 

) مرة أخرى إلنهاء التسجيل.b) eتسجيل الفيلم. اضغط زر 
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عرض الصور

 (العرض) للدخول في وضع العرض.cاضغط زر 1
 بينما الكاميرا cإذا قمت بالضغط مع االستمرار على زر •

متوقفة عن التشغيل، فسيتم تشغيل الكاميرا في وضع 
العرض.

استخدم زر االختيار املتعدد الختيار الصورة املراد 2
عرضها.

 للتنقل عبر الصور H I J Kاضغط مع االستمرار على •
بسرعة.

ميكن كذلك اختيار الصور بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد.•
.kلعرض فيلم مسجل، اضغط زر •
 أو زر حترير الغالق.cللعودة إلى وضع التصوير، اضغط زر •

 في وضع عرض إطار كامل، ميكنك ضغط eعند عرض •
 لتطبيق أحد املؤثرات على الصورة.kزر 

) في g)  iحرك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه •
وضع عرض إطار كامل لتكبير أي صورة.

في وضع عرض إطار كامل، حرك مفتاح •
) للتحويل إلى f)  hالتحكم بالزوم باجتاه 

وضع عرض صور مصغرة وعرض عدة صور على 
الشاشة.

عرض الصور

عرض الصورة السابقة

عرض الصورة التالية

0004. JPG0004. JPG

4 / 44 / 4

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30

3.03.0

1 / 201 / 20
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حذف صور

 (احلذف) حلذف الصورة املعروضة lاضغط على زر 1
حاليًا على الشاشة.

 لتحديد طريقة H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.kاحلذف املطلوبة، واضغط زر 

.dللخروج بدون حذف الصورة، اضغط زر •
ُميكنك أيًضا حتديد طريقة احلذف املطلوبة عن طريق تدوير قرص •

التحكم أو زر االختيار املتعدد.

.k واضغط زر نعمحدد 3
ال ميكن استرجاع الصور التي يتم حذفها.•

B(تتابع) حذف صور ملتقطة على نحو مستمر
يتم حفظ الصور امللتقطة على نحو مستمر أو عن طريق وظيفة •

وضع تنقيح تعريض ضوئي متعدد أو صورة ذاتية جتريدية أو وضع 
إبداعي على هيئة تتابع، ويتم عرض الصورة األولى فقط في التتابع 

(الصورة الرئيسية) في وضع العرض.
 أثناء عرض صورة رئيسية لتتابع من الصور، lإذا قمت بضغط زر •

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

.lمرة واضغط زر 

Cحذف صورة ملتقطة أثناء الوجود في وضع التصوير
 حلذف آخر صورة مت حفظها.lعند استخدام وضع التصوير، اضغط زر 

حذف صور

  

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
0004. JPG0004. JPG

1 / 51 / 5
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حذف صور

شاشة اختيار الصورة للحذف
 أو قم بتدويره J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 1

الختيار الصورة التي ترغب في حذفها.
) للتبديل i( g) إلى A 2قم بتدوير مفتاح التحكم في الزوم (•

) للتبديل إلى عرض صور f) hإلى عرض إطار كامل أو إلى 
مصغرة.

.OFF أو ON الختيار H Iاستخدم 2
، تظهر أيقونة حتت الصورة اخملتارة. كرر اخلطوتني ONعند اختيار •

 الختيار صور إضافية.2 و 1

 لتطبيق اختيار الصورة.kاضغط زر 3
يظهر مربع حوار تأكيد. اتبع التعليمات الواردة على الشاشة.•
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)SnapBridgeاالتصال بجهاز ذكي (
SnapBridge.....................................................................................................................24تثبيت تطبيق 

25......................................................................................................................توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي
29.............................................................................................حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد
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SnapBridgeتثبيت تطبيق 

 وإنشاء اتصال السلكي بني كاميرا يدعمها SnapBridgeعندما تقوم بتثبيت تطبيق 
 وجهاز ذكي، ُميكنك حتميل الصور التي مت التقاطها بالكاميرا إلى SnapBridgeتطبيق 

).A 29اجلهاز الذكي، أو استخدام اجلهاز الذكي لتحرير غالق الكاميرا (
. استخدم 2.0 اإلصدار SnapBridgeاإلجراءات الواردة ُمبينة باستخدام تطبيق •

. قد تختلف إجراءات التشغيل حسب SnapBridgeأحدث إصدار من تطبيق 
 أو نظام التشغيل اخلاص باجلهاز الذكي.SnapBridgeبرنامج الكاميرا الثابت، أو إصدار تطبيق 

انظر الوثائق املرفقة مع اجلهاز الذكي للحصول على معلومات حول كيفية استخدامه.•

 على اجلهاز الذكي.SnapBridgeقم بتثبيت تطبيق 1
 Google، ومن متجر iOS  ألنظمة تشغيل      ®Apple App Storeقم بتنزيل التطبيق من متجر •

Play™  ألنظمة تشغيل Android™ " ابحث عن تطبيق .snapbridge.ثم قم بثبيته "

) OSقم بزيارة موقع التنزيل الساري للحصول على مزيد من املعلومات حول إصدارات نظام التشغيل (•
املدعومة.

" مع هذه الكاميرا.SnapBridge 360/170تطبيق ال ُميكن استخدام "•

 على اجلهاز الذكي.Wi-Fi وBluetoothقم بتمكني 2
 لالتصال بالكاميرا. ال ُميكنك االتصال عبر شاشة SnapBridgeاستخدم تطبيق •

 في اجلهاز الذكي.Bluetoothإعدادات 

C الشاشات املوجودة في تطبيق SnapBridge
 ومركز املساعدة في تطبيق Nikonُميكنك عرض اإلشعارات من 1

SnapBridge.باإلضافة إلى تهيئة إعدادات التطبيق ،
قم بضبط إعدادات االتصال لألجهزة الذكية والكاميرات في البداية.2
ُميكنك عرض أو حذف أو مشاركة الصور التي مت تنزيلها من 3

الكاميرا.

SnapBridgeتثبيت تطبيق 

1 32
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توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي

استخدم بطارية مشحونة بشكل كاٍف حتى ال تتوقف الكاميرا عن العمل أثناء اإلجراء.•
أدخل بطاقة ذاكرة مبساحة خالية كافية في الكاميرا.•

 ) A 112 (قائمة الشبكة: حدد الكاميرا1
.k، واضغط على زر االتصال بجهاز ذكي

 عندما تقوم بتشغيل 2قد يتم عرض مربع احلوار في اخلطوة •
الكاميرا للمرة األولى. وتعتبر هذه اخلطوة غير ضرورية في مثل 

هذه احلاالت.

 عند عرض مربع احلوار k: اضغط على زر الكاميرا2
املبني جهة اليسار.

سيتم عرض مربع حوار يُطالبك مبا إذا كنت تريد استخدام •
، NFC من عدمه. فإذا كنت ستستخدم وظيفة NFCوظيفة 

) املوجودة N (عالمة-Y للجهاز الذكي إلى NFCاملس هوائي 
 وتابع  (موافق)OK على اجلهاز الذكي، اضغط على اإلقران؟) (بدء  ?Start pairingعلى الكاميرا. عندما يتم عرض 

، اضغط NFC. وإذا كنت لن تستخدم وظيفة 6إلى اخلطوة
.kعلى زر 

: تأكد من ظهور مربع احلوار املبني جهة الكاميرا3
اليسار.

قم بإعداد اجلهاز الذكي وتابع إلى اخلطوة التالية.•

توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي

M
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توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي

 SnapBridge: قم بتشغيل تطبيق اجلهاز الذكي4
 (إقران مع Pair with cameraواضغط على 

.الكاميرا)
عند ظهور مربع حوار حتديد الكاميرا، اضغط على اسم الكاميرا التي ترغب •

في االتصال بها.
 املوجودة  (تخطي)Skipإذا لم تتصل بالكاميرا من خالل الضغط على •

في اجلانب العلوي األيسر من الشاشة عند تشغيل تطبيق 
SnapBridge للمرة األولى، انقر فوق Pair with camera إقران) 
.5 وانتقل إلى اخلطوة A املوجودة في عالمة التبويب مع الكاميرا)

 (إقران Pair with camera: في شاشة اجلهاز الذكي5
، اضغط على اسم الكاميرا.مع الكاميرا)

في حالة عرض مربع حوار يشرح اإلجراء املتبع عند االتصال بالنسبة لنظام •
 (وإذا لم يتم عرضه، فقم بالتمرير إلى أسفل الشاشة). انقر (مفهوم) Understood، قم بتأكيد التفاصيل وانقر فوق iOSالتشغيل 

فوق اسم الكاميرا مجددًا عند عرض شاشة اختيار ملحق (قد يستغرق 
عرض اسم الكاميرا بعض الوقت).

: تأكد الكاميرا/اجلهاز الذكي6
من ظهور الرقم نفسه على 

شاشة اجلهاز الذكي 
والكاميرا (ستة أرقام).

، iOSفيما يتعلق بنظام تشغيل •
قد ال يتم عرض الرقم على اجلهاز 

الذكي حسب إصدار نظام 
 في 7التشغيل. تابع إلى اخلطوة 

مثل هذه احلاالت.

: اضغط على زر الكاميرا/اجلهاز الذكي7
k املوجود في الكاميرا وانقرPAIR 

 املوجود في تطبيق (إقران)
SnapBridge.
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توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي

: قم بإنهاء إعدادات االتصال.الكاميرا/اجلهاز الذكي8
 عند عرض مربع احلوار املبني جهة kالكاميرا: اضغط على زر 

اليسار.
 عند ظهور مربع احلوار  (موافق)OKاجلهاز الذكي: اضغط على 

الذي يشير إلى اكتمال االقتران.

: اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة إلمتام عملية اإلعداد.الكاميرا9
 عندما تُسأل وقم بتمكني مزايا بيانات املوقع. قم نعملتسجيل بيانات املوقع بالصور الفوتوغرافية، حدد •

 اخلاصة بتطبيق Aبتمكني مزايا بيانات املوقع املوجودة في اجلهاز الذكي ومن عالمة التبويب 
SnapBridge  ، Auto link options(خيارات الربط التلقائي)    ثم قم بتمكني 

Synchronize location data(مزامنة بيانات املوقع) .
 عند ُسؤالك. نعمميكنك مزامنة ساعة الكاميرا مع الوقت املوجود في اجلهاز الذكي عن طريق اختيار •

. (مزامنة الساعات)Synchronize clocks ثم قم بتمكني    الربط التلقائي) (خيارات SnapBridge    Auto link options املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب 

اكتمل اتصال اجلهاز الذكي بالكاميرا.
يتم حتميل الصور الثابتة التي مت التقاطها بالكاميرا تلقائيًا إلى اجلهاز الذكي.

C ملعرفة املزيد حول استخدام تطبيقSnapBridge
 (بعد االتصال، SnapBridgeانظر املساعدة عبر اإلنترنت للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام تطبيق 

). (تعليمات)SnapBridge    Helpيُرجى الرجوع إلى قائمة تطبيق 
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html 

MM

M
M

M
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توصيل الكاميرا باجلهاز الذكي

Cإذا كان االتصال غير ناجح
 عند االتصال.ال ميكن االتصال.إذا كانت الكاميرا تعرض •

توصيل ) املوجودة في "A 25 (2 وكرر اإلجراءات املتبعة من اخلطوة kعند إجراء االتصال اضغط على زر -
" لالتصال مرة أخرى.الكاميرا باجلهاز الذكي

 إللغاء االتصال.dاضغط على زر -
 متاًما واضغط فوق رمز SnapBridgeقد يتم حل املشكلة بعد إعادة تشغيل التطبيق. قم بإغالق تطبيق •

) املوجودة A 25 (1التطبيق مرة أخرى لتشغيله. عند بدء تشغيل التطبيق، كرر اإلجراءات املتبعة من اخلطوة 
".توصيل الكاميرا باجلهاز الذكيفي "

، فقد يتم تسجيل الكاميرا كجهاز في نظام iOSإذا كان يتعذر توصيل الكاميرا وحدث خطأ في نظام تشغيل •
 ثم ألغِ تسجيل اجلهاز (اسم الكاميرا).iOS. في مثل هذه احلاالت قم بتشغيل تطبيق إعدادات iOSالتشغيل 

متكني أو إلغاء متكني التوصيل الالسلكي
استخدم أيا من الطرق التالية لتمكني أو إلغاء متكني االتصال.

 في الكاميرا. ميكنك ضبطه على وضع الطيران   قائمة الشبكةقم بتبديل اإلعداد في •
 إليقاف تشغيل جميع وظائف االتصال في األماكن التي يحظر فيها االتصال الالسلكي.تشغيل

 في الكاميرا.اتصال الشبكة     بلوتوث    قائمة الشبكةقم بتبديل اإلعداد في •
 (خيارات الربط A      Auto link optionsقم بتبديل اإلعداد املوجود في عالمة التبويب•

. SnapBridgeاملوجود في تطبيق  (الربط التلقائي)Auto link    التلقائي)
ميكنك احلد من استهالك بطارية اجلهاز الذكي من خالل إلغاء متكني هذا اإلعداد.

M
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M

M
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حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد

حتميل صورة
توجد ثالث طرق لتحميل الصور.

ال ُميكن حتميل الصور في الذاكرة الداخلية.•

 ميجا بيكسل.2يصل حجم الصور التي يتم حتميلها إلى 1
، تشغيل على الوضع إرسال أثناء اإليقاف     بلوتوث     قائمة الشبكةعند ضبط اخليار 2

يتم حتميل الصور إلى اجلهاز الذكي تلقائيًا حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا.
.  (موافق)OK اخلاص بالكاميرا في حال الضغط على SSID، يجب عليك حتديد iOSحسب إصدار 3

).iOS) "A 30 في جهاز يعمل بنظام تشغيل Wi-Fiإذا مت عرض مربع حوار يتعلق باتصاالت انظر "

B مالحظات حول اتصالWi-Fiفي حالة استخدامه 
 إلى تطبيق SnapBridgeإذا كان اجلهاز الذكي يدخل وضع السكون أو إذا كنت تقوم بالتبديل من تطبيق •

.Wi-Fiآخر، فسيتم قطع اتصال 
 أثناء االتصال بشبكة SnapBridgeال ميكن استخدام بعض وظائف تطبيق •

Wi-Fi إللغاء االتصال بشبكة .Wi-Fi اضغط على عالمة التبويب ،A     
 F     Yes(نعم) .

حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد

حتميل الصور تلقائيًا 
اجلهاز الذكي في إلى
2، 1يتم التقاطهامرةكل

  خيارات اإلرسال التلقائي     في الكاميرا قائمة الشبكة
.نعم على صور ثابتة اضبط   

ال ميكن حتميل األفالم بشكل تلقائي.

حتديد الصور في الكاميرا 
2، 1وحتميلها إلى اجلهاز الذكي

 لتحديد عالمة حتميل استخدم    في الكاميرا قائمة العرض
الصور.

ال ميكن حتديد األفالم للتحميل.

استخدم اجلهاز الذكي 
لتحديد الصور في الكاميرا 
وتنزيلها على اجلهاز الذكي.

 اضغط على    SnapBridge في تطبيق Aمن عالمة التبويب 
Download pictures(تنزيل الصور) .

 OK. اضغط على Wi-Fiيتم عرض مربع حوار يتعلق باتصاالت 
 وحدد الصور.3(موافق)

M
M

M

M
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حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد

التصوير الفوتوغرافي عن بُعد
 SnapBridge      Remote املوجودة في تطبيق Aبإمكانك النقر فوق عالمة التبويب 

photography(التصوير الفوتوغرافي عن بُعد)  لتحرير غالق الكاميرا باستخدام أحد األجهزة 
الذكية.

. في نظام تشغيل Wi-Fi للتبديل إلى اتصال SnapBridgeاتبع التعليمات الواردة في تطبيق •
iOS قد يتم عرض مربع حوار يتعلق باتصاالت ،Wi-Fi" إذا مت عرض مربع . في مثل هذه احلاالت، راجع

).iOS) "A 30 في جهاز يعمل بنظام تشغيل Wi-Fiحوار يتعلق باتصاالت 
ال ُميكنك إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد إذا لم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا.•

 في جهاز Wi-Fiإذا مت عرض مربع حوار يتعلق باتصاالت 
iOSيعمل بنظام تشغيل 

 بالكاميرا واجلهاز الذكي عبر بلوتوث. ومع ذلك، يجب عليك التبديل SnapBridgeعادة ما يتصل تطبيق 
 أو استخدام التصوير  (تنزيل الصور)Download pictures عند استخدام Wi-Fiإلى اتصال 

، يجب عليك تبديل اتصال الشبكة يدويًا. في مثل هذه احلاالت، iOSالفوتوغرافي عن بُعد. حسب إصدار 
استخدم اإلجراء التالي من أجل حتديد اتصال الشبكة.

 (اسم الكاميرا كتهيئة مبدئية) وكلمة SSIDقم بتدوين 1
املرور املعروضني على الشاشة في اجلهاز الذكي، ثم انقر 

. (عرض اخليارات)View optionsعلى 
 في الكاميرا. حلماية خصوصيتك، Wi-Fiنوع توصيل      Wi-Fi    قائمة الشبكة أو كلمة املرور باستخدام SSIDُميكنك تغيير •

نوصيك بتغيير كلمة املرور بانتظام. قم بإلغاء متكني االتصال الالسلكي 
).A 28عند تغيير كلمة املرور (

 من قائمة 1 الذي قمت بتدوينه في اخلطوة SSIDحدد 2
االتصاالت.

إذا كنت تقوم باالتصال ألول مرة، فقم بإدخال كلمة املرور التي قمت •
 مع االنتباه لألحرف الكبيرة والصغيرة. يُعّد إدخال 1بتدوينها في اخلطوة 

كلمة املرور غير ضروري بعد أول مرة تقوم فيها باالتصال.
 اخلاص SSID بجوار G عندما يتم عرض Wi-Fiيكتمل اتصال •

بالكاميرا كما هو موضح في الشاشة املوجودة على اليمني. ُعد إلى تطبيق 
SnapBridge.وقم بتشغيل التطبيق 

M
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حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد

إذا كان يتعذر حتميل الصور بنجاح
 أو خيارات اإلرسال التلقائيإذا مت قطع االتصال أثناء حتميل إحدى الصور من خالل وظيفة •

 في الكاميرا، فقد يتم استئناف االتصال وحتميل الصورة عند إيقاف تشغيل الكاميرا عالمة حتميل
ثم تشغيلها مرة أخرى.

قد تتمكن من التحميل من خالل إلغاء االتصال ثم إنشائه مرة أخرى. •
     SnapBridge املوجودة في تطبيق Aاضغط على عالمة التبويب 

 D      Forget camera(إزالة الكاميرا)      الكاميرا التي ترغب 
 إللغاء االتصال، ثم اتبع التعليمات ٭ (نعم)Yes  في إلغاء اتصالها  

) إلنشاء A 25" (صفحة توصيل الكاميرا باجلهاز الذكيالواردة في "
اتصال مرة أخرى.

، سيتم عرض مربع حوار يتعلق بتسجيل اجلهاز. قم بتشغيل تطبيق iOSوفيما يتعلق بأنظمة تشغيل ٭
 ثم ألِغ تسجيل اجلهاز (اسم الكاميرا).iOSإعدادات 

Bمالحظات حول حتميل الصور والتصوير الفوتوغرافي عن بُعد
قد ال تتمكن من حتميل الصور أو قد يتم إلغاء التحميل أثناء تشغيل الكاميرا، أو قد ال تتمكن من إجراء •

.SnapBridgeالتصوير الفوتوغرافي عن بُعد باستخدام تطبيق 
، ال ُميكنك استخدام مزايا حتميل تعريض ضوئي متعدد تفتيحعند ضبط الكاميرا على وضع املشهد •

 Download selected pictures أو عالمة حتميل أو خيارات اإلرسال التلقائيالصورة (
.  (التصوير الفوتوغرافي عن بُعد)Remote photography) أو (حتميل الصور احملددة)

قم بتغيير اإلعدادات أو التبديل إلى وضع التشغيل. 
 في قائمة الشبكة، ميكنك استئناف حتميل تشغيل    إرسال أثناء اإليقاف     بلوتوثعند ضبط 

الصورة حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.

M
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M
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اختيار وضع التصوير

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

(تلقائي) Aوضع •
اختر هذا الوضع للقيام بالتصوير العام في مجموعة متنوعة من أحوال التصوير.

 (إبداعي)oوضع •
حتفظ الكاميرا، في اللقطة الواحدة، أربع صور مع املؤثرات وصورة واحدة بدون مؤثرات في وقت واحد.

 (املشهد)yأوضاع •
 وحدد أحد أوضاع املشهد.dاضغط زر 

: تتعرف الكاميرا على أحوال التصوير عندما تقوم بتأطير إحدى الصور، مما اختيار مشهد تلقائي-
ل التقاط الصور مبا يالئم تلك األحوال. يسهِّ

: ميكن للكاميرا أن تلتقط تلقائيًا صور ثابتة بفاصل زمني محدد إلنشاء أفالم سريعة فيلم منقض-
)e1080/30p أو S1080/25p ثوان.10) تبلغ مدتها قرابة 

: تلتقط الكاميرا األهداف املتحركة تلقائيًا عند فواصل زمنية تعريض ضوئي متعدد تفتيح-
منتظمة، وتقارن كل صورة وتركب فقط املناطق الساطعة بها، ثم حتفظها كصورة واحدة. يتم التقاط 

مسارات الضوء مثل أضواء السيارات املتحركة أو حركة النجوم.
: يُستخدم لتسجيل األفالم أثناء حترك الكاميرا وتسجل التغيرات في الهدف فيلم فائق السرعة-

).S1080/25p أو e1080/30pمبرور الوقت. يتم تسجيل األفالم باحلركة السريعة (
: استخدم تنقيح الرونق لتحسني الوجوه البشرية أثناء التصوير، واستخدم صورة شخصية أنيقة-

وظيفة مؤقت ابتسامة أو صورة ذاتية جتريدية اللتقاط الصور.
باإلضافة إلى األوضاع املذكورة أعاله، ميكنك اختيار أوضاع مختلفة للمشهد.

)عرض األفالم القصيرة( Mوضع •
 أو e1080/30p ثانية (30تقوم الكاميرا بإنشاء فيلم قصير تصل مدته إلى حوالي 

S1080/25p.بتسجيل ودمج عدة مقاطع فيديو تلقائيًا والتي تبلغ مدتها بضع ثوان (
D وA  ،B  ،Cأوضاع •

اختر هذه األوضاع للتحكم بشكل أكبر في سرعة الغالق و الرقم البؤري.
Cعرض التعليمات

يتم عرض أوصاف الوظائف بينما يتم تغيير وضع التصوير أو بينما يتم عرض شاشة اإلعداد.
اضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف للتبديل سريًعا إلى وضع التصوير. ميكنك إظهار أو إخفاء األوصاف باستخدام 

 في قائمة اإلعداد.إعدادات الشاشة في عرض التعليمات

اختيار وضع التصوير
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 (تلقائي)Aوضع 

اختر هذا الوضع للقيام بالتصوير العام في مجموعة متنوعة من 
أحوال التصوير.

تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه (اكتشاف هدف •
AF إذا مت اكتشاف وجه بشري، فإن الكاميرا تضبط أولوية .(

التركيز البؤري عليه تلقائيًا.
 للمزيد من املعلومات.)A 67"  (التركيز البؤري"انظر •

 (تلقائي)Aالوظائف املتوفرة في وضع 
)A 57وضع الفالش (•
)A 60مؤقت ذاتي (•
)A 61وضع التكبير (•
)A 64تعويض التعريض الضوئي (•
)A 118قائمة التصوير (•

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

حدد أيا من أوضاع املشهد استنادًا إلى أحوال التصوير، وميكنك التقاط الصور باستخدام اإلعدادات املالئمة 
لتلك األحوال.

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

تركز الكاميرا إلى ما ال نهاية.1 تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار.2 ) على A 150(تقليل اهتزاز صورةيوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل، ألن سرعة الغالق بطيئة. اضبط 3 أثناء التصوير. في قائمة اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميراإيقاف ، تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار. عندا اإلضاءة الليلية + مسارات الضوءعند اختيار 4
، تركز الكاميرا إلى ما ال نهاية.حركة النجوم أو اإلضاءة الليلية + حركة النجوماختيار 

وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

x(إعداد التهيئة املبدئية) اختيار مشهد تلقائي 
)A 36(j منظر طبيعي ليلي) A 37( 1  ،2

bصورة شخصيةk مقرب) A 38(
c 2، 1 منظر طبيعيu أطعمة) A 38(
N فيلم منقض) A 92 (2m عرض العاب نارية) A 38 (1 ،3

d العاب رياضية) A 36 (1o اضاءة خلفية) A 39 (1

e صورة ليلية) A 37(p صورة بانوراما سهلة) A 43( 1

f حفلة/داخل املبنى) A 37 (2O صورة شخصية حليوان أليف) A 40(
Z  2شاطئU تعريض ضوئي متعدد تفتيح) A 41( 3 ،4

z  2ثلجu فيلم فائق السرعة) A 94(
h 3، 2 غروبF صورة شخصية أنيقة) A 46(
i 3، 2، 1 الغسق/الفجر
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

إرشادات ومالحظات حول وضع املشهد
y   xاختيار مشهد تلقائي

عندما تقوم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف، تتعرف الكاميرا تلقائيًا على أحوال التصوير وتضبط إعدادات •
التصوير طبًقا لذلك.

في بعض أحوال التصوير، قد ال تختار الكاميرا اإلعدادات املطلوبة. في هذه احلالة، حدد وضع تصوير آخر •
)A 33.(

إذا مت اكتشاف وجوه بشرية عند التقاط الصورة، فإن الكاميرا تنعم درجات لون بشرة الوجه باستخدام •
).A 42وظيفة تلطيف البشرة (

y   dالعاب رياضية
عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، يتم التقاط الصور على نحو مستمر.•
 صور تقريبًا بشكل مستمر عند 7عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، تلتقط الكاميرا نحو •

 a وضبط حجم الصورة على Normal إطار/ثانية (عند ضبط جودة الصورة على 7معدل حوالي 
5184 ×3888.(

قد يصبح معدل اإلطارات مع التصوير املستمر بطيئًا اعتمادًا على اإلعداد احلالي جلودة الصورة أو إعداد حجم •
الصورة أو بطاقة الذاكرة املستخدمة أو أحوال التصوير.

يتم تثبيت إعدادات التركيز البؤري والتعريض الضوئي وتدرج اللون للصورة الثانية والتالية على القيم احملددة •
مع الصورة األولى.

M

e(اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص واحد أو شخصني)صورة شخصية 
b

 (اللتقاط صور شخصية ألعداد أكثر من األشخاص، أو صور تشغل فيها اخللفية حيزًا صورة شخصية
كبيرًا من اإلطار)

fمنظر طبيعي
h(اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص واحد أو شخصني)صورة ليلية 
c

 (اللتقاط صور شخصية ألعداد أكثر من األشخاص، أو صور تشغل فيها اخللفية حيزًا صورة ليلية
كبيرًا من اإلطار)

gمنظر طبيعي ليلي
iمقرب
j(اللتقاط صور ألهداف أخرى خالف األشخاص)اضاءة خلفية 
d(اللتقاط صور شخصية)اضاءة خلفية 
dأحوال التصوير األخرى

M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

y   eصورة ليلية
حامل ثالثي  w أو محمولة u، اختر صورة ليلية eمن الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد •

.األرجل
•u (إعداد التهيئة املبدئية): محمولة

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

عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، ثبت الكاميرا بإحكام حتى يتم عرض صورة ثابتة. بعد -
التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.

إذا حترك الهدف حينما تقوم الكاميرا بالتصوير باستمرار، قد تظهر الصورة مشوهة أو متراكبة أو غير -
واضحة.

تكون زاوية الصورة (املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي يتم مشاهدتها في الصورة احملفوظة أصغر من -
تلك التي يتم مشاهدتها على شاشة التصوير.

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

يتم التقاط صورة واحدة عند سرعة غالق منخفضة إذا مت ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية.-
) في قائمة A 150 (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن اإلعداد -

اإلعداد.
ينطلق الفالش دائًما. أبرز الفالش لألعلى قبل التصوير.•
إذا مت اكتشاف وجوه بشرية عند التقاط الصورة، فإن الكاميرا تنعم درجات لون بشرة الوجه باستخدام •

).A 42وظيفة تلطيف البشرة (

y   fحفلة/داخل املبنى
 تقليل اهتزاز صورةلتفادي املؤثرات الناجمة عن اهتزاز الكاميرا، أمسك الكاميرا بثبات. اضبط •

)A 150 في قائمة اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.إيقاف) على 

y    jمنظر طبيعي ليلي
حامل  w أو محمولة u، حدد منظر طبيعي ليلي jمن الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد •

.ثالثي األرجل
•u (إعداد التهيئة املبدئية):محمولة 

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

عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، ثبت الكاميرا بإحكام حتى يتم عرض صورة ثابتة. بعد -
التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.

تكون زاوية الصورة (املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي يتم مشاهدتها في الصورة احملفوظة أصغر من -
تلك التي يتم مشاهدتها على شاشة التصوير.

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

يتم التقاط صورة واحدة عند سرعة غالق منخفضة إذا مت ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية.-
) في قائمة A 150 (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن اإلعداد -

اإلعداد.

M

M

M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

y   kمقرب
) وتضبط الكاميرا الزوم تلقائيًا إلى املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا A 61يتم متكني وضع التكبير (•

التركيز عليه.
أو قم بتدويره  H I J K، واستخدم زر االختيار املتعدد  kميكنك حتريك منطقة التركيز البؤري. اضغط زر •

لتطبيق اإلعداد. kلتحريك منطقة التركيز البؤري، واضغط زر 

y   u أطعمة
) وتضبط الكاميرا الزوم تلقائيًا إلى A 61يتم متكني وضع التكبير (•

املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا التركيز عليه.
. يتم H Iميكنك ضبط تدرج اللون باستخدام زر االختيار املتعدد •

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

، واستخدم زر kميكنك حتريك منطقة التركيز البؤري. اضغط زر •
 أو قم بتدويره لتحريك منطقة التركيز H I J Kاالختيار املتعدد 

 لتطبيق اإلعداد.kالبؤري، واضغط زر 

y   mعرض العاب نارية
 ثوان.4يتم تثبيت سرعة الغالق على •
 35 مم تقريبًا (في تهيئة 300موضع تقريب الزوم محدد على زاوية الصورة التي تعادل تلك اخلاصة بعدسة •

]).135مم [
).A 64ال ميكن استخدام تعويض التعريض الضوئي (•

M

M

25m  0s25m  0s
8808801/2501/250 F3.7F3.7

M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

B مالحظات حولHDR
) في قائمة اإلعداد على A 150 (تقليل اهتزاز صورةيُوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل. اضبط 

 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا.إيقاف

y   oاضاءة خلفية
 لتمكني أو إلغاء إيقاف أو تشغيل، اختر اضاءة خلفية oمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •

) تبًعا ألحوال التصوير.HDRمتكني وظيفة نطاق ديناميكي مرتفع (
 (إعداد التهيئة املبدئية): ينطلق الفالش ملنع إخفاء الهدف في الظالل. يلتقط صورًا أثناء رفع إيقاف•

الفالش.
اضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية اللتقاط صورة واحدة.-

: يستخدم عند التقاط صور ذات مناطق معتمة أو ساطعة جًدا في نفس اإلطار.تشغيل•
عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، تقوم الكاميرا بالتقاط الصور بسرعة عالية على نحو -

مستمر، وحفظ الصورتني التاليتني.
HDRصورة مركبة خالف -
 مركبة يتم فيها تقليل فقدان التفاصيل في الظالل أو اإلضاءة الشديدةHDRصورة -

إذا توافرت مساحة كافية فقط حلفظ صورة واحدة، فسيتم فقط حفظ الصورة التي متت معاجلتها -
) أثناء التصوير، والتي يتم تصحيح املناطق املعتمة فيها.D-Lighting) A 82بواسطة 

عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، ثبت الكاميرا بإحكام حتى يتم عرض صورة ثابتة. بعد -
التقاط الصورة، ال تغلق الكاميرا قبل أن تنتقل الشاشة إلى وضع التصوير.

تكون زاوية الصورة (املساحة الظاهرة ضمن اإلطار) التي يتم مشاهدتها في الصورة احملفوظة أصغر من -
تلك التي يتم مشاهدتها على شاشة التصوير.

في بعض أحوال التصوير، قد تظهر ظالل معتمة حول األهداف الساطعة وقد تظهر مناطق ساطعة حول -
األهداف املعتمة.

