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اقرأ ذلك أوال ً

ةمدقم

لتحقيق أقصى استفادة من منتج نيكون هذا ،احرص على قراءة تعليمات السالمة
في باب "من أجل سالمتك" (A )viii-viو "<هام> مالحظات حول وظائف بيانات املوقع
(")GPS/GLONASS(A )ixو "شبكة ( Wi-Fiشبكة محلية السلكية)" (A،)x
وجميع التعليمات األخرى بعناية ،واحتفظ بها في مكان يتيح جلميع مستخدمي
الكاميرا قراءتها.
•إذا كنت ترغب في البدء في استخدام الكاميرا في احلال ،انظر "االستعداد للتصوير"
(A )9و "عمليات التصوير والعرض الرئيسية" (A.)16

معلومات أخرى
•الرموز واملصطلحات
الرمز
B
C

الوصف

تشير هذه األيقونة إلى التنبيهات واملعلومات التي ينبغي قراءتها قبل
استخدام الكاميرا.

تشير هذه األيقونة إلى املالحظات واملعلومات التي ينبغي قراءتها قبل
استخدام الكاميرا.

تشير هذه األيقونات إلى صفحات أخرى حتتوى على معلومات ذات
A/E/ Fصلة؛ " :Eقسم املرجع"" :F ،مالحظات فنية والفهرس".

•يشار إلى بطاقات ذاكرة  ،SDو ،SDHCو SDXCمبصطلح "بطاقات الذاكرة" في
هذا الدليل.
•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
وضوحا.
حتى تظهر مؤشرات الشاشة بشكل أكثر
ً

ii

معلومات واحتياطات
التعلم املستمر

ةمدقم

كجزء من التزام "التعلم املستمر" الذي تتعهد من خالله نيكون بتوفير الدعم والتعلم
ملنتجاتها بشكل متواصل ،تتوافر املعلومات التي يتم حتديثها باستمرار على اإلنترنت على
املواقع التالية:
•للمستخدمني في الواليات املتحدة األمريكيةhttp://www.nikonusa.com/:
•للمستخدمني في أوروبا وإفريقياhttp://www.europe-nikon.com/support/:
•للمستخدمني في آسيا وجزر أوقيانوسيا والشرق األوسط:
http://www.nikon-asia.com/
احرص على زيارة هذه املواقع للتعرف على أحدث املعلومات حول املنتج واإلملام باألفكار اجلديدة
شيوعا ( ،)FAQsوالنصائح العامة فيما يتعلق بالتصوير الرقمي
وإجابات األسئلة األكثر
ً
والتصوير الفوتوغرافي .قد تتوافر معلومات إضافية لدى ممثل نيكون في منطقتك .تفضل
بزيارة املوقع أدناه للحصول على بيانات االتصال:
http://imaging.nikon.com/

ال تستخدم إال الكماليات اإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية
نيكون

وفقا ألعلى املعايير وتضم دوائر إلكترونية
لقد مت تصميم كاميرات  COOLPIXمن نيكون ً
معقدة .والكماليات اإللكترونية اخلاصة بالعالمة التجارية نيكون (ومنها شواحن البطارية
حتديدا
والبطاريات ومحوالت التيار املتردد وكابالت  )USBاملعتمدة من قبل نيكون لالستخدام
ً
مع كاميرا نيكون الرقمية ،هي وحدها التي متت هندستها والتحقق من أدائها في إطار
معايير السالمة والتشغيل املطلوبة لهذه الدوائر اإللكترونية.
واستعمال كماليات إلكترونية أخرى ال تنتمي إلى نيكون قد يتلف الكاميرا ويحرمك من
ضمان نيكون.
واستخدام بطاريات أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن من تصنيع شركات أخرى ،وال حتمل اخلتم
األصلي لشركة نيكون ،قد يتعارض مع التشغيل الطبيعي للكاميرا أو يتسبب في زيادة
درجة حرارة البطاريات أو اشتعالها أو انفجارها أو تسربها.
ختم أصلي :يعرف هذا اخلتم اجلهاز باعتبار
أنه منتج معتمد من منتجات نيكون.

ملزيد من املعلومات حول الكماليات اخلاصة بالعالمة التجارية نيكون ،اتصل بوكيل نيكون
احمللي املعتمد.

قبل التقاط الصور الهامة

قبل التقاط الصور في املناسبات الهامة (كحفالت الزفاف أو قبل أخذ الكاميرا في رحلة)،
التقط صورة جتريبية لتتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي .لن تتحمل نيكون مسؤولية
أي تلفيات أو خسائر في األرباح قد تنتج عن قصور في أداء املنتج.

iii

حول األدلة

ةمدقم

•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 نيكون.
•قد يختلف محتوى الشاشة والرسومات التوضيحية املبينة في هذا الدليل عن املنتج
الفعلي.
•حتتفظ نيكون بحق تغيير مواصفات املكونات والبرامج املوضحة في هذا الدليل في أي
وقت وبدون إشعار مسبق.
•لن تتحمل نيكون 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 بإرسال أية أخطاء أو محذوفات قد تكتشفها إلى ممثل نيكون في
منطقتك (العناوين مرفقة بشكل منفصل).

إشعار حول حظر النسخ أو إعادة اإلنتاج

الحظ أن مجرد حيازتك ملواد مت نسخها أو إعادة إنتاجها رقميًا باستخدام ماسح ضوئي أو
كاميرا رقمية أو أي جهاز آخر قد يكون أمرًا يُعاقب عليه القانون.
•األشياء التي يحظر القانون نسخها أو إعادة إنتاجها
يحظر نسخ أو إعادة إنتاج العمالت النقدية الورقية واملعدنية والسندات املالية وسندات
مطبوعا على تلك النسخ أو صور اإلنتاج
احلكومة وسندات احلكومة احمللية حتى وإن كان
ً
املعادة مصطلح "عينة" .يحظر نسخ أو إعادة إنتاج العمالت النقدية الورقية واملعدنية
والسندات املالية التي يتم تداولها في أي دولة أجنبية .يحظر نسخ أو إعادة إنتاج طوابع
البريد غير املتداولة أو البطاقات البريدية التي تصدرها احلكومة إال مبوجب تصريح مسبق من
احلكومة.
يحظر نسخ أو إعادة إنتاج الطوابع التي تصدرها احلكومة واملستندات املوثقة التي ينص
عليها القانون.
•تنبيهات حول بعض عمليات النسخ وإعادة اإلنتاج
لقد أصدرت احلكومة تنبيهات تتعلق بعمليات النسخ وإعادة اإلنتاج للسندات التي تصدرها
الشركات اخلاصة (األسهم والفواتير والشيكات وقسائم الهدايا ،الخ ).وتذاكر السفر من
وإلى العمل وتذاكر الكوبونات ،إال في حالة احلاجة إلى توفير حد أدنى من النسخ الضرورية
لالستخدام التجاري من جانب الشركة .كما يحظر نسخ أو إعادة إنتاج جوازات السفر التي
تصدرها احلكومة والتصاريح التي تصدرها الوكاالت العامة واجلماعات اخلاصة ،وكذلك
بطاقات الهوية والتذاكر مثل تذاكر السفر وكوبونات الوجبات.
•االلتزام بإشعارات حقوق النشر
إن نسخ أو إعادة إنتاج األعمال اإلبداعية احملمية بحقوق نشر مثل الكتب واملوسيقى
والرسومات الفنية واملطبوعات على األلواح اخلشبية واخلرائط والرسومات واألفالم والصور
الفوتوغرافية حتكمها قوانني حقوق النشر احمللية والدولية .ال تستخدم هذا املنتج في إنشاء
نسخ غير قانونية أو مخالفة لقوانني حقوق النشر.