M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

Bحترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف
.حترير تلقائي) لتغيير اإلعداد J)  nاضغط زر االختيار املتعدد •

-Y.حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا عندما تكتشف وجه كلب أو قطة :
-k ال حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا، حتى لو مت اكتشاف وجه كلب أو قطة. اضغط زر حترير الغالق بالكامل :

. kحتى النهاية. تكتشف الكاميرا أيًضا وجوًها بشرية عند اختيار 
 بعد التقاط خمسة تتابعات.k يتم ضبطه على حترير تلقائي•
.حترير تلقائيميكن كذلك التصوير بالضغط على زر حترير الغالق، بغض النظر عن إعداد •

Bمنطقة التركيز البؤري
عندما تكتشف الكاميرا أحد الوجوه، يتم عرض الوجه محاطًا بحافة •

صفراء. عندما تركز الكاميرا على أحد الوجوه املعروضة بداخل حافة 
مزدوجة (منطقة التركيز البؤري)، تتحول احلافة املزدوجة إلى اللون 

األخضر. إذا لم يتم اكتشاف أي وجه، فستركز الكاميرا على املنطقة 
املوجودة في وسط اإلطار.

في بعض أحوال التصوير، قد ال يتم اكتشاف وجه احليوان األليف ويتم •
عرض األهداف األخرى محاطة بحافة.

y   Oصورة شخصية حليوان أليف
عندما تقوم بتوجيه الكاميرا على كلب أو قطة، فإن الكاميرا ستكتشف وجه احليوان األليف وتقوم بالتركيز •

عليه. في إعداد التهيئة املبدئية، يتم حترير الغالق تلقائيًا عند اكتشاف وجه كلب أو قطة (حترير تلقائي 
لصورة شخصية حليوان أليف).

 أو واحد U، حدد صورة شخصية حليوان أليف Oمن الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد •
Vمستمر.

-U متى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة، تقوم الكاميرا بالتقاط صورة واحدة.واحد :
-V صور على نحو متواصل.: متى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة، تقوم الكاميرا بالتقاط ثالثمستمر

M
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مزايا التصوير

وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

قد يتم إيقاف تشغيل الشاشة أثناء التصوير بفاصل زمني. يضيء مصباح التشغيل عند إيقاف •
تشغيل الشاشة.

.kإلنهاء التصوير قبل إنهائه تلقائيًا، اضغط زر •
عند حصولك على احلركات املرغوبة، قم بإنهاء التصوير. في حال استمرارك بالتصوير، فإنه قد يتم •

فقدان التفاصيل املوجودة في املناطق املركبة.
يتم حفظ الصور تلقائيًا أثناء التصوير ويتم جتميع الصورة املركبة عندما ينتهي التصوير كتتابع، ويتم •

).A 79استخدام الصورة املركبة عندما ينتهي التصوير كصورة رئيسية (

Bمالحظات حول تنقيح تعريض ضوئي متعدد
ال تستطيع الكاميرا التقاط الصور إذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة.•
ال تعمد إلى تدوير قرص الوضع أو إدخال بطاقة ذاكرة جديدة حتى يكتمل التصوير.•
استخدم بطارية مشحونة بشكل كاف ملنع إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء التصوير.•
).A 64ال ميكن استخدام تعويض التعريض الضوئي (•
، فإن موضع تقريب الزوم حركة النجوم S أو اإلضاءة الليلية + حركة النجوم Wعند استخدام •

]).135 مم [35 مم تقريبًا (في تهيئة 300يقتصر على زاوية الصورة التي تعادل تلك اخلاصة بعدسة 

y    U تعريض ضوئي متعدد تفتيح
تلتقط الكاميرا األهداف املتحركة تلقائيًا عند فواصل زمنية منتظمة، وتقارن كل صورة وتركب فقط املناطق •

الساطعة بها، ثم حتفظها كصورة واحدة. يتم التقاط مسارات الضوء مثل أضواء السيارات املتحركة أو 
حركة النجوم.

، حدد تعريض ضوئي متعدد تفتيح Uمن الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار •
Vأو اإلضاءة الليلية + مسارات الضوء W أو اإلضاءة الليلية + حركة النجوم 
Sحركة النجوم.

الوصفاخليار

V اإلضاءة
الليلية + 
مسارات 
الضوء

ميكنك تدوير قرص التحكم لضبط الفاصل الزمني املرغوب بني اللقطات. تصبح •يستخدم لتصوير أضواء السيارات املتحركة على خلفية منظر طبيعي ليلي.
 صورة، 50سرعة الغالق مكافئة للفاصل الزمني الذي مت ضبطه. عندما يتم التقاط 

فإن الكاميرا تتوقف تلقائيًا عن التصوير.
 صور ملتقطة، يتم تلقائيًا حفظ صورة مركبة واحدة مبسارات متراكبة من 10لكل •

بدء التصوير.
W اإلضاءة

الليلية + 
حركة 
النجوم

 ثانية. عندما يتم التقاط 25 ثانية كل 20يتم التقاط الصور عند سرعة غالق •يستخدم اللتقاط حركة النجوم مع منظر طبيعي ليلي في اإلطار.
 صورة، فإن الكاميرا تتوقف تلقائيًا عن التصوير.300

 صورة ملتقطة، يتم تلقائيًا حفظ صورة مركبة واحدة مبسارات متراكبة 30لكل •
من بدء التصوير.

S حركة
النجوم

يستخدم اللتقاط حركة النجوم.
 ثانية. عندما يتم التقاط 30 ثانية كل25يتم التقاط الصور عند سرعة غالق•

 صورة، فإن الكاميرا تتوقف تلقائيًا عن التصوير.300
 صورة ملتقطة، يتم تلقائيًا حفظ صورة مركبة واحدة مبسارات متراكبة 30لكل •

من بدء التصوير.

M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

Cالوقت املتبقي
ميكنك التحقق من الوقت املتبقي حتى انتهاء التصوير تلقائيًا على 

الشاشة.

استخدام تلطيف البشرة
، صورة شخصية أنيقة أو صورة ليلية، صورة شخصية، اختيار مشهد تلقائيفي وضع 

إذا مت اكتشاف وجوه بشرية، فإن الكاميرا تعالج الصورة لتلطيف درجات لون بشرة الوجه، قبل حفظ 
الصورة (حتى نحو ثالثة وجوه).

 تنقيح الرونق على الصور احملفوظة باستخدام تلطيف البشرةميكن تطبيق وظائف التحرير مثل 
)A 83.حتى بعد التصوير (

Bمالحظات حول وظيفة تلطيف البشرة
قد يستغرق حفظ الصور وقتًا أكثر من املعتاد بعد التصوير.•
في بعض أحوال التصوير، قد ال يتم حتقيق نتائج تلطيف البشرة املطلوبة وقد يتم تطبيق تلطيف البشرة على •

مناطق من الصورة ال يوجد بها أية وجوه.

1 0 m  0 s1 0 m  0 s
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

التصوير باستخدام صورة بانوراما سهلة

 أو عادي Wحدد نطاق التصوير من 1
Xواضغط على زر عريض ،k.

قم بتأطير احلافة األولى من مشهد بانوراما، ثم 2
اضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف لضبط 

التركيز.
يتم تثبيت موضع الزوم على زاوية واسعة.•
تركز الكاميرا على منطقة وسط اإلطار.•

اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، ثم 3
ارفع إصبعك من على زر حترير الغالق.

 لإلشارة إلى اجتاه حركة الكاميرا.K L J Iيظهر •

حرك الكاميرا في أحد االجتاهات األربعة حتى يصل 4
مؤشر الدليل إلى النهاية.

عندما تكتشف الكاميرا االجتاه الذي تتحرك فيه، يبدأ التصوير.•
ينتهي التصوير عندما تلتقط الكاميرا نطاق التصوير احملدد.•
يتم قفل التركيز البؤري والتعريض الضوئي عندما ينتهي •

التصوير.

k زر    صورة بانوراما سهلة d    p زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 

MMM
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

مثال على حركة الكاميرا.
مستخدًما جسدك كمحور للدوران، حرك الكاميرا ببطء في •

).K L J Iشكل قوس، في اجتاه العالمة (
 15يتوقف التصوير إذا لم يصل الدليل إلى احلافة خالل نحو •

ثانية (عند 30) أو خالل نحو عادي Wثانية (عند اختيار 
) بعد بدء التصوير.عريضXاختيار 

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

التصوير.
إذا حتركت الكاميرا بسرعة شديدة أو مت اهتزازها بشدة، أو إذا كان الهدف متجانًسا بشدة (مثال اجلدران أو •

العتمة)، فقد يحدث خطأ.
إذا توقف التصوير قبل أن تصل الكاميرا إلى نقطة منتصف املسافة في مدى البانوراما، ال يتم حفظ صورة •

بانوراما.
إذا مت التقاط أكثر من نصف مدى البانوراما ولكن انتهى التصوير قبل الوصول إلى حافة املدى، فإنه يتم تسجيل •

املدى الذي لم يتم التقاطه وعرضه بلون رمادي.

Cحجم الصورة اخلاص بصورة بانوراما سهلة
هناك أربعة أحجام مختلفة للصورة (بالبكسل)، على النحو املبني أدناه.

عادي Wعند ضبط 

عريض Xعندما يتم تعيني 
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

العرض باستخدام صورة بانوراما سهلة
)، قم بعرض صورة ملتقطة A 20انتقل إلى وضع العرض (

باستخدام صورة بانوراما سهلة في وضع عرض إطار كامل، ثم 
 لتحريك الصورة في االجتاه الذي كان يستخدم عند kاضغط زر 
التصوير.

قم بتدوير زر االختيار املتعدد للتقدمي السريع أو إرجاع العرض •
للخلف.

 يتم عرض أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة أثناء العرض.
 الختيار وضع حتكم، ثم اضغط زر J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 

k.إلجراء العمليات املبينة أدناه 

ميكن كذلك تنفيذ العمليات بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد.٭

Bمالحظات حول طباعة صور بانوراما سهلة
ال ميكن حترير الصور على هذه الكاميرا.•
قد يتعذر على هذه الكاميرا حتريك عرض أو تكبير صور بانوراما سهلة امللتقطة بواسطة موديل أو طراز آخر من •

الكاميرات الرقمية.

Bمالحظات حول طباعة صور بانوراما
قد يتعذر طباعة الصورة بأكملها وفًقا إلعدادات الطابعة. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتوافر الطباعة ويتوقف ذلك 

على الطابعة.

الوصفاأليقونةالوظيفة
 إلرجاع العرض للخلف.٭kاستمر في ضغط زر Aالترجيع

تقدمي 
 للتقدمي السريع للعرض.٭kاستمر في ضغط زر Bسريع

إيقاف 
Eمؤقت

إيقاف مؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه أثناء اإليقاف املؤقت.
C استمر في ضغط زرkلإلرجاع.٭ 
D استمر في ضغط زرkللتنقل.٭ 
F.استأنف التنقل التلقائي

العودة إلى وضع عرض إطار كامل.Gإنهاء

0004. JPG0004. JPG
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

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

ميكنك التقاط صورة بوظيفة تنقيح الرونق لتحسني الوجوه البشرية.

، وقم بتطبيق أحد Kاضغط زر االختيار املتعدد 1
املؤثرات.

 الختيار املؤثر املرغوب.J Kاستخدم •
 لتحديد مقدار املؤثر.HIاستخدم •
ميكنك تطبيق عدة مؤثرات مختلفة في وقت واحد.•

B تلطيف البشرة  ،l املاكياج األساسي ، 
Qناعم  ،G االشراقية  ،o . +/-) السطوعExp(

 إلخفاء املنزلقة.خروج fاختر •
 لتطبيقها.kبعد تهيئة املؤثرات املرغوبة، اضغط زر •

قم بتأطير الصورة واضغط زر حترير الغالق.2

B مالحظات حول وضع صورة شخصية أنيقة
قد يختلف مقدار املؤثر بني الصورة على شاشة التصوير والصورة احملفوظة.

الوظائف املتاحة في صورة شخصية أنيقة
)A 47 (صورة ذاتية جتريدية•
)A 48 (مقاومة الرمش•
)A 49 (مؤقت ابتسامة•
)A 57وضع الفالش (•
)A 60 (مؤقت ذاتي•

 k زر   صورة شخصية أنيقة d    F زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 
 dزر
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

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

زمنية محددة وحفظها كصورة ذات إطار واحد (صورة جتريدية).

اختر إعداد صورة ذاتية جتريدية.1
: اضبط عدد اللقطات التي تقوم الكاميرا بتصويرها تلقائيًا (عدد الصور امللتقطة لصورة عدد اللقطات•

.9 (إعداد التهيئة املبدئية) أو 4ُمجمعة). ميكن اختيار 
 (إعداد متوسط، قصير: اضبط الفاصل الزمني بني كل لقطة وأخرى. ميكن اختيار الفاصل الزمني•

.طويلالتهيئة املبدئية)، أو 
: يتيح ضبط تنشيط صوت الغالق عند التصوير بوظيفة صورة ذاتية جتريدية، من عدمه.صوت الغالق•

. إذا قمت بضبط إعداد آخر إيقاف (إعداد التهيئة املبدئية)، أو سحري، SLR، قياسيميكن اختيار   إيقاف، فسيصدر صوت العد التنازلي. إيقاف
ـ   في قائمة اإلعداد على إعدادات الصوت  في صوت الغالقال يتم تطبيق نفس اإلعداد اخملصص ل

هذا اإلعداد.
 أو زر حترير الغالق للخروج من القائمة.d بعد اكتمال اإلعدادات، اضغط زر •

صورة n الختيار Jاضغط زر االختيار املتعدد 2
.k، واضغط زر ذاتية جتريدية

يظهر مربع حوار تأكيد.•
وإذا كنت ترغب في تطبيق تنقيح الرونق عند التصوير، فاضبط •

).A 46املؤثر قبل اختيار صورة ذاتية جتريدية (

    k زر   صورة شخصية أنيقة d   F زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر    صورة ذاتية جتريدية

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

التقط صورة.3
عنما تضغط زر حترير الغالق، يبدأ العد التنازلي (حوالي خمس •

ثوان) ويتحرر الغالق تلقائيًا.
حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا للصور املتبقية. يبدأ العد التنازلي •

قبل التصوير بحوالي ثالث ثوان.
 على الشاشة. حيث يتم Uتتم اإلشارة إلى عدد اللقطات برمز •

عرضه باللون األخضر أثناء التصوير، ويتغير إلى اللون األبيض بعد 
التصوير.

على الشاشة املعروضة عندما تنتِه الكاميرا من التقاط العدد احملدد من الصور، 4
.k واضغط زر نعماختر 

يتم حفظ الصورة التجريدية.•
جتميع الصور يتم حفظ كل صورة ملتقطة كصورة مفردة على نحو منفصل عن الصورة التجريدية. يتم•

).A 79(كتتابع، ويتم استخدام الصورة التجريدية وحيدة اإلطار كصورة رئيسية
، ال يتم حفظ الصورة التجريدية.كالعند اختيار •

Bمالحظات حول الصورة الذاتية التجريدية
إذا قمت بضغط زر حترير الغالق قبل أن تلتقط الكاميرا العدد احملدد من الصور، يتم إلغاء التصوير، وال يتم حفظ •

الصورة التجريدية. يتم حفظ الصور التي مت التقاطها قبل إلغاء التصوير كصور مفردة.
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

استخدام مقاومة الرمش
حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا مرتني مع كل لقطة وحتفظ صورة واحدة 

تكون فيها عينا الهدف مفتوحتني.
إذا قامت الكاميرا بحفظ صورة قد تظهر فيها عينا الهدف مغلقتني، •

يتم عرض مربع حوار على اليمني لعدة ثوان.

 واضغط زر مقاومة الرمش (إعداد التهيئة املبدئية) في إيقاف أو تشغيلاختر 
k.
Bمالحظات حول مقاومة الرمش

).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (

مقاومة    k  زر  صورة شخصية أنيقة d   F زر   y بتدوير قرص الوضع إلى 
k  زر  الرمش

MMMM
M
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وضع املشهد (التصوير املناسب ألحوال التصوير)

استخدام مؤقت ابتسامة
حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا عندما يتم الكشف عن أي وجه مبتسم.

مؤقت  a الختيار Jاضغط زر االختيار املتعدد 
.k واضغط زر ابتسامة

اضبط وظيفة تنقيح الرونق قبل اختيار مؤقت ابتسامة •
)A 46.(

عندما تضغط زر حترير الغالق اللتقاط صورة، يتم إنهاء مؤقت •
ابتسامة.

Bمالحظات حول مؤقت ابتسامة
). ميكن أيًضا A 68في بعض أحوال التصوير، قد يتعذر على الكاميرا اكتشاف الوجوه أو االبتسامات (•

استخدام زر حترير الغالق للتصوير.
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

C.عندما يومض مصباح املؤقت الذاتي
عند استخدام مؤقت ابتسامة، يومض مصباح املؤقت الذاتي حينما تكتشف الكاميرا وجًها ويومض سريًعا عقب 

ضغط زر حترير الغالق.

 k زر  صورة شخصية أنيقة d   F زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 
d زر 

MMM
M
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وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

حتفظ الكاميرا، في اللقطة الواحدة، أربع صور مع املؤثرات وصورة 
واحدة بدون مؤثرات في وقت واحد.

تركز الكاميرا على منطقة وسط اإلطار.•

.kاضغط زر 1
يتم عرض شاشة اختيار املؤثر.•

 الختيار املؤثر H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 2
املطلوب.

اختيار ، اختيار اللون (أحمر)، متنوعميكنك اختيار •
 (إعداد اإلضاءة، اختيار اللون (أزرق)، اللون (أخضر)
.أسود أو كالسيكي، الذاكرة، العمقالتهيئة املبدئية)، 

يتم عرض الصورة بدون املؤثرات على اجلزء العلوي من الشاشة. •
يتم عرض أربعة أنواع من الصور مع املؤثرات في اجلزء السفلي 

من الشاشة.
ميكن تطبيق نوع واحد فقط من املؤثرات على الفيلم. استخدم •

J K.الختيار املؤثر املرغوب 

 تسجيل فيلم) للتصوير.b)  eاضغط زر حترير الغالق أو زر 3
رئيسية تعامل الصور اخلمس احملفوظة كتتابع. تستخدم صورة واحدة مع أحد املؤثرات املطبقة كصورة•

)A 79.(

وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

8 8 08 8 0

2 5 m  0 s2 5 m  0 s
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وضع إبداعي (تطبيق املؤثرات عند التصوير)

الوظائف املتوفرة في وضع إبداعي
:2 في اخلطوة kتتوفر الوظائف التالية عندما تضغط زر 

)A 57وضع الفالش (•
)A 60مؤقت ذاتي (•
)A 61وضع التكبير (•
)A 64تعويض التعريض الضوئي (•
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA  ،B  ،Cأوضاع 

، ميكنك ضبط التعريض الضوئي (توليفة D وA  ،B  ،Cفي أوضاع 
الرقم البؤري) وفًقا ألحوال التصوير. كما ميكنك -من سرعة الغالق و 

أيًضا التحكم بشكل أكبر عند التقاط الصور بإعداد خيارات قائمة 
).A 112التصوير (

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

الوصفوضع التصوير

Aبرمجة تلقائية

الرقم البؤري.-ميكنك متكني الكاميرا من ضبط سرعة الغالق و الرقم البؤري من خالل -ميكن اختيار توليفات مختلفة من سرعة الغالق و•
تدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد (البرنامج املرن). عندما يكون 

 (عالمة البرنامج املرن) في الركن Aالبرنامج املرن قيد التشغيل، تظهر 
العلوي األيسر من الشاشة. 

إللغاء البرنامج املرن، قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد في •
 من على الشاشة، Aاالجتاه العكسي الجتاه ضبطه حتى تختفي عالمة 

أو قم بتغيير وضع التصوير أو إيقاف تشغيل الكاميرا.
B

غالق-أولوية 
تلقائية

قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط سرعة الغالق. حتدد الكاميرا 
الرقم البؤري تلقائيًا.-

C
فتحة-أولوية 

تلقائية
 البؤري. حتدد الكاميرا -قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط الرقم

سرعة الغالق تلقائيًا.
Dالرقم البؤري. قم بتدوير قرص التحكم -اضبط كالً من سرعة الغالق ويدوي

 الرقم البؤري.-لضبط سرعة الغالق. قم بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط

1/2501/2501/250 880880
25m  0s25m  0s
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زر االختيار 
املتعدد

قرص 
التحكم

سرعة الغالق
الرقم البؤري

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

نصائح إلعداد التعريض الضوئي
يختلف مقدار تشويش اخللفية وحاسة الديناميكية في األهداف تبًعا لتوليفات سرعة الغالق والرقم 

البؤري حتى لو مت استخدام نفس درجة التعريض الضوئي.
تأثير سرعة الغالق

ميكن للكاميرا إظهار هدف متحرك ثابتًا عند سرعة غالق عالية، أو ظلل حركة هدف متحرك عند سرعة 
غالق بطيئة.

تأثير الرقم البؤري
ميكن للكاميرا التركيز على كل من الهدف واملقدمة واخللفية أو جعل خلفية الهدف غير واضحة عن 

قصد.

C.سرعة الغالق والرقم البؤري
.ISOيختلف مدى التحكم اخلاص بسرعة الغالق تبًعا ملوضع الزوم أو الرقم البؤري و إعداد حساسية •
يتغير كذلك الرقم البؤري لهذه الكاميرا تبًعا ملوضع الزوم.•
البؤري.-عند إجراء زوم بعد ضبط التعريض الضوئي، قد تتغير توليفات التعريض الضوئي و الرقم •
فتحات العدسة 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 أكبر فتحة، والرقم 
البؤري األكبر ميثل أصغر فتحة.

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 مثل هذه 

)، أو يضيء مؤشر التعريض C و A  ،Bالبؤري (في األوضاع -احلاالت، يومض مؤشر سرعة الغالق أو مؤشر الرقم 
) عند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف. قم بتغيير إعداد سرعة الغالق أو Dالضوئي باللون األحمر (في وضع 

الرقم البؤري. 
)Dمؤشر التعريض الضوئي (عندما يكون في وضع 

يتم عرض درجة االنحراف بني قيمة التعريض الضوئي املعدلة وقيمة 
التعريض الضوئي األمثل املُقاسة بواسطة الكاميرا في مؤشر 

التعريض الضوئي على الشاشة. يتم عرض درجة االنحراف في مؤشر 
 بزيادة EV  2+  إلى 2—  (من EVالتعريض الضوئي بوحدات 

).EV  3/ 1مقدارها 

B مالحظات حول حساسيةISO
، يتم مدى محدد تلقائي (إعداد التهيئة املبدئية) أو تلقائي) على ISO) A 115حساسية عند ضبط 

.ISO 80 على D في وضع ISOتثبيت حساسية 
D وA  ،B  ،Cالوظائف املتوافرة في أوضاع 

)A 56وضع الفالش (•
)A 56مؤقت ذاتي (•
)A 56وضع التكبير (•
)A 56منزلقة ابتكارية (•
)A 112قائمة التصوير (•

Cمنطقة التركيز البؤري
) في AF) A 115وضع منطقة تختلف منطقة التركيز البؤري اخلاصة بالتركيز البؤري التلقائي وفًقا لإلعداد 

 (إعداد التهيئة املبدئية)، تكتشف الكاميرا الهدف AFاكتشاف هدف قائمة التصوير. عند الضبط على 
). إذا مت اكتشاف وجه بشري، فإن الكاميرا تضبط أولوية التركيز البؤري عليه A 67الرئيسي وتركز بؤريًا عليه (

تلقائيًا.

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
25m  0s25m  0s
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 (إعداد التعريض الضوئي للتصوير)D وA  ،B  ،Cأوضاع 

)D وA  ،B  ،Cنطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق (أوضاع 
. ISOأو إعداد حساسية -يختلف مدى التحكم اخلاص بسرعة الغالق تبًعا ملوضع الزوم أو الرقم البؤري 

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

).A 73 مقيًدا وفًقا إلعداد التصوير املستمر (ISOيكون إعداد حساسية 1
ISO على ISO، يتم تثبيت حساسية Dفي وضع 2 80.

نطاق التحكم (ثانية)اإلعداد
Dوضع Cوضع Bوضع Aوضع 

حساسية 
ISO 

)A 125(1

2تلقائي

1/2000 -1 
ثانية

 ثانية2 - 1/2000

1/2000 -8 
ثوان

ISO 80-4002 ،
ISO 80-80021/2000 - 4ثوان 

ISO 80  ،
ISO 100 ، 
ISO 200

 ثوان8 - 1/2000

ISO 400 ، 
ISO  ثوان4 - 8001/2000

ISO 16001/2000-  2ثانية 
ISO 32001/2000 - 1ثانية 

 مستمر
)A 123(

، Hمستمر 
 ثانيةL1/2000 - 1مستمر 

مخبأ اللقطة 
 H  :120مستمر  ثانية1/120- 1/4000املسبقة للتصوير
اطار في الثانية

 H  :60مستمر 
 ثانية1/60- 1/4000اطار في الثانية
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إعداد وظائف التصوير باستخدام زر االختيار املتعدد

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

 الفالشmوضع •
عندما يتم رفع الفالش، فإنه ميكن ضبط وضع الفالش وفًقا ألحوال التصوير.

•n مؤقت الصورة الشخصية الذاتية/مؤقت ذاتي
 ثانية.2 أو 10: يتم حترير الغالق تلقائيًا خالل مؤقت ذاتي-
 ثوان، ويتم حترير الغالق تلقائيًا.5: تركز الكاميرا خالل مؤقت الصورة الشخصية الذاتية-

 التكبيرpوضع •
استخدم وضع التكبير عندما تلتقط صورًا مقربة.

•o) منزلقة ابتكارية o ،(تعويض التعريض الضوئي) سطوع G ،اإلشراقية 
Fتدرج اللون، وJ D-Lightingنشطة (

ميكنك ضبط سطوع الصورة الكلي (تعويض التعريض الضوئي).
، ميكنك تطبيق تنقيح الرونق لتحسني الوجوه البشرية.صورة شخصية أنيقةفي وضع املشهد 

، ميكنك ضبط درجة سطوع الكلية للصورة، اإلشراقية وتدرج اللون D أو A  ،B  ،Cفي وضع 
. نشطةD-Lightingو

تختلف الوظائف التي ميكن ضبطها وفًقا لوضع التصوير.

إعداد وظائف التصوير باستخدام زر االختيار املتعدد
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وضع الفالش

عندما يتم رفع الفالش، فإنه ميكن ضبط 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 زر االختيار املتعدد 2

) واضغط زر A 58اختر وضع الفالش املرغوب (3
k.

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

Cمصباح الفالش
ميكن تأكيد حالة الفالش بضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف.•

تشغيل: ينطلق الفالش عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى -
النهاية.

الوميض: جار شحن الفالش. ال ميكن التقاط صور بواسطة الكاميرا.-
إيقاف: ال ينطلق الفالش عند التقاط الصورة.-

إذا كان مستوى شحن البطارية منخفًضا، ستطفأ الشاشة بينما يتم •
شحن الفالش.

وضع الفالش
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وضع الفالش

أوضاع الفالش املتاحة

Bمالحظات حول استخدام الفالش
عندما تستخدم الفالش عند موضع زوم زاوية واسعة، فإن حافة الصورة قد تصبح معتمة تبًعا ملسافة التصوير.

ميكن حتسني ذلك بتعديل الزوم قليالً إلى موضع تقريب.

Cإعداد وضع الفالش
تختلف أوضاع الفالش املتوافرة تبًعا لوضع التصوير.

 يتم تخزين اإلعداد الذي مت تغييره في ذاكرة الكاميرا حتى ولو قمت بإيقاف Dو A  ،B  ،Cألوضاع التصوير 1
تشغيل الكاميرا.

 )A 71"  (إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش، مؤقت ذاتي، وضع التكبير)"يعتمد مدى التوافر على اإلعداد. انظر 2
للمزيد من املعلومات.

Uتلقائي
يتم عرض مؤشر وضع الفالش فقط بعد ضبطه في شاشة التصوير على الفور.•ينطلق الفالش عند الضرورة، مثال في اإلضاءة اخلافتة.

Vتقليل العني احلمراء/تلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء
).A 59يقلل العني احلمراء الذي يسببه الفالش في الصور الشخصية (

، ينطلق الفالش متى مت التقاط الصورة.تقليل العني احلمراءعندما يتم حتديد •
Xفالش قياسي/فالش ملء

ينطلق الفالش متى مت التقاط الصورة.
Yمزامنة بطيئة

مناسب للصور الشخصية املسائية والليلية التي تتضمن مشهد خلفية. ينطلق الفالش عند احلاجة 
إلى إضاءة الهدف الرئيسي؛ وتستخدم سرعات الغالق البطيئة لتصوير اخللفية في الليل أو في ظروف 

اإلضاءة املعتمة.

A ، oynA 1B 1C 1D 1وضع الفالش

Uتلقائيw

2

—————

V

تلقائي مع تقليل حدوث العني 
—————wاحلمراء

wwww——تقليل العني احلمراء

X
—————wفالش ملء

wwww——فالش قياسي

Yمزامنة بطيئةw—w—w—
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وضع الفالش

Cتلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراء
تنطلق ومضات الفالش املسبق بشكل متكرر بكثافة منخفضة قبل الفالش الرئيسي، مما يقلل حدوث العني 
احلمراء. إذا اكتشفت الكاميرا وجود عني حمراء أثناء حفظ الصور، تتم معاجلة املنطقة املتأثرة لتقليل العني 

احلمراء قبل حفظ الصورة.
الحظ التالي عند التصوير:

نظرًا النطالق ومضات فالش مسبق، يكون هناك فترة تأخر طفيفة بني ضغط زر حترير الغالق والتقاط الصورة.•
يتطلب حفظ الصور وقتًا أطول من املعتاد.•
قد ال ينتج عن وضع تقليل عني حمراء النتائج املرجوة في بعض املواقف.•
في بعض احلاالت النادرة، ميكن تطبيق تقليل العني احلمراء على مناطق غير ضرورية من الصورة. في مثل هذه •

احلاالت، اختر وضع فالش آخر والتقط الصورة مرة أخرى.



60
مزايا التصوير

مؤقت ذاتي

تقليل الكاميرا مجهزة مبؤقت ذاتي يقوم بتحرير الغالق بعد عدة ثوان من ضغط زر حترير الغالق. اضبط 
 في قائمة اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت إيقاف) على A 150 (اهتزاز صورة

الكاميرا أثناء التصوير.

).J)  nاضغط زر االختيار املتعدد 1

.kاختر وضع املؤقت الذاتي املرغوب واضغط زر2
•n10s )  10 ثوان): يستخدم في املناسبات الهامة، مثل حفالت 

الزفاف.
•n2s )  2.ثانية): يستخدم ملنع اهتزاز الكاميرا 
•r5s )  5.ثوان): يستخدم اللتقاط صور شخصية 
، يتم إلغاء االختيار.kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بضغط زر •
صورة شخصية عندما يكون وضع التصوير هو وضع مشهد •  (حترير تلقائي لصورة Y، فسيتم عرض حليوان أليف

 (مؤقت الصورة   r5s) و A 40شخصية حليوان أليف) (
الشخصية الذاتية).

 a، فإنه ميكن كذلك اختيار صورة شخصية أنيقةعندما يكون وضع التصوير هو وضع مشهد •
).A 47 ،49 (صورة ذاتية جتريدية) (n(مؤقت ابتسامة) أو 

قم بتأطير الصورة واضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف.3

اضغط زر حترير الغالق ضغطة كاملة 4
حتى النهاية.

يبدأ العد التنازلي. يومض مصباح املؤقت الذاتي ثم •
يتوهج بثبات لنحو ثانية واحدة قبل حترير الغالق.

عند حترير الغالق، يتم ضبط املؤقت الذاتي على •
k.

إليقاف العد التنازلي، اضغط زر حترير الغالق مرة •
أخرى.

C املؤقت الذاتي للتركيز البؤري والتعريض الضوئي
يختلف توقيت ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي باختالف اإلعداد.

•n10s  /  n2s  يتم ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي عند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف في :
.3اخلطوة 

•r5s .يتم ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي قبل حترير الغالق مباشرة :

مؤقت ذاتي

99
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وضع التكبير (التقاط صور مقربة)

استخدم وضع التكبير عند التقاط صور مقربة.

).I)  pاضغط زر االختيار املتعدد 1

.k، واضغط زر oحدد 2
، يتم إلغاء االختيار.kإذا لم يتم تطبيق اإلعداد بضغط زر •

حرك مفتاح التحكم بالزوم لضبط نسبة الزوم 3
 ومؤشر الزوم Fعلى موضع تضيء فيه أيقونة 

باللون األخضر.
التركيز على عند ضبط نسبة الزوم على موضع يضيء فيه مؤشر الزوم باللون األخضر، ميكن للكاميرا•

 سم تقريبًا من العدسة.10أهداف قريبة مبقدار 
 سم 1، ميكن للكاميرا التركيز على أهداف قريبة مبقدار Gعندما يكون الزوم عند موضع يظهر فيه 

تقريبًا من العدسة.
Cإعداد وضع التكبير

).A 71قد ال يتوافر اإلعداد مع بعض أوضاع التصوير (•
، فسيظل محفوظًا في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل D أو A  ،B  ،Cعند تطبيق اإلعداد في وضع •

الكاميرا.

وضع التكبير (التقاط صور مقربة)
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استخدام املنزلقة االبتكارية

، ميكنك ضبط السطوع (تعويض التعريض الضوئي)، D،  أو A  ،B  ،Cعند ضبط وضع التصوير على وضع 
 عند التصوير.  نشطةD-Lightingاإلشراقية، وتدرج اللون و 

).K) oاضغط زر االختيار املتعدد 1

 لتحديد أحد البنود.J Kاستخدم 2
•F اضبط تدرج اللون (األحمر/األزرق) للصورة تدرج اللون :

بأكملها.
•G اضبط اإلشراقية للصورة بأكملها.االشراقية :
•o . +/-) السطوعExp( اضبط درجة سطوع الصورة :

بأكملها.
•J D-Lightingقلل فقدان التفاصيل في املناطق  نشطة :

 wالساطعة واملظللة من الصورة. حدد مقدار املؤثر من بني 
 (منخفض).y (عادي)،x(عالي)، 

 لضبط املستوى.H Iاستخدم 3
ميكنك معاينة النتائج على الشاشة.•
.2لضبط بند آخر، ارجع إلى اخلطوة •
 إلخفاء املنزلقة.خروج yاختر •
. k واضغط زرإعادة ضبط Pإللغاء جميع اإلعدادات، حدد •

، واضبط اإلعدادات مرة أخرى.2ارجع إلى اخلطوة 

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

استخدام املنزلقة االبتكارية

+ 0.3

+ 2.0

- 2.0

+ 0.3

+ 2.0

- 2.0

منزلقة

مخطط بياني
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استخدام املنزلقة االبتكارية

Cإعدادات املنزلقة االبتكارية
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•
 في  نشطةD-Lightingيتم حفظ إعدادات سطوع (تعويض التعريض الضوئي)، اإلشراقية، وتدرج اللون و •

ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.
. نشطةD-Lighting، ال ميكن استخدام Dعند ضبط وضع التصوير على وضع •
) للمزيد من املعلومات.A 64" (استخدام اخملطط البيانيانظر "•

CD-Lightingمقابل  نشطة D-Lighting
 في قائمة التصوير على التقاط الصور مع تقليل فقدان التفاصيل في  نشطةD-Lightingيعمل اخليار •

املناطق الساطعة في الصورة ويضبط الدرجة عند حفظ الصور.
) في قائمة العرض على ضبط الدرجة في الصور احملفوظة.D-Lighting) A 82يعمل اخليار •
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تعويض التعريض الضوئي (ضبط درجة السطوع)

 (تلقائي)، وضع املشهد أو وضع إبداعي أو وضع عرض األفالم Aعند ضبط وضع التصوير على وضع 
القصيرة، ميكنك ضبط السطوع (تعويض التعريض الضوئي).

).K) oاضغط زر االختيار املتعدد 1

.kحدد قيمة التعويض، واضغط زر 2
جلعل الصورة ساطعة، قم بتطبيق قيمة موجبة (+).•
جلعل الصورة داكنة، قم بتطبيق قيمة سالبة (—).•
يتم تطبيق قيمة تعويض التعريض الضوئي، حتى عند عدم •

.kضغط زر 

Cقيمة تعويض التعريض الضوئي
فيلم ، السماء ليالً وحركة النجوم في عرض العاب ناريةعندما يكون وضع التصوير هو وضع مشهد •

، ال ميكن استخدام تعويض التعريض الضوئي.تعريض ضوئي متعدد تفتيح أو منقض
عندما يكون وضع التصوير هو وضع عرض األفالم القصيرة، فإن اإلعداد املطبق سيظل محفوظًا في ذاكرة •

الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا. 
عندما يتم ضبط قيمة درجة اإلضاءة أثناء استخدام الفالش، يتم تطبيق التعويض على كل من التعريض •

الضوئي للخلفية وخرج الفالش.

Cاستخدام اخملطط البياني
اخملطط البياني عبارة عن رسم بياني يعرض توزيع الدرجة في الصورة. ميكن استخدامه كدليل عند استخدام 

تعويض التعريض الضوئي والتصوير بدون الفالش.
يناسب احملور األفقي سطوع البكسل، مع تدرجات األلوان الداكنة على اليسار والفاحتة على اليمني. يظهر احملور •

الرأسي عدد وحدات البكسل.
زيادة قيمة تعويض التعريض الضوئي ينقل توزيع الدرجة إلى اليمني، وتقليلها ينقل توزيع الدرجة إلى اليسار.•

تعويض التعريض الضوئي (ضبط درجة السطوع)

+2.0

-0.3

-2 .0

مخطط بياني منزلقة
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استخدام الزوم

عندما تقوم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم، فسيتغير موضع عدسة 
الزوم.

gللتكبير: حرك باجتاه •
fللتصغير: حرك باجتاه •

عندما تقوم بتشغيل الكاميرا، يتحرك الزوم إلى أقصى موضع 
زاوية واسعة.

تدوير مفتاح التحكم بالزوم بالكامل حتى النهاية في أي اجتاه •
يعمل على ضبط الزوم بسرعة.

يتم عرض مؤشر الزوم على شاشة التصوير عند حتريك مفتاح •
التحكم بالزوم.

ميكن تنشيط الزوم الرقمي، والذي يتيح لك تكبير الهدف بشكل إضافي •
× أقصى نسبة تكبير بصري، من خالل حتريك مفتاح 4لقرابة نحو 

 عند تقريب الكاميرا إلى أقصى gالتحكم بالزوم واإلبقاء عليه باجتاه 
موضع تكبير بصري.

Bمالحظات حول تكبير زوم رقمي
  c 2160/25p) أو 4K UHD  (d 2160/30p) على A 130 (خيارات الفيلمعند ضبط 

)4K UHD 2)، يكون تكبير الزوم الرقمي مقيًدا على قرابة الضعف.×

Cزوم رقمي
يضيء مؤشر الزوم باللون األزرق عند تنشيط الزوم الرقمي، ويضيء باللون األصفر عند زيادة معدل التكبير أكثر.

 Dynamic Fine Zoomمؤشر الزوم باللون األزرق: تقل جودة الصورة بشكل ملحوظ عند استخدام ميزة •
(الزوم الديناميكي الدقيق).

مؤشر الزوم باللون األصفر: قد تكون هناك بعض احلاالت التي تقل فيها جودة الصورة بشكل ملحوظ.•
يظل املؤشر على اللون األزرق عبر منطقة أوسع عندما يكون حجم الصورة أصغر.•
قد ال يتغير مؤشر الزوم إلى اللون األزرق عند استخدام إعدادات معينة للتصوير املستمر أو اإلعدادات األخرى.•

استخدام الزوم
تصغيرتكبير

تكبير بصري زوم 
رقمي
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استخدام الزوم

استخدام ترجيع الزوم سريعا
عند تعذر رؤية الهدف أثناء التصوير بالعدسة في موضع تقريب، 

 (ترجيع الزوم سريعا) لتوسيع املنطقة املرئية (زاوية qاضغط زر 
الصورة) مؤقتًا بحيث ميكنك تأطير الهدف على نحو أكثر سهولة.

، قم بتأطير الهدف بداخل حد التأطير في qأثناء ضغط زر •
شاشة التصوير. لتغيير املنطقة املرئية، حرك مفتاح التحكم في 

.qالزوم أثناء ضغط زر 
 للعودة إلى موضع الزوم األصلي.qحرر زر •
ال يتوافر ترجيع الزوم سريعا أثناء تسجيل الفيلم.•

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7 880880
25m  0s25m  0s

حد التأطير
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التركيز البؤري

زر حترير الغالق

AFاستخدام اكتشاف هدف 
 على D أو A  ،B  ،C) في وضع AF)  A 126وضع منطقة  (تلقائي) أو عند ضبط Aفي وضع 

، ستركز الكاميرا بالطريقة املوصوفة أدناه إذا قمت بضغط زر حترير الغالق حتى AFاكتشاف هدف 
املنتصف.

تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه. عند وجود الهدف •
إذا في بؤرة التركيز، تضيء منطقة التركيز البؤري باللون األخضر. 

مت اكتشاف وجه بشري، فإن الكاميرا تضبط أولوية التركيز البؤري 
عليه تلقائيًا.

إذا لم يتم اكتشاف الهدف الرئيسي، تختار الكاميرا تلقائيًا •
منطقة واحدة أو أكثر من تسع مناطق تركيز بؤري والتي تشمل 
الهدف األقرب من الكاميرا. عند وجود الهدف في بؤرة التركيز 

البؤري، تعرض مناطق التركيز البؤري املوجودة في التركيز البؤري 
بلون أخضر.

التركيز البؤري

الضغط حتى 
املنتصف

ضغط زر حترير الغالق "حتى املنتصف" يعني أن تضغط باستمرار على الزر 
حتى تصل لنقطة تشعر عندها مبقاومة طفيفة.

عند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف، تقوم الكاميرا بضبط التركيز •
الرقم البؤري). يظل التركيز -البؤري والتعريض الضوئي (سرعة الغالق و

البؤري والتعريض الضوئي قيد القفل أثناء ضغط الزر حتى املنتصف.
تختلف منطقة التركيز البؤري تبًعا لوضع التصوير.•

اضغط بالكامل 
حتى النهاية

ضغط زر حترير الغالق "بالكامل حتى النهاية" يعني أن تضغط الزر ألسفل 
بالكامل.

يتم حترير الغالق عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية.•
ال تستخدم القوة عند ضغط زر حترير الغالق، فقد يؤدي ذلك إلى اهتزاز •

الكاميرا، مما ينجم عنه صور غير واضحة. اضغط الزر برفق.

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7

مناطق التركيز البؤري

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7

مناطق التركيز البؤري
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التركيز البؤري

B مالحظات حول اكتشاف هدفAF
قد يختلف الهدف الذي حتدده الكاميرا على أنه الهدف الرئيسي تبًعا ألحوال التصوير.•
 بعينها.توازن البياضقد ال يتم اكتشاف الهدف الرئيسي عند استخدام إعدادات •
قد ال يكون مبقدور الكاميرا اكتشاف الهدف الرئيسي بصورة دقيقة في احلاالت التالية:•

عندما يكون الهدف معتًما أو ساطًعا للغاية-
عندما يفتقر الهدف الرئيسي أللوان محددة بوضوح-
عند تأطير اللقطة بالشكل الذي يجعل الهدف الرئيسي موجودًا على حافة الشاشة-
عندما يتكون الهدف الرئيسي من منط متكرر-

استخدام اكتشاف وجه
في اإلعدادات التالية، تستخدم الكاميرا اكتشاف الوجه للتركيز 

تلقائيًا على الوجوه البشرية.
، صورة شخصية، اختيار مشهد تلقائيوضع املشهد •

)A 35 (صورة شخصية أنيقة، أو صورة ليلية
االولوية ) على AF) A 126وضع منطقة عند ضبط •

للوجه
إذا اكتشفت الكاميرا أكثر من وجه واحد، سيحاط الوجه الذي تركز 
عليه الكاميرا بإطار مزدوج احلافة، بينما يتم تأطير الوجوه األخرى 

بحواف واحدة.

إذا مت ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف عند عدم اكتشاف أية وجوه:
، تتغير منطقة التركيز البؤري وفًقا ألحوال التصوير التي تتعرف اختيار مشهد تلقائيعند اختيار •

عليها الكاميرا.
، تركز الكاميرا بؤريًا على صورة شخصية أنيقة، أو صورة ليلية، صورة شخصيةفي وضع •

املنطقة في وسط اإلطار.
، تختار الكاميرا منطقة التركيز البؤري التي االولوية للوجه على AFوضع منطقة عند ضبط •

حتتوي على الهدف األقرب إلى الكاميرا.
Bمالحظات حول اكتشاف الوجه

تعتمد قدرة الكاميرا على اكتشاف الوجوه على عدة عوامل مختلفة، تشمل االجتاه الذي تنظر فيه الوجوه.•
ال يكون مبقدور الكاميرا اكتشاف الوجوه في احلاالت التالية:•

عند اختفاء الوجوه جزئيًا بواسطة نظارات شمسية أو أية عوائق أخرى-
عندما تشغل األوجه حيزًا كبيرًا جًدا أو صغيرًا جًدا من اإلطار-
Cاكتشاف الوجه أثناء تسجيل الفيلم

، فإن الكاميرا تركز على االولوية للوجه) في قائمة الفيلم على AF) A 134وضع منطقة عند ضبط 
الوجوه البشرية أثناء تسجيل الفيلم.

)، إذا لم يتم اكتشاف أية وجوه، فإن الكاميرا تركز على املنطقة في وسط اإلطار.b)  eعند ضغط زر 

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
25m  0s25m  0s

880880
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التركيز البؤري

األهداف غير املناسبة للتركيز البؤري التلقائي
قد ال تركز الكاميرا بالشكل املتوقع في احلاالت التالية. في بعض احلاالت النادرة، قد ال يكون الهدف في 

بؤرة التركيز البؤري بالرغم من توهج منطقة التركيز البؤري النشطة 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 معتًما للغاية)
ال يوجد تباين بني الهدف وما يحيط به (على سبيل املثال، عند وقوف الهدف أمام جدار أبيض، مرتديًا •

قميًصا أبيض)
وجود العديد من األهداف على مسافات مختلفة من الكاميرا (مثل، الهدف بداخل قفص)•
األهداف ذات األمناط املتكررة (ستائر النوافذ أو املباني التي لها صفوف متعددة من النوافذ ذات نفس •

الشكل، وما إلى ذلك.)
يتحرّك الهدف بسرعة•

في األحوال املذكورة أعاله، جرب ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف إلعادة التركيز عدة مرات، أو التركيز 
على هدف آخر يقع على نفس املسافة من الكاميرا التي يتواجد فيها الهدف املطلوب الفعلي، واستخدم 

).A 70قفل التركيز البؤري (
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التركيز البؤري

قفل التركيز البؤري
يوصى بالتصوير مع قفل التركيز البؤري عندما يتعذر على الكاميرا تنشيط منطقة التركيز البؤري التي 

حتتوي على الهدف املطلوب.

).A 126 (وسط على AFوضع منطقة ، اضبط D أو A  ،B  ،Cفي وضع 1

ضع الهدف في وسط اإلطار واضغط زر 2
حترير الغالق حتى املنتصف.

تركز الكاميرا على الهدف وتظهر منطقة التركيز •
البؤري باللون األخضر.

يتم قفل التعريض الضوئي أيًضا.•

بدون أن ترفع إصبعك، أعد تركيب الصورة.3
تأكد من احلفاظ على نفس املسافة بني الكاميرا والهدف.•

اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية اللتقاط 4
الصورة.

Cحتريك منطقة التركيز البؤري إلى املوضع املطلوب
، ميكن حتريك منطقة التركيز البؤري باستخدام زر االختيار املتعدد بضبط D أو A  ،B ، Cفي وضع التصوير 
) في قائمة التصوير على أحد خيارات يدوي.AF) A 126وضع منطقة 

1/2501/250 F3.7F3.7

F3.71/2501/250 F3.7
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إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش، مؤقت ذاتي، وضع التكبير)

إعدادات التهيئة املبدئية لكل وضع تصوير واردة أدناه.

إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش، مؤقت ذاتي، 
وضع التكبير)

فالش
)A 56(

مؤقت ذاتي
)A 56(

وضع التكبير
)A 61(

A(تلقائي) Ukk

o(وضع إبداعي) Ukk

y

x(اختيار مشهد تلقائي) U 1kk 2

b(صورة شخصية) Vkk 3

c(منظر طبيعي) W 3kk 3

N(فيلم سريع) W 3kk 3

d(ألعاب رياضية) W 3k 3k 3

e(صورة ليلية) V 3kk 3

f(حفلة/داخل املبنى) V 4kk 3

Z(شاطئ) Ukk 3

z(ثلج) Ukk 3

h(غروب) W 3kk 3

i(الغسق/الفجر) W 3kk 3

j(منظر طبيعي ليلي) W 3kk 3

k(مقرب) Uko 3

u(أطعمة) W 3ko 3

m(عرض ألعاب نارية) W 3k 3k 3

o(إضاءة خلفية) X5/W 5kkv 3

p(صورة بانوراما سهلة) W 3k 3k 3

O(صورة شخصية حليوان أليف) W 3Y 6k

U (تنقيح تعريض ضوئي متعدد) W 3n2sk 3

u(أفالم فائقة السرعة) W 3kk

F(صورة شخصية أنيقة) U 7k 8k 3

M(عرض األفالم القصيرة) W 3kk

DXkk وC، و B، و Aأوضاع 
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إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش، مؤقت ذاتي، وضع التكبير)

ال ميكن تغييره. حتدد الكاميرا تلقائيًا وضع الفالش املناسب للمشهد الذي اختارته.1
.iال ميكن تغييره. تدخل الكاميرا وضع التكبير عند اختيار 2
ال ميكن تغييره.3
قد تتحول إلى وضع فالش مزامنة بطيئة مع تقليل العني احلمراء.4
 (إيقاف) عند W، ويتم تثبيته عند إيقاف على HDR (فالش ملء) عند ضبط Xيتم تثبيت الفالش عند 5

.تشغيل على HDRضبط 
.k) ومؤقت الصورة الشخصية الذاتية و A 40ميكن ضبط حترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف (6
.تشغيل على مقاومة الرمشال ميكن استخدامه عند ضبط 7
 (صورة ذاتية جتريدية) n) و A 49 (مؤقت ابتسامة) (aخالف مؤقت ذاتي، ميكن كذلك استخدام 8

)A 47.(



73
مزايا التصوير

وظائف ال ميكن استخدامها مًعا في آن واحد عند التصوير

بعض الوظائف ال ميكن استخدامها مع إعدادات القائمة األخرى.

وظائف ال ميكن استخدامها مًعا في آن واحد عند 
التصوير
الوصفاخلياروظيفة مقيدة

وضع الفالش
، ال ميكن استخدام واحدعند اختيار إعداد آخر خالف )A 123 (مستمر

الفالش.
، ال ميكن تشغيل على مقاومة الرمشعند ضبط )A 48 (مقاومة الرمش

استخدام الفالش.
 AFوضع منطقة مؤقت ذاتي

)A 126(
، ال ميكن استخدام املؤقت متابعة الهدفعند اختيار 

الذاتي.
 AFوضع منطقة وضع التكبير

)A 126(
، ال ميكن استخدام وضع متابعة الهدفعند اختيار 

التكبير.

)A 123 (مستمرجودة الصورة
 أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند اختيار 
: Hمستمر  أو  اطار في الثانيةH  :120مستمر 

، يتم تثبيت اإلعداد على  اطار في الثانية60 
Normal.

)A 123 (مستمرحجم الصورة

 يتم ضبطه كما يلي تبًعا إلعداد حجم الصورة
التصوير املستمر:

:مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير•
A :بكسل)960 × 1280 (حجم الصورة 

: اطار في الثانيةH  :120مستمر •
f  640×480

: اطار في الثانيةH  :60مستمر •
A :بكسل)960 × 1280 (حجم الصورة 

 (استخدام تدرج اللونتوازن البياض
)A 62املنزلقة االبتكارية) (

عند ضبط درجة اللون باستعمال املنزلقة االبتكارية، فإنه 
 في شاشة إعداد املنزلقة P، اختر توازن البياض في قائمة التصوير. لضبط توازن البياضال ميكن ضبط 

االبتكارية إلعادة ضبط السطوع و االشراقية و تدرج اللون 
. نشطةD-Lightingو 

)A 60 (مؤقت ذاتيمستمر
مخبأ إذا مت استخدام املؤقت الذاتي عند اختيار 

، يتم تثبيت اإلعداد على اللقطة املسبقة للتصوير
.واحد

حساسية 
ISOمستمر) A 123(

 أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند اختيار 
: Hمستمر  أو  اطار في الثانيةH  :120مستمر 

حساسية ، يتم حتديد اإلعداد  اطار في الثانية60 
ISO.تلقائيًا وفًقا لدرجة السطوع 

وضع منطقة 
AFتوازن البياض) A 120(

توازن  من أجل تلقائيعند اختيار إعداد آخر خالف 
، فإن الكاميرا ال AFاكتشاف هدف  في وضعالبياض

تكتشف الهدف الرئيسي.
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وظائف ال ميكن استخدامها مًعا في آن واحد عند التصوير

Bمالحظات حول زوم رقمي
).A 151وفًقا لوضع التصوير أو اإلعدادات احلالية، قد ال يتوافر زوم رقمي (•
عند تشغيل الزوم الرقمي، تقوم الكاميرا بالتركيز في وسط اإلطار.•

مقاومة الرمش
، فإنه ال ميكن استخدام مؤقت ابتسامةعند ضبط )A 49مؤقت ابتسامة (

.مقاومة الرمش
 صورة ذاتية جتريدية

)A 47(
، فإنه ال ميكن صورة ذاتية جتريديةعند ضبط 
.مقاومة الرمشاستخدام 

)A 123 (مستمرختم التاريخ
مخبأ  أو Lمستمر  أو Hمستمر عند اختيار 

 H  :120مستمر  أو اللقطة املسبقة للتصوير
 اطار في H  :60مستمر  أو اطار في الثانية

، ال ميكن ختم التاريخ والوقت على الصور.الثانية

تقليل اهتزاز 
صورة

)، يتم هجني (تشغيلإذا انطلق الفالش عند اختيار )A 57وضع الفالش (
.تشغيلتثبيت اإلعداد على 

تشغيل إذا مت استخدام املؤقت الذاتي عند اختيار )A 60 (مؤقت ذاتي
.تشغيل، يتم تثبيت اإلعداد على (هجني)

)A 123 (مستمر
 واحد على أي إعداد آخر خالف مستمرإذا مت ضبط 
، يتم تثبيت اإلعداد على تشغيل (هجني)عند اختيار 
.تشغيل

)ISO) A 125حساسية 
مدى محدد  على ISOحساسية إذا مت ضبط 
تشغيل  أو أعلى، عند اختيار ISO 400 أو تلقائي

.تشغيل، يتم تثبيت اإلعداد على (هجني)
 AFوضع منطقة زوم رقمي

)A 126(
متابعة ال ميكن استخدام زوم رقمي عند اختيار 

.الهدف

الوصفاخلياروظيفة مقيدة
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زوم العرض

 زوم العرض) في وضع g)  iقم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه 
) لتكبير الصورة.A 20عرض إطار كامل (

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

.H I J Kلعرض منطقة مختلفة من الصورة، اضغط زر االختيار املتعدد •
 للعودة إلى وضع عرض إطار كامل.kعند عرض صورة مكبرة، اضغط زر •

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

).A 86كملف منفصل (

زوم العرض
g)  i(

15/11/2016  15:30
0004. JPG0004. JPG

4 / 44 / 4

15/11/2016  15:30 3.03.0

عرض إطار كامليتم تكبير الصورة.
دليل املنطقة املعروض
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عرض صور مصغرة/عرض التقومي

 عرض صور مصغرة) f)  hعند حتريك مفتاح التحكم بالزوم جتاه 
)، يتم عرض الصور كصور مصغرة.A 20في وضع عرض إطار كامل (

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

 أو قم بتدويره حتى H I J Kأثناء استخدام وضع عرض صور مصغرة، استخدم زر االختيار املتعدد •
 لعرض الصورة في وضع عرض إطار كامل.kتختار إحدى الصور، ثم اضغط زر 

 أو قم بتدويره حتى تختار أحد التواريخ، ثم H I J Kأثناء استخدام وضع عرض التقومي، استخدم زر •
 لعرض الصور امللتقطة في ذلك اليوم.kاضغط زر 

Bمالحظات حول عرض التقومي
.2016 يناير، 1تعالج الصور امللتقطة دون ضبط تاريخ الكاميرا باعتبارها صور ملتقطة في تاريخ 

عرض صور مصغرة/عرض التقومي
f)  h(

1 / 201 / 20

15/11/2016  15:30
0004. JPG0004. JPG

1 / 201 / 20

Sun Mon Tue Wed Thu Fr i Sat

44112016

15/11/2016  15:30

2626252524242323

1919

1212111110109

2828 2929 30302727

222221212020

151514141313

876

54321

26252423

1211109

28 29 3027

222120

151413

876

54321

181817171616 181716 19

عرض إطار كاملعرض صور مصغرة عرض التقومي
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وضع ترتيب حسب التاريخ

 k لتحديد تاريخ ثم اضغط زر H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 
لعرض الصور امللتقطة في التاريخ احملدد.

) للصور A 112ميكن استخدام الوظائف في قائمة العرض (•
).نسخفي تاريخ التصوير احملدد (باستثناء 

تتوافر العمليات التالية أثناء عرض شاشة ترتيب حسب التاريخ.•
: تتوافر العمليات الواردة أدناه.dزر -

عرض شرائح•
٭حماية•
ميكن تطبيق نفس اإلعداد على جميع الصور امللتقطة في التاريخ احملدد.٭

: يحذف جميع الصور التي مت التقاطها في التاريخ احملدد.lزر -

Bمالحظات حول وضع ترتيب حسب التاريخ
 تاريًخا، يتم الدمج بني جميع الصور التي 29 تاريًخا. إذا كانت هناك صور ألكثر من 29ميكن حتديد حتى أحدث •

.أخرى تاريًخا األحدث حتت 29مت حفظها في تاريخ يسبق 
 صورة.9000ميكن عرض أحدث •
.2016 يناير، 1تعالج الصور امللتقطة دون ضبط تاريخ الكاميرا باعتبارها صور ملتقطة في تاريخ •

وضع ترتيب حسب التاريخ
زر    ترتيب حسب التاريخN    C أيقونة قائمة d  M زر  (وضع العرض)cاضغط زر 

k

MMM

330/11/2016

225/11/2016

1120/11/2016

15/11/2016 4
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عرض وحذف صور في تتابع

عرض صور في تتابع
يتم حفظ الصور امللتقطة على نحو مستمر أو عن طريق وظيفة وضع تنقيح تعريض ضوئي متعدد أو 

صورة ذاتية جتريدية أو وضع إبداعي كتتابع.
تستخدم إحدى الصور في التتابع كصورة رئيسية لتمثل التتابع عند 

عرضه في وضع عرض إطار كامل أو وضع عرض صور مصغرة.
.kلعرض كل صورة في التتابع بشكل منفرد، اضغط زر

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

.J Kاضغط 
 للعودة إلى Hلعرض الصور غير املوجودة في التتابع، اضغط •

عرض الصورة الرئيسية.
لعرض الصور في تتابع ما كصور مصغرة، أو لعرضهم في عرض •

 صور أحادية على خيارات عرض التتابعشرائح، اضبط 
).A 142في قائمة العرض (

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

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

)A 112.(
 عند عرض صورة رئيسية، يتم تطبيق اإلعدادات التالية على جميع الصور في dإذا قمت بالضغط على زر •

التتابع:
نسخ، حماية، عالمة حتميل-

عرض وحذف صور في تتابع

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
0004. JPG0004. JPG

1 / 51 / 5

1 / 51 / 5

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
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عرض وحذف صور في تتابع

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

التتابعات.

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

)A 22.سيتم حذف جميع الصور املوجودة في ذلك التتابع ،(
يتم حذف جميع الصور على بطاقة الذاكرة أو في الذاكرة :جميع الصور-

الداخلية.

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

قبل حترير الصور
ميكنك حترير الصور بسهولة على هذه الكاميرا. يتم حفظ النسخ احملررة كملفات منفصلة.

يتم حفظ النسخ احملررة بنفس تاريخ ووقت التسجيل اخلاص بالصور األصلية.

Cقيود حول حترير الصور
 مرات. ميكن حترير أي صورة ثابتة مت إنشاؤها بواسطة حترير الفيلم حتى نحو تسع 10ميكن حترير الصورة لنحو •

مرات.
قد يتعذر عليك حترير صور ذات حجم معني أو بواسطة وظائف حترير معينة.•

مؤثرات سريعة: تغيير تدرج اللون أو الوضع
ميكن معاجلة الصور بعدة مؤثرات مختلفة.

 صورة (ملون + اسود وابيض) أو صورة شخصية ناعمة أو توضيح الصور أو تلويناختر 
.مؤثر التصغير أو تقاطع الشاشة أو عني السمكةأو 

اعرض الصورة التي ترغب في تطبيق أحد املؤثرات 1
.kعليها في وضع عرض إطار كامل واضغط زر 

 أو قم H I J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.kبتدويره لتحديد املؤثر املطلوب، واضغط زر 

) للتبديل i  (g) إلى A 2قم بتدوير مفتاح التحكم في الزوم (•
) للتبديل إلى عرض صور f)  hإلى عرض إطار كامل أو إلى 

مصغرة.
.dللخروج بدون حفظ الصورة احملررة، اضغط زر •

.k واضغط زر نعمحدد 3
يتم إنشاء نسخة محررة.•

حترير صور (صور ثابتة)

0004. JPG0004. JPG
15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
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حترير صور (صور ثابتة)

تنقيح سريع: حتسني التباين وصفاء اللون

 لتحديد مستوى املؤثر H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 
.kاملطلوب، واضغط زر 

ستظهر النسخة احملررة جهة اليمني.•
.Jللخروج دون حفظ النسخة، اضغط •

D-Lightingحتسني السطوع والتباين :

، موافق لتحديد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 
.kواضغط زر 

ستظهر النسخة احملررة جهة اليمني.•
.k واضغط زر الغاءللخروج دون حفظ النسخة، اختر •

 k زر   تنقيح سريع d  M زر  حدد إحدى الصور (وضع العرض)cاضغط زر 

 k زر   d  D-Lighting زر  حدد إحدى الصور (وضع العرض)cاضغط زر 

MMM

MMMM
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حترير صور (صور ثابتة)

تصحيح العني احلمراء: تصحيح العني احلمراء عند التصوير 
باستخدام الفالش 

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

Bمالحظات حول تصحيح العني احلمراء
ميكن فقط تطبيق تصحيح العني احلمراء على الصور عند اكتشاف العني احلمراء.•
ميكن تطبيق تصحيح العني احلمراء على احليوانات األليفة (الكالب أو القطط) حتى لو لم تكن أعينهم حمراء.•
قد ال يؤدي تصحيح العني احلمراء إلى النتائج املرجوة في بعض الصور.•
في بعض احلاالت النادرة، ميكن تطبيق تصحيح العني احلمراء على مناطق أخرى غير ضرورية من الصورة.•

تنقيح الرونق: حتسني الوجوه البشرية

 لتحديد H I J Kاستعمل زر االختيار املتعدد 1
.kالوجه الذي ترغب في تنقيحه، واضغط زر 

.2عند اكتشاف وجه واحد فقط، تابع إلى اخلطوة •

 kزر  تصحيح العني احلمراء  d زر  حدد إحدى الصور (وضع العرض)cاضغط زر 

 kزر  تنقيح الرونق  d زر  حدد إحدى الصور (وضع العرض)cاضغط زر 

MMMM

MMMM
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حترير صور (صور ثابتة)

 H I الختيار املؤثر، استخدم J Kاستخدم 2
.kلتحديد مستوى املؤثر، واضغط زر 

ميكنك تطبيق عدة مؤثرات مختلفة في وقت واحد.•
عدِّل أو حتقق من اإلعدادات جلميع املؤثرات قبل الضغط على زر 

k.
F ،(وجه صغير) B ،(تلطيف البشرة) C ،(املاكياج األساسي) 
m ،(تقليل الوهج) E ،(إخفاء انتفاخات ما حتت العينني) A 

 o (ظالل العيون)، n (تبييض العينني)، G(عيون كبيرة)، 
 (احمرار الوجنتني)D (أحمر الشفاه)، p (تبييض األسنان)، H(ماسكارا)، 

 للعودة إلى الشاشة الختيار أحد الوجوه.dاضغط زر •

.kقم مبعاينة النتيجة واضغط زر 3
.2 للعودة إلى اخلطوة Jلتغيير اإلعدادات، اضغط •
.dللخروج بدون حفظ الصورة احملررة، اضغط زر •

.k واضغط زر نعمحدد 4
يتم إنشاء نسخة محررة.•

Bمالحظات حول تنقيح الرونق
ميكن حترير وجه واحد في كل مرة. الستخدام وظيفة تنقيح الرونق لوجه آخر، حرر الصورة احملررة مرة أخرى.•
تبًعا لالجتاه الذي تنظر إليه الوجوه أو درجة سطوع الوجوه، قد يتعذر على الكاميرا اكتشاف الوجوه بدقة أو قد •

ال تعمل وظيفة تنقيح الرونق على النحو املتوقع.
إذا تعذر اكتشاف أي وجوه، يظهر حتذير وتعود الشاشة إلى قائمة العرض.•
 أو أقل، وحجم 1600 تبلغ ISOتكون وظيفة تنقيح الرونق متاحة فقط للصور امللتقطة عند حساسية •

 أو أكبر.480 × 640الصورة يبلغ 

3

2

1
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حترير صور (صور ثابتة)

صورة صغيرة: تقليل حجم صورة

 لتحديد حجم H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kالنسخة املطلوب، واضغط زر 

، يتم تقليل حجم الصورة 9: 16عندما تكون نسبة أبعاد الصورة •
، يتم 1:1. عندما تكون نسبة أبعاد الصورة 360 × 640إلى 

 للمتابعة k. اضغط زر 480 × 480تقليل حجم الصورة إلى 
.2إلى اخلطوة 

.k واضغط زر نعمحدد 2
 تقريبًا).8: 1يتم إنشاء نسخة محررة (معدل الضغط يبلغ •

k MMMMزر   صورة صغيرة   d زر  حدد إحدى الصور  (وضع العرض) cاضغط زر 
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حترير صور (صور ثابتة)

قص: إنشاء نسخة مقصوصة
).A 76حرك مفتاح التحكم بالزوم لتكبير الصورة (1
قم بتعديل الصورة بحيث يظهر اجلزء الذي ترغب 2

 (القائمة).dفي حفظه فقط، ثم اضغط زر 
) h  (f) أو g)  iقم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم إلى •

لتعديل معدل التكبير. اضبط معدل التكبير التي يتم عنده 
.uعرض 

 للتنقل إلى اجلزء الذي H I J Kاستخدم زر االختيار املتعدد •
ترغب في عرضه من الصورة.