iv

التخلص من أجهزة تخزين البيانات

ةمدقم

يُرجى مالحظة أن حذف الصور أو تهيئة أجهزة تخزين البيانات مثل بطاقات الذاكرة ال ميسح
بيانات الصور األصلية بشكل نهائي .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 استغالال ً سيئًا .وتقع مسؤولية ضمان خصوصية هذه
البيانات على عاتق املستخدم.
قبل التخلص من جهاز تخزين البيانات أو نقل ملكيته إلى شخص آخر ،عليك مسح كافة
البيانات اخملزنة عليه باستخدام برنامج حذف من البرامج املتوفرة جتاريًا ،أو قم بتهيئة اجلهاز،
واضبط قوملا تانايب ليجست على فاقيإ في قوملا تانايب تارايخ (E ،)94ثم إعادة
ملئه بصور ال حتتوي على معلومات شخصية (كصور للسماء اخلالية مثالً) .يجب توخي احلذر
لتجنب اإلصابة أو إتالف املمتلكات عند إتالف أجهزة تخزين البيانات بغرض التخلص منها.
بالنسبة للكاميرا طراز  ،COOLPIX P900تتم معاجلة بيانات التسجيل التي مت حفظها
على بطاقة الذاكرة بنفس الطريقة التي تتم بها معاجلة البيانات األخرى .ملسح بيانات
التسجيل التي مت احلصول عليها ولكن لم يتم حفظها على بطاقة الذاكرة ،اختر
ليجستلا ءاشنا ➝ ليجستلا ءاهنا➝ ليجستلا حسم.
حلذف إعدادات  ،Wi-Fiقم بتحديد يئدبملا تائيهتلا دعتسا في قائمة خيارات Wi-Fi
(E.)92

v

من أجل سالمتك

ةمدقم

لتجنب تلف منتج نيكون اخلاص بك أو تعرضك أنت أو اآلخرين لإلصابة ،اقرأ احتياطات
السالمة التالية كاملة قبل استخدام هذا اجلهاز .احتفظ باحتياطات السالمة هذه
في مكان يتيح جلميع من يستخدم املنتج قراءته.
العواقب التي قد تنشأ عن عدم االلتزام باالحتياطات الواردة في هذا القسم ،تتم
اإلشارة إليها بالرمز التالي:
تشير هذه األيقونة إلى التحذيرات واملعلومات التي ينبغي قراءتها قبل استخدام
منتج نيكون وذلك ملنع حدوث إصابة محتملة.

حتذيرات

قم بإيقاف التشغيل في حالة اخللل
إذا الحظت تصاعد دخان أو رائحة غير عادية من الكاميرا أو محول التيار املتردد اخلاص
بالشحن ،فافصل محول التيار املتردد اخلاص بالشحن وأخرج البطارية على الفور مع
توخي احلذر لتجنب اإلصابة باحلروق .قد يؤدي التشغيل املستمر إلى اإلصابة .بعد إزالة
أو فصل مصدر الطاقة ،اصطحب املنتج إلى ممثل خدمة نيكون معتمد كي يخضع
للفحص.

ال تقم بفك املنتج
قد يؤدي ملس أجزاء الكاميرا الداخلية أو محول التيار املتردد اخلاص بالشحن إلى حدوث
إصابة .يجب أن يقوم فني مؤهل فقط بعمليات اإلصالح .إذا انكسرت الكاميرا أو
محول التيار املتردد اخلاص بالشحن نتيجة السقوط أو أي حادث آخر ،فاصطحب املنتج
إلى ممثل خدمة نيكون معتمد لفحصه ،وذلك بعد فصل الطاقة عن املنتج و/أو إزالة
البطارية.
ال تستعمل الكاميرا أو محول التيار املتردد اخلاص بالشحن في حالة
وجود غازات قابلة لالشتعال
ال تستخدم أجهزة كهربائية بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال حيث قد يؤدي ذلك
إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
تعامل مع حزام الكاميرا بحرص
احذر أن تضع احلزام حول عنق رضيع أو طفل.

بعيدا عن متناول األطفال
احتفظ به
ً
يجب توخي احلذر بشكل خاص ملنع الرُّضع من وضع البطارية أو غيرها من األجزاء
الصغيرة في أفواههم.

ال تنقل الكاميرا وهي مرفق بها حامل ثالثي القوائم أو ملحق مماثل.
قد یؤدي عدم مراعاة هذا االحتیاط إلی حدوث إصابة أو عطل في املنتج.

vi

ال تالمس الكاميرا ،محول التيار املتردد اخلاص بالشحن أو محول التيار
املتردد عندما تكون األجهزة قيد االستعمال أو التشغيل لفترات طويلة.
حيث ترتفع درجة حرارة مكونات هذه األجهزة .قد يؤدي ملس األجهزة للجلد مباشرة
لفترات طويلة إلى التعرض حلروق بدرجات حرارة منخفضة.

اجعل الشمس خارج إطار التصوير
اجعل الشمس خارج إطار التصوير عند تصوير األهداف ذات اإلضاءة اخللفية .إذا مت تركيز
ضوء الشمس داخل الكاميرا عندما تكون الشمس داخل أو قريبة من إطار التصوير،
فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

ةمدقم

ال تترك املنتج في مناطق يتعرض فيها لدرجات حرارة مرتفعة ،مثل
سيارة مغلقة أو في ضوء الشمس املباشر.
قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى التسبب في تلفيات أو نشوب حريق.