.kحتقق من الصورة واضغط زر 3
 بالضغط 2لتغيير اجلزء الذي ترغب في حفظه، عد إلى اخلطوة •

.Jعلى 
.dللخروج بدون حفظ الصورة املقصوصة، اضغط زر •

.k واضغط زر نعمحدد 4
يتم إنشاء نسخة محررة.•

Cحجم الصورة
تكون نسبة األبعاد (أفقي إلى رأسي) للنسخة املقصوصة هي نفس نسبة أبعاد الصورة األصلية.•
 أو أصغر، فإن الصورة تظهر بحجم أصغر أثناء 240 × 320عندما يكون حجم الصورة للنسخة املقصوصة •

العرض.

3.03.0
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرض الفيلم

عرض شاشة التصوير.1
حتقق من مدة تسجيل الفيلم املتبقية.•
من املستحسن أن تقوم بعرض إطار الفيلم الذي يشير إلى •

).A 89املنطقة التي سيتم تسجيلها في الفيلم (

 تسجيل فيلم) لبدء تسجيل b)  eاضغط زر 2
الفيلم.

 AFوضع منطقة تختلف منطقة التركيز البؤري وفًقا إلعداد •
)A 134 االولوية للوجه). إعداد التهيئة املبدئية هو.

 إليقاف التسجيل مؤقتًا، واضغط Kاضغط زر االختيار املتعدد •
 مرة أخرى الستئناف التسجيل (باستثناء عند حتديد خيار Kزر 

). ينتهي خيارات الفيلم في HSفيلم بسرعة عالية 
التسجيل تلقائيًا إذا ظل متوقًفا لنحو خمس دقائق.

ميكنك التقاط صورة ثابتة بالضغط على زر حترير الغالق أثناء •
).A 91تسجيل الفيلم (

) مرة أخرى إلنهاء التسجيل.b)  eاضغط زر 3

اختر أي فيلم في وضع عرض إطار كامل واضغط زر 4
k.لعرضه 

أي صورة ذات أيقونة خيارات فيلم تعتبر فيلًما.•

العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرض 
الفيلم

25m  0s25m  0s
8808801/2501/250 F3.7F3.7

الفيلم املتبقي
مدة التسجيل

إطار الفيلم

14m30s14m30s

15/11/2016  15:3015/11/2016  15:30
0010. MP40010. MP4

10s10s

خيارات الفيلم
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرض الفيلم

إطار الفيلم
اطار  في قائمة اإلعداد على إعدادات الشاشة في معلومات الصورةاضبط •

) لعرض إطار الفيلم. حتقق من نطاق الفيلم في أحد A 147 (الفيلم+معلومات تلقائية
اإلطارات قبل التسجيل.

تقليل اهتزاز  أو خيارات الفيلمتختلف املنطقة التي يتم تسجيلها في الفيلم تبًعا إلعدادات •
 في قائمة الفيلم.فيلم

أقصى مدة لتسجيل الفيلم
 دقيقة طوالً، حتى وإن توافرت مساحة شاغرة 29 جيجا بايت أو 4ال ميكن أن يتجاوز حجم ملفات الفيلم الفردية 

في بطاقة الذاكرة للتسجيل فترة أطول.
يتم عرض مدة التسجيل املتبقية للفيلم الواحد على شاشة التصوير.•
قد ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى هذا احلد إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا.•
قد تختلف مدة التسجيل املتبقية فعليًا تبًعا حملتوى الفيلم أو حركة الهدف أو نوع بطاقة الذاكرة.•
خيارات  أو أفضل لتسجيل األفالم (عند ضبط 6يوصى باستخدام بطاقات بسرعة مصنفة من الفئة •

), يوصى باستخدام 4K UHD  (c 2160/25p) أو d 2160/30p)  4K UHD على الفيلم
 أو أفضل); فاستخدام بطاقات أبطأ قد يؤدي إلى انقطاع عملية 3 بسرعة مصنفة من الفئة UHSبطاقات 

التسجيل.
عند استخدام الذاكرة الداخلية للكاميرا، قد يستغرق حفظ األفالم بعض الوقت.•
، قد يتعذر حفظ الفيلم على الذاكرة الداخلية أو نسخه من خيارات الفيلمعند استخدام بعض إعدادات •

بطاقة الذاكرة إلى الذاكرة الداخلية.

Bدرجة حرارة الكاميرا
قد ترتفع حرارة الكاميرا عند تسجيل األفالم لفترة طويلة أو عند استخدام الكاميرا في بيئات حارة.•
إذا ارتفعت حرارة األجزاء الداخلية للكاميرا بشدة أثناء تسجيل األفالم، فسوف تتوقف الكاميرا عن التسجيل •

).  B10sتلقائيًا. يتم عرض مقدار الوقت املتبقي حتى تتوقف الكاميرا عن التسجيل (
بعدما تتوقف الكاميرا عن التسجيل، فإنها تنطفئ من تلقاء نفسها. 

ال تعمد إلى تشغيل الكاميرا حتى تبرد األجزاء الداخلية للكاميرا.
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العمليات األساسية لتسجيل الفيلم وعرض الفيلم

مالحظات حول تسجيل الفيلم
Bمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم

يومض املؤشر الذي يبني عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يبني مدة التسجيل املتبقية عندما 
ال تفتح غطاء حجيرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة أو تخرج يتم حفظ الصور أو األفالم. 

عند وميض أي مؤشر. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى فقد البيانات أو تلف الكاميرا  البطارية أو بطاقة الذاكرة
أو بطاقة الذاكرة.

Bمالحظات حول األفالم املسجلة
ال يتم عرض مؤشر الزوم أثناء تسجيل الفيلم.•
قد تقل جودة الصورة إلى حد ما عندما يتم استخدام الزوم الرقمي.•
ميكن تسجيل األصوات الناجتة عن تشغيل مفتاح التحكم بالزوم، الزوم، حركة محرك عدسة التركيز البؤري •

التلقائي، تقليل االهتزاز، تشغيل الفتحة عند تغيير السطوع.
قد حتدث الظواهر التالية على الشاشة أثناء تسجيل األفالم. سيتم حفظ هذه الظواهر على األفالم املسجلة.•

قد يحدث تغير في األلوان في الصور حتت إضاءة الفلورسنت أو مصابيح بخار الزئبق أو بخار الصوديوم.-
قد تظهر األهداف املتحركة بسرعة بني جانبي اإلطار، مثل القطارات والسيارات املتحركة، على نحو مشوه.-
قد تتشوه صورة الفيلم بالكامل عند تدوير الكاميرا.-
قد تخلف اإلضاءة أو املناطق الساطعة األخرى آثارًا للصور عند حتريك الكاميرا.-

تبًعا للمسافة إلى الهدف أو مقدار الزوم املطبق، قد تظهر شرائط ملونة على األهداف ذات األمناط املتكررة •
(املنسوجات، النوافذ الشبكية، إلخ.) أثناء تسجيل وعرض الفيلم. ويحدث ذلك عندما يتداخل النمط في الهدف 

وتخطيط مستشعر الصورة مع بعضهما البعض، وال يعد ذلك خلالً وظيفيًا.

Bمالحظات حول تقليل االهتزاز أثناء تسجيل الفيلم
، تصبح زاوية تشغيل (هجني)) في قائمة الفيلم على A 136 (تقليل اهتزاز فيلمعند ضبط •

الصورة (أي املنطقة املرئية في اإلطار) أضيق أثناء تسجيل الفيلم.
 إيقاف على تقليل اهتزاز فيلمعند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير، اضبط •

لتفادي األخطاء احملتملة التي تتسبب فيها تلك الوظيفة.

Bمالحظات حول تركيز بؤري تلقائي لتسجيل الفيلم
). في تلك احلالة، جرب احللول التالية:A 69قد ال يعمل التركيز البؤري التلقائي على النحو املتوقع (

 (إعداد التهيئة تركيز بؤري تلقائي واحد على AFوضع  و وسط على AFوضع منطقة اضبط .1
املبدئية) في قائمة الفيلم قبل بدء تسجيل الفيلم.

قم بتأطير هدف آخر (يكون موجودًا على نفس املسافة التي يبعدها الهدف املطلوب عن الكاميرا) في وسط .2
) لبدء التسجيل، وعدل التركيب.b)  eاإلطار، اضغط زر 
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التقاط الصور الثابتة أثناء تسجيل األفالم

إذا مت الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية أثناء 
تسجيل فيلم، يتم حفظ إطار واحد كصورة ثابتة. يستمر تسجيل 

الفيلم بينما يتم حفظ الصورة الثابتة.
 على الشاشة. عند Qميكن التقاط صورة ثابتة عندما يظهر •

، فلن ميكن التقاط صورة ثابتة.zعرض 
يتم حتديد حجم الصورة الثابتة امللتقطة بواسطة حجم الصورة •

).A 130اخلاصة بالفيلم (

Bمالحظات حول التقاط الصور الثابتة أثناء تسجيل األفالم
ال ميكن حفظ صور ثابتة أثناء تسجيل الفيلم في املواقف التالية:•

عند إيقاف تسجيل الفيلم مؤقتًا-
عندما تكون مدة تسجيل الفيلم املتبقية أقل من خمس ثوان-
 c 2160/25pأو  ) 4K UHD ( d 2160/30p) على A 130 (خيارات الفيلمعند ضبط -

) 4K UHD ( أوg 480/30p أو  W 480/25p أو فيلم بسرعة عالية HS
قد ال يتم عرض إطارات الفيلم التي مت تسجيلها أثناء التقاط صورة ثابتة بطريقة سلسة.•
األصوات الصادرة عن تشغيل زر حترير الغالق عند حفظ صورة ثابتة قد يتم سماعها في الفيلم املسجل.•
إذا حتركت الكاميرا أثناء الضغط على زر حترير الغالق، فقد تظهر الصورة غير واضحة.•

التقاط الصور الثابتة أثناء تسجيل األفالم

14m30s14m30s
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تصوير أفالم سريعة

 10ميكن للكاميرا أن تلتقط تلقائيًا صور ثابتة بفاصل زمني محدد إلنشاء أفالم سريعة تبلغ مدتها قرابة 
ثوان.

 اطار في الثانية 30 في قائمة الفيلم على معدل تسجيل الفيلم اإلطارعند ضبط إعداد •
)30p/60p( صورة وحفظها مبعدل 300، يتم التقاط e 1080/30p 25. وعند ضبطه على 

.S 1080/25p صورة وحفظها مبعدل 250، يتم التقاط )25p/50pاطار في الثانية (

تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار.1 مالئم لتسجيل حركة النجوم. يتم تثبيت التركيز البؤري على ما ال نهاية.2  مم 35 مم تقريبًا (في تهيئة 300موضع تقريب الزوم محدد على زاوية الصورة التي تعادل تلك اخلاصة بعدسة 3
]135.([ تظهر حركة النجوم على هيئة خطوط من الضوء بسبب معاجلة الصورة. يتم تثبيت التركيز البؤري على ما ال 4

نهاية.

 لتحديد أحد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kاألنواع، واضغط زر 

تصوير أفالم سريعة

k زر  فيلم منقض d   N زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 

النوع (مدة التصوير املطلوبة)
مدة الفاصل الزمني

 اطار في الثانية 30
)30p /60p(

 اطار في الثانية 25
)25p /50p(

O  ) 1 دقائق)10مشهد للمدينة 
 ثوان2.4 ثانية2(إعداد التهيئة املبدئية)

P  ) ثوان6 ثوان15 دقيقة) 25منظر طبيعي 
Q  ) ثانية12 ثوان110 دقيقة)50غروب الشمس 
R  ) ًثانية36 ثانية330، 2 دقيقة)150السماء ليال 
S  ) ثانية36 ثانية430، 3 دقيقة) 150حركة النجوم 

MMM
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تصوير أفالم سريعة

اختر ما إذا كنت تريد تثبيت التعريض الضوئي 2
. (باستثناء k(السطوع) من عدمه، واضغط زر 

ً )حركة النجوم و السماء ليال
، فإن تشغيل قفل تعريض ضوئي تلقائيعند اختيار •

التعريض الضوئي املستخدم للصورة األولى سيتم تطبيقه على 
جميع الصور. عندما يتغير السطوع بشكل كبير، مثالً في وقت 

إيقاف قفل تعريض ضوئي الغسق، يوصى باستخدام 
.تلقائي

ثبت الكاميرا باالستعانة بأداة مثل حامل ثالثي األرجل.3
اضغط زر حترير الغالق اللتقاط الصورة األولى.4

) قبل حترير الغالق A 64اضبط تعويض التعريض الضوئي (•
للصورة األولى. ال ميكن تغيير تعويض التعريض الضوئي بعد 

التقاط الصورة األولى. يتم تثبيت التركيز البؤري وتدرج اللون عند 
التقاط الصورة األولى.

يتم حترير الغالق تلقائيًا للصورة الثانية وما يليها.•
قد تنطفئ الشاشة بينما الكاميرا ال تلتقط أية صور.•
 صورة.250 أو 300ينتهي التصوير تلقائيًا عند التقاط •
 إلنهاء التصوير قبل انقضاء مدة التصوير املطلوبة kاضغط زر •

وقم بإنشاء فيلم سريع.
ال ميكن حفظ الصوت والصور الثابتة.•

Bمالحظات حول فيلم سريع
ال تستطيع الكاميرا التقاط الصور إذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة. ال تبدل بطاقة الذاكرة حتى يكتمل التصوير.•
استخدم بطارية مشحونة بشكل كاف ملنع انطفاء الكاميرا على نحو غير متوقع. •
).b)  eال ميكن تسجيل أفالم سريعة بالضغط على زر •
جتنب تدوير قرص الوضع إلى إعداد مختلف حتى يكتمل التصوير.•
) في قائمة اإلعداد.A 150 (تقليل اهتزاز صورةيتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن اإلعداد •

AE-LAE-L

22m 5s22m 5s
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تسجيل أفالم فائقة السرعة

أو  e 1080/30pتقوم الكاميرا بتسجيل األفالم وحفظها في حركة سريعة (
S1080/25p يُستخدم لتسجيل فيلم بينما تتحرك الكاميرا. تقوم الكاميرا بضغط وقت .(

التغيرات في الهدف وحفظ الفيلم.

، واضغط سرعة العرضاختر سرعة العرض من 1
.kزر 

، يتم عرض فيلم مسجل ملدة 6×في إعداد التهيئة املبدئية لـ •
ست دقائق كفيلم مدته دقيقة واحدة.

 دقيقة.29ال ميكن أن تتجاوز األفالم مدة تسجيل •

 تسجيل فيلم) لبدء التسجيل.b)  eاضغط زر 2
تختلف منطقة التركيز البؤري اخلاصة بالتركيز البؤري التلقائي •

). إعداد التهيئة AF) A 126وضع منطقة وفًقا لإلعداد 
.االولوية للوجهاملبدئية هو 

ميكنك التحقق من مدة التسجيل ومدة العرض على الشاشة.•
من املستحسن أن تقوم بعرض إطار الفيلم الذي يشير إلى •

).A 147املنطقة التي سيتم تسجيلها في الفيلم (
ال يتم تسجيل الصوت.•

Cتصوير صور ثابتة
) إذا قمت بالضغط على زر b  5184×2920 وحجم صورة Normalميكن التقاط صورة ثابتة (بجودة صورة •

تسجيل فيلم).b ) eحترير الغالق قبل الضغط على زر 
). A 91ميكنك التقاط صور ثابتة أثناء تسجيل األفالم (•

تسجيل أفالم فائقة السرعة

k زر  فيلم فائق السرعة d    u زر   yقم بتدوير قرص الوضع إلى 

MMM

0 1 m  0 s0 1 m  0 s

66

0 6 m  0 s0 6 m  0 s

مدة التسجيل
مدة العرض
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع فيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

 أو e1080/30pميكنك إنشاء فيلم قصير (
S 1080/25p ثانية بتسجيل 30) تصل مدته إلى حوالي 

ودمج عدة مقاطع فيديو تلقائيًا والتي تبلغ مدتها بضع ثوان.

 (القائمة) وقم بتهيئة اإلعدادات dاضغط زر 1
اخلاصة بتسجيل األفالم.

: اضبط عدد مقاطع الفيديو التي تسجلها عدد اللقطات•
الكاميرا ومدة التسجيل لكل مقطع فيديو. في إعداد التهيئة 

 2 مقطع فيديو، مدة كل مقطع 15املبدئية، تسجل الكاميرا 
 ثانية.30ثانية، وذلك إلنشاء فيلم قصير مدته 

: قم بتطبيق املؤثرات اخملتلفة على األفالم املؤثرات اخلاصة•
).A 96عند التصوير (

ميكن تغيير املؤثرات لكل مقطع فيديو.
) ملعاينتها.i  (g) جتاه A 2: حدد موسيقى اخللفية. حرك مفتاح التحكم بالزوم (موسيقى خلفية•
 أو زر حترير الغالق للخروج من القائمة.dبعد اكتمال اإلعدادات، اضغط زر •

 تسجيل فيلم) لتسجيل مقطع b)  eاضغط زر 2
فيديو.

تتوقف الكاميرا عن تسجيل مقطع الفيديو عندما ينقضي •
.1الوقت احملدد في اخلطوة 

ميكن إيقاف تسجيل مقطع الفيديو مؤقتًا.•
).A 97" (إيقاف تسجيل الفيلم مؤقتًاانظر "

حتقق من مقطع الفيديو املسجل، أو قم بحذفه.3
.kللتحقق منه، اضغط زر •
. ميكن حذف آخر مقطع فيديو مسجل أو lحلذفه، اضغط زر •

جميع مقاطع الفيديو.
.2ملواصلة تسجيل مقاطع فيديو، كرر العملية في اخلطوة •
.1لتغيير املؤثرات، عد إلى اخلطوة •

وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع فيلم 
إلنشاء أفالم قصيرة)

0
15

25m  0s25m  0s
880880

12
15

24m36s24m36s
8808801/2501/250 F3.7F3.7

عدد مقاطع الفيديو املسجلة
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع فيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

احفظ عرض األفالم القصيرة.4
يتم حفظ عرض األفالم القصيرة عندما تنتهي الكاميرا من تسجيل العدد احملدد من مقاطع الفيديو.•
حلفظ عرض األفالم القصيرة قبل أن تنتهي الكاميرا من تسجيل العدد احملدد من مقاطع الفيديو، اضغط •

.إنهاء التسجيل مع عرض شاشة التصوير بينما ال يتم تسجيل مقطع الفيديو، ثم اختر dزر 
يتم حذف مقاطع الفيديو عند حفظ عرض األفالم القصيرة.•

املؤثرات اخلاصة

، استخدم زر معالج متقاطع أو اختيار اللونعند اختيار •
 k الختيار اللون املرغوب، واضغط زر H Iاالختيار املتعدد 

. مرة أخرىkلتطبيق اللون. لتغيير اختيار اللون، اضغط زر 

الوصفالوظيفة
O يقوم بتنعيم الصورة من خالل إضافة تأثير ضبابي طفيف على الصورة  ناعم

بأكملها.
P  بني داكن مثير

للذكريات
يضيف درجة لون بني داكن ويقلل التباين حملاكاة جودة صورة فوتوغرافية 

قدمية.
F  أحادي اللون عالي

يغير الصورة إلى أسود وأبيض ومينحها درجة تباين حادة.التباين

I يقوم بإنشاء صورة أسود وأبيض والتي تظل فيها األلوان احملددة فقط.اختيار اللون
l يزيد صفاء اللون للصورة بأكملها إلنشاء مشهد ساطع.زاهي
o مينح الصورة مظهرًا غامًضا تبًعا للون احملدد.معالج متقاطع
m  مينح الصورة بأكملها تدرج لون أصفر ويعتم هامش الصورة.1مؤثر كاميرا لعبة
n  يقلل صفاء اللون للصورة بأكملها ويعتم هامش الصورة.2مؤثر كاميرا لعبة

 (إعداد التهيئة إيقاف 
يتم إلغاء متكني املؤثرات اخلاصة.املبدئية)     
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وضع عرض األفالم القصيرة (دمج مقاطع فيلم إلنشاء أفالم قصيرة)

العمليات املتاحة أثناء عرض مقطع الفيديو
لضبط مستوى الصوت، حرك مفتاح التحكم بالزوم أثناء عرض 

).A 2مقطع فيديو (
يتم عرض أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة.

ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه باستخدام زر االختيار املتعدد 
J Kالختيار أحد أوضاع التحكم ثم الضغط على زر k.

Bمالحظات حول تسجيل عرض األفالم القصيرة
ال تستطيع الكاميرا تسجيل األفالم إذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة.•
ال تبدل بطاقة الذاكرة حتى يتم حفظ عرض األفالم القصيرة.•

Cإيقاف تسجيل الفيلم مؤقتًا
 إذا قمت بالضغط على زر b  5184×2920 وحجم صورة Normalميكن التقاط صورة ثابتة بجودة صورة •

حترير الغالق مع عرض شاشة التصوير بينما ال يتم تسجيل الفيلم.
ميكنك إيقاف تسجيل الفيلم مؤقتًا وعرض الصور أو الدخول إلى أوضاع التصوير األخرى اللتقاط الصور. •

 (عرض األفالم القصيرة) مرة أخرى.nيستأنف تسجيل الفيلم عندما تدخل وضع 

الوظائف املتاحة في وضع عرض األفالم القصيرة
)A 60مؤقت ذاتي (•
)A 61وضع التكبير (•
)A 64تعويض التعريض الضوئي (•
)A 112قائمة خيارات الفيلم (•

الوصفاأليقونةالوظيفة
 لترجيع الفيلم.kاستمر في الضغط على زر Aالترجيع

 لتقدمي الفيلم بسرعة.kاستمر في الضغط على زر Bتقدمي سريع

Eإيقاف مؤقت

إيقاف مؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه أثناء اإليقاف املؤقت.

C
 لإلرجاع kترجيع الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 

باستمرار.
D

 للتقدمي kتقدمي الفيلم إطارًا واحًدا. استمر في الضغط على زر 
باستمرار.

F.استئناف العرض
العودة إلى شاشة التصوير.Gإنهاء العرض

إنهاء 
احفظ عرض األفالم القصيرة مستخدًما مقاطع الفيديو املسجلة.pالتسجيل

أوضاع التحكم بالعرض
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العمليات املتاحة أثناء عرض الفيلم

لضبط مستوى الصوت، حرك مفتاح التحكم بالزوم أثناء عرض 
).A 2الفيلم (

قم بتدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم للتقدمي السريع أو 
الترجيع.

يتم عرض أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة.
ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه باستخدام زر االختيار املتعدد 

J Kالختيار أحد أوضاع التحكم ثم الضغط على زر k.

ميكن كذلك تقدمي أو إرجاع الفيلم إطارًا واحًدا بتدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم.٭

العمليات املتاحة أثناء عرض الفيلم

الوصفاأليقونةالوظيفة
 لترجيع الفيلم.kاستمر في الضغط على زر Aالترجيع

تقدمي 
 لتقدمي الفيلم بسرعة.kاستمر في الضغط على زر Bسريع

إيقاف 
Eمؤقت

إيقاف مؤقت للعرض. ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه أثناء اإليقاف املؤقت.
C

 للترجيع kترجيع 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.استقطع اجلزء املرغوب من أحد األفالم وقم بحفظه كملف منفصل
H.استقطع إطارًا واحًدا من أحد األفالم وقم بحفظه كصورة ثابتة

العودة إلى وضع عرض إطار كامل.Gإنهاء

مؤشر مستوى الصوت

عند إيقاف مؤقت
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حترير األفالم

عند حترير األفالم، استخدم بطارية مشحونة بشكل كاف ملنع إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء التحرير. عندما 
، ال ميكن حترير الفيلم.Bيكون مؤشر مستوى شحن البطارية 

استقطاع اجلزء املطلوب فقط من الفيلم
ميكنك حفظ اجلزء املطلوب من فيلم مسجل كملف منفصل.

قم بعرض الفيلم املطلوب وتوقف مؤقتًا عند نقطة البدء من اجلزء الذي تود 1
).A 98استقطاعه (

 لتحديد وضع J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، ثم اضغط زر Iالتحكم 

 (اختيار نقطة البدء).M لتحديد H Iاستخدم 3
 أو قم بتدوير قرص التحكم لتحريك نقطة البدء.J Kاستخدم •
.k (رجوع)، واضغط زر Oإللغاء التحرير، قم باختيار •

 (اختيار نقطة N لتحديد H Iاستخدم 4
النهاية).

 أو قم بتدوير قرص التحكم لتحريك نقطة J Kاستخدم •
النهاية.

، ثم اضغط F لتحديد H Iملعاينة اجلزء اخملصص، استخدم •
 مرة أخرى إليقاف املعاينة.k. اضغط زر kزر 

حترير األفالم

1m30s

5m 52s5m 52s3m 0s
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حترير األفالم

 (حفظ)، واضغط زر m لتحديد H Iاستخدم 5
k.

اتبع التعليمات الواردة على الشاشة حلفظ الفيلم.•

Bمالحظات حول استقطاع الفيلم
ال ميكن حترير الفيلم الذي مت إنشاؤه بالتحرير مرة أخرى.•
قد يختلف اجلزء الذي مت قصه بالفعل من الفيلم قليالً عن اجلزء احملدد باستخدام نقطتي البدء والنهاية.•
ال ميكن قص األفالم بحيث تقل مدتها عن ثانيتني.•

حفظ إطار مستقطع من فيلم كصورة ثابتة
ميكن استقطاع اإلطار املرغوب من أي فيلم مسجل وحفظه كصورة ثابتة.

).A 98أوقف الفيلم مؤقتًا واعرض اإلطار املراد استقطاعه (•
، H لتحديد وضع التحكم J Kاستخدم زر االختيار املتعدد •

.kثم اضغط زر 

 حلفظ الصورة.k عند ظهور حوار تأكيد، واضغط زر نعمحدد •
يتم حفظ الصورة الثابتة مع إعداد جودة الصورة على •

Normal يتم حتديد حجم الصورة بواسطة حجم الصورة .
).A 130اخلاصة بالفيلم األصلي (

Bالقيود اخلاصة باستقطاع الصور الثابتة
 أو فيلم W 480/25p أو g 480/30pال ميكن استقطاع صور ثابتة من أي فيلم مسجل بخيار 

،HSبسرعة عالية  

5m 52s5m 52s3m 0s

7m42s7m42s1m30s

7m42s7m42s1m30s
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االستفادة من الصور

 لالستمتاع بالصور التي مت التقاطها، ميكنك أيًضا SnapBridgeباإلضافة إلى استخدام تطبيق 
االستفادة من الصور بطرق مختلفة عن طريق توصيل الكاميرا إلى األجهزة املذكورة أدناه.

B مالحظات حول توصيل الكابالت إلى الكاميرا

تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا أوالً قبل توصيل أو فصل الكابالت. حتقق من شكل واجتاه القوابس وال تدخل أو تنزع •
القوابس بزاوية مائلة.

احرص على أن تكون بطارية الكاميرا مشحونة على نحو كاف. إذا كنت تستخدم محول التيار املتردد طراز •
EH-62F (متوفر بشكل منفصل)، فإنه ميكن تشغيل هذه الكاميرا من مأخذ تيار كهربي. جتنب متاًما، حتت أي 

. عدم االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة EH-62Fظرف، استعمال محول تيار متردد بخالف 
الكاميرا أو إتالفها.

ملعلومات حول طرق التوصيل والعمليات التالية، راجع األدلة املرفقة مع اجلهاز باإلضافة إلى هذا الدليل.•

االستفادة من الصور

عرض الصور على التلفاز
ميكن عرض الصور واألفالم امللتقطة بواسطة الكاميرا على التلفاز.

 املتوافرة جتاريًا إلى مقبس إدخال HDMIطريقة التوصيل: قم بتوصيل أحد كابالت 
HDMI.بالتلفاز 

طباعة صور دون استخدام كمبيوتر
ميكنك طباعة الصور دون استخدام الكمبيوتر إذا قمت بتوصيل الكاميرا بطابعة 

.PictBridgeمتوافقة مع 
 بالطابعة وذلك USBطريقة التوصيل: قم بتوصيل الكاميرا مباشرة إلى منفذ 

.USBباستخدام كابل 
)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

ميكنك نقل الصور واألفالم إلى الكمبيوتر لعرضها و حتريرها.
 بالكمبيوتر وذلك باستخدام كابل USBطريقة التوصيل: قم بتوصيل الكاميرا مبنفذ 

USB.
 على جهاز الكمبيوتر.ViewNX-iقبل التوصيل بالكمبيوتر، قم بتثبيت •

افتح غطاء املوصل.

HDMI موصل صغير (النوع D(

أدخل القابس.

 صغيرUSBموصل 
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عرض الصور على التلفاز

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتوصيلها إلى التلفاز.1
حتقق من شكل واجتاه القوابس وال تدخل أو تنزع القوابس بزاوية مائلة.•

اضبط دخل التلفاز على دخل خارجي.2
انظر الدليل املرفق مع التلفزيون للحصول على التفاصيل.•

 (العرض) لتشغيل cاضغط مع االستمرار على زر 3
الكاميرا.

يتم عرض الصور على التلفاز.•
ال يتم تشغيل الكاميرا.•
لتشغيل األفالم التي مت حفظها باستخدام •

d2160/30p)   4K UHD أو (c 2160/25p 
) 4K UHD 4) بجودةK UHD فاستخدم كابل تليفزيون و ،

HDMI 4 يدعم جودةK.

عرض الصور على التلفاز

HDMI موصل صغير 
)D(النوع 

HDMIإلى مقبس 
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طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

 توصيل الكاميرا مباشرة بالطابعة وطباعة الصور PictBridgeميكن ملستخدمي الطابعات املتوافقة مع 
بدون استعمال الكمبيوتر.

توصيل الكاميرا بالطابعة
قم بتشغيل الطابعة.1
.USBقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتوصيلها إلى الطابعة باستخدام كابل 2

حتقق من شكل واجتاه القوابس وال تدخل أو تنزع القوابس بزاوية مائلة.•

يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا.3
 اختيار الطابعة) على شاشة الكاميرا، ويتبعها شاشة PictBridge) 1يتم عرض شاشة بدء •

)2.(

B إذا لم تظهر شاشة بدءPictBridge
)، قد يتعذر طباعة الصور أثناء توصيل A 157 (شحن بالكمبيوتر خليار تلقائيعند حتديد 

الكاميرا مباشرة ببعض أنواع الطابعات.
 بعد تشغيل الكاميرا، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وافصل كابل PictBridgeإذا لم تظهر شاشة بدء 

USB وأعد توصيل الكاميرا بالطابعة.إيقاف على شحن بالكمبيوتر. اضبط 

طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

No. 3215/11/2016 [     32]
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طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

طباعة الصور واحدة تلو األخرى
 لتحديد الصورة J  Kاستخدم زر االختيار املتعدد 1

.kاملطلوبة، واضغط زر 
) للتحويل إلى عرض f)  hحرك مفتاح التحكم بالزوم جتاه •

) للتحويل إلى عرض إطار كامل.g)  iصور مصغرة أو 

.k واضغط زر النسخ لتحديد H Iاستخدم 2
 لضبط العدد املطلوب من النسخ (حتى تسع) H Iاستخدم •

.kواضغط زر 

.k واضغط زر حجم الورقحدد 3
.kاختر حجم الورق املطلوب واضغط زر •
للطباعة بواسطة إعداد حجم الورق الذي متت تهيئته في •

.تهيئة مبدئيةالطابعة، اختر 
تختلف خيارات حجم الورق املتاحة على الكاميرا تبًعا للطابعة •

التي تستخدمها.

.k واضغط زر بدء الطباعةحدد 4
تبدأ الطباعة.•

No. 3215/11/2016 [     32]
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طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

طباعة صور متعددة
، اضغط زر اختيار الطابعةعند عرض شاشة 1

d.(القائمة) 

حجم  لتحديد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، واضغط زر الورق

.kاختر حجم الورق املطلوب واضغط زر •
للطباعة بواسطة إعداد حجم الورق الذي متت تهيئته في •

.تهيئة مبدئيةالطابعة، اختر 
تختلف خيارات حجم الورق املتاحة على الكاميرا تبًعا للطابعة •

التي تستخدمها.
.dللخروج من قائمة العرض؛ اضغط زر •

طباعة جميع  أو اختيار الطباعةاختر 3
.k واضغط زر الصور

No. 3215/11/2016 [     32]
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طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

اختيار الطباعة
) لكل صورة.9) وعدد النسخ (حتى99حدد الصور (حتى 

 الختيار الصور، J Kاستخدم زر االختيار املتعدد •
 لتخصيص عدد النسخ املراد H Iواستخدم 
طباعتها.