توخ احلذر عند استعمال البطارية
قد تتعرض البطارية للتسرب أو ارتفاع درجة احلرارة أو االنفجار إذا لم يتم التعامل معها
بشكل صحيح .التزم باالحتياطات التالية عند التعامل مع البطارية املستخدمة في
هذا املنتج:
•قم بإيقاف تشغيل املنتج قبل استبدال البطارية .إذا كنت تستخدم محول التيار
املتردد اخلاص بالشحن/محول تيار متردد ،فتأكد من أنه مفصول عن التيار.
•استخدم فقط بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن طراز ( EN-EL23مرفقة).
قم بشحن البطارية باستخدام كاميرا تدعم شحن البطارية .إلجراء هذه العملية،
استخدم محول التيار املتردد اخلاص بالشحن /EH-71P( EH-73Pمرفق) وكابل
( UC-E21 USBمرفق) .ويتوافر كذلك شاحن البطارية ( MH-67Pمتوافر بشكل
منفصل) لشحن البطارية دون استخدام كاميرا.
•ال حتاول إدخال البطارية بشكل مقلوب أو عكسي.
•ال تقم بتقصير أو فك البطارية أو حتاول إزالة أو كسر عازل أو حاوية البطارية.
•ال تعرض البطارية أللسنة اللهب أو احلرارة املفرطة.
•ال تغمر البطارية في املاء أو تعرضها له.
•ضع البطارية في حاوية بالستيكية ،الخ .وذلك لعزلها قبل نقلها .وال تنقلها أو
تخزنها مع أشياء معدنية مثل القالدات أو دبابيس الشعر.
متاما .لتجنب إتالف املنتج ،تأكد
•متيل البطارية إلى التسريب عندما تكون مشحونة ً
من إزالة البطارية عندما ينفد شحنها.
•أوقف االستخدام فورًا إذا الحظت أي تغيير في البطارية مثل تغير لونها أو شكلها.
•إذا المس السائل املنساب من البطارية التالفة املالبس أو اجللد ،فاغسلهما على
الفور مباء غزير.
التزم باالحتياطات التالية عند التعامل مع محول التيار املتردد اخلاص
بالشحن
•احتفظ به جا ًفا .قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى نشوب حريق أو حدوث
صدمة كهربية.
•يجب استخدام قطعة قماش جافة إلزالة التراب املوجود على أجزاء القابس املعدنية
أو بالقرب منه .قد يؤدي التشغيل املتواصل إلى نشوب حريق.

vii

ةمدقم

•ال حتمل القابس أو تقترب من محول التيار املتردد اخلاص بالشحن أثناء العواصف
البرقية .قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى حدوث صدمة كهربية.
•ال تعمد إلى إتالف كابل  USBأو تعديله أو سحبه بالقوة أو ثنيه أو وضعه حتت
أشياء ثقيلة أو تعريضه للحرارة أو ألسنة اللهب .إذا تعرض العازل للتلف وانكشفت
األسالك ،فاصطحبه إلى ممثل خدمة نيكون معتمد كي يخضع للفحص .قد يؤدي
عدم االلتزام بهذه االحتياطات إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
•ال متسك القابس أو محول التيار املتردد اخلاص بالشحن ويداك مبتلتان .قد يؤدي عدم
االلتزام بهذا االحتياط إلى حدوث صدمة كهربية.
•ال تستخدم مع محوالت السفر أو احملوالت املصممة للتحويل من فولت آلخر أو
أجهزة عكس التيار املباشر إلى التيار املتردد .قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى
إتالف املنتج أو زيادة احلرارة أو نشوب حريق.

استخدم مصدر الطاقة املناسب (البطارية ،محول التيار املتردد اخلاص
بالشحن ،محول التيار املتردد ،كابل )USB
استخدام مصدر طاقة آخر خالف املصادر املرفقة أو املباعة بواسطة نيكون قد يؤدي
إلى حدوث تلف أو خلل وظيفي.

استخدام الكابالت املناسبة
عند توصيل الكابالت مبقابس اإلدخال واإلخراج ،استخدم الكابالت التي توفرها نيكون أو
خصيصا لهذا الغرض للحفاظ على التوافق مع ضوابط املنتج.
تبيعها
ً
ال تلمس األجزاء املتحركة من العدسة
قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى حدوث إصابة.
استخدم األجزاء املتحركة بحرص
توخ احلذر كي ال تنحشر أصابعك أو األشياء األخرى في غطاء العدسة أو األجزاء
املتحركة األخرى.

قد يتسبب استخدام الفالش قريبًا من عيني الهدف في حدوث إعاقة
بصرية مؤقتة
يجب أن يكون الفالش على مسافة ال تقل عن  1متر من الهدف.
ينبغي توخي احلذر بشكل خاص في حالة تصوير الرضع فوتوغرافيًا.
ال تعمد إلى تشغيل الفالش بينما تكون نافذة الفالش مالمسة
لشخص أو هدف
قد يؤدي عدم االلتزام بهذا االحتياط إلى اإلصابة باحلروق أو نشوب حريق.

جتنب مالمسة الكريستال السائل
إذا انكسرت الشاشة ،ينبغي التزام احلذر لتجنب وقوع إصابة بسبب الزجاج املكسور
وملنع ملس الكريستال السائل اخلارج من الشاشة للجلد أو دخول األعني أو الفم.
اتبع التعليمات الصادرة عن مسؤولي املستشفى واخلطوط اجلوية
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<هام> مالحظات حول وظائف بيانات املوقع
()GPS/GLONASS

ةمدقم

bبيانات اسم املوقع اخلاصة بهذه الكاميرا
قبل استخدام وظائف بيانات املوقع ،احرص على قراءة "اتفاقية ترخيص املستخدم
لبيانات اسم املوقع" (F ،)22ووافق على الشروط.
•معلومات اسم املوقع (نقاط االهتمام )POI :اعتبارًا من أبريل .2014
لن يتم حتديث معلومات اسم املوقع.
•استخدم معلومات اسم املوقع كدليل فقط.
•معلومات اسم املوقع (نقاط االهتمام )POI :ال تتوافر للطراز COOLPIX P900
الذي يتم بيعه لعمالء جمهورية الصني ("الصني") وجمهورية كوريا.