وعدد aتتم اإلشارة إلى الصور احملددة للطباعة بـ •
النسخ املراد طباعتها. إللغاء اختيار الطباعة، اضبط 

.0عدد النسخ على 
) للتبديل g)  iقم بتدوير مفتاح التحكم بالزوم إلى •

) للتبديل إلى عرض صور مصغرة.f) hإلى عرض إطار كامل أو إلى 
بدء  بعد اكتمال اإلعداد. عند عرض شاشة تأكيد عدد نسخ الطباعة، اختر kاضغط زر •

 لبدء الطباعة.k واضغط زر الطباعة
طباعة جميع الصور

يتم طباعة نسخة واحدة لكل صورة من جميع الصور احملفوظة في الذاكرة الداخلية أو على 
بطاقة الذاكرة.

 لبدء k واضغط زر بدء الطباعةعند عرض شاشة تأكيد عدد نسخ الطباعة، اختر •
الطباعة.

1 1 3

10
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)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

ViewNX-iتثبيت 
ViewNX-i.هو برنامج مجاني يتيح لك نقل الصور واألفالم إلى الكمبيوتر اخلاص بك لعرضها وحتريرها 

 من املوقع اإللكتروني أدناه ViewNX-i، قم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج تثبيت ViewNX-iلتثبيت 
واتبع تعليمات التثبيت الواردة على الشاشة إلكمال عملية التثبيت.

http://downloadcenter.nikonimglib.com
 ملنطقتك.Nikonملعرفة متطلبات النظام واملعلومات األخرى، انظر املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة 

نقل الصور إلى الكمبيوتر
قم بإعداد بطاقة الذاكرة التي حتتوي على الصور.1

ميكنك استخدام أي من الطرق أدناه لنقل الصور من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر.
•SD:أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة البطاقة في  فتحة بطاقة الذاكرة /قارئ البطاقة 

الكمبيوتر اخلاص بك أو قارئ البطاقة (متوافر جتاريًا) املتصل بالكمبيوتر.
: قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتأكد من أن بطاقة الذاكرة مدرجة في الكاميرا.  مباشرUSBاتصال •

. USBقم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل 
يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا. 

لنقل صور مت حفظها في الذاكرة الداخلية للكاميرا، قم بإخراج بطاقة الذاكرة من الكاميرا قبل 
توصيلها بالكمبيوتر.

Bمالحظات حول توصيل الكاميرا بالكمبيوتر
 األخرى من جهاز الكمبيوتر. قد ينتج عن التوصيل املتزامن للكاميرا وأجهزة USBافصل كافة أجهزة 

USB األخرى بالكمبيوتر حدوث خلل في التشغيل أو اإلمداد الزائد للطاقة إلى الكاميرا، مما يسبب التلف 
للكاميرا أو لبطاقة الذاكرة.

)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (
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)ViewNX-iنقل الصور إلى الكمبيوتر (

.Nikon Transfer 2إذا مت عرض رسالة تطالبك باختيار أحد البرامج، فاختر 
Windows 7عند استعمال •

إذا مت عرض مربع احلوار املبني على اليسار، اتبع 
.Nikon Transfer 2اخلطوات أدناه لتحديد 

 Import pictures andمن قائمة 1
videos استيراد صور ومقاطع) 
 Change program، انقر فيديو)

. سيتم عرض مربع حوار (تغيير برنامج)
اختيار البرنامج؛ اختر 

Nikon Transfer  OK وانقر2
.(موافق)

.Nikon Transfer 2انقر نقرًا مزدوًجا على أيقونة 2
Windows 8.1 أو Windows 10عند استخدام •

إذا مت عرض مربع احلوار املبني على اليسار، انقر مربع احلوار ثم 
 (استيراد Import File/Nikon Transfer 2انقر 

.)Nikon Transfer 2ملف باستخدام 

MacOS أو OS Xعند استخدام نظام التشغيل •
 الذي يأتي في Image Capture تلقائيًا، قم ببدء تطبيق Nikon Transfer 2إذا لم يتم بدء 

 Nikon بينما يتم توصيل الكاميرا والكمبيوتر اخلاص بك، وقم باختيار Macحزمة واحدة مع 
Transfer 2.كتطبيق افتراضي ليتم فتحه عندما يتم توصيل الكاميرا إلى الكمبيوتر اخلاص بك 

إذا كانت بطاقة الذاكرة حتتوي على عدد كبير من الصور، قد يستغرق األمر فترة قليلة حتى يبدأ تشغيل 
Nikon Transfer 2 انتظر حتى يبدأ .Nikon Transfer 2.

B مالحظات حول توصيل كابلUSB
.USBعملية التشغيل غير مضمونة إذا كانت الكاميرا متصلة بالكمبيوتر 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 Nikon Transfer 2بعد بدء 2

 ويتم عرض الصور املنقولة.ViewNX-iيبدأ نقل الصور. عند اكتمال نقل الصور، تبدأ •

قم بإنهاء االتصال.3
إذا كنت تستخدم قارئ بطاقات أو فتحة بطاقة، حدد اخليار املناسب في نظام تشغيل الكمبيوتر إلخراج •

القرص القابل لإلزالة املُناظر لبطاقة الذاكرة ثم قم بإزالة بطاقة الذاكرة من قارئ البطاقات أو فتحة 
البطاقة.

.USBإذا كانت الكاميرا متصلة بالكمبيوتر، أوقف تشغيل الكاميرا وافصل كابل •

Start Transfer
(بدء النقل)
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عمليات القائمة

 (القائمة).dميكنك ضبط القوائم الواردة أدناه بضغط زر 

•A 2، 1قائمة التصوير
•e 1قائمة الفيلم
•N 3)ترتيب حسب التاريخ قائمة وضع العرض (وضع
•c 3قائمة العرض
•q قائمة الشبكة
•z قائمة اإلعداد
 عند ظهور شاشة التصوير.dاضغط زر 1
تختلف أيقونات القائمة وخيارات اإلعداد املتاحة تبًعا لوضع التصوير.2
 عند ظهور شاشة العرض.dاضغط زر 3

 (القائمة).dاضغط زر 1
تظهر القائمة.•

.Jاضغط زر االختيار املتعدد 2
تظهر أيقونة القائمة احلالية باللون األصفر.•

.kحدد أيقونة قائمة واضغط زر 3
تصبح خيارات القائمة قابلة لالختيار.•

عمليات القائمة

880880
25m  0s25m  0s

1/2501/250 F3.7F3.7

أيقونات القائمة
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عمليات القائمة

.kحدد خيار قائمة واضغط زر 4
ال ميكن ضبط بعض خيارات القائمة تبًعا •

لوضع التصوير احلالي أو حالة الكاميرا.

.kاختر أحد اإلعدادات واضغط زر5
يتم تطبيق اإلعداد الذي قمت باختياره.•
عندما تنتهي من استخدام القائمة، اضغط •

.dزر 
عند عرض أي قائمة، ميكنك التحويل إلى •

وضع التصوير بضغط زر حترير الغالق أو زر 
b)  e.(

Cتشغيل قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد عند عرض إحدى القوائم
عند عرض إحدى القوائم أو بنود اإلعداد، ميكنك كذلك حتديد أحد خيارات القائمة بتدوير قرص التحكم أو زر 

االختيار املتعدد.
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عمليات القائمة

شاشة اختيار الصورة
عندما تظهر شاشة اختيار إحدى الصور مثل تلك املوضحة على 
اليسار، أثناء تشغيل قائمة الكاميرا، اتبع اإلجراءات املبينة أدناه 

الختيار الصور.

 أو قم بتدويره J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 1
الختيار الصورة املرغوبة.

) للتبديل i( g) إلى A 2قم بتدوير مفتاح التحكم في الزوم (•
) للتبديل إلى عرض صور f) hإلى عرض إطار كامل أو إلى 

مصغرة.
. تدوير صورةميكن اختيار صورة واحدة فقط للخيار •

.3تابع إلى اخلطوة 

.OFF أو ON الختيار H Iاستخدم 2
، تظهر أيقونة حتت الصورة اخملتارة. كرر اخلطوتني ONعند اختيار •

 الختيار صور إضافية.2 و1

 لتطبيق اختيار الصورة.kاضغط زر 3
عند ظهور مربع حوار تأكيد، اتبع التعليمات الواردة على الشاشة للتشغيل.•
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بيانات القائمة

قائمة التصوير

اخليارات العامة

D وA  ،B  ،Cألوضاع 

قائمة الفيلم

بيانات القائمة

d زر ادخل وضع التصوير

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

Normal118جودة الصورة
a  5184×3888119حجم الصورة

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

120تلقائيتوازن البياض
122مصفوفةمعايرة
123واحدمستمر

125تلقائيISOحساسية 
AF126اكتشاف هدف AFوضع منطقة 

129قبل التركيز البؤريAFوضع 
129تشغيلMمعاينة تعريض ضوئي 

k زر   e أيقونة قائمة   d زر ادخل وضع التصوير

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

S 1080/25p130 أو e 1080/30pخيارات الفيلم
134االولوية للوجهAFوضع منطقة 

135تركيز بؤري تلقائي واحدAFوضع 
136تشغيل (هجني)تقليل اهتزاز فيلم

137إيقافتقليل ضوضاء الرياح
M

MMM
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استخدام القائمة

بيانات القائمة

قائمة العرض

يتم حفظ الصور التي مت حتريرها كملفات منفصلة. بعض الصور قد يتعذر حتريرها.2 للمزيد من املعلومات.)A 114"  (شاشة اختيار الصورة"اختر صورة في شاشة اختيار الصورة. انظر 1

قائمة الشبكة

137—معدل تسجيل الفيلم اإلطار

d زر  (وضع العرض)cاضغط زر 

Aاخليار

1138عالمة حتميل
282تنقيح سريع
D-Lighting282

283تصحيح العني احلمراء
283تنقيح الرونق
139عرض شرائح

1140حماية
1140تدوير صورة

285صورة صغيرة
1141نسخ

142عرض التتابع

 k  زر   q أيقونة قائمة   dاضغط زر 

Aاخليار

143وضع الطيران
143االتصال بجهاز ذكي
143إرسال أثناء التصوير

Wi-Fi143

Aإعداد التهيئة املبدئيةاخليار

M

MM
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استخدام القائمة

بيانات القائمة

قائمة اإلعداد

143بلوتوث
143استعد التهيئات املبدئية

 k  زر   z أيقونة قائمة   dاضغط زر 

Aاخليار

145منطقة التوقيت والتاريخ
147إعدادات الشاشة

149ختم التاريخ
150تقليل اهتزاز صورة

AF151مساعدة 
151زوم رقمي

152إعدادات الصوت
152إيقاف تلقائي

153تهيئة الذاكرة/تهيئة البطاقة
Language153اللغة/

154تعليق على صورة
155معلومات حقوق النشر

156بيانات املوقع
157شحن بالكمبيوتر
158إعادة ضبط الكل

158تعليم التوافق
Firmware158نسخة 

Aاخليار

MM
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استخدام القائمة

قائمة التصوير (خيارات التصوير العامة)

جودة الصورة

ميكن ضبط جودة الصورة في أوضاع التصوير األخرى خالف وضع عرض األفالم القصيرة. يتم تطبيق هذا اإلعداد ٭
 و فيلم فائق السرعة و فيلم منقضأيًضا على أوضاع التصوير األخرى (باستثناء أوضاع املشهد 

).صورة بانوراما سهلة
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.

Bمالحظات حول جودة الصورة
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (

Cعدد الصور التي ميكن حفظها
).A 17ميكن التحقق من عدد الصور التقريبي التي ميكن حفظها على الشاشة عند التصوير (•
، قد يختلف عدد الصور التي ميكن حفظها بشكل كبير تبًعا حملتوى الصورة، JPEGالحظ أنه بسبب ضغط •

حتى عند استخدام بطاقات ذاكرة لها نفس السعة ونفس إعدادات جودة الصورة وحجم الصورة. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن عدد الصور التي ميكن تخزينها قد يختلف وفًقا لنوع بطاقة الذاكرة.

 أو أكثر، فإن شاشة عرض عدد مرات التعريض الضوئي 10000إذا كان عدد مرات التعريض الضوئي الباقية هو •
".9999املتبقية تعرض"

قائمة التصوير (خيارات التصوير العامة)

k زر    جودة الصورة   d زر ادخل وضع التصوير٭ 

الوصفاخليار
aFine جودة الصورة أدق منNormal.

4:1معدل ضغط 

b
Normal 

(إعداد التهيئة 
املبدئية)

جودة صور عادية، مناسبة ألغلب التطبيقات.
8 :1معدل ضغط 

MMM
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استخدام القائمة

قائمة التصوير (خيارات التصوير العامة)

حجم الصورة

ميكن ضبط حجم الصورة في أوضاع التصوير األخرى خالف وضع عرض األفالم القصيرة. يتم تطبيق هذا اإلعداد ٭
 و فيلم فائق السرعة و فيلم منقضأيًضا على أوضاع التصوير األخرى (باستثناء أوضاع املشهد 

).صورة بانوراما سهلة
حدد حجم الصورة (عدد البكسل) املستخدم عند حفظ الصور.

كلما زاد حجم الصورة، كلما زاد احلجم الذي ميكن طباعته عنده، ولكن يقل عدد الصور التي ميكن 
حفظها.

تبني القيم الرقمية عدد البكسالت التي يتم التقاطها. ٭
 بكسل3888 × 5184 ميجا بكسل، 20 = تقريبًا  a  5184×3888مثال: 

B 1:1مالحظات حول طباعة الصور بنسبة أبعاد
.1:1قم بتغيير إعداد الطابعة إلى "حافة" عند طباعة صور بنسبة أبعاد 

.1:1قد يتعذر على بعض الطابعات طباعة الصور بنسبة أبعاد 

Bمالحظات حول حجم الصورة
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (

k زر   حجم الصورة   d زر ادخل وضع التصوير٭

نسبة األبعاد (أفقي إلى رأسي)اخليار٭
a 5184×3888(إعداد التهيئة املبدئية) 3: 4
M 3648×27364 :3
L 2272×17044 :3
B 1600×12004 :3
f 640×4804 :3
b 5184×292016: 9
H 3888×38881:1

MMM
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

 و جودة الصورة) ملعلومات حول A 119) و "حجم الصورة" (A 118انظر "جودة الصورة" (•
.حجم الصورة

توازن البياض (ضبط تدرج اللون)

يضبط توازن البياض مبا يناسب أحوال الطقس أو مصدر الضوء بهدف جعل األلوان في الصورة مطابقة ملا 
تراه بعينيك.

Bمالحظات حول توازن البياض
).A 19 (فالش أو تلقائيقم بخفض الفالش عند ضبط توازن البياض على أي إعداد آخر خالف •
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

توازن   D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
kزر  البياض

الوصفاخليار

a
 (إعداد تلقائي

يتم تعديل توازن البياض تلقائيًا.التهيئة املبدئية)

b
ضبط يدوي 

مسبق
 أو تلقائييستخدم عندما ال يتم حتقيق النتيجة املرجوة بواسطة 

).A 121، إلخ. (ساطع
cيستخدم حتت ضوء الشمس املباشر.ضوء النهار
dلالستخدام في اإلضاءة الساطعة.ساطع
eلالستخدام في إضاءة فلورسنت.فلورسنت
fيستخدم حتت السماء امللبدة بالغيوم.غائم
gلالستخدام مع الفالش.فالش

MMM
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

استخدام ضبط يدوي مسبق
اتبع اإلجراءات املبينة أدناه لقياس توازن البياض حتت اإلضاءة املستخدمة أثناء التصوير.

ضع جسًما مرجعيًا أبيًضا أو رماديًا حتت اإلضاءة التي سيتم استخدامها أثناء 1
التصوير.

ضبط  لتحديد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 2
.k، واضغط زر يدوي مسبق

متتد العدسة إلى موضع الزوم للقياس.•

.قياسحدد 3
.k واضغط زر الغاءلتطبيق آخر قيمة مقاسة، حدد •

قم بتأطير الكائن املرجعي األبيض أو الرمادي في 4
 لقياس القيمة.kنافذة القياس، واضغط زر 

يتم حترير الغالق ويكتمل القياس (ال يتم حفظ أي صور).•

Bمالحظات حول الضبط اليدوي املسبق
. عند التصوير باستخدام ضبط يدوي مسبقال ميكن قياس قيمة توازن البياض إلضاءة الفالش بواسطة 

.فالش أو تلقائي على توازن البياضالفالش، اضبط 

نافذة القياس
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

معايرة

يعرف إجراء قياس سطوع الهدف لتحديد درجة التعريض الضوئي باسم "معايرة".
استخدم هذا اخليار لضبط كيفية معايرة الكاميرا للتعريض الضوئي.

Bمالحظات حول املعايرة
 أو معايرة بقعية (حيث تتم معايرة وسط اإلطار) قياس املنتصفعند تشغيل الزوم الرقمي، يتم اختيار •

تبًعا لنسبة الزوم.
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

Cالعرض على شاشة التصوير
) (ما لم يتم استخدام زوم رقمي).A 4، يتم عرض دليل مدى املعايرة (قياس املنتصفعند حتديد 

 D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة    d زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر  معايرة 

الوصفاخليار
G

 (إعداد مصفوفة
التهيئة املبدئية)

تقوم الكاميرا بقياس منطقة واسعة على الشاشة ملعايرتها.
يوصى به للتصوير التقليدي.

qقياس املنتصف

تقوم الكاميرا بقياس اإلطار بالكامل إال أنها تخصص القياس األكبر للهدف 
املوجود في وسط اإلطار. املعايرة الكالسيكية للصور الشخصية؛ حتافظ على 

تفاصيل اخللفية مع السماح ألحوال اإلضاءة عند وسط اإلطار بتحديد 
التعريض الضوئي. 

) ملعايرة أهداف خارج A 70ميكن استعماله مع قفل التركيز البؤري (
الوسط.

MM
MM



123
استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

وضع التصوير املستمر
 D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   dزر    D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 

kزر  مستمر 

الوصفاخليار
U

 (إعداد واحد
يتم التقاط صورة واحدة في كل مرة يتم الضغط فيها على زر حترير الغالق.التهيئة املبدئية)

k مستمرH
عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، يتم التقاط الصور على نحو 

مستمر.
 7 صور تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 7تلتقط الكاميرا نحو •

 وضبط حجم الصورة Normalإطار/ثانية (عند ضبط جودة الصورة على 
). a  5184×3888على 

m مستمرL

عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، يتم التقاط الصور على نحو 
مستمر.

 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 15تلتقط الكاميرا نحو •
 وضبط حجم Normal إطار/ثانية (عند ضبط جودة الصورة على 2.2

). عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى a  5184×3888الصورة على 
النهاية، يصبح معدل اإلطارات أبطأ.

q
مخبأ اللقطة 

املسبقة 
للتصوير

يبدأ مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير عند الضغط على زر حترير الغالق حتى 
املنتصف. عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، تقوم الكاميرا 

بحفظ الصورة احلالية وكذلك الصور امللتقطة فورًا قبل ضغط الزر 
)A 124 يتيح مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير التقاط اللحظات املثالية .(

بسهولة.
 15 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 25تلتقط الكاميرا نحو •

 صور كحد أقصى يتم التقاطها في مخبأ اللقطة 5إطار/ثانية (تتضمن 
املسبقة للتصوير).

 ويتم تثبيت حجم الصورة على Normalيتم تثبيت جودة الصورة على •
A)  1280 × 960.(بكسل 

n
 H  :120مستمر 

اطار في الثانية

في كل مرة يتم فيها الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، يتم 
التقاط الصور على نحو مستمر مبعدل عالي السرعة.

 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 50تلتقط الكاميرا نحو •
إطار/ثانية.120

 ويتم تثبيت حجم الصورة على Normalيتم تثبيت جودة الصورة على •
f  640×480.

j
 H  :60مستمر 

اطار في الثانية

في كل مرة يتم فيها الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية، يتم 
التقاط الصور على نحو مستمر مبعدل عالي السرعة.

 صورة تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي 25تلتقط الكاميرا نحو •
إطار/ثانية.60

 ويتم تثبيت حجم الصورة على Normalيتم تثبيت جودة الصورة على •
A)  1280 × 960.(بكسل 
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

Bمالحظات حول التصوير املستمر
يتم تثبيت إعدادات التركيز البؤري والتعريض الضوئي وتوازن البياض على القيم احملددة مع أول صورة في كل •

مجموعة.
قد يستغرق حفظ الصور املزيد من الوقت بعد التصوير.•
، قد تظهر بعض الضوضاء في الصور امللتقطة.ISOعند زيادة حساسية •
قد يصبح معدل اإلطارات أبطأ وفًقا إلعدادات جودة الصورة أو حجم الصورة أو نوع بطاقة الذاكرة أو أحوال •

التصوير.
 أو  اطار في الثانيةH  :120مستمر  أو مخبأ اللقطة املسبقة للتصويرعند استخدام •

، قد يحدث تغير في األلوان أو اختالف في درجات سطوع الشاشة أو تدرج  اطار في الثانيةH  :60مستمر 
اللون في الصور التي التقطت حتت إضاءة تومض سريًعا عند سرعات عالية، مثل ضوء الفلورسنت أو مصابيح 

بخار الزئبق أو بخار الصوديوم.
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

Cمخبأ اللقطة املسبقة للتصوير
عند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف أو بالكامل حتى النهاية، يتم حفظ الصور بالكيفية املبينة أدناه.

) على شاشة Qعند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف، تضيء أيقونة مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير (•
التصوير باللون األخضر.

الضغط حتى املنتصف الضغط بالكامل حتى النهاية

الصور احملفوظة قبل الضغط 
بالكامل حتى النهاية

الصور احملفوظة بواسطة الضغط 
بالكامل حتى النهاية
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

ISOحساسية 

 تصوير األهداف األكثر إعتاًما. عالوة على ذلك، حتى مع األهداف ISOتتيح املستويات األعلى من حساسية 
ذات نفس مستوى السطوع، ميكن التقاط الصور مع سرعات غالق أعلى، وميكن احلد من التشوه الناجم عن 

اهتزاز الكاميرا وحترك الهدف.
 أعلى، قد حتتوي الصور على تشويش.ISOعند ضبط حساسية •

C مالحظات حول حساسيةISO
، يتم تثبيت ISO  80 - 800 أو ISO  80 - 400 أو تلقائي (يدوي)، عند الضبط على Dفي وضع •

.ISO 80 على ISOحساسية 
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

C عرض حساسيةISOعلى شاشة التصوير 
.ISO إذا زادت حساسية E، يظهر تلقائيعند اختيار •
.ISO، تظهر أقصى قيمة حلساسية مدى محدد تلقائيعند اختيار •

    D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d زر D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر ISOحساسية 

الوصفاخليار
a إعداد تلقائي) 

.ISO 1600 إلى ISO 80يتم اختيار احلساسية تلقائيًا من نطاق يتراوح بني التهيئة املبدئية)

I املدى الذي تقوم الكاميرا تلقائيًا خالله بضبط حساسية مدى محدد تلقائيISO من بني ISO 
.ISO  80 - 800 أو 400 - 80 

80 ،100 ،200 ،400 ،
 عند القيمة احملددة.ISOيتم تثبيت حساسية 3200، 1600، 800

MMM
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

AFوضع منطقة 

اضبط الكيفية التي حتدد بها الكاميرا منطقة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي عند تصوير صور 
ثابتة.

وضع     D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
kزر  AFمنطقة 

الوصفاخليار

a  االولوية
للوجه

عندما تكتشف الكاميرا وجًها بشريًا، تقوم 
استخدام بالتركيز على هذا الوجه. انظر "

) للمزيد من A 68" (اكتشاف وجه
املعلومات.

عند تأطير تركيب ما ال يحتوي على أية أهداف 
بشرية أو وجوه مكتشفة، تختار الكاميرا 

تلقائيًا منطقة واحدة أو أكثر من تسع مناطق 
تركيز بؤري والتي تشمل الهدف األقرب من 
الكاميرا عند ضغط زر حترير الغالق حتى 

املنتصف.

x يدوي

 H I J Kاستخدم زر االختيار املتعدد 
لتحريك منطقة التركيز البؤري إلى املكان 

الذي ترغب في التركيز عليه.
الستخدام زر االختيار املتعدد لتهيئة وضع 

. kالفالش أو اإلعدادات األخرى، اضغط زر 
للعودة إلى حتريك منطقة التركيز البؤري، 

 مرة أخرى.kاضغط زر 

MMM
M

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
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منطقة التركيز البؤري

F3.71/2501/250 F3.7

منطقة التركيز البؤري

منطقة التركيز البؤري 

نطاق منطقة التركيز
البؤري القابلة للحركة
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

B مالحظات حول وضع منطقةAF
وضع منطقة عند تشغيل زوم رقمي، تركز الكاميرا على املنطقة في وسط اإلطار بغض النظر عن إعداد •

AF.
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (•

C وضع منطقةAFلتسجيل األفالم 
) في قائمة AF) A 134وضع منطقة  لتسجيل األفالم بواسطة AFميكن ضبط وضع منطقة 

الفيلم.

yوسط

تركز الكاميرا بؤريًا على الهدف في وسط 
اإلطار.

s متابعة
الهدف

استخدم هذه الوظيفة اللتقاط صور ألهداف 
متحركة. سجل الهدف الذي تركز عليه 
الكاميرا. تتحرك منطقة التركيز البؤري 

استخدام تلقائيًا ملتابعة الهدف. انظر "
) للمزيد من A 128" (متابعة الهدف

املعلومات.

M اكتشاف
 AFهدف 

(إعداد 
التهيئة 
املبدئية)

عندما تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي 
تقوم بالتركيز على هذا الهدف.

" AFاستخدام اكتشاف هدف انظر "
)A 67.للمزيد من املعلومات (

الوصفاخليار

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
25m  0s25m  0s

880880

منطقة التركيز البؤري

منطقة التركيز البؤري

1/2501/250 F3.7F3.7

مناطق التركيز البؤري
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

استخدام متابعة الهدف

سجل أحد األهداف.1
في قم مبحاذاة الهدف الذي ترغب في متابعته داخل احلافة•

.kوسط الشاشة واضغط زر 
عند تسجيل الهدف، تظهر حافة صفراء (منطقة التركيز •

البؤري) حوله وتبدأ الكاميرا متابعة هذا الهدف.
إذا تعذر تسجيل الهدف، تُعرض احلافة باللون األحمر. غّير •

التركيب وحاول تسجيل الهدف مرة أخرى.
.kإللغاء تسجيل الهدف، اضغط زر •
إذا توقفت الكاميرا عن متابعة الهدف املسجل، فستختفي •

منطقة التركيز البؤري. سجل الهدف مرة أخرى.

اضغط زر حترير الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.2
إذا مت ضغط زر حترير الغالق بينما ال تظهر منطقة التركيز •

البؤري، تقوم الكاميرا بالتركيز على الهدف في وسط اإلطار.

Bمالحظات حول متابعة الهدف
إذا أجريت أية عمليات مثل التكبير أثناء قيام الكاميرا مبتابعة الهدف، فسيتم إلغاء التسجيل.•
قد يتعذر متابعة الهدف في بعض أحوال التصوير.•

وضع    D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d  زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
d زر   k زر   متابعة الهدف k     s زر AFمنطقة 

MMM
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استخدام القائمة
)D أو A  ،B  ،Cقائمة التصوير (وضع 

AFوضع 

اضبط الطريقة التي تركز بها الكاميرا عند تصوير صور ثابتة.

B مالحظات حول وضعAF
).A 73قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (

C وضعAFلوضع عرض األفالم القصيرة أو تسجيل األفالم 
) من قائمة AF) A 135وضع  لوضع عرض األفالم القصيرة أو لتسجيل األفالم بواسطة AFميكن ضبط وضع 

الفيلم.

Mمعاينة تعريض ضوئي 

 Dتضبط ما إذا كان سيتم انعكاس السطوع إلى شاشة التصوير عند تغيير التعريض الضوئي في وضع 
(يدوي)، من عدمه. 

وضع     D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
AF  زر k

الوصفاخليار
A

تركيز بؤري 
تركز الكاميرا فقط عند ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف. تلقائي واحد

BAFتركز الكاميرا دائًما حتى عند عدم ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف.  دائم
يصدر صوت حركة محرك العدسة أثناء ضبط الكاميرا للتركيز.

a
قبل التركيز  

 (إعداد البؤري
التهيئة املبدئية)

وحتى عند الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف, فإن الكاميرا تركز 
عند الكشف عن حركة الهدف أو عند تغيير تركيب الصورة املؤطرة بشكل 

كبير.

    D أو A  ،B  ،C أيقونة قائمة   d زر   D أو A  ،B  ،Cقم بتدوير قرص الوضع إلى 
k زر  Mمعاينة تعريض ضوئي 

الوصفاخليار
 (إعداد تشغيل

يعكس السطوع إلى شاشة التصوير.التهيئة املبدئية)

ال يعكس السطوع إلى شاشة التصوير. إيقاف

MMM
M

MMM
M
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

خيارات الفيلم

حدد خيار الفيلم املرغوب للتسجيل. حدد خيارات فيلم سرعة عادية للتسجيل بالسرعة العادية، أو 
) للتسجيل بحركة بطيئة أو سريعة. تختلف خيارات الفيلم HS) A 131خيارات فيلم بسرعة عالية 

).A 137 (معدل تسجيل الفيلم اإلطارالتي ميكن اختيارها تبًعا إلعداد 
). عند A 185 أو أفضل لتسجيل األفالم (6يوصى باستخدام بطاقات بسرعة مصنفة من الفئة •

 4K  (c2160/25p) أو d 2160/30p)  4K UHD على خيارات الفيلمضبط 
UHD يوصى باستخدام بطاقات ،(UHSأو أفضل.3 بسرعة مصنفة من الفئة 

خيارات فيلم بالسرعة العادية

Bمالحظات حول خيارات الفيلم
 e1080/30pعند حتديد فيلم سريع أو فيلم فائق السرعة في وضع املشهد يتم تثبيت خيار الفيلم على 

.S 1080/25pأو 

قائمة الفيلم

k زر  خيارات الفيلم   e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير 

خيار (حجم الصورة/ معدل 
تسجيل الصور اإلطار، تنسيق 

امللف)
حجم الصورة

نسبة األبعاد 
(أفقي إلى 

رأسي)
وقت التسجيل 
األقصى (تقريبًا)

d
c

2160/30p
2160/25p)4K UHD(3840 × 216016: 97دقيقة 

 دقيقة8
e
S

1080/30p
1080/25p

(إعداد التهيئة 
دقيقة926 :108016 × 1920املبدئية)

e
f

1080/60p
1080/50p1920 × 108016: 913دقيقة 

f
V

720/30p
720/25p1280 × 72016: 929دقيقة

g
W

480/30p
480/25p640 × 4804 :329دقيقة

MMMM
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

HSخيارات فيلم بسرعة عالية 
يتم عرض األفالم املسجلة باحلركة السريعة أو البطيئة.

.)HS()  "A 133تسجيل أفالم باحلركة البطيئة أو أفالم باحلركة السريعة (فيلم بسرعة عالية "انظر 

أثناء تسجيل األفالم، ميكن حتويل الكاميرا من تسجيل فيلم بالسرعة العادية إلى تسجيل فيلم باحلركة ٭
البطيئة أو احلركة السريعة.

مدة التسجيل األقصى املوضحة هنا تشير فقط إلى اجلزء الذي يتم تسجيله في الفيلم بحركة بطيئة أو 
حركة سريعة.

B مالحظات حول فيلم بسرعة عاليةHS
ال يتم تسجيل الصوت.•
يتم إقفال موضع الزوم والتركيز البؤري والتعريض الضوئي وتوازن البياض عندما يبدأ تسجيل الفيلم.•

اخليار
حجم الصورة
نسبة األبعاد 

(أفقي إلى رأسي)
الوصف

h
a

HS 480/4× 640 × 480
4 :3

1/4أفالم باحلركة البطيئة بسرعة 
: ٭وقت التسجيل األقصى•

دقيقة)1ثانية (مدة العرض: 15

j
Y

HS 1080/0.5× 1920 × 1080
16: 9

×2أفالم باحلركة السريعة بسرعة 
: ٭وقت التسجيل األقصى•

دقيقة)1دقيقة (مدة العرض: 2
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

Cالعرض باحلركة البطيئة واحلركة السريعة
عند التسجيل بالسرعة العادية:

: ×a HS 480/4 أو  ×h HS 480/4عند التسجيل عند 
× أضعاف السرعة العادية.4يتم تسجيل األفالم عند سرعة تعادل 

× أضعاف السرعة البطيئة.4يتم عرضها باحلركة البطيئة عند سرعة تعادل 

: ×Y HS 1080/0.5 أو  ×j HS 1080/0.5عند التسجيل عند 
 السرعة العادية.1/ 2يتم تسجيل األفالم عند سرعة تعادل 

× أضعاف السرعة العالية.2يتم عرضها باحلركة السريعة عند سرعة تعادل 

مدة العرض

 ثوان10مدة التسجيل

 ثوان10

مدة التسجيل

 ثانية40مدة العرض

 ثوان10

العرض باحلركة البطيئة

مدة التسجيل

مدة العرض

 ثوان10

 ثوان5

العرض باحلركة السريعة
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

تسجيل أفالم باحلركة البطيئة أو أفالم باحلركة السريعة (فيلم 
)HSبسرعة عالية 

 بحركة بطيئة تعادل HSميكن عرض األفالم التي يتم تصويرها باستخدام خاصية فيلم بسرعة عالية 
 سرعة العرض العادية، أو ميكن عرضه بحركة سريعة تعادل ضعف سرعة العرض العادية.1/4

 لتحديد خيار H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1
)، واضغط زر HS) A 131فيلم بسرعة عالية 

k.
 للعودة إلى شاشة التصوير.dبعد تطبيق اخليار، اضغط زر •

 تسجيل فيلم) لبدء التسجيل.b)  eاضغط زر 2
تقوم الكاميرا بالتحويل بني تسجيل فيلم بالسرعة العادية •

 في كل مرة يتم فيها HSوتسجيل فيلم بسرعة عالية 
.kضغط زر 

تتغير أيقونة خيارات الفيلم عند التحويل بني تسجيل فيلم •
 وتسجيل فيلم بالسرعة العادية.HSبسرعة عالية 

 HSعند انقضاء وقت التسجيل األقصى ألفالم بسرعة عالية •
)A 131 تتحول الكاميرا تلقائيًا إلى تسجيل فيلم ،(

بالسرعة العادية.

) إلنهاء التسجيل.b)  eاضغط زر 3

k زر  خيارات الفيلم   e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير

MMMM
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

AFوضع منطقة 

يضبط كيف حتدد الكاميرا منطقة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي في فيلم فائق السرعة أو وضع 
عرض األفالم القصيرة أو عند تسجيل األفالم.

B مالحظات حول وضع منطقةAFلتسجيل األفالم 
 يتم الضبط بحيث يتم التركيز على الوسط في احلاالت التالية حتى عند اختيار AFوضع منطقة 
.االولوية للوجه

 ولم يتم اكتشاف وجوه قبل تركيز بؤري تلقائي واحد في قائمة الفيلم على AFوضع عند ضبط •
).b)  eضغط زر 

.خيارات الفيلم في HSعند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية •

k زر  AFوضع منطقة    e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير

الوصفاخليار

a
 االولوية للوجه 

(إعداد التهيئة 
املبدئية)

عندما تكتشف الكاميرا وجًها بشريًا، تقوم بالتركيز على هذا الوجه. انظر 
) للمزيد من املعلومات.A 68" (استخدام اكتشاف وجه"

y تركز الكاميرا بؤريًا على الهدف في وسط اإلطار.وسط

MMMM
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

AFوضع 

يضبط الكيفية التي تركز بها الكاميرا في وضع فيلم فائق السرعة أو 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
قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد.•

k زر  AFوضع    e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير

الوصفاخليار

A

تركيز بؤري 
 تلقائي واحد

(إعداد التهيئة 
املبدئية)

يتم قفل التركيز البؤري عند بدء تسجيل الفيلم. 
حدد هذا اخليار حينما تظل املسافة بني الكاميرا والهدف ثابتة.

BAFدائم 
الكاميرا تركز على نحو مستمر.

حدد هذا اخليار حينما ستتغير املسافة بني الكاميرا والهدف إلى حد كبير 
أثناء التسجيل. ميكن سماع صوت تركيز الكاميرا في الفيلم املسجل. يوصى 

 ملنع تداخل صوت تركيز الكاميرا مع تركيز بؤري تلقائي واحدباستخدام 
صوت التسجيل.

MMMM
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

تقليل اهتزاز فيلم

يضبط لتقليل تأثيرات اهتزاز الكاميرا في وضع عرض األفالم القصيرة أو عند تسجيل األفالم.
 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التسجيل.إيقافاضبط هذا اخليار على 

Bمالحظات حول تقليل اهتزاز فيلم
) أو فيلم بسرعة عالية 4K UHD  (c 2160/25p) أو d 2160/30p)  4K UHDعند اختيار •

HS تشغيل (هجني)، فإنه ال ميكن اختيار خيارات الفيلم في.
.تشغيل (هجني)، يتم تثبيت اإلعداد على فيلم فائق السرعةعند اختيار •
قد ال تزول تأثيرات اهتزاز الكاميرا بالكامل في بعض احلاالت.•

k زر   تقليل اهتزاز فيلم   e أيقونة قائمة   d زر ادخل وضع التصوير 

الوصفاخليار

V
 تشغيل (هجني)
(إعداد التهيئة 

املبدئية)

يقوم بإجراء تعويض بصري عن اهتزاز الكاميرا باستخدام طريقة حتريك 
 VRالعدسة بسالسة. يقوم كذلك بإجراء تقليل االهتزاز اإللكتروني 

باستخدام معاجلة الصورة. زاوية الصورة (أي املنطقة املرئية في اإلطار) تصبح 
أضيق.

g يعوض عن اهتزاز الكاميرا باستخدام طريقة حتريك العدسة بسالسة.تشغيل
ال يتم إجراء تعويض.إيقاف

MMMM
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استخدام القائمة

قائمة الفيلم

تقليل ضوضاء الرياح

Bمالحظات حول تقليل ضوضاء الرياح
 في احلاالت التالية:إيقافيتم تثبيت اإلعداد على 

في األفالم فائقة السرعة•
.خيارات الفيلم في HSعند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية •

معدل تسجيل الفيلم اإلطار

حدد معدل تسجيل الفيلم اإلطار املستخدم في وضع فيلم فائق السرعة أو وضع عرض األفالم القصيرة 
أو عند تسجيل األفالم. عند تغيير إعداد معدل تسجيل الفيلم اإلطار، تتغير اخليارات التي ميكن ضبطها 

).A 130 (خيارات الفيلمفي 

k زر  تقليل ضوضاء الرياح   e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير

الوصفاخليار
Y يقلل الصوت الصادر عند مرور الرياح أعلى امليكروفون أثناء تسجيل الفيلم. تشغيل

قد يصبح من الصعب سماع األصوات األخرى أثناء العرض.
 (إعداد التهيئة إيقاف

يتم إلغاء متكني تقليل ضوضاء الرياح.املبدئية)

kزر معدل تسجيل الفيلم اإلطار   e أيقونة قائمة  d زر ادخل وضع التصوير

الوصفاخليار
 اطار في الثانية 30

)30p/60p( مالئم للعرض على التلفزيون باستخدام نظامNTSC.القياسي 

 اطار في الثانية 25
)25p/50p( مالئم للعرض على التلفزيون باستخدام نظامPAL.القياسي 

MMMM

MMMM
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قائمة العرض

 ملعلومات حول وظائف حترير الصورة.)A 81"  (حترير صور (صور ثابتة)"انظر 

عالمة حتميل

حدد الصور الثابتة في الكاميرا وقم بتحميلها على جهاز ذكي ُمجهز باتصال السلكي مع تطبيق 
SnapBridge.

)، قم بتحديد أو إلغاء حتديد الصور لوظيفة عالمة حتميل.A 114على شاشة اختيار الصورة (
 ميجا بكسل. لتحميل الصور الثابتة بحجمها األصلي، 2حجم الصور التي يتم حتميلها ُمقتصر على •

.SnapBridge في تطبيق  (تنزيل الصور)Download picturesاستخدم خيار 
 Downloadال ميكن حتديد األفالم للتحميل. لتحميل األفالم إلى جهاز ذكي، استخدم خيار •

pictures(تنزيل الصور)  في تطبيق SnapBridge.
استعد ) في قائمة اإلعداد أو A 158 (إعادة ضبط الكلالحظ أنه عندما تقوم باختيار •

) في قائمة الشبكة، فسيتم إلغاء إعدادات عالمة حتميل التي قمت A 143 (التهيئات املبدئية
بضبطها.

قائمة العرض

k MMM زر  عالمة حتميل   d زر  (وضع العرض) cاضغط زر 
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قائمة العرض

عرض شرائح

عرض الصور واحدة بواحدة في "عرض شرائح" تلقائي. عند عرض ملفات األفالم في عرض الشرائح، يظهر 
فقط اإلطار األول من كل فيلم.

، بدء لتحديد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kواضغط زر 

يبدأ عرض الشرائح.•
فاصل بني لتغيير الفاصل الزمني بني الصور، اختر •

، ثم حدد الفاصل الزمني املطلوب k، واضغط زر االطارات
.بدءقبل اختيار 

 واضغط زر مستمرلتكرار عرض الشرائح تلقائيًا، قم بتمكني •
k بدء قبل اختيار.

.مستمر دقيقة حتى مع متكني 30تصل أقصى مدة للعرض إلى نحو •

قم بإنهاء عرض الشرائح أو إعادة تشغيله.2
يتم عرض الشاشة املوضحة على اليسار بعد انتهاء عرض •

 Gالشرائح أو إيقافه مؤقتًا. للخروج من عرض الشرائح، اختر 
 ثم F. الستئناف عرض الشرائح، اختر kثم اضغط زر 

.kاضغط زر 

العمليات املتاحة أثناء العرض
 J K لعرض الصورة السابقة/التالية. اضغط مع االستمرار على J Kاستخدم زر االختيار املتعدد •

إلرجاع/تقدمي الصور بسرعة.
 إليقاف عرض الشرائح مؤقتًا أو إنهائه.kاضغط زر •

k MMM زر عرض شرائح    d زر  (وضع العرض)cاضغط زر 
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قائمة العرض

حماية

حتمي الكاميرا الصور احملددة من احلذف عن غير قصد.
).A 114حدد الصور املراد حمايتها أو قم بإلغاء احلماية من شاشة اختيار الصورة (

) A 153الحظ أن تهيئة بطاقة الذاكرة أو ذاكرة الكاميرا الداخلية ستؤدي إلى حذف امللفات احملمية (
بشكل دائم.

تدوير صورة

 درجة في 90حدد االجتاه الذي يتم عرض الصور احملفوظة به أثناء العرض. ميكن تدوير الصور الثابتة بزاوية 
 درجة عكس اجتاه عقارب الساعة.90اجتاه عقارب الساعة أو 

 درجة في أي اجتاه.180ميكن تدوير الصور احملفوظة في االجتاه "الطولي" حتى 
). عند عرض شاشة تدوير الصورة، استخدم زر االختيار A 114حدد صورة في شاشة اختيار الصورة (

درجة.90 أو قم بتدويره لتدوير الصورة بزاوية J Kاملتعدد 

 إلنهاء اجتاه العرض، واحفظ معلومات االجتاه على الصورة.kاضغط زر 

 k زر  حماية   d زر  (وضع العرض) cاضغط زر 

 k زر  تدوير صورة   d زر  (وضع العرض) cاضغط زر 

MMM

MMM

 درجة في 90قم بالتدوير 
عكس اجتاه عقارب الساعة

 درجة في اجتاه 90قم بالتدوير 
عقارب الساعة
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قائمة العرض

بني بطاقة الذاكرة والذاكرة الداخلية)نسخ (النسخ 

ميكن نسخ الصور بني بطاقة الذاكرة والذاكرة الداخلية.
الذاكرة عند إدخال بطاقة ذاكرة ال حتتوي على أي صور، ومت حتويل الكاميرا إلى وضع العرض، فستظهر رسالة •

.نسخ الختيار d. في تلك احلالة، اضغط زر ال حتتوي على صور.

 لتحديد خيار H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1
.kوجهة يتم نسخ الصور عليها ثم اضغط زر 

.kحدد خيار نسخ واضغط زر 2
، فاستخدم شاشة اختيار الصور اخملتارةإذا قمت بتحديد •

).A 114الصورة لتخصيص الصور (
، فلن من البطاقة إلى الكاميراإذا قمت بتحديد اخليار •

يتوافر خيار جميع الصور. 

Bمالحظات حول نسخ الصور
ميكن نسخ امللفات في التنسيقات التي ميكن لهذه الكاميرا تسجيلها فقط.•
ال ميكن ضمان جناح هذه العملية مع الصور التي مت التقاطها بواسطة كاميرا أخرى أو التي مت تعديلها على •

كمبيوتر.

Cنسخ صور في تتابع
، فسيتم نسخ جميع الصور في التتابع.الصور اخملتارةإذا قمت باختيار صورة رئيسية في تتابع ما في •
من البطاقة إلى  بينما يتم عرض الصور في تتابع ما، فسيتوافر فقط خيار نسخ dإذا قمت بضغط زر •

.التتابع احلالي. يتم نسخ جميع الصور في التتابع عندما تختار الكاميرا

k MMM زر نسخ    d زر  (وضع العرض)cاضغط زر 
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قائمة العرض

عرض التتابع

).A 79حدد 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 عرض التتابع    d زر  (وضع العرض)cاضغط زر 

الوصفاخليار
Q عرض كل صورة في تتابع بشكل مفرد. يعرض صور أحاديةF على شاشة 

العرض.

C
 الصورة املفتاح فقط

يعرض الصورة الرئيسية فقط للصور املوجودة في التتابع.(إعداد التهيئة املبدئية)

MMM
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قائمة الشبكة

قم بتهيئة إعدادات الشبكة الالسلكية لتوصيل الكاميرا واجلهاز الذكي.
ر بعض اإلعدادات أثناء إنشاء اتصال السلكي. لتغييرها، قم بفصل االتصال الالسلكي.• مكن تغ ال 

) ملزيد من املعلومات حول كيفية إدخال احلروف واألرقام.A 144" (تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النصانظر "٭

قائمة الشبكة
 k  زر   q أيقونة قائمة   dاضغط زر 

الوصفاخليار
 إليقاف تشغيل كافة االتصاالت الالسلكية. ال ميكن اختيار تشغيلحدد وضع الطيران

هذا اإلعداد أثناء إنشاء اتصال السلكي.

 لتوصيل الكاميرا وجهاز ذكي SnapBridgeيُحدد عند استخدام تطبيق االتصال بجهاز ذكي
)A 25.(

خيارات اإلرسال التلقائي
اضبط األحوال التي يتم فيها إرسال الصور تلقائيًا إلى جهاز ذكي.

 ميجا بكسل. لتحميل 2حجم الصور التي يتم حتميلها ُمقتصر على •
 Downloadالصور الثابتة بحجمها األصلي، استخدم خيار 

pictures(تنزيل الصور)  في تطبيق SnapBridge.

Wi-Fi
نوع توصيل 

Wi-Fi 

SSIDتغيير ٭ :SSID اضبط .SSID رقًما 32 إلى 1 املتكون من 
وحرًفا.

: اختر أن يتم تشفير االتصاالت بني الكاميرا واجلهاز توثيق/تشفير
الذكي املتصل من عدمه.

.فتحال يتم تشفير االتصاالت عند اختيار 
 8: اضبط كلمة السر. اضبط كلمة السر املتكونة من ٭كلمة السر

 رقًما وحرًفا.36إلى 
: اختر القناة املستخدمة للتوصيالت الالسلكية.قناة

: استخدم إعداد التهيئة املبدئية قناع الشبكة الفرعية
) في األحوال العادية.255.255.255.0(

: استخدم إعداد التهيئة املبدئية DHCP اخلاص مبزود IPعنوان 
في األحوال العادية. )192.168.0.10(
اعرض اإلعدادات احلالية.اإلعدادات احلالية

بلوتوث

 إليقاف تشغيل اتصال البلوتوث.إلغاء متكنياختر اتصال الشبكة

أجهزة متزاوجة
قم بتغيير اجلهاز الذكي املراد االتصال به، أو حذف 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

اضبط ما إذا كان سيتم متكني الكاميرا من االتصال باجلهاز الذكي من 
عدمه، وذلك عند إيقاف تشغيل الكاميرا أو عندما تكون في وضع 

).A 19االستعداد (
قم بإعادة جميع إعدادات قائمة الشبكة إلى قيمها االفتراضية. استعد التهيئات املبدئية

MM
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قائمة الشبكة

Bمالحظات حول الذاكرة الداخلية
ال ُميكن حتميل الصور احملفوظة في الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى جهاز ذكي. لتحميل الصور في الذاكرة •

 لنسخ الصور إلى بطاقة الذاكرة في الكاميرا.نسخالداخلية، استخدم قائمة التشغيل 
ال ُميكنك إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد من جهاز ذكي إذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة في الكاميرا.•

تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النص
معلومات حقوق النسخ و تعليق على صورة و كلمة السر و SSIDإدخال احلروف لـ 

 الختيار احلروف واألرقام. اضغط H I J Kاستخدم زر االختيار املتعدد •
 إلدخال احلرف احملدد في حقل النص وحرك املؤشر إلى املسافة kزر 

التالية.
 على لوحة املفاتيح، O أو Nلتحريك املؤشر في حقل النص، اختر •

.kواضغط زر 
.lحلذف حرف واحد، اضغط زر •
.k على لوحة املفاتيح، واضغط زر Pلتطبيق اإلعداد، اختر •

DHCP اخلاص مبزود IPعنوان  و قناع الشبكة الفرعية، قناةإدخال احلروف لـ 
 لضبط األرقام. لالنتقال إلى الرقم H Iاستخدم زر االختيار املتعدد •

.J. للعودة إلى الرقم السابق، اضغط زر k أو زر Kالتالي، اضغط زر 
.kلتطبيق اإلعداد، اختر الرقم األخير، واضغط زر •

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
A  B C  D  E  F  G  H  I  J
K  L  M N  O P  Q  R  S  T
U  V W  X  Y  Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
G H I  J  K L M N O P Q R

حقل النص

لوحة املفاتيح

 . . .1 9 2 1 6 8 0 1 00 0 0
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قائمة اإلعداد

منطقة التوقيت والتاريخ

اضبط ساعة الكاميرا.

إعداد منطقة التوقيت
 لتحديد H Iاستخدم زر االختيار املتعدد 1

.k، واضغط زر منطقة التوقيت

قائمة اإلعداد

 k  زر  منطقة التوقيت والتاريخ    z أيقونة قائمة    dاضغط على زر 

الوصفاخليار
املزامنة مع 
جهاز ذكي

 ملزامنة إعداد التاريخ والوقت مع جهاز ذكي. قم بتمكني وظيفة مزامنة تشغيلحدد 
.SnapBridgeالساعة من تطبيق 

التاريخ والوقت

.إيقاف على املزامنة مع جهاز ذكياضبط التاريخ والوقت عند ضبط 
حدد أحد احلقول: اضغط زر االختيار املتعدد •

J K .
. H Iقم بتحرير التاريخ والوقت: اضغط •

ميكن كذلك تغيير التاريخ والوقت بواسطة 
تدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم.

قم بتطبيق اإلعداد: حدد إعداد حقل •
.K أو kالدقيقة واضغط زر 

اليوم/الشهر/ أو الشهر/اليوم/السنة، السنة/الشهر/اليوماختر صيغة التاريخ
.السنة

منطقة 
التوقيت

. اضبط إيقاف على املزامنة مع جهاز ذكياضبط التاريخ والوقت عند ضبط 
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.

MMM
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قائمة اإلعداد

البلد x أو توقيت محليwاختر 2
.k واضغط زر املقصود

يتغير التاريخ والوقت املعروض على الشاشة وفًقا الختيار •
التوقيت احمللي أو البلد املقصود.

.Kاضغط 3

 الختيار منطقة التوقيت.J Kاستخدم 4
. W لتمكني وظيفة التوقيت الصيفي، ويتم عرض Hاضغط •

 لتعطيل وظيفة التوقيت الصيفي.Iاضغط 
 لتطبيق منطقة التوقيت.kاضغط زر •
إذا لم يظهر الوقت الصحيح إلعداد منطقة التوقيت للبلد •

التاريخ املقصود أو احمللي، فقم بضبط الوقت بدقة في 
.والوقت

London, Casablanca

15/11/2016 15:30

London, Casablanca

15/11/2016 15:30

-5:0010:30

New York, Toronto, Lima

-5:0010:30

New York, Toronto, Lima
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قائمة اإلعداد

إعدادات الشاشة

معلومات الصورة

 k  زر  إعدادات الشاشة   z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار
اضبط ما إذا كان سيتم عرض املعلومات على الشاشة من عدمه.معلومات الصورة

عرض التعليمات
يتم عرض أوصاف الوظائف بينما يتم تغيير وضع التصوير أو بينما يتم عرض شاشة 

اإلعداد.
تشغيلإعداد التهيئة املبدئية: •

اضبط ما إذا كان سيتم عرض الصورة امللتقطة فور تصويرها من عدمه.معاينة الصورة
تشغيلإعداد التهيئة املبدئية: •

اضبط السطوع.سطوع
3إعداد التهيئة املبدئية: •

وضع العرضوضع التصوير

عرض معلومات

 معلومات تلقائية
(إعداد التهيئة 

املبدئية)
 ويتم إخفاؤها كما عرض معلوماتيتم عرض نفس املعلومات كما هو مبني في 

 إذا لم يتم إجراء أية عمليات لعدة ثوان. يتم عرض اخفاء معلوماتهو مبني في 
املعلومات مرة أخرى عندما يتم تنفيذ إحدى العمليات.

اخفاء معلومات

MMM

1/2501/2501/250 F3.7F3.7F3.7
25m  0s25m  0s
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قائمة اإلعداد

شبكة 
اطارية+معلومات 

باإلضافة إلى املعلومات املبينة في تلقائية
، يتم عرض شبكة معلومات تلقائية

إطارية للمساعدة على تأطير الصور.
ال تظهر شبكة إطارية أثناء تسجيل 

األفالم.

.معلومات تلقائيةكما هو احلال في 

اطار 
الفيلم+معلومات 

باإلضافة إلى املعلومات املبينة بواسطة تلقائية
، يتم عرض أحد معلومات تلقائية

اإلطارات قبل بدء تسجيل الفيلم والذي 
ميثل املنطقة التي سيتم التقاطها عند 

تسجيل األفالم.
ال يظهر إطار الفيلم أثناء تسجيل 

األفالم.

.معلومات تلقائيةكما هو احلال في 

وضع العرضوضع التصوير
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

ختم التاريخ

ميكن ختم التاريخ والوقت على الصور عند التصوير. 

Bمالحظات حول ختم التاريخ
التواريخ اخملتومة تشكل جزًءا دائًما من بيانات الصورة وال ميكن حذفها. ال ميكن ختم التاريخ والوقت على الصور •

بعد أن يتم التقاطها.
يتعذر ختم التاريخ والوقت في املواقف التالية:•

منظر )، محمولة (عند الضبط على صورة ليلية، العاب رياضيةعند ضبط وضع املشهد على -
) تشغيل هو HDR (عندما يكون اضاءة خلفية)، محمولة (عند الضبط على طبيعي ليلي

تعريض )، مستمر (عند الضبط على صورة شخصية حليوان أليف أو صورة بانوراما سهلة
ضوئي متعدد تفتيح

عند استخدام وضع إبداعي-
)A 123 (مستمرعند ضبط -
عند تسجيل األفالم-
عند حفظ صور ثابتة أثناء تسجيل الفيلم-
عند استقطاع صور ثابتة من أحد األفالم أثناء عرض الفيلم-

قد يتعذر قراءة التاريخ والوقت اخملتومني عند استخدام حجم صورة صغير.•

Cطباعة بيانات التصوير على الصور بدون ختم التاريخ
) لطباعة تاريخ ووقت التصوير على ViewNX-i) A 108ميكنك نقل الصور إلى الكمبيوتر واستخدام برنامج 

الصور عند طباعتها.

 k  زر  ختم التاريخ   z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار
fيتم ختم التاريخ على الصور.تاريخ
Sيتم ختم التاريخ والوقت على الصور.التاريخ والوقت
 (إعداد التهيئة إيقاف

ال يتم ختم التاريخ والوقت على الصور.املبدئية)
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

تقليل اهتزاز صورة

حدد إعداد تقليل االهتزاز املستخدم عند تصوير صور ثابتة.
 عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.إيقافاختر 

Bمالحظات حول تقليل اهتزاز صورة
بعد تشغيل الكاميرا أو بعد التبديل من وضع العرض إلى وضع التصوير، انتظر حتى تصبح شاشة التصوير •

جاهزة قبل التقاط الصور.
قد تظهر الصور املعروضة على الشاشة فور التقاطها غير واضحة.•
قد يفشل تقليل االهتزاز في التخلص متاًما من آثار اهتزاز الكاميرا في بعض احلاالت.•
حينما تكون سرعة الغالق بطيئة للغاية، ال ميكن تعويض الصور باستخدام معاجلة الصورة حتى عند ضبط •

.تشغيل (هجني)

 k  زر  تقليل اهتزاز صورة   z أيقونة قائمة    dاضغط على 

الوصفاخليار

V(هجني) تشغيل

يقوم بإجراء تعويض بصري عن اهتزاز الكاميرا باستخدام طريقة حتريك 
العدسة بسالسة. في ظل الظروف التالية، يقوم كذلك بتقليل االهتزاز 

 باستخدام معاجلة الصورة.VRاإللكتروني 
الفالش: ال ينطلق•
 ثانية في أقصى موضع زاوية واسعة و 1/30سرعة الغالق: أبطأ من •

 ثانية في أقصى موضع تقريب1/250
kمؤقت ذاتي: •
واحد : مستمر•
 أو أقلISO : ISO 200حساسية •

مدة تسجيل الصورة قد تكون أطول من املعتاد.

g
 (إعداد تشغيل

يعوض عن اهتزاز الكاميرا باستخدام طريقة حتريك العدسة بسالسة.التهيئة املبدئية)

ال يتم إجراء تعويض.إيقاف
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

AFمساعدة 

زوم رقمي

Bمالحظات حول زوم رقمي
ال ميكن استخدام زوم رقمي في أوضاع التصوير التالية:•

 (عند ضبط اضاءة خلفية، منظر طبيعي ليلي، صورة ليليةوضع املشهد ، صورة شخصية-
HDR ،(صورة شخصية أنيقة، صورة شخصية حليوان أليف، صورة بانوراما سهلة

وضع إبداعي-
).A 74ال ميكن استخدام زوم رقمي في أوضاع التصوير األخرى عند استخدام إعدادات بعينها (•

 k  زر  AFمساعدة    z أيقونة قائمة    dاضغط على 

الوصفاخليار

a إعداد تلقائي) 
التهيئة املبدئية)

يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي تلقائيًا عندما تضغط زر حترير 
 متر في 5.0الغالق في ظروف إضاءة خافتة. يعمل الضوء في مدى يتراوح بني

 متر في أقصى موضع تقريب.4.5 أقصى موضع زاوية واسعة وما يقرب من
الحظ أنه في بعض أوضاع التصوير أو مناطق التركيز البؤري، قد ال يضيء •

ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي.
ال يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي.إيقاف

 k  زر  زوم رقمي   z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار
 (إعداد التهيئة تشغيل

يتم متكني زوم رقمي.املبدئية)

Z قص

تكون نسبة الزوم مقيدة ضمن النطاق الذي ال تتدهور فيه جودة الصورة 
)A 65.(
 أو a 5184×3888ال يتوافر زوم رقمي عندما يكون حجم الصورة هو •

b  5184×2920 أو H  3888×3888.
 أثناء تشغيليعمل هذا اإلعداد بنفس الطريقة التي يعمل بها إعداد •

تسجيل الفيلم.
يتم إلغاء متكني زوم رقمي.إيقاف
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

إعدادات الصوت

إيقاف تلقائي

).A 19اضبط الوقت املنقضي قبل دخول الكاميرا وضع االستعداد (
. دقيقة30 أو  دقائق5 (إعداد التهيئة املبدئية) أو دقيقة واحدة أو  ثانية30ميكنك اختيار 

Cإعداد وظيفة إيقاف تلقائي
يتم تثبيت الوقت املنقضي قبل دخول الكاميرا وضع االستعداد في املواقف التالية:

)دقيقة واحدةأو   ثانية30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 5: حترير تلقائيعند التصوير بواسطة •
دقيقة  أو  ثانية30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 5: مؤقت ابتسامةعند التصوير بواسطة •

)واحدة
)دقيقة واحدةأو   ثانية30 دقائق (عند ضبط إيقاف تلقائي على 3عند عرض إحدى القوائم: •
 دقيقةHDMI : 30عند توصيل كابل •
 دقيقة30: االتصال بجهاز ذكيعند انتظار إلمتام االتصال بواسطة •

 k  زر  إعدادات الصوت    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار

صوت الزر
 (إعداد التهيئة املبدئية)، فإن الكاميرا تصدر صافرة تشغيلعند اختيار 

واحدة عند إجراء العمليات، وصافرتني عند إمتام التركيز البؤري على الهدف 
وثالث صافرات عند حدوث خطأ. يصدر أيًضا صوت شاشة الترحيب.

صورة يتم إلغاء متكني األصوات عند استخدام وضع املشهد •
.شخصية حليوان أليف

صوت الغالق
 (إعداد التهيئة املبدئية)، فإن صوت الغالق يصدر عند تشغيلعند اختيار 
حترير الغالق.

ال يصدر صوت الغالق عند تسجيل األفالم أو عند استخدام وضع املشهد •
.صورة شخصية حليوان أليف أو صورة بانوراما سهلة

 k  زر  إيقاف تلقائي    z أيقونة قائمة    d اضغط زر 
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

تهيئة البطاقة/تهيئة الذاكرة

استخدم هذا اخليار لتهيئة بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية.
تعمل تهيئة بطاقات الذاكرة أو الذاكرة الداخلية على حذف جميع البيانات بصفة 

. تأكد من حفظ الصور الهامة إلى كمبيوتر دائمة. ال ميكن استرجاع البيانات التي مت حذفها
قبل التهيئة.

قد ال تتمكن من حتديد هذا اإلعداد أثناء إنشاء اتصال السلكي.•
تهيئة بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة في الكاميرا.•
.k في قائمة اإلعداد، ثم اضغط زر تهيئة البطاقةحدد •

تهيئة الذاكرة الداخلية
انزع بطاقة الذاكرة من الكاميرا.•
.k في قائمة اإلعداد، ثم اضغط زر تهيئة الذاكرةحدد •

.k على الشاشة التي يتم عرضها واضغط زر تهيئةلبدء التهيئة، اختر 
جتنب إطفاء الكاميرا أو فتح غطاء حجيرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة أثناء عملية التهيئة.•

Languageاللغة/

حدد لغة لعرض القوائم والرسائل اخلاصة بالكاميرا.

 k زر  تهيئة الذاكرة/تهيئة البطاقة     z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

 k زر  Languageاللغة/    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

MMM

MMM



154
استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

تعليق على صورة

أرفق تعليًقا سبق وأن مت تسجيله على الصور التي سيتم التقاطها.
ميكنك طباعة التعليق املُرفق على الصور التي سيتم إرسالها إلى أي جهاز ذكي باستخدام تطبيق 

SnapBridge يجب عليك تهيئة تطبيق .SnapBridge مسبًقا. تصفح مساعدة تطبيق 
SnapBridge.عبر اإلنترنت ملزيد من املعلومات 

.ViewNX-iُميكنك أيًضا التحقق من التعليق املُرفق باستخدام بيانات تعريف برنامج 

Cعرض تعليقات على الصورة
ال يتم عرض تعليقات على الصورة حتى لو مت عرض الصور على الكاميرا.

 k زر  تعليق على صورة    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار

إرفاق تعليق

يتم إرفاق تعليق مسجل بواسطة 
 على الصور.إدخال تعليق

، K واضغط إرفاق تعليقحدد •
وضع عالمة في خانة االختيار 

)w.(
، يتم متكني kعندما تضغط زر 

اإلعداد، وسيتم إرفاق التعليق 
على الصور التي يتم التقاطها 

فيما بعد.

إدخال تعليق
 حرًفا ورقًما.36ميكنك تسجيل تعليق يصل طوله إلى 

، لعرض شاشة اإلدخال.K، واضغط إدخال تعليقحدد •
) ملعلومات حول A 144" (تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النصانظر "

طريقة اإلدخال.
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

معلومات حقوق النسخ

أرفق معلومات حقوق النسخ التي سبق وأن مت تسجيلها على الصور التي سيتم التقاطها.
ميكنك طباعة معلومات حقوق النسخ املُرفقة على الصور التي سيتم إرسالها إلى أي جهاز ذكي 

 مسبًقا. تصفح مساعدة SnapBridge. يجب عليك تهيئة تطبيق SnapBridgeباستخدام تطبيق 
 عبر اإلنترنت ملزيد من املعلومات.SnapBridgeتطبيق 

.ViewNX-iُميكنك أيًضا التحقق من معلومات حقوق النسخ املُرفقة باستخدام بيانات تعريف برنامج 

Bمالحظات حول معلومات حقوق النسخ
ملنع االستخدام غير املشروع ألسماء الفنان ومالك حقوق النسخ عند إقراض أو نقل ملكية الكاميرا، احرص •

. احرص أيًضا على أن يكون اسم الفنان واسم إرفاق معلومات حقوق النسخعلى إلغاء متكني إعداد 
مالك حقوق النسخ فارغني.

معلومات حقوق ال تتحمل نيكون املسؤولية عن أي نوع من املتاعب أو األضرار الناجمة عن استخدام •
.النسخ

Cعرض معلومات حقوق النسخ
ال يتم عرض معلومات حقوق النسخ حتى لو مت عرض الصور على الكاميرا.•
 حقوق النسخ وحقوق النسخ، سيتم فقط إرفاق الفنان لكل من حقوق النسخعند إدخال معلومات •

.SnapBridgeإلى الصور في تطبيق 

 k زر  معلومات حقوق النسخ    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار

إرفاق معلومات 
حقوق النسخ

يتم إرفاق معلومات حقوق النسخ 
حقوق  و الفناناملسجلة بواسطة 

 على الصور.النسخ
إرفاق معلومات حقوق حدد •

، وضع عالمة في K واضغط النسخ
). عندما تضغط زر wخانة االختيار (

k يتم متكني اإلعداد، وسيتم إرفاق ،
معلومات حقوق النسخ على الصور 

التي يتم التقاطها فيما بعد.