bمالحظات حول وظائف تسجيل بيانات املوقع وتسجيل البيانات
•استخدم املعلومات التي مت قياسها بواسطة الكاميرا كدليل إرشادي فقط.
ال ميكن استخدام هذه املعلومات في املالحة بالنسبة للطائرات والسيارات
وتطبيقات مسح األراضي واجملتمعات.
•عند ضبط قوملا تانايب ليجست في قوملا تانايب تارايخ في قائمة خيارات
بيانات املوقع على ليغشت ،أو أثناء تسجيل البيانات ،فستستمر وظائف تسجيل
بيانات املوقع ووظيفة تسجيل البيانات في العمل حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا
(E.)40
•قد يتم التعرف على أحد األشخاص من خالل الصور الثابتة أو األفالم التي مت
تسجيلها باستخدام بيانات املوقع .انتبه عندما تقوم بنقل صور ثابتة أو أفالم مت
تسجيلها بواسطة بيانات املوقع إلى أي جهة خارجية أو عند رفعها على إحدى
الشبكات التي ميكن يراها العامة فيها مثل اإلنترنت .احرص على قراءة "التخلص
من أجهزة تخزين البيانات" (A.)v

 bاستخدام الكاميرا في السفر للخارج
•قبل اصطحابك للكاميرا التي تتمتع بوظائف بيانات املوقع عند سفرك للخارج ،قم
باستشارة وكيل السفر اخلاص بك أو السفارة املوجودة في الدولة التي تتوجه إليها
بالزيارة للتأكد مما إذا كان هناك أية قيود مفروضة على استخدام الكاميرا.
على سبيل املثال ،ال ميكنك تسجيل بيانات املوقع دون احلصول على تصريح من
احلكومة الصينية.
اضبط قوملا تانايب ليجست على فاقيإ.
•قد ال تعمل بيانات املوقع بشكل صحيح في الصني وعلى احلدود ما بني الصني
والدول اجملاورة (اعتبارًا من ديسمبر .)2014

ix

شبكة ( Wi-Fiشبكة محلية السلكية)

ةمدقم

تتم مراقبة هذا املنتج من قبل لوائح إدارة التصدير في الواليات املتحدة وال يجوز
تصديره أو إعادة تصديره ألي بلد حتظر الواليات املتحدة تصدير البضائع إليها إال بعد
احلصول على تصريح من حكومة الواليات املتحدة .البالد التالية كانت عرضة لهذا
احلظر :كوبا ،إيران ،كوريا الشمالية ،السودان وسوريا .وحيث إن الدول املستهدفة عرضة
للتغيير ،يرجى االتصال بوزارة التجارة األمريكية للحصول على أحدث املعلومات.

القيود املفروضة على األجهزة الالسلكية
يتوافق جهاز اإلرسال واالستقبال الالسلكي املرفق مع هذا املنتج مع التنظيمات
الالسلكية في بلد الشراء وهو غير مخصص لالستخدام في البالد األخرى (املنتجات
التي مت شراؤها في دول االحتاد األوروبي  EUأو منظمة التجارة احلرة األوروبية EFTA
ميكن استخدامها في أي مكان ضمن نطاقها) .ال تتحمل نيكون مسؤولية االستخدام
في بالد أخرى .ينبغي على املستخدمني غير املتأكدين من البلد األصلي للشراء
استشارة مركز خدمة نيكون احمللي اخلاص بهم أو ممثل خدمة نيكون معتمد .ينطبق
هذا القيد على التشغيل الالسلكي فقط وليس على أي استخدام آخر للمنتج.
إشعار للعمالء في اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

جلنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCورخصة الصناعة الكندية ()IC

إقرار املطابقة
يتوافق هذا اجلهاز مع الفقرة  15من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية  FCCورخصة
الصناعة الكندية -باستثناء معيار (معايير)  .RSSالتشغيل عرضة للوضعني التاليني:
( )1قد ال يتسبب هذا اجلهاز في حدوث تداخل و ( )2يجب أن يقبل هذا اجلهاز أي تداخل،
مبا في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير املطلوب لهذا اجلهاز.

إقرار التعرض ملوجات الراديو  RFمبوجب نظم FCC/IC
ال يجب وضع هذا اجلهاز أو تشغيله باالقتران مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
لم تظهر التقارير العلمية املتاحة أية مشكالت صحية مرتبطة باستخدام األجهزة
الالسلكية منخفضة الطاقة .ال يوجد أي دليل ،مع ذلك ،على أن هذه األجهزة
الالسلكية منخفضة الطاقة آمنة بشكل تام .تبعث األجهزة الالسلكية منخفضة
الطاقة مستويات قليلة من طاقة تردد الراديو ( )RFفي نطاق املوجات الدقيقة أثناء
استخدامه .وحيث إن املستويات العالية من ترددات الراديو قد تؤدي إلى مشكالت
صحية (مشكلة احلرارة املنبعثة) ،فإن التعرض للمستويات املنخفضة من ترددات
الراديو التي ال تبعث تأثيرات حرارية ال يتسبب في مشكالت صحية معاكسة معروفة.
أظهرت العديد من الدراسات اخلاصة بالتعرض لترددات الراديو منخفضة اجلهد عدم
حدوث أي تأثيرات بيولوجية .وقد اقترحت بعض الدراسات أن بعض التأثيرات البيولوجية
قد حتدث ،ولكن لم يتم تأكيد هذه النتائج باألبحاث اإلضافية.

x

إقرار املطابقة (أوروبا)
تصرح هنا شركة نيكون أن الكاميرا  COOLPIX P900تتوافق مع املتطلبات
األساسية وأحكام التوجيه  EC/5/1999األخرى ذات الصلة .ميكن مراجعة إقرار
املطابقة على الرابط
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P900.pdf.

ةمدقم

الكاميرا  ،COOLPIX P900اجملهزة بوحدة شبكة محلية السلكية طراز DW092
(معرِّف :FCCُ / EW4DW092معرِّف :IC ،)4634A-3149ECمت اختبارها ووجد
ُ
أنها متوافقة مع حدود التعرض لإلشعاع في لوائح جلنة  FCC/ICاملنصوص عليها
للبيئات غير اخلاضعة للمراقبة وتلبي توجيهات التعرض لترددات الراديو ( )RFاخلاصة
بلجنة  FCCفي امللحق ج للفقرتني  OET65و RSS-102في قواعد التعرض لترددات
الراديو  .ICيرجى مراجعة تقرير اختبار  SARالذي مت حتميله إلى موقع جلنة .FCC

Avis aux clients au Maroc
Cet appareil est conforme à la réglementation sur les hautes
fréquences.
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément : MR 10494 ANRT 2015
Date d'agrément : 18/06/2015
"

احتياطات عند استخدام إرساالت الراديو
دائما أن إرسال أو استقبال الردايو للبيانات عرضة للتداخل بواسطة
ضع في اعتبارك
ً
جهات خارجية .الحظ أن شركة نيكون غير مسؤولة عن البيانات أو املعلومات املتسربة
والتي قد حتدث أثناء نقل البيانات.

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
دائما بنسخ منفصلة من املعلومات
أو اإلصالح أو طرق املعاجلة األخرى .احتفظ
ً
الهامة .نيكون ليست مسؤولة عن أية تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو خسائر في
األرباح قد تنتج عن تغيير أو فقد في احملتوى والتي ال تعزى لشركة نيكون.
•قبل التخلص من هذا املنتج أو نقله إلى مالك آخر ،قم بإجراء لكلا طبض ةداعإ
في قائمة اإلعداد (A )57حلذف جميع معلومات املستخدم املسجلة واملهيئة
بواسطة املنتج ،مبا في ذلك إعدادات اتصال الشبكة احمللية الالسلكية واملعلومات
الشخصية األخرى.
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توفر هذه املعلومات التوجيهات الالزمة عند ضبط سطوع الشاشة مع وظائف أخرى
مثل تعويض التعريض الضوئي.
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1.1اخملطط البياني عبارة عن رسم بياني يعرض توزيع الدرجات في الصورة .ميثل احملور
األفقي سطوع البكسل ،وتكون درجات األلوان الداكنة على اليسار ودرجات األلوان
الفاحتة على اليمني .ميثل احملور العمودي عدد وحدات البكسل.
2.2يشير مستوى الدرجة إلى مستوى السطوع .عند حتديد مستوى الدرجة املطلوب
فحصه من خالل الضغط على زر االختيار املتعدد J Kأو تدويره ،تومض منطقة
الصورة املقابلة ملستوى الدرجة احملدد.
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االستعداد للتصوير

كيفية ربط حزام الكاميرا وغطاء العدسة

يوصتلل دادعتسالا

اربط احلزام في موضعني.

BBغطاء العدسة

في املرات التي ال تقوم فيها بالتقاط صور ،ثبت غطاء العدسة على العدسة حلمايتها.

9

إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

مثبت البطارية

فتحة بطاقة الذاكرة

يوصتلل دادعتسالا

•تأكد من وضع األقطاب املوجبة والسالبة للبطارية في االجتاه الصحيح ،وحرك
مثبت البطارية ( )3البرتقالي ،وأدخل البطارية ( )4بالكامل.
•حرك بطاقة الذاكرة إلى الداخل حتى تسمع صوت طقطقة استقرارها في مكانها
(.)5
•احذر من أن تدخل البطارية أو بطاقة الذاكرة باملقلوب أو في االجتاه اخلطأ ،فقد
يتسبب ذلك في حدوث عطل وظيفي.

BBتهيئة بطاقة الذاكرة

عند إدخال بطاقة ذاكرة مت استعمالها في أجهزة أخرى في هذه الكاميرا للمرة األولى،
احرص على تهيئتها بواسطة هذه الكاميرا .أدخل بطاقة الذاكرة في الكاميرا،
واضغط على زر  ،dواختر ةقاطبلا ةئيهت في قائمة اإلعداد (A.)57

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 ،البطارية ،وبطاقة الذاكرة عقب استخدام
الكاميرا مباشرة ،فقد تكون ساخنة.

10

شحن البطارية

1

1بعد تركيب البطارية ،قم بتوصيل الكاميرا إلى مأخذ تيار كهربي.
درتملا رايتلا لوحم ةطساوب نحش

مأخذ التيار الكهربي

2

يوصتلل دادعتسالا

كابل ( USBمرفق)

مصباح التشغيل (مصباح الشحن)

إذا كانت الكاميرا اخلاصة بك مزودة مبهايئ القابس* ،فقم بتوصيله بإحكام إلى محول
التيار املتردد اخلاص بالشحن .فور أن يتصل االثنان ،فإن أي محاولة إلخراج مهايئ القابس
بالقوة قد تلحق الضرر باملنتج.
* يتفاوت شكل مهايئ القابس حسب البلد أو املنطقة التي يتم فيها شراء الكاميرا.
ميكن جتاهل هذه اخلطوة إذا كان مهايئ القابس يأتي مثبتًا بشكل دائم إلى محول
التيار املتردد اخلاص بالشحن.
•يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن) ببطء باللون األخضر لإلشارة إلى أنه
جاري شحن البطارية.
•عندما ينطفئ مصباح التشغيل يدل ذلك على انتهاء الشحن .يستغرق شحن
متاما نحو  3ساعات و 40دقيقة.
البطارية الفارغة ً
•ال ميكن شحن البطارية ،عندما يومض مصباح التشغيل باللون األخضر بسرعة،
وقد يرجع ذلك ألحد األسباب الواردة أدناه.
	-درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن.
	-كابل  USBأو محول التيار املتردد اخلاص بالشحن غير متصل بشكل صحيح.
	-البطارية تالفة.

2افصل محول التيار املتردد اخلاص بالشحن من مأخذ الكهرباء ثم افصل
كابل .USB

11

BBمالحظات حول كابل USB

•ال تستخدم كابل  USBآخر خالف  .UC-E21فاستخدام كابل  USBآخر خالف UC-E21
قد يؤدي إلى زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
•تأكد أن القوابس موجهة بشكل صحيح .ال تدخل أو تنزع القوابس مبيل عند توصيلها أو
فصلها.

BBمالحظات حول شحن البطارية

متاما ،حتت أي ظرف ،استعمال طراز أو موديل آخر من محول التيار املتردد خالف محول
جتنب ً
التيار املتردد اخلاص بالشحن طراز /EH-71P ،EH-73Pوال تستخدم محول  USBخاص
بالشحن متوفر جتاريًا أو شاحن بطارية خاص بهاتف محمول .عدم االلتزام بهذا االحتياط قد
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.

CCالشحن بالكمبيوتر أو شاحن البطارية
يوصتلل دادعتسالا

12

•ميكنك كذلك شحن البطارية عن طريق توصيل الكاميرا بالكمبيوتر.
•ميكنك استخدام شاحن البطارية ( MH-67Pمتوافر بشكل منفصل) لشحن البطارية
دون استخدام الكاميرا.

فتح وضبط زاوية الشاشة

مفيدا عند التقاط صور والكاميرا في وضع مرتفع أو
يعد تغيير اجتاه الشاشة
ً
منخفض ،أو عند التقاط صور شخصية.
بطي الشاشة على جسم الكاميرا مع جعل الشاشة موجهة
للتصوير العادي ،قم
ّ
للخارج (.)3

يوصتلل دادعتسالا

بطي
عندما ال تستخدم الكاميرا أو حتملها ،قم
ّ
الشاشة في مواجهة جسم الكاميرا مع جعل
الشاشة موجهة للداخل لتفادي اخلدوش أو
التلوث.

BBمالحظات حول الشاشة

عند حتريك الشاشة ،ال تستخدم القوة املفرطة وقم بالتدوير ببطء داخل نطاق الشاشة
القابل للضبط بحيث ال يتم إتالف التوصيلة.

13

تشغيل الكاميرا وضبط لغة العرض والتاريخ
والوقت

عندما يتم تشغيل الكاميرا ألول مرة ،فستظهر شاشة اختيار اللغة وشاشة إعداد
التاريخ والوقت لساعة الكاميرا.