الفنان
 حرًفا ورقًما.36ميكنك تسجيل اسم فنان يصل طوله إلى 

تشغيل لوحة مفاتيح ، لعرض شاشة اإلدخال. انظر "K، واضغط الفنانحدد •
) ملعلومات حول طريقة اإلدخال.A 144" (إدخال النص

حقوق النسخ
 حرًفا ورقًما.54ميكنك تسجيل اسم مالك حقوق النسخ يصل طوله إلى 

تشغيل ، لعرض شاشة اإلدخال. انظر "K، واضغط حقوق النسخحدد •
) ملعلومات حول طريقة اإلدخال.A 144" (لوحة مفاتيح إدخال النص
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

بيانات املوقع

اضبط ما إذا كان ستتم إضافة معلومات موقع التصوير إلى الصور التي تقوم بالتقاطها من عدمه.

 k زر  بيانات املوقع    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار
احلصول من جهاز 

ذكي
 إلضافة معلومات املوقع من اجلهاز الذكي إلى الصور التي تقوم نعمحدد 

.SnapBridgeبالتقاطها. قم بتمكني وظيفة معلومات املوقع في تطبيق 

املوضع
اعرض معلومات املوقع التي مت احلصول عليها.

ال يتم حتديث املعلومات بينما يتم عرضها.•
 مرة أخرى.املوضعلتحديثها، قم بإجراء 
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استخدام القائمة

قائمة اإلعداد

شحن بالكمبيوتر

Bمالحظات حول شحن بالكمبيوتر
عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر، يتم تشغيلها وتبدأ في الشحن. عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يتوقف •

الشحن.
 ساعات. يزداد وقت الشحن عند نقل الصور أثناء شحن البطارية.4يستغرق شحن البطارية الفارغة متاًما نحو •
دقيقة بعد انتهاء شحن 30يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا إذا لم يكن هناك أي اتصال بالكمبيوتر ملدة •

البطارية.

Bعندما يومض مصباح الشحن بسرعة باللون األخضر
ال ميكن إجراء عملية الشحن، ويحتمل أن يكون ذلك بسبب أحد األسباب املبينة أدناه.

° 5درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن. اشحن البطارية داخل املبنى في درجة حرارة محيطة تتراوح بني •
° مئوية.35مئوية و 

 بشكل صحيح أو USB غير متصل بشكل صحيح، أو البطارية بها عطل. تأكد من اتصال كابل USBكابل •
استبدل البطارية إذا لزم األمر.

الكمبيوتر في وضع السكون وال يقوم بتزويد الطاقة. قم بتنشيط الكمبيوتر وإعادته للتشغيل.•
ال ميكن شحن البطارية ألن الكمبيوتر ال يقوم بتزويد الكاميرا بالطاقة وهذا بسبب إعدادات الكمبيوتر أو •

مواصفاته.

 k زر  شحن بالكمبيوتر    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

الوصفاخليار

a
 (إعداد تلقائي 

التهيئة املبدئية)
)، يتم شحن A 102عند توصيل الكاميرا بكمبيوتر قيد التشغيل (

البطارية املوجودة داخل الكاميرا تلقائيًا باستخدام الطاقة املتوفرة من 
الكمبيوتر.

ال يتم شحن البطارية املوجودة داخل الكاميرا عند توصيل الكاميرا إيقاف
بالكمبيوتر.

MMM
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قائمة اإلعداد

إعادة ضبط الكل

، ستتم إعادة إعدادات الكاميرا إلى قيم التهيئة املبدئية.إعادة ضبطعند اختيار 
تتم كذلك استعادة إعدادات قائمة الشبكة إلى قيمها االفتراضية.•
.Languageاللغة/ أو منطقة التوقيت والتاريخال يتم إعادة ضبط بعض اإلعدادات مثل •
قد ال تتمكن من حتديد هذا اإلعداد أثناء إنشاء اتصال السلكي.•

Cإعادة ضبط ترقيم امللف
"، احذف جميع الصور احملفوظة في بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية قبل 0001إلعادة ضبط ترقيم امللف إلى "

.إعادة ضبط الكلاختيار 

تعليم التوافق

يعرض بعًضا من عالمات تعليم التوافق التي تتوافق معها الكاميرا.

Firmwareنسخة 

يعرض النسخة احلالية من البرنامج الثابت للكاميرا.
قد ال تتمكن من حتديد هذا اإلعداد أثناء إنشاء اتصال السلكي.•

 k زر  إعادة ضبط الكل    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

 k زر  تعليم التوافق    z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

 k  زر  Firmwareنسخة     z أيقونة قائمة    dاضغط زر 

MMM

MMM
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مالحظات حول وظائف االتصاالت الالسلكية

القيود املفروضة على األجهزة الالسلكية
يتوافق جهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي املرفق مع هذا املنتج مع التنظيمات الالسلكية في بلد الشراء 

 أو EUوهو غير مخصص لالستخدام في البالد األخرى (املنتجات التي مت شراؤها في دول االحتاد األوروبي 
 ال تتحمل Nikon ميكن استخدامها في أي مكان ضمن نطاقها). EFTAمنظمة التجارة احلرة األوروبية 

مسؤولية االستخدام في بالد أخرى. ينبغي على املستخدمني غير املتأكدين من البلد األصلي للشراء 
معتمد. ينطبق هذا القيد على Nikon احمللي اخلاص بهم أو ممثل خدمة Nikonاستشارة مركز خدمة 

التشغيل الالسلكي فقط وليس على أي استخدام آخر للمنتج.
األمن

رغم أن واحدة من مزايا هذا املنتج هي السماح لآلخرين باالتصال احلر لتبادل البيانات عبر الالسلكي في أي 
مكان خالل نطاقه فإنه قد يحدث ما يلي ما لم يتم متكني خاصية األمن:

سرقة البيانات: قد يقوم بعض األشخاص اجملهولني باعتراض االنبعاثات الالسلكية لسرقة ُمعرِّفات •
املستخدم وكلمات املرور وأية معلومات شخصية أخرى.

الوصول غير املرخص: قد يقوم بعض املستخدمني غير املرخص لهم بالوصول إلى الشبكة وتبديل •
البيانات أو القيام بإجراءات مسيئة أخرى. الحظ أنه بسبب تصميم الشبكات الالسلكية، قد تتيح 

 غير مسؤولة عن Nikonالهجمات املوجهة الوصول غير املرخص حتى مع متكني خاصية األمن. 
البيانات أو املعلومات املتسربة والتي قد حتدث أثناء نقل البيانات.

ال حتاول الوصول إلى الشبكات التي ال يسمح لك باستخدامها، حتى لو كان يتم عرضها على الهاتف •
الذكي أو اجلهاز اللوحي اخلاص بك. فالقيام بذلك قد يتم اعتباره مبثابة وصول غير مصرح به. ميكنك 

فقط الوصول إلى الشبكات التي يسمح لك باستخدامها.
إدارة املعلومات الشخصية وإخالء املسؤولية

معلومات املستخدم التي مت تسجيلها وتهيئتها بواسطة املنتج مبا في ذلك إعدادات اتصال شبكة •
محلية السلكية واملعلومات الشخصية األخرى عرضة للتغيير والفقد من جراء خطأ التشغيل أو 

الكهرباء الساكنة أو اخللل الوظيفي أو اإلصالح أو طرق املعاجلة األخرى. احتفظ دائًما بنسخ منفصلة 
 ليست مسؤولة عن أية تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو خسائر في Nikonمن املعلومات الهامة. 

.Nikonاألرباح قد تنتج عن تغيير أو فقد في احملتوى والتي ال تعزى لشركة 
 في قائمة اإلعداد إعادة ضبط الكلقبل التخلص من هذا املنتج أو نقله إلى مالك آخر، قم بإجراء •

)A 117 حلذف جميع معلومات املستخدم املسجلة واملهيئة بواسطة املنتج، مبا في ذلك إعدادات (
اتصال شبكة محلية السلكية واملعلومات الشخصية األخرى.

•Nikon ال تتحمل مسؤولية أية تلفيات قد تنجم عن االستخدام غير املرخص لهذا املنتج من قبل 
أطراف خارجية في حالة فقدان املنتج أو تعرضه للسرقة.

مالحظات حول وظائف االتصاالت الالسلكية
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احتياطات عند تصدير هذا املنتج أو نقله إلى اخلارج
). ال يتطلب التصدير تصريًحا EARيخضع هذا املنتج لرقابة "لوائح إدارة التصدير في الواليات املتحدة" (

من حكومة الواليات املتحدة جلميع الدول باستثناء ما يلي، والتي تخضع، حتى وقت كتابة هذه السطور، 
للحظر أو لضوابط رقابية خاصة. كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، والسودان وسوريا (القائمة عرضة للتغيير).

إقرار املطابقة (أوروبا)
 تتوافق مع املتطلبات األساسية وأحكام COOLPIX A900تصرح هنا شركة نيكون أن الكاميرا 

 األخرى ذات الصلة. ميكن مراجعة إقرار املطابقة على الرابطEC/5/1999التوجيه 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
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العناية باملنتج

) A vi-viii" (من أجل سالمتكالتزم باالحتياطات املبينة أدناه باإلضافة إلى التحذيرات الواردة في باب "
عند استخدام اجلهاز أو تخزينه.

الكاميرا
ال تعرض الكاميرا ألي صدمات عنيفة

قد يحدث خلل باملنتج إذا تعرض إلى صدمة قوية أو اهتزاز. باإلضافة إلى ذلك، ال تلمس أو تضغط بقوة على 
العدسة أو غطاء العدسة.
حافظ عليه جاًفا

سيتعرض اجلهاز للتلف عند غمره في املياه أو تعريضه ملستويات عالية من الرطوبة.
تفادى التغيرات املفاجئة في درجات احلرارة

قد تؤدي التغيرات املفاجئة في درجات احلرارة عند الدخول أو اخلروج من مبنى دافئ في يوم بارد على سبيل املثال 
إلى حدوث تكاثف داخل اجلهاز. ملنع التكاثف، ضع اجلهاز في حقيبة حمل أو حقيبة بالستيكية قبل تعريضه 

لتغيرات مفاجئة في درجات احلرارة.
ابتعد عن احلقول املغناطيسية القوية

ال تقم باستخدام هذا اجلهاز أو تخزينه بجوار أجهزة تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية قوية أو حقول 
مغناطيسية. قد يؤدي القيام بذلك إلى فقد البيانات أو تعطل الكاميرا.

ال توجه العدسة إلى مصادر ضوء ساطع لفترات طويلة
جتنب توجيه العدسة إلى الشمس أو مصادر ضوء ساطع أخرى لفترات طويلة عند استخدام الكاميرا أو تخزينها. 

قد يتسبب الضوء املكثف في تلف مستشعر الصورة، أو يعطي تأثير ضبابي أبيض يجعل الصور غير واضحة.
قم بإيقاف تشغيل املنتج قبل إزالة أو فصل مصدر الطاقة أو بطاقة 

الذاكرة
ال تقم بإزالة البطارية واملنتج قيد التشغيل أو أثناء حفظ الصور أو حذفها. قد يؤدي فصل الطاقة بشكل مفاجئ 

في هذه احلاالت إلى فقد البيانات أو تلف بطاقة الذاكرة أو الدوائر الكهربية الداخلية.

العناية باملنتج
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العناية باملنتج

مالحظات حول الشاشة
تتم صناعة الشاشات (مبا في ذلك وحدات معني املنظر اإللكترونية) بتقنيات عالية الدقة بحيث يكون ما ال يقل •

 % منها تالًفا أو مفقودًا. ومن ثم فإن تلك الشاشات 0.01 % من البكسالت فعاالً، وما ال يزيد عن 99.99عن 
قد حتتوي على بكسالت تكون مضاءة دائًما (أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) أو مظلمة دائًما (سوداء)، وهذا ال 

يعد خلالً وظيفيًا وليس له تأثير على الصور التي يتم تسجيلها بواسطة اجلهاز.
قد يكون من الصعب رؤية الصور املعروضة على الشاشة في اإلضاءة الساطعة.•
ال تضغط على الشاشة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو قصور في األداء. إذا تعرضت شاشة الكاميرا للكسر، فيجب •

توخي احلذر لتجنب اإلصابة بسبب الزجاج املكسور وملنع الكريستال السائل الذي ينساب من الشاشة من 
مالمسة البشرة أو الدخول إلى العينني أو الفم.

البطارية
احتياطات االستخدام

الحظ أن البطارية قد تصبح ساخنة بعد االستخدام.•
 °مئوية حيث قد يؤدي ذلك 40 °مئوية أو أعلى من 0ال تستخدم البطارية في درجات حرارة محيطة أقل من •

إلى تلف أو قصور في األداء.
إذا الحظت أية أمور غير طبيعية، مثل فرط احلرارة، أو خروج دخان أو رائحة غير عادية من الكاميرا أو شاحن •

 معتمد.Nikonالبطارية، فتوقف عن االستخدام فورًا وقم باستشارة بائع التجزئة لديك أو ممثل خدمة 
بعد إزالة البطارية من الكاميرا أو شاحن البطارية االختياري، ضع البطارية في حاوية بالستيكية، إلخ. بغرض •

عزلها.
شحن البطارية

حتقق من مستوى شحن البطارية قبل استخدام الكاميرا وقم باستبدال البطارية أو شحنها إذا لزم األمر.
°مئوية قبل االستخدام.35 °مئوية إلى 5اشحن البطارية في مكان داخلي تتراوح درجة حرارته احمليطة من •
قد تتسبب درجة حرارة البطارية العالية في منع البطارية من الشحن بشكل سليم أو كامل، وقد تقلل من •

كفاءة البطارية. الحظ أن البطارية قد تصبح ساخنة بعد االستخدام؛ انتظر حتى تبرد البطارية قبل شحنها. 
عند شحن البطارية املوجودة بداخل هذه الكاميرا بواسطة محول التيار املتردد اخلاص بالشحن أو الكمبيوتر، 

 °مئوية.50 °مئوية أو أعلى من 0فلن يتم شحن البطارية في درجات حرارة أقل من 
ال تستمر في شحن البطارية مبجرد أن تصبح كاملة الشحن فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أداء البطارية.•
قد تزداد درجة حرارة البطارية أثناء الشحن. ومع ذلك، ال يعد هذا خلالً وظيفيًا.•

حمل بطاريات احتياطية
احمل معك بطاريات احتياطية كاملة الشحن كلما كان ذلك ممكنًا عند القيام بالتصوير في املناسبات الهامة.

استخدام البطارية في األجواء الباردة
في األيام الباردة، تقل في املعتاد سعة البطاريات. ولن يتم تشغيل هذه الكاميرا في حالة استعمال بطارية قد نفد 

الشحن فيها. واحتفظ ببطاريات احتياطية في مكان دافئ وقم بتبديل البطاريات حسب الضرورة. عندما يكون اجلو دافئًا، 
قد تسترد البطارية الباردة بعض الشحن فيها.
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أطراف توصيل البطارية
قد حتول األوساخ التي تصيب أطراف توصيل البطارية دون أداء الكاميرا لوظيفتها. إذا تعرضت أطراف توصيل 

البطارية لألوساخ، فامسحها جيًدا بقطعة قماش جافة ونظيفة قبل االستخدام.
شحن بطارية فارغة

عند تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها والبطارية املوجودة بها فارغة، قد يؤدي ذلك إلى تقليل العمر االفتراضي 
للبطارية. اشحن البطارية الفارغة قبل االستخدام.

تخزين البطارية
قم دائًما بإزالة البطارية من الكاميرا أو شاحن البطارية االختياري في حالة عدم استخدامها. ستصدر من •

البطارية كميات ضئيلة من التيار عند إدخالها في الكاميرا، حتى في حالة عدم استخدامها. وهذا قد يؤدي إلى 
إفراغ البطارية بشكل مفرط وتوقفها متاًما عن العمل.

أعد شحن البطارية مرة كل ستة أشهر على األقل وفرّغها متاًما قبل إعادتها للتخزين.•
ضع البطارية في حاوية بالستيكية، الخ. وذلك لعزلها واحفظها في مكان بارد. ينبغي تخزين البطارية في مكان •

 °مئوية. ال تخزن البطارية في أماكن حارة أو شديدة البرودة.25 °مئوية إلى 15جاف تتراوح درجة حرارته من 
العمر االفتراضي للبطارية

يشير االنخفاض امللحوظ في فترة احتفاظ البطارية كاملة الشحن بطاقتها إلى ضرورة تبديلها، وذلك عند 
استخدامها في درجة حرارة الغرفة. قم بشراء بطارية جديدة.

إعادة تدوير البطاريات
استبدل البطارية عندما تعجز عن االحتفاظ بالشحن. تعتبر البطاريات املستعملة موردًا قيًما للطاقة. يرجى إعادة 

تدوير البطاريات املستعملة وفًقا للوائح احمللية.

شحن بواسطة محول التيار املترددمحول 
•EH-73P مخصص لالستخدام مع األجهزة املتوافقة فقط. ال تستخدمه شحن بواسطة محول التيار املتردد 

مع جهاز من أي طراز أو موديل آخر.
 قد يؤدي إلى UC-E21 آخر خالف USB. فاستخدام كابل UC-E21 آخر خالف USBال تستخدم كابل •

زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
شحن بواسطة  EH-73Pجتنب متاًما، حتت أي ظرف، استعمال طراز أو موديل آخر من محول التيار املتردد خالف •

 املتوفر جتاريًا أو أي شاحن بطارية خاص بهاتف USB، وال تستخدم محول التيار املتردد طراز محول التيار املتردد
محمول. قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.

 هرتز. عند 50/60 فولت، 240-100 متوافًقا مع املآخذ الكهربية ذات تيار متردد بجهد EH-73Pيعد •
االستخدام في دول أخرى، استخدم مهايئ قابس (متوافر جتاريًا) حسبما يستلزم األمر. ملزيد من املعلومات حول 

مهايئات القابس، استشر وكيل السفر لديك.
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بطاقات الذاكرة
احتياطات االستخدام

) فقط. Secure Digital)  A 185استخدم بطاقات الذاكرة •
التزم باالحتياطات املوضحة في الدليل الوارد مع بطاقة الذاكرة.•
ال تضع أية ملصقات أو عالمات على بطاقات الذاكرة.•

التهيئة
ال تقم بتهيئة بطاقة الذاكرة بواسطة الكمبيوتر.•
عند إدخال بطاقة ذاكرة مت استعمالها في أجهزة أخرى في هذه الكاميرا للمرة األولى، تأكد من تهيئتها مع هذه •

الكاميرا. نحن نوصي بتهيئة بطاقات الذاكرة اجلديدة مع هذه الكاميرا قبل استعمالها في هذه الكاميرا.
الحظ أن تهيئة الذاكرة بشكل دائم يؤدي إلى حذف جميع الصور وغيرها من البيانات •

 تأكد من عمل نسخ من أية صور ترغب في االحتفاظ بها قبل تهيئة بطاقة املوجودة في بطاقة الذاكرة.
الذاكرة.

 عند تشغيل الكاميرا، فإنه يجب البطاقة غير مهيئة. هل تود تهيئة البطاقة؟إذا ظهرت رسالة •
. انسخ البيانات الضرورية إلى كالتهيئة بطاقة الذاكرة. عند وجود أية بيانات ال ترغب في حذفها، حدد 

. سيتم عرض مربع حوار التأكيد. لبدء نعمالكمبيوتر، إلخ. إذا كنت ترغب في تهيئة بطاقة الذاكرة، حدد 
.kالتهيئة، اضغط زر 

ال تقم بالعمليات التالية أثناء التهيئة أو كتابة البيانات في بطاقة الذاكرة أو حذفها منها أو أثناء نقل البيانات •
إلى الكمبيوتر. عدم االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إلى فقد البيانات أو تلف الكاميرا أو بطاقة الذاكرة:

افتح غطاء فتحة حجيرة البطارية/بطاقة الذاكرة إلزالة/إدخال البطارية أو بطاقة الذاكرة.-
قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.-
افصل محول التيار املتردد.-
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التنظيف والتخزين

التنظيف
ال تستخدم الكحول أو التنر أو أية عناصر كيميائية متطايرة أخرى.

التخزين
انزع البطارية إذا كنت لن تستخدم 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 سيئة التهوية أو املعرضة لدرجة رطوبة تتجاوز •
 °مئوية50- °مئوية أو أعلى من 10في أماكن معرضة لدرجات حرارة أقل من •
بجوار أجهزة تصدر حقول كهرومغناطيسية قوية مثل أجهزة التلفاز والراديو.•

.)A 162"  (العناية باملنتج" في )A 163"  (البطارية"لتخزين البطارية، التزم باالحتياطات الواردة في 

التنظيف والتخزين

العدسة

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). إلزالة بصمات األصابع أو البقع األخرى التي ال ميكن إزالتها باملروحة، امسح 
العدسات بقطعة من القماش الناعم في حركة لولبية تبدأ في مركز العدسة وتتحرك إلى 
احلواف. إذا لم تنجح تلك الطريقة، فقم بتنظيف العدسة باستخدام قطعة قماش مبللة 

مبنظف جتاري خاص بالعدسات.

الشاشة
قم بإزالة األتربة أو النسالة باستخدام مروحة. إلزالة بصمات األصابع أو أية بقع أخرى، قم 
بتنظيف الشاشة باستخدام قطعة من القماش الناعم اجلاف وكن حذرًا كيال 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 قليالً مباء نقي وجففها 
خلل ال يدخل حتت نطاق الضمان.الحظ أن دخول عناصر غريبة داخل الكاميرا قد يؤدي إلى حدوث بعناية شديدة. 
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رسائل اخللل

راجع اجلدول أدناه إذا ظهرت أية رسالة خلل.
رسائل اخللل

Aالسبب/احللالشاشة

درجة حرارة البطارية 
يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا. انتظر حتى تبرد درجة حرارة عالية. ستنطفئ الكاميرا.

—الكاميرا أو البطارية قبل استئناف استخدامها مرة أخرى. ستنطفئ الكاميرا لتفادي 
االحماء.

بطاقة الذاكرة محمية من 
النسخ.

مفتاح احلماية من الكتابة في وضع "القفل".
—قم بتحريك مفتاح احلماية من الكتابة إلى موضع "الكتابة".

ال ميكن استعمال هذه 
البطاقة.

استخدم بطاقة ذاكرة معتمدة.•حدث خطأ أثناء دخول بطاقة الذاكرة.
تأكد أن األطراف نظيفة.•
تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح.•

10 ال ميكن قراءة هذه 
البطاقة.

البطاقة غير مهيئة. هل 
تود تهيئة البطاقة؟

لم يتم تهيئة بطاقة الذاكرة لالستعمال في الكاميرا.
تقوم التهيئة بحذف جميع البيانات من بطاقة الذاكرة. إذا كنت 

 كالبحاجة إلى االحتفاظ بنسخ من أي صور، احرص على اختيار 
واحفظ النسخ على كمبيوتر أو وسيط آخر قبل تهيئة بطاقة 

 لتهيئة بطاقة الذاكرة.k واضغط زر نعمالذاكرة. اختر 
10 ،165

21، 10احذف الصور أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة.الذاكرة ممتلئة.

ال ميكن حفظ الصورة.

حدث خطأ أثناء حفظ الصورة.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة، أو هيئ بطاقة الذاكرة أو الذاكرة 

الداخلية.
10 ،153

نفدت أرقام امللفات من الكاميرا.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة، أو هيئ بطاقة الذاكرة أو الذاكرة 

الداخلية.
10 ،153

ال توجد مساحة كافية حلفظ النسخة.
21احذف صورًا من الوجهة.

176، 81ال ميكن تعديل الصورة.ال ميكن تعديل الصورة.

ال ميكن تسجيل فيلم.
حدث خطأ انتهاء املهلة الزمنية أثناء حفظ الفيلم على بطاقة 

الذاكرة.
اختر بطاقة ذاكرة ذات سرعة كتابة أكبر.

90 ،185
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رسائل اخللل

الذاكرة ال حتتوي على صور.
ال توجد صور على الذاكرة الداخلية أو على بطاقة الذاكرة.

10أخرج بطاقة الذاكرة لعرض الصور في الذاكرة الداخلية.•
لنسخ الصور احملفوظة في ذاكرة الكاميرا الداخلية على بطاقة •

 في قائمة العرض.نسخ الختيار dالذاكرة، اضغط زر 
112

ال يحتوي امللف على بيانات 
صورة.

لم يتم إنشاء امللف أو حتريره بواسطة هذه الكاميرا.
ال ميكن عرض امللف على هذه الكاميرا.

اعرض امللف باستخدام كمبيوتر أو اجلهاز املستخدم في إنشاء هذا 
امللف أو حتريره.

—
ال ميكن عرض هذا امللف.

جميع الصور مخفية.
ال تتوافر صور لعرض الشرائح، إلخ.•

— ال توجد صور ميكن عرضها على شاشة اختيار الصورة محددة •
للحذف.

الصورة محمية.ال ميكن حذف هذه الصورة.
140قم بتعطيل احلماية.

ابرز الفالش لألعلى.

، ميكن اختيار مشهد تلقائيعندما يكون وضع املشهد هو •
التقاط الصورة حتى إذا مت خفض الفالش ولكن الفالش لن 

ينطلق.

36

اضاءة  أو صورة ليليةعندما يكون وضع املشهد هو •
، فيجب أن ترفع الفالش إيقاف على HDR مع ضبط خلفية

اللتقاط الصورة.

37 ،39

عند تصوير أفالم سريعة أو ضبط وضع التصوير على وضع عرض ال توجد بطاقة.
—األفالم القصيرة، أدخل بطاقة الذاكرة. 

الوصول غير متاح.

تعذر على الكاميرا استقبال إشارة االتصال من الهاتف الذكي.
قم بتوصيل الكاميرا السلكيًا باجلهاز الذكي مرة أخرى.

25 بالكاميرا.NFCاملس أي جهاز ذكي متوافق مع •
112 في قائمة الشبكة.االتصال بجهاز ذكياختر •

قم بإيقاف تشغيل 
الكاميرا ثم تشغيلها مرة 

أخرى.
إذا استمر اخللل بالظهور، فاتصل بالبائع أو ممثل خدمة نيكون 

—معتمد.

حدث خطأ أثناء االتصال بالطابعة.خلل في االتصاالت
USB.104قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وأعد توصيل كابل 

خلل في النظام
حدث خلل في الدائرة الداخلية للكاميرا.

أوقف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وإعادة إدخالها، ثم تشغيل 
الكاميرا. إذا استمر اخللل بالظهور، فاتصل بالبائع أو ممثل خدمة 

نيكون معتمد.
170

Aالسبب/احللالشاشة



169
مالحظات فنية

رسائل اخللل

راجع دليل التعليمات املرفق مع طابعتك للمزيد من اإلرشادات واملعلومات.٭

خلل في الطابعة: حتقق 
من بيانات الطابعة.

 الستئناف k واضغط زر استئنافبعد حل املشكلة، اختر 
—الطباعة.٭

خلل في الطابعة: حتقق 
من الورق.

 الستئناف k، واضغط زر استئنافحّمل حجم الورق احملدد، واختر 
—الطباعة.٭

خلل في الطابعة: احتباس 
الورق.

 الستئناف k واضغط زر استئنافقم بإخراج الورق احملتبس، وحدد 
—الطباعة.٭

خلل في الطابعة: نفد 
الورق.

 الستئناف k، واضغط زر استئنافحّمل حجم الورق احملدد، واختر 
—الطباعة.٭

خلل في الطابعة: حتقق 
من احلبر.

هناك مشكلة في حبر الطابعة.
 الستئناف k ثم اضغط زر استئنافحتقق من احلبر، وحدد 

الطباعة.٭
—

خلل في الطابعة: نفد 
احلبر.

 k ثم اضغط زر استئنافاستبدل خرطوشة احلبر، وحدد 
—الستئناف الطباعة.٭

خلل في الطابعة: ملف 
تالف.

توجد مشكلة تتعلق مبلف الصورة املراد طباعتها.
—٭ إللغاء عملية الطباعة.k واضغط زر الغاءحدد 

Aالسبب/احللالشاشة
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إذا لم تنجح الكاميرا في أداء وظائفها كما هو متوقع، فارجع إلى قائمة املشكالت الشائعة أدناه قبل 
 معتمد. Nikonاستشارة البائع لديك أو ممثل خدمة 

مشكالت التشغيل والشاشة واإلعدادات

حتري اخللل وإصالحه

Aالسبب/احللاملشكلة

الكاميرا قيد 
التشغيل لكنها ال 

تستجيب.

انتظر حتى انتهاء التسجيل.•

—

إذا استمرت املشكلة، فأوقف تشغيل الكاميرا.•
إذا تعذر إيقاف تشغيل الكاميرا، فأزل البطارية أو البطاريات وأعد 

إدخالها أو، إذا كنت تستخدم محول تيار متردد، فقم بفصله وإعادة 
توصيله.

الحظ أنه رغم أن أية بيانات يتم تسجيلها حاليًا سيتم فقدانها، إال أن 
البيانات التي مت تسجيلها بالفعل لن تتأثر بإزالة مصدر الطاقة أو 

فصله.

ال ميكن تشغيل 
الكاميرا.

، 11، 10نفدت شحنة البطارية.•
163

يتم متكني مفتاح الطاقة لعدة ثوان بعد إدخال البطارية. انتظر بضع •
ثواني قبل الضغط على مفتاح الطاقة.

—

يتم إيقاف تشغيل 
الكاميرا بدون حتذير.

يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة (وظيفة إيقاف •
تلقائي).

19

قد ال تعمل البطارية والكاميرا بشكل سليم في درجات احلرارة •
املنخفضة.

163

ارتفعت حرارة األجزاء الداخلية في الكاميرا. اترك الكاميرا مطفأة حتى •
تبرد األجزاء الداخلية، ثم حاول تشغيلها مجددًا.

—

الشاشة فارغة.

14الكاميرا في وضع اإليقاف.•
17نفدت شحنة البطارية.•
يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة (وظيفة إيقاف •

تلقائي).
19

يومض مصباح الفالش، عندما يكون الفالش قيد الشحن.•
انتظر حتى يكتمل الشحن.

57

—الكاميرا متصلة بتلفاز، أو كمبيوتر.•
—تصوير فيلم سريع قيد التنفيذ.•
 ويتم تشغيل Wi-Fiالكاميرا واجلهاز الذكي متصالن باستخدام اتصال •

الكاميرا بواسطة وحدة التحكم عن بعد.
—
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أصبحت الكاميرا 
ساخنة.

قد تصبح الكاميرا ساخنة عند استخدامها لفترة طويلة في تسجيل 
األفالم أو إرسال الصور، أو عند استخدامها في بيئات حارة؛ وال يعد ذلك 

خلالً وظيفيًا.
—

يتعذر شحن 
البطارية التي مت 

إدخالها في 
الكاميرا.

11تأكد من جميع التوصيالت•
عند توصيل الكاميرا بالكمبيوتر، فقد ال تقوم بالشحن لألسباب املبينة •

أدناه.
، 117، 112 في قائمة اإلعداد.شحن بالكمبيوتر مت حتديده خليار إيقاف-

157
—عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يتوقف شحن البطارية.-
ال ميكن شحن البطارية إذا لم يتم ضبط لغة عرض الكاميرا والتاريخ -

والوقت، أو إذا متت إعادة ضبط التاريخ والوقت بعد نفاد شحن بطارية 
ساعة الكاميرا. استخدم محول التيار املتردد اخلاص بالشحن لشحن 

البطارية.

14 ،171

—قد يتوقف شحن البطارية إذا حتول الكمبيوتر إلى وضع السكون.-
—وفًقا ملواصفات الكمبيوتر وإعداداته وحالته، قد يتعذر شحن البطارية.-

يصعب رؤية 
محتويات الشاشة.

املنطقة احمليطة ساطعة للغاية.•
—انتقل إلى مكان أكثر عتمة.-

، 117، 112اضبط درجة سطوع الشاشة•
147

 على Oيومض 
الشاشة.

التصوير،  على شاشةOفي حالة عدم ضبط ساعة الكاميرا، تومض •
 00:00ضبط الساعة بتاريخ "ويتم ضبط الصور واألفالم احملفوظة قبل

" على الترتيب. 00:0001/01/2016" و "00/00/0000
منطقة التوقيت اضبط الوقت والتاريخ الصحيحني خليار 

 في قائمة اإلعداد.والتاريخ
4 ،112 ،

117 ،145
تاريخ ووقت 

التسجيل غير 
صحيحني.

ساعة الكاميرا غير دقيقة مثل ساعات اليد التقليدية أو ساعات •
احلائط. قارن بشكل دوري بني الوقت في ساعة الكاميرا والوقت في 

ساعة أكثر دقة وأعد ضبطه حسب الضرورة.
يتم عرض أوضاع 
التحكم بالعرض 

على الشاشة.
إعدادات  في معلومات الصورة يُحدد خليار اخفاء معلومات

 في قائمة اإلعداد.الشاشة
4 ،112 ،

117 ،147

 غير ختم التاريخ
، 112، 4 لم يتم ضبطها في قائمة اإلعداد.منطقة التوقيت والتاريخمتوافر.