يوصتلل دادعتسالا

1

1اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل
الكاميرا.

2

2استخدم زر االختيار املتعدد
H Iلتحديد اللغة املطلوبة،
واضغط زر .k

•يتم تشغيل الشاشة.
•إليقاف تشغيل الكاميرا ،اضغط على
مفتاح الطاقة مرة أخرى.

3حدد معن واضغط على زر .k

3
4 4حدد التوقيت احمللي اخلاص
بك واضغط على زر .k

•اضغط  Hلعرض  Wأعلى
اخلريطة ومتكني التوقيت
الصيفي .اضغط  Iإللغاء
متكينه.

5

14

5استخدم H Iلتحديد صيغة التاريخ واضغط زر .k

6

6اضبط التاريخ والوقت واضغط زر .k

7

7عند عرض مربع حوار التأكيد ،استخدم H Iالختيار معن واضغط على
زر .k

•استخدم J  Kالختيار أحد احلقول ،ثم استخدم
H Iلضبط التاريخ والوقت.
•حدد حقل الدقيقة واضغط زر  kلتأكيد اإلعداد.

•عند االنتهاء من ضبط اإلعدادت ،متتد العدسة إلى األمام.

CCتغيير إعداد اللغة Language/أو التاريخ والوقت

يوصتلل دادعتسالا

•ميكنك تغيير هذه اإلعدادات باستخدام اإلعدادات /ةغللا/Laةغللا
وخيراتلاو تيقوتلا ةقطنم في قائمة اإلعداد  z(A.)57
•ميكنك متكني أو إلغاء متكني التوقيت الصيفي في قائمة اإلعداد  zعن طريق اختيار
متبوعا باختيار تيقوتلا ةقطنم .عند متكني التوقيت
خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم
ً
الصيفي تتقدم الساعة ساعة واحدة لألمام وعند إلغاء متكينه تتأخر ساعة واحدة
للخلف.

CCبطارية الساعة

•يتم تزويد ساعة الكاميرا بالطاقة من بطارية احتياطية داخلية.
يتم شحن البطارية االحتياطية عند إدخال البطارية الرئيسية في الكاميرا أو عند توصيل
الكاميرا مبحول تيار متردد اختياري وميكنها تشغيل الساعة لعدة أيام بعد شحنها ملدة نحو
 10ساعات من الشحن.
•إذا نفدت البطارية االحتياطية بالكاميرا يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت عند
تشغيل الكاميرا .اضبط التاريخ والوقت مرة أخرى (A.)14

15

عمليات التصوير والعرض الرئيسية
التصوير باستخدام وضع ( Aتلقائي)

1

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

16

1قم بتدوير قرص الوضع إلى .A

•يتم ضبط الكاميرا على وضع ( Aتلقائي)
وميكن التصوير بوجه عام.
•لتبديل املعلومات املعروضة على الشاشة خالل
التصوير والعرض ،اضغط زر ( sالعرض).
•مؤشر مستوى شحن البطارية
 :bمستوى شحن البطارية مرتفع.
 :Bمستوى شحن البطارية منخفض.

2

2أمسك الكاميرا بثبات.
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عدد مرات التعريض مؤشر مستوى
الضوئي املتبقية شحن البطارية

بعيدا عن العدسة والفالش وضوء مساعدة
•أبعد أصابعك أو أية أجسام أخرى
ً
التركيز البؤري التلقائي وامليكروفون ومكبر الصوت.

3

3قم بتأطير الصورة.

•حرك مفتاح التحكم بالزوم أو مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي لتغيير موضع عدسة
الزوم.
•عند فقدان الهدف في موضع زوم تقريب ،اضغط زر ( pترجيع الزوم سريعا) لتوسيع
زاوية الصورة مؤقتًا بحيث ميكنك تأطير الهدف على نحو أكثر سهولة.
تكبير

تصغير

زر p

تكبير
تصغير

5

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

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

4

4اضغط على زر حترير الغالق حتى
املنتصف.

•عند وجود الهدف في بؤرة التركيز،
تضيء منطقة التركيز البؤري أو مؤشر
التركيز البؤري بلون أخضر.
•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 على زر حترير
الغالق حتى املنتصف مرة أخرى.
F5.6
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منطقة التركيز البؤري

17

BBمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم

يضيء املؤشر الذي يبني عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يبني مدة
التسجيل املتبقية عندما يتم حفظ الصور أو األفالم .ال تفتح غطاء فتحة حجيرة
البطارية/بطاقة الذاكرة أو تخرج البطارية أو بطاقة الذاكرة إذا كان املؤشر مضيئًا.
القيام بذلك قد يؤدي إلى فقد البيانات أو تلف الكاميرا أو بطاقة الذاكرة:

CCوظيفة 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
الضغط على مفتاح الطاقة أو زر حترير الغالق.

CCعند استخدام حامل ثالثي االرجل

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

18

•نوصي باستخدام حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا في األحوال التالية:
	-عند التصوير في ظروف إضاءة خافتة مع ضبط وضع الفالش على ( Wإيقاف)
	-عندما يكون الزوم في موضع تقريب
•عند استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير ،اضبط ازتهالا ليلقت
على فاقيإ في قائمة اإلعداد (A )57لتفادي األخطاء احملتملة التي تتسبب فيها تلك
الوظيفة.

استخدام الفالش

في احلاالت التي حتتاج فيها إلى استخدام الفالش ،كما
هو احلال في األماكن املعتمة أو حينما يكون الهدف
ذا خلفية مضاءة ،اضغط على زر ( mاندفاع الفالش
لألعلى) لرفع الفالش.
•عند عدم استعمال الفالش ،ادفع الفالش برفق
لألسفل حتى ينغلق مصدرًا صوت طقطقة.

التبديل بني الشاشة ومعني املنظر
ميكنك استخدام معني املنظر عندما تصعب رؤية
الشاشة بسبب الضوء الساطع حتت السماء
املفتوحة.
•عندما تقرب وجهك من معني املنظر ،فإن
مستشعر العني يستجيب إليه ،ويتم تشغيل
معني املنظر بينما يتم إيقاف تشغيل الشاشة
(إعداد التهيئة املبدئية).
•ميكنك كذلك الضغط على زر  xلتحويل
العرض بني الشاشة ومعني املنظر.

معني املنظر
زر x

تعديل الديوبتر ملعني املنظر

أداة التحكم بتعديل الديوبتر

BBمالحظات حول فحص وتعديل ألوان الصورة

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

عندما تصعب رؤية الصورة على معني املنظر،
قم بضبطه عن طريق تدوير أداة التحكم بتعديل
الديوبتر أثناء النظر عبر معني املنظر.
•توخى احلذر كيال تخدش عينك بأطراف أصابعك
أو بأظافرك.

استخدم الشاشة خلف الكاميرا ألن الشاشة تتمتع بقدرة أكبر على إعادة إنتاج اللون من
معني املنظر.

19

استخدام الزوم

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

20

تكبير

تصغير

عندما تقوم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم ،فسيتغير
موضع عدسة الزوم.
•للتكبير :حرك باجتاه g
•للتصغير :حرك باجتاه f
•تدوير مفتاح التحكم بالزوم بالكامل حتى النهاية في
أي اجتاه يعمل على ضبط الزوم بسرعة.
•ميكن كذلك تشغيل الزوم بواسطة حتريك مفتاح
التحكم بالزوم اجلانبي في اجتاه  gأو .f
ميكنك ضبط وظيفة مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي
من بناجلا موزلاب مكحتلا صيصخت في قائمة
اإلعداد (A)57
•يتم عرض مؤشر الزوم على شاشة التصوير عند حتريك
مفتاح التحكم بالزوم.
زوم تكبير
•ميكن تنشيط الزوم الرقمي ،والذي يتيح لك تكبير
رقمي بصري
الهدف بشكل إضافي لقرابة نحو  ×4أقصى نسبة
للتكبير البصري ،من خالل حتريك مفتاح التحكم بالزوم
واإلبقاء عليه باجتاه  gعند تقريب الكاميرا إلى أقصى موضع للتكبير البصري.
CCالزوم الرقمي

يضيء مؤشر الزوم باللون األزرق عند تنشيط الزوم الرقمي ،ويضيء باللون األصفر عند زيادة
معدل التكبير أكثر.
•مؤشر الزوم باللون األزرق :ال تقل جودة الصورة بشكل ملحوظ عند استخدام 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 ترجيع الزوم سريعا

عند فقدان الهدف في موضع زوم تقريب ،اضغط زر
( pترجيع الزوم سريعا) لتوسيع زاوية الصورة مؤقتًا
بحيث ميكنك تأطير الهدف على نحو أكثر سهولة.
•أثناء الضغط على زر  ،pقم بتأطير الهدف بداخل
حد التأطير في شاشة التصوير .لتوسيع زاوية
الصورة ،حرك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه  fأثناء
الضغط على زر .p
•حرر زر  pللعودة إلى موضع الزوم األصلي.
•ال يتوافر ترجيع الزوم سريعا أثناء تسجيل الفيلم.
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حد التأطير

الضغط حتى
املنتصف

لضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي (سرعة الغالق
وقيمة الفتحة) ،اضغط زر حترير الغالق برفق حتى تشعر
مبقاومة خفيفة .يظل التركيز البؤري والتعريض الضوئي
قيد القفل أثناء الضغط على زر حترير الغالق حتى
املنتصف.

اضغط بالكامل
حتى النهاية

اضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية لتحرير
الغالق والتقاط الصورة.
ال تستخدم القوة عند الضغط على زر حترير الغالق ،فقد
يؤدي ذلك إلى اهتزاز الكاميرا ،مما ينجم عنه صور غير
واضحة .اضغط على الزر برفق.

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

زر حترير الغالق

تسجيل األفالم

اعرض شاشة التصوير واضغط على زر  b(e
تسجيل فيلم) لبدء تسجيل الفيلم .اضغط زر
  b( )eمرة أخرى إلنهاء التسجيل.
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عرض الصور

1

1اضغط على زر ( cالعرض)
للدخول في وضع العرض.

2

2استخدم زر االختيار املتعدد الختيار صورة كي
يتم عرضها.

•إذا قمت بالضغط مع االستمرار
على زر ( cالعرض) بينما الكاميرا
متوقفة عن التشغيل ،فستعمل
الكاميرا في وضع العرض.

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

•اضغط مع االستمرار على HIJ Kللتنقل عبر
الصور بسرعة.
•ميكن كذلك اختيار الصور بواسطة تدوير زر
االختيار املتعدد.
•اضغط على زر  sللتبديل بني عرض وإخفاء
معلومات الصورة أو معلومات التصوير املعروضة
على الشاشة.
•لعرض فيلم مسجل ،اضغط على زر .k
•للعودة إلى وضع التصوير ،اضغط على زر  cأو
على زر حترير الغالق.

عرض الصورة السابقة

عرض الصورة التالية
4/132

0112. JPG
15/11/2015 15:30

•حرك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه
 g( )iفي وضع عرض إطار كامل
لتكبير أي صورة.

1/132عرض إطار كامل ،حرك
•في وضع
مفتاح التحكم بالزوم باجتاه
  f( )hللتحويل إلى وضع عرض
صور مصغرة وعرض عدة صور على
الشاشة.
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1/132

حذف الصور.

1

1اضغط على زر ( lاحلذف) حلذف
الصورة املعروضة حاليًا على
الشاشة.

2

2استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
طريقة احلذف املطلوبة ،واضغط زر .k

3

3حدد معن ،واضغط على زر .k

•للخروج بدون حذف الصورة ،اضغط زر .d
•عند اختيار اتخملا روصلا حسم ،انظر
"شاشة اختيار الصورة" (A.)56

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

•ال ميكن استرجاع الصور التي يتم حذفها.

BBحذف صور ملتقطة على نحو مستمر (تتابع)
•يتم حفظ الصور امللتقطة على نحو مستمر على هيئة
تتابع ،ويتم عرض الصورة األولى فقط في التتابع (الصورة
املفتاح) في وضع العرض (إعداد التهيئة املبدئية).
•إذا قمت بالضغط على زر  lأثناء عرض صورة مفتاح
لتتابع من الصور ،فسيتم حذف جميع الصور في هذا
التتابع.
•حلذف صور مفردة في تتابع ما ،اضغط زر  kلعرض صورة
واحدة في كل مرة واضغط زر .l

4/132

0004. JPG
15/11/2015 15:30

CCحذف صورة التقطت أثناء الوجود في وضع التصوير

عند استخدام وضع التصوير ،اضغط على زر  lحلذف آخر صورة مت حفظها.
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تغيير وضع التصوير

ميكنك تغيير أوضاع التصوير التالية بتدوير قرص الوضع.