117 ،145

Aالسبب/احللاملشكلة



172
مالحظات فنية
حتري اخللل وإصالحه

ال يتم ختم التاريخ 
على الصور حتى ولو 

ختم مت متكني 
.التاريخ

، 112، 4ال يدعم وضع التصوير احلالي ختم التاريخ.•
117 ،149

73يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد ختم التاريخ.•
—ال ميكن ختم التاريخ على األفالم.•

يتم عرض شاشة 
إعداد منطقة 

التوقيت والتاريخ 
عند تشغيل 

الكاميرا.

نفدت طاقة البطارية االحتياطية؛ متت استعادة جميع اإلعدادات لقيم 
 يتم استخدام بطارية الساعة الداخلية لتشغيل ساعة الكاميرا •التهيئة املبدئية. قم بتهيئة إعدادات الكاميرا مرة أخرى.

واحلفاظ على إعدادات بعينها. تستغرق مدة الشحن لساعة البطارية 
 ساعات عند إدخال البطاريات في الكاميرا أو قم بتوصيل 10حوالي 

محول التيار املتردد (متوفر بشكل منفصل) إلى الكاميرا، وستعمل 
ساعة البطارية لعدة أيام حتى بعد إزالة بطارية الكاميرا.

—

إعادة ضبط إعدادات 
الكاميرا.

يصدر صوت عن 
الكاميرا.

 أو وضع التصوير، قد يصدر صوت مسموع عن AFوضع تبًعا إلعداد 
الكاميرا عندما تكون في وضع التركيز.

33 ،112 ،
115 ،129 ،
135

تعذر اختيار إحدى 
القوائم.

73بعض الوظائف ال ميكن استخدامها مع خيارات القائمة األخرى.•
. قم بإيقاف تشغيل Wi-Fiال تتوافر بعض القوائم عند توصيل •

.Wi-Fiالكاميرا وإنهاء اتصال 
—

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت التصوير
Aالسبب/احللاملشكلة

ال ميكن التبديل إلى 
USB.102 أو كابل HDMIافصل كابل وضع التصوير.

ال ميكن التقاط صور 
أو تسجيل أفالم.

أو اضغط على زر cعندما تكون الكاميرا في وضع العرض، اضغط زر •
).b)  eحترير الغالق أو على زر 

2 ،20

d.113عند عرض القوائم، اضغط على زر •
 مع اضاءة خلفية أو صورة ليليةعندما يكون وضع املشهد هو •

، أبرز الفالش لألعلى.إيقاف على HDRضبط 
35 ،57

57يتم شحن الفالش عندما يومض مصباح الفالش.•
 ويتم تشغيل Wi-Fiالكاميرا واجلهاز الذكي متصالن باستخدام اتصال •

الكاميرا بواسطة وحدة التحكم عن بعد.
30

، 11، 10نفدت شحنة البطارية.•
163

لم تتمكن الكاميرا 
من التركيز.

اختيار الهدف قريب للغاية. جرب التصوير باستخدام وضع املشهد •
 أو وضع التكبير.مقرب أو مشهد تلقائي

35 ،36 ،
38 ،61

69يصعب التركيز على الهدف.•
، 117، 112.تلقائي في قائمة اإلعداد على AFمساعدة اضبط •

151
—أطفئ الكاميرا ثم أعد 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 خلالً وظيفيًا.

لن تظهر الشرائط امللونة في الصور امللتقطة أو األفالم املسجلة. ومع 
 أو  اطار في الثانيةH  :120مستمر ذلك، عند استخدام 

HS ، قد تتم رؤية الشرائط امللونة في الصور امللتقطة أو األفالم  ×480/4
املسجلة.

—

الصور غير واضحة.

57، 19استخدم الفالش.•
، ISO.112 ،115قم بزيادة قيمة حساسية •

125
 عند تصوير صور ثابتة. قم بتمكني تقليل اهتزاز صورةقم بتمكني •

 عند تسجيل األفالم.تقليل اهتزاز فيلم
112 ،115 ،
117 ،136 ،
150

استخدم حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا (استخدام املؤقت الذاتي •
في نفس الوقت يكون أكثر فعالية).

60
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تظهر لطخات 
ساطعة في الصور 
امللتقطة بواسطة 

الفالش.

يعكس الفالش اجلزيئات املوجودة في الهواء. اخفض الفالش، واضبط إعداد 
57 (إيقاف).Wوضع الفالش على 

71يتم اختيار وضع تصوير يقيد الفالش.•الفالش ال ينطلق.
73يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد الفالش.•

ال ميكن استخدام 
الزوم الرقمي.

، 117، 112 في قائمة اإلعداد.قص أو إيقاف يتم ضبطه على زوم رقمي•
151

 d على خيارات الفيلمعند يبدأ تسجيل الفيلم بعد ضبط •
2160/30p)  4K UHD أو (c 2160/25p (4K UHD ،(

×.2يكون تكبير الزوم الرقمي مقيًدا على قرابة الضعف 

130 ,151

ال ميكن استخدام زوم رقمي مع أوضاع تصوير معينة أو عند استخدام •
إعدادات معينة في الوظائف األخرى.

74 ،112 ،
117 ،151

 حجم الصورة
غير متوافر.

73.حجم الصورةيتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد اخليار •
، يكون حجم صورة بانوراما سهلةعند ضبط وضع املشهد على •

الصورة ثابتًا.
44

ال يصدر صوت عند 
حترير الغالق.

 في قائمة إعدادات الصوت في صوت الغالق يُحدد خليار إيقاف
اإلعداد. ال يصدر أي صوت مع بعض أوضاع وإعدادات التصوير، حتى عند 

.تشغيلاختيار 
47 ،117 ،

152
ضوء مساعدة 
التركيز البؤري 

التلقائي ال يضيء.

، قد ال يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي بناًء على تلقائي في قائمة اإلعداد. حتى مع حتديد AFمساعدة  يُحدد خليار إيقاف
موضع منطقة التركيز البؤري أو وضع التصوير احلالي.

112 ،117 ،
151

تظهر الصور 
166العدسة متسخة. قم بتنظيف العدسة.ملطخة.

، 112، 38لم يتم ضبط توازن البياض أو تدرج اللون بشكل صحيح.األلوان غير طبيعية.
115 ،120

تظهر بكسالت 
ساطعة متباعدة 

عشوائيًا ("ضوضاء") 
في الصورة.

حيث إن الهدف معتم، فإن سرعة الغالق تكون أبطأ من الالزم أو 
 عالية عن الالزم. ميكن تقليل الضوضاء عن طريق:ISOحساسية 

57، 19استخدام الفالش•
، 115، 112 أقلISOتخصيص إعداد حساسية •

125

Aالسبب/احللاملشكلة
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الصور معتمة جًدا 

17نافذة الفالش محجوبة.•
183الهدف جتاوز املدى اخلاص بالفالش.•
64، 62اضبط تعويض التعريض الضوئي.•
، ISO.112 ،115قم بزيادة حساسية •

125
اضاءة الهدف خلفيته مضاءة. استخدم الفالش أو وضع املشهد •

.خلفية
19 ،39 ،
57

الصور ساطعة جًدا 
64، 62اضبط تعويض التعريض الضوئي..

ظهرت نتائج غير 
متوقعة عند ضبط 

 Vالفالش على 
(تلقائي مع تقليل 

حدوث العني 
احلمراء/تقليل العني 

احلمراء).

، وغير وضع الفالش إلى صورة ليليةاستخدام أي وضع تصوير آخر خالف 
 (تلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء/تقليل العني Vأي إعداد خالف 

احلمراء) وحاول التقاط الصورة مرة أخرى.
37 ،71

لم يتم تلطيف 
درجات لون البشرة.

42في بعض أحوال التصوير، قد ال يتم تلطيف درجات لون بشرة الوجه.•
بالنسبة للصور التي بها أربعة وجوه أو أكثر، جرب استخدام مؤثر •

 في قائمة العرض.تنقيح الرونق في تلطيف البشرة
83 ،112 ،

116

يستغرق حفظ 
الصور بعض الوقت. 

قد يستغرق حفظ الصور املزيد من الوقت في احلاالت التالية:
حينما تكون وظيفة تقليل الضوضاء قيد التشغيل، مثال عند التصوير •

في بيئة معتمة.
—

 (تلقائي مع تقليل حدوث العني Vعند ضبط وضع الفالش على •
احلمراء/تقليل العني احلمراء).

58

عند التقاط الصور في أوضاع املشهد التالية•
37صورة ليلية في محمولة-
37منظر طبيعي ليلي في محمولة-
-HDR 39اضاءة خلفية في تشغيل مضبوطة على
43صورة بانوراما سهلة-

42عند تطبيق وظيفة تلطيف البشرة أثناء التصوير•
123عند استخدام وضع التصوير املستمر•

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت العرض

تظهر قطاعات لها 
شكل اخلامت أو ألوان 

قوس قزح على 
الشاشة أو الصور.

عند التصوير باستخدام إضاءة خلفية أو عندما يكون هناك مصدر ضوء 
شديد القوة (مثال ضوء الشمس) داخل اإلطار، قد تظهر قطاعات لها 

شكل اخلامت أو ألوان قوس قزح (تشوه الصورة). قم بتغيير موضع مصدر 
الضوء، أو قم بتأطير الصورة بحيث ال يدخل مصدر الضوء في اإلطار، 

وحاول مرة أخرى.
—

Aالسبب/احللاملشكلة

ال ميكن عرض امللف.

قد يتعذر على هذه الكاميرا عرض الصور احملفوظة بواسطة موديل أو •
طراز آخر من الكاميرات الرقمية.

— يتعذر على هذه الكاميرا عرض األفالم املسجلة بواسطة موديل أو طراز •
آخر من الكاميرات الرقمية.

قد يتعذر على هذه الكاميرا عرض البيانات احملررة على الكمبيوتر.•

ال ميكن تكبير 
الصورة.

ال ميكن استخدام زوم العرض مع األفالم.•

—
قد يتعذر على هذه الكاميرا تكبير الصور امللتقطة بواسطة موديل 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.

بعض الصور يتعذر حتريرها. قد ال يتم حترير الصور التي مت حتريرها •
بالفعل مرة أخرى.

44 ،81

ال توجد مساحة فارغة كافية على بطاقة الذاكرة أو في الذاكرة •
الداخلية.

—

—يتعذر على هذه الكاميرا حترير الصور امللتقطة بواسطة كاميرات أخرى.•
—ال تتوافر وظائف التحرير املستخدمة للصور بالنسبة لألفالم.•

ال تستطيع هذه الكاميرا تدوير الصور امللتقطة بواسطة موديل أو طراز تعذر تدوير الصورة.
—آخر من الكاميرات الرقمية.

Aالسبب/احللاملشكلة
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مشكالت اجلهاز اخلارجي
Aالسبب/احللاملشكلة

ال ُميكن إنشاء 
اتصال السلكي 

بجهاز ذكي.٭

" عند إنشاء اتصال )SnapBridgeاالتصال بجهاز ذكي (انظر "•
23السلكي للمرة األولى.

28".إذا كان االتصال غير ناجحانظر أيًضا "•
ة.• ات التال في حالة إنشاء اتصال السلكي، قم بإجراء العمل

31أوقف تشغيل الكاميرا ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.-
—.SnapBridgeأعد تشغيل تطبيق -
31قم بإلغاء االتصال ثم قم بإنشاء اتصال مرة أخرى.-

را.قائمة الشبكةحتقق من إعدادات • 143 في الكام
.إيقاف تشغيل على وضع الطيراناضبط -
.متكني على اتصال الشبكة   بلوتوثاضبط -

إذا كانت الكاميرا مسجلة مع جهازين أو أكثر من األجهزة الذكية، •
   قائمة الشبكةفاختر اجلهاز الذكي الذي تريد االتصال به في 

 في الكاميرا. إذا مت تسجيل كاميرتني أجهزة متزاوجة   بلوتوث
، قم بتبديل االتصال على التطبيق.SnapBridgeأو أكثر في تطبيق 

143

—استخدم بطارية مشحونة بشكل كاف.•
10أدخل بطاقة ذاكرة مبساحة خالية كافية في الكاميرا.•
USB.102 أو كابل HDMIافصل كابل •
—، وظائف بيانات املوقع على اجلهاز الذكي.Wi-Fiقم بتمكني بلوتوث، •
   SnapBridge املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب •

 Auto link options(خيارات الربط التلقائي)    قم ،
. إذا كان قيد اإليقاف،  (الربط التلقائي)Auto linkبتمكني 

 و  (تنزيل الصور)Download picturesفيُمكن استخدام 
Remote photography التصوير الفوتوغرافي عن) 

، ولكن الصور لن ُميكن تنزيلها تلقائيًا.بُعد)

—

M

M
M

M
M
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ال ميكن حتميل 
الصور إلى جهاز 
ذكي يحتوي على 
اتصال السلكي مت 
إنشاؤه مع تطبيق 

SnapBridge٭.

قم بتنفيذ العمليات املوضحة أدناه عند التحميل تلقائيًا.•
   خيارات اإلرسال التلقائي   قائمة الشبكةاضبط -

143.نعم في الكاميرا على صور ثابتة

    SnapBridge املوجودة في تطبيق A- في عالمة التبويب -
 Auto link options(خيارات الربط التلقائي)    قم ،

. (الربط التلقائي)Auto linkبتمكني 
—

    SnapBridge املوجودة في تطبيق Aفي عالمة التبويب -
 Auto link options(خيارات الربط التلقائي)    قم ،

. (تنزيل تلقائي)Auto downloadبتمكني 
—

إرسال أثناء     بلوتوث    قائمة الشبكةإذا مت ضبط -
، قم بتشغيل الكاميرا أو تغيير إيقاف في الكاميرا على اإليقاف

.تشغيلاإلعداد إلى 
143

أدخل بطاقة ذاكرة في الكاميرا. ال ُميكن حتميل الصور احملفوظة في •
10الذاكرة الداخلية.

قد ال تتمكن من حتميل الصور أو قد يتم إلغاء التحميل أثناء تشغيل •
—الكاميرا.

وفًقا حلالة الكاميرا، قد ال تتمكن من حتميل الصور أو قد يتم إلغاء •
31التحميل.

31".إذا كان يتعذر حتميل الصور بنجاحانظر أيًضا "•
ال ُميكن إجراء 

التصوير 
الفوتوغرافي عن 

بُعد من جهاز ذكي 
ُمجهز باتصال 

السلكي مت إنشاؤه 
مع تطبيق 

SnapBridge٭.

ُمكن إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد إذا لم يتم إدخال بطاقة • ال 
را. أدخل بطاقة ذاكرة. 30ذاكرة في الكام

قد ال تتمكن من إجراء التصوير الفوتوغرافي عن بُعد أثناء تشغيل •
—الكاميرا.

وفًقا حلالة الكاميرا، قد ال تتمكن من إجراء التصوير الفوتوغرافي عن •
31بُعد.

ال ُميكن تنزيل الصور 
الثابتة باحلجم 

األصلي في تطبيق 
SnapBridge٭.

 في الكاميرا، عالمة حتميل و خيارات اإلرسال التلقائيبسبب 
 ميجا بكسل. لتنزيل 2يكون حجم الصور التي يتم تنزيلها ُمقتصرًا على 

.SnapBridge في تطبيق (تنزيل الصور) Download picturesالصور الثابتة بحجمها األصلي، استخدم خيار 
—

لن يتم عرض الصور 
احملفوظة في 
الكاميرا على 

الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتر اللوحي أو 

جهاز الكمبيوتر.

إذا كان عدد الصور احملفوظة على بطاقة الذاكرة املوجودة في الكاميرا 
، فإنه قد ال يتم عرض الصور امللتقطة بعد ذلك على 10,000يتجاوز 

قم بتقليل عدد الصور احملفوظة على بطاقة الذاكرة. قم بنسخ الصور •اجلهاز املتصل.
الضرورية على جهاز كمبيوتر، إلخ.

—

Aالسبب/احللاملشكلة
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 عبر اإلنترنت.SnapBridge) ومساعدة تطبيق SnapBridge()  "A 23االتصال بجهاز ذكي (راجع "٭

ال يتم عرض الصور 
احملفوظة في 

الكاميرا على أي 
جهاز ذكي أو 

كمبيوتر ُمتصل.

—الكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر أو طابعة.•
—ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.•

10أخرج بطاقة الذاكرة لعرض الصور في الذاكرة الداخلية.•

Nikon 
Transfer 2 ال 

يبدأ عند توصيل 
الكاميرا بكمبيوتر.

—الكاميرا في وضع اإليقاف.•
، 11، 10نفدت شحنة البطارية.•

163
108، 102 غير متصل بشكل صحيح.USBكابل •
—لم يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا.•
 تلقائيًا. Nikon Transfer 2لم يتم ضبط الكمبيوتر ليبدأ تشغيل •

، راجع معلومات Nikon Transfer 2ملزيد من املعلومات حول 
.ViewNX-iالتعليمات املوجودة في 

—

ال تظهر شاشة 
PictBridge عند 

توصيل الكاميرا 
بطابعة.

شاشة ، قد ال تظهرPictBridgeمع بعض أنواع الطابعات املتوافقة مع 
PictBridge خليار تلقائي وقد يتعذر عليها طباعة الصور عند حتديد 

شحن  في قائمة اإلعداد. اضبط خيار شحن بالكمبيوتر  وأعد توصيل الكاميرا بالطابعة.إيقاف على بالكمبيوتر
112 ،117 ،
157

لم يتم عرض الصور 
املراد طباعتها.

—ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.•
10أخرج بطاقة الذاكرة لعرض الصور في الذاكرة الداخلية.•

ال ميكن اختيار حجم 
الورق بواسطة 

الكاميرا.

حتى ال ميكن استخدام الكاميرا الختيار حجم الورق في املواقف التالية،
. استخدم الطابعة PictBridgeعند الطباعة من طابعة متوافقة مع 

—الختيار حجم الورق. ال تدعم الطابعة أحجام الورق اخملصصة بواسطة الكاميرا.•
حتدد الطابعة حجم الورق تلقائيًا.•

Aالسبب/احللاملشكلة
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أسماء امللفات

يتم تخصيص أسماء ملفات لكل من الصور واألفالم كالتالي.
أسماء امللفات

) املعرف1(

: الصور الثابتة األصلية واألفالم والصور الثابتة التي مت إنشاؤها بوظيفة DSCN•ال يظهر على شاشة الكاميرا.
حترير الفيلم

•SSCNنسخ صورة صغيرة :
•RSCNنسخ مقتصة :
•FSCN ،الصور التي مت إنشاؤها بوظيفة حترير أخرى خالف القص وصورة صغيرة :

واألفالم التي مت إنشاؤها بوظيفة حترير الفيلم
".9999" وانتهاًء بـ "0001يتم تخصيصه بترتيب تصاعدي، بدًءا من ") رقم امللف2(

) االمتداد3(
يبني تنسيق امللف.

• .JPGصور ثابتة :
•MP4األفالم :.

DSCN0001.JPGاسم امللف: 
)3()2()1(
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الكماليات االختيارية

قد يختلف مدى التوافر باختالف الدولة أو املنطقة.
اطلع على موقعنا اإللكتروني أو منشوراتنا للحصول على أحدث املعلومات.

الكماليات االختيارية
شاحن البطارية MH-65شاحن البطارية

 دقيقة.30 ساعة و2تكون مدة الشحن للبطارية الفارغة متاًما حوالي 

محول التيار 
املتردد

EH-62F محول التيار املتردد
(يتم التوصيل كما هو موضح)

تأكد أن كابل موصل الطاقة قد مت إدخاله 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 غطاء حجيرة البطارية/
فتحة بطاقة الذاكرة. إذا لم ميتد جزء من الكابل من الفتحات؛ فقد يتعرض الغطاء أو 

الكابل للتلف أثناء محاولة إغالق الغطاء.
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املواصفات

COOLPIX A900 Nikonكاميرا رقمية  
املواصفات

كاميرا رقمية مدمجةالنوع
عدد وحدات بكسل 

 مليون (قد تقلل معاجلة الصورة من عدد وحدات بكسل الفعالة.)20.3الفعالة

 مليون 21.14 بوصة؛ إجمالي عدد وحدات البكسل CMOS 1 /2.3طراز مستشعر الصورة
بكسل تقريبًا

×35 عدسة ذات تكبير بصري NIKKORالعدسة
 مم في 840-24 مم (زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة 151- 4.3الطول البؤري

])135 مم [35تهيئة 
f/6.9-3.4الرقم البؤري

)ED عناصر عدسة 4 مجموعة (11 عنصر في 13التركيب
مم تقريبًا في تهيئة 3360× (زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة 4يصل إلى تكبير زوم رقمي

])135 مم [35
VRتوليفة من حتريك العدسة بسالسة وتقليل االهتزاز اإللكتروني تقليل االهتزاز

تركيز بؤري تلقائي الكتشاف التباين)AFتركيز بؤري تلقائي (

نطاق التركيز البؤري
•]W سم50]: تقريبًا-∞،

]T متر2.0]: تقريبًا -∞
 (موضع زاوية واسعة) ∞- سم تقريبًا1وضع التكبير: تقريبًا •

(جميع املسافات يتم قياسها من منتصف السطح األمامي للعدسة)
اختيار منطقة 
التركيز البؤري

الهدف،  منطقة تركيز بؤري، وسط، متابعة99األولوية للوجه، يدوي مع 
AFاكتشاف هدف 

 3 سم (7.5) تقريبًا، RGBW ألف نقطة (TFT LCD  ،921شاشة الشاشة
 مستويات 6بوصة)، بزاوية رؤية واسعة مزودة بطبقة مقاومة لالنعكاسات و

لضبط السطوع، وقابلة لإلمالة.
مدى تغطية اإلطار 

 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)98(وضع التصوير)
مدى تغطية اإلطار 

 % أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)100(وضع العرض)
التخزين

 ميجا بايت تقريبًا)44الذاكرة الداخلية (الوسائط
SD /SDHC /SDXCبطاقات الذاكرة 

 Exif 2.3  متوافق مع و DCFنظام امللفات

تنسيقات امللفات
JPEGصور ثابتة: 

، الصوت: ستريو MPEG-4 AVC/H.264 (الفيديو: MP4األفالم: 
AAC(
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حجم الصورة 
(بالبكسل)

3888× 5184 ميجا20•
2736×3648  ميجا10•
1704×2272  ميجا4•
1200×1600  ميجا2•
•VGA 640×480
2920×5184  ميجا915 :16•
•1:1 3888×3888

 ISOحساسية 
(حساسية اخلرج 

القياسية)
•ISO 80-1600
•ISO 3200 متوفر عند استخدام وضع) A  ،B  ،C أو D(

وضع معايرة
× أو أعلى)2مصفوفة، قياس املنتصف، بقعي (زوم رقمي التعريض الضوئي

التحكم بالتعريض 
الضوئي

تعريض ضوئي تلقائي مبرمج مع برنامج مرن، غالق-أولوية تلقائية، فتحة-
أولوية تلقائية، يدوي، تعويض التعريض الضوئي 

) +2.0 - -2.0  EV 1/3 في خطوات لـ EV(
 إلكترونيCMOSغالق ميكانيكي وغالق الغالق

السرعة

 ثانية1- 1/2000•
 ISO أو ISO 80 على ISO ثانية (عند تثبيت حساسية 8- 1/2000•

)D أو B  ،C في وضع ISO 200 أو 100
 ثانية (أقصى سرعة أثناء تصوير عالي السرعة مستمر)1/4000•
تعريض ضوئي متعدد  في وضع مشهد حركة النجوم ثانية (25•

)تفتيح
 شفرات كهرومغناطيسي3غشاء قزحية الفتحة
)D و C) (وضع EV)  W 1/3 تدرج بالغ 7املدى

 ثانية2 ثوان، 10•مؤقت ذاتي
 ثوان (مؤقت الصورة الشخصية الذاتية)5•

فالش
املدى (تقريبًا) 

: ISO(حساسية 
تلقائي)

]W : [0.5 -6.0متر 
]T : [1.5 -3.0متر 

 مع سلسلة من فالشات املراقبة املسبقةTTLفالش تلقائي التحكم بالفالش
الواجهة
USBموصل  املوصلUSB صغير (ال تستخدم كابل USB آخر خالف كابل USB  طراز 

UC-E21يدعم طباعة مباشرة (• املرفق.) عالي السرعةPictBridge(
HDMIموصل  موصل اخلرجHDMI صغير (النوع D(
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املواصفات

يتم إجراء جميع القياسات وفًقا طبقا للمواصفات القياسية جلمعية الكاميرات ومنتجات التصوير •
Camera and Imaging Products Association)  CIPA.أو توجيهاتها (

 وقد يختلف تبًعا لظروف االستخدام، ويشمل SnapBridgeالعمر االفتراضي للبطارية ال يعكس استخدام 1
ذلك درجة احلرارة، والوقت ما بني اللقطات ومدة عرض القوائم والصور.

خيارات  دقيقة في املدة. عند ضبط 29 جيجا بايت أو 4ال ميكن أن يتجاوز حجم ملفات الفيلم الفردية 2
 دقيقة تقريباً.  قد 26، ال ميكن أن يتجاوز طوله S1080/25p أو e1080/30p على الفيلم

ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى هذا احلد إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا.

Wi-Fi شبكة محلية) 
السلكية)
 (بروتوكول شبكة محلية السلكية قياسي)802.11b/g IEEEاملعايير

)11-1ميجاهرتز (القنوات 2462- 2412تردد التشغيل
WPA2-PSKنظام الفتح، التوثيق
البلوتوث

4.1 اإلصدار Bluetoothمواصفات بروتوكوالت االتصال

اللغات املدعومة

العربية، البنغالية، البلغارية، الصينية (املبسطة والتقليدية)، التشيكية، 
الدامنركية، الهولندية، اإلجنليزية، الفنلندية، الفرنسية، األملانية، اليونانية، 

الهندية، اجملرية، اإلندونيسية، اإليطالية، اليابانية، الكورية، املاراثية، النرويجية، 
الفارسية، البولندية، البرتغالية (األوروبية والبرازيلية)، الرومانية، الروسية، 

الصربية، األسبانية، السويدية، التاميلية، التيلوغو، التايلندية، التركية، 
األوكرانية، الفيتنامية

 (مرفقة) بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن واحدة طراز EN-EL12مصادر الطاقة
EH-62F (متوفر بشكل منفصل)محول التيار املتردد 

شحن بواسطة  EH-73P دقيقة تقريبًا (عند استخدام 20 ساعة 2مدة الشحن
عندما تكون فارغة متاًما من الشحن)محول التيار املتردد

العمر االفتراضي 
1للبطارية

EN-EL12 لقطة تقريبًا عند استخدام 270الصور الثابتة
الفيلم

(العمر االفتراضي 
للبطارية فعليًا في 

2وضع التسجيل)
EN-EL12 دقائق تقريبًا عند استخدام 50

مقبس حامل ثالثي 
)ISO 1222  (1/4األرجل

األبعاد (العرض × 
االرتفاع × العمق)

 مم تقريبًا39.9 × 66.5 × 113.0 
(مع استثناء البروزات)

)SD جم تقريبًا (شاملة البطارية وبطاقة ذاكرة 299 الوزن
بيئة التشغيل
°مئوية40 °مئوية-0درجة احلرارة

 % أو أقل (بدون تكثف)85الرطوبة



185
مالحظات فنية

املواصفات

EN-EL12 بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن 

EH-73P شحن بواسطة محول التيار املتردد 

متثل الرموز املوجودة على هذا املنتج ما يلي:
D ،تيار متردد E ،تيار مباشر F جهاز من الفئة II(.هيكل اجلهاز مزدوج العزل) 

•Nikon.ال تتحمل مسؤولية أية أخطاء قد يشتمل عليها هذا الدليل 
مظهر هذا املنتج ومواصفاته عرضة للتغير بدون إشعار.•

بطاقات الذاكرة التي ميكن استخدامها
 SDXC وSDHC، وتتضمن بطاقات SDXC و SDHC و SDتدعم الكاميرا بطاقات الذاكرة 

. UHS-Iاملتوافقة مع 
 أو أفضل لتسجيل األفالم (عند ضبط 6يوصى باستخدام بطاقات بسرعة مصنفة من الفئة •

4K  (c 2160/25p) أو d 2160/30p)  4K UHD على خيارات الفيلم UHD ،(
 أو أفضل)، فإنه يوصى باستخدام 3 بسرعة مصنفة من الفئة UHSيوصى باستخدام بطاقات 

 أو أفضل)؛ فاستخدام بطاقات أبطأ قد يؤدي إلى انقطاع 3 بسرعة مصنفة من الفئة UHSبطاقات 
عملية التسجيل. 

عند اختيار بطاقات لالستخدام في قارئ البطاقات، تأكد من كونها متوافقة مع اجلهاز. •
اتصل باجلهة املصنعة للحصول على معلومات حول اخلصائص والتشغيل وقيود االستخدام.•

بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحنالنوع
 مللي أمبير/ساعة1050 فولت تيار مستمر، 3.7السعة احملددة

°مئوية40 °مئوية-0درجة حرارة التشغيل
األبعاد (العرض × االرتفاع × 

 ملم تقريبًا7.9 × 43.8 × 32العمق)

 جم تقريبًا22.5الوزن

 أمبيرMAX 0.14 هرتز، 50/60فولت، 240-100تيار مترددالدخل احملدد
 أمبير1.0فولت، 5.0تيار مباشر اخلرج احملدد

°مئوية40 °مئوية-0درجة حرارة التشغيل
األبعاد (العرض × االرتفاع × 

مهايئ القابس)(باستثناء مم تقريبًا54 × 22 × 55العمق)

تقريبًا (باستثناء مهايئ القابس)جم51الوزن
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معلومات حول العالمة التجارية
•Windows هي عالمة جتارية مسجلة أو عالمة جتارية لشركة Microsoft Corporation 

في الواليات املتحدة األمريكية و/أو الدول األخرى.
 وشعاراتها هي عالمات جتارية مسجلة ومملوكة لشركة  ®Bluetooth عالمة كلمة •

Bluetooth SIG .وأي استخدام لهذه العالمات من شركة نيكون يتم مبوجب رخصة ،
•Apple®  و App Store®  وشعارات Apple و Mac و OS X و macOS و iPhone®  

iPod®و  ®iPadو touchو iBooks تعد عالمات جتارية خاصة بشركة Apple Inc.  في ,
الواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى.

•Android ويعد Google Play عالمة جتارية خاصة بشركة Google Inc.  .
 Google أو تعديلها من العمل الذي تنشئه وتشاركه Androidتتم إعادة إنتاج برامج ربوت 

 Creative Commons 3.0ويتم استخدامها وفًقا للبنود املوضحة في ترخيص 
Attribution .

•iOS عالمة جتارية أو عالمة جتارية مسجلة خاصة بشركة Cisco Systems, Inc.  في 
الواليات املتحدة و/أو غيرها من الدول، ويتم استخدامها مبوجب ترخيص.

•Adobe شعار ،Adobe و Reader عبارة عن عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة 
 Adobe Systems Incorporated .في الواليات املتحدة و/أو الدول األخرى 

•SDXC شعارات وSDHC و SD عبارة عن عالمات جتارية تابعة لشركة SD-3C, LLC.

•PictBridge.هي عالمة جتارية 
•HDMI شعار ،HDMI و High-Definition Multimedia Interface عالمات جتارية 

.HDMI Licensing, LLCمسجلة لشركة 

•Wi-Fi وشعار Wi-Fi عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرابطة Wi-Fi Alliance.
•N-Mark  هي عالمة جتارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc. في الواليات املتحدة 

األمريكية والدول األخرى.
كافة األسماء التجارية األخرى املذكورة في هذا الدليل أو في املستندات األخرى املرفقة مع منتج •

Nikon.اخلاص بك هي عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة خاصة مبالكيها 

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic 
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 
respectively, 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 iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
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AVCمحفظة تراخيص البراءات 
 AVCهذا املنتج مرخص مبوجب رخصة ملف براءة اختراع مجمعة لنظام تشفير الفيديو املتقدم 

 AVC) تشفير الفيديو فيما يتوافق مع معيار iلالستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك بغرض (
 قد مت تشفيره بواسطة مستهلك أثناء استخدام شخصي AVC) فك تشفير ii") و/أو (AVC("فيديو 

. وال ينبغي منح أي AVCوغير جتاري و/أو مت احلصول عليه من موفر فيديو لديه ترخيص تقدمي فيديو 
, MPEG LAترخيص أو حتى اإلشارة إليه ألي استخدام آخر. ميكن احلصول على معلومات إضافية من 

L.L.C.
.http://www.mpegla.comانظر 

)FreeType)  FreeType2ترخيص 
  ©  The FreeType Project 2012مكونات هذا البرنامج خاضعة حلقوق الطبع والنشر 

)http://www.freetype.org.جميع احلقوق محفوظة .(
)MIT ) HarfBuzzترخيص 

  © The HarfBuzz Project 2016مكونات هذا البرنامج خاضعة حلقوق الطبع والنشر 
)http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz.جميع احلقوق محفوظة .(
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