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع
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•وضع ( Aتلقائي)
يستخدم للتصوير بوجه عام.
•أوضاع ،y ،X ،s ( cاملشهد)
وفقا للمشهد الذي تختاره.
يتم تخصيص إعدادات الكاميرا ً
	 :y-اضغط على زر  dوحدد مشهدا .عند استخدام
يئاقلت دهشم رايتخا ،فإن الكاميرا تتعرف تلقائيًا على مشهد التصوير
يسهل التقاط الصور مبا يالئم املشهد.
عندما تقوم بتأطير إحدى الصور ،مما
ِّ
عند استخدام فيلم سريع ،فإن الكاميرا تلتقط تلقائيًا صور ثابتة بفاصل زمني
محدد إلنشاء أفالم سريعة تبلغ مدتها قرابة  10ثوان.
	( X-منظر طبيعي ليلي) :استخدم هذا الوضع لتصوير مناظر طبيعية ليلية.
	( s-صورة ليلية) :استخدم هذا الوضع اللتقاط الصور املسائية والليلية التي
تتضمن مشهد خلفية.
	( c-منظر طبيعي) :استخدم هذا الوضع لتصوير مناظر طبيعية.
•وضع ( uاخلا تارثؤملا)
ميكن تطبيق املؤثرات على الصور أثناء التصوير .اضغط على زر  dالختيار أحد
املؤثرات.
•أوضاع  jو  kو  lو m
اختر هذه األوضاع للتحكم بشكل أكبر في سرعة الغالق وقيمة الفتحة.
•وضع User settings( Mدعإ( )User settings
مجموعات اإلعدادات التي تستخدم عادة اللتقاط الصور ميكن حفظها .ميكن
استعادة اإلعدادات احملفوظة فوريًا ببساطة عن طريق تدوير قرص الوضع إلى M

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر
االختيار املتعدد (للتصوير)

عند عرض شاشة التصوير  H()mJ ()n  I()p K( )oلضبط الوظائف املبينة
أدناه.

ةيسيئرلا ضرعلاو ريوصتلا تايلمع

• mوضع الفالش
وفقا ألحوال التصوير.
عندما يتم رفع الفالش ،فإنه ميكن ضبط وضع الفالش ً
• nمؤقت ذاتي/وحدة التحكم عن بعد/مؤقت ابتسامة
ميكن اختيار مؤقت ذاتي من بني  10ثوان أو  2ثانية.
وجها
عند اختيار مؤقت ابتسامة ،حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا عندما تكتشف
ً
مبتسما.
ً
عند اختيار أحد خيارات وحدة التحكم عن بعد ،فإنه ميكن حترير الغالق بواسطة
وحدة التحكم عن بعد طراز ( ML-L3متوفرة بشكل منفصل) (E.)117
• pوضع التركيز البؤري
تبعا للمسافة إلى الهدف ،ميكن ضبط ( Aتركيز بؤري تلقائي)( D ،تكبير مقرب)
ً
أو ( Bما ال نهاية) .عندما يكون وضع التصوير هو  jأو  kأو  lأو  mأو  Mأو
 uأو وضع املشهد ةيضاير باعلا ،ةيران باعلا ضرع ،رويطلا ةدهاشم
أو عيرس مليف (السماء املظلمة ،حركة النجوم) ،فإنه ميكن ضبط ( Eتركيز بؤري
يدوي).
• oتعويض التعريض الضوئي
ميكنك ضبط سطوع الصورة الكلي.
وفقا لوضع التصوير.
تختلف الوظائف التي ميكن ضبطها ً

25

مزايا التصوير
وضع ( Aتلقائي)

يستخدم للتصوير بوجه عام.
•تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه
(اكتشاف هدف  .)AFإذا مت اكتشاف وجه بشري ،فإن
الكاميرا تضبط أولوية التركيز البؤري عليه تلقائيًا.
•انظر "التركيز البؤري"عرض الصور (E)18
للحصول على مزيد من املعلومات.

الوظائف املتوفرة في الوضع ( Aتلقائي)
•وضع الفالش (A)36
•املؤقت الذاتي (A)38
•مؤقت ابتسامة (A)39
•وضع التركيز البؤري (A)40
•تعويض التعريض الضوئي (A)44
•قائمة التصوير (A)51

ريوصتلا ايازم
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وضع املشهد (التصوير املناسب للمشاهد)

عند اختيار مشهد ،يتم تخصيص إعدادات الكاميرا تلقائيًا للمشهد اخملتار.
 Xيليل يعيبط رظنم (E2 ،1)3 s ،ةيليل ةروص
(E،)3  cيعيبط رظنم (E،1)4 2
قم بتدوير قرص الوضع إلى  Xأو  sأو  cوالتقط
الصور.

( yمشهد)

اضغط زر  dلعرض قائمة املشهد ،واختر أحد املشاهد التالية بواسطة زر
االختيار املتعدد.

 bةيصخش ةروص

 dةيضاير باعلا

(E1)5

 fنبملا لخاد/ةلفح
Z

ئطاش1

h

بورغ3 ،2 ،1

z
i

جلث1

رجفلا/قسغلا3 ،2 ،1

 kبرقم (E)5

 uةمعطأ (E)6

1
2
3
4

(E1)5

 mةيران باعلا ضرع

(E3 )6

 nبالاو دوسالاب خسن
 oةيفلخ ةءاضا

(E1)7

 pةلهس اماروناب ةروص

ريوصتلا ايازم

 xيئاقلت دهشم رايتخا (إعداد التهيئة
املبدئية) (E)4

 lفحتم

(E1)6

(E1)6

(E1)10

 Oيلأ ناويحل ةيصخش ةروص (E)8

 gرمق

(E3 ،2 ،1)9

 Lرويطلا ةدهاشم
 iعيرس مليف

(E1)9

(E4 ،3)13

1تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار .ال ميكن حتريك موضع املنطقة.
2تركز الكاميرا إلى ما ال نهاية.
3يُوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل .اضبط ازتهالا ليلقت على فاقيإ في قائمة
اإلعداد (A )57عند استخدام حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.
4تلتقط الكاميرا تلقائيًا صور ثابتة بفاصل زمني محدد إلنشاء أفالم سريعة تبلغ مدتها
قرابة  10ثوان.
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وضع املؤثرات اخلاصة (تطبيق املؤثرات عند
التصوير)

ميكن تطبيق املؤثرات على الصور أثناء التصوير.

ريوصتلا ايازم

اضغط زر ( dالقائمة) لعرض قائمة املؤثرات اخلاصة وحدد أحد املؤثرات باستخدام زر
االختيار املتعدد.
النوع

معان* (إعداد التهيئة 
املبدئية)
تايركذلل ريثم نكاد ينب*

يضيف درجة لون بني داكن ويقلل التباين حملاكاة جودة الصورة
الفوتوغرافية القدمية.

ةعطاس ةءاضإ

مينح الصورة الكلية درجة لون ساطعة.

نيابتلا يلاع نوللا يداحأ

يقوم بإنشاء صورة أبيض وأسود بتباين واضح.

ةتفاخ ةءاضإ

مينح الصورة الكلية درجة لون معتمة.

نوللا رايتخا

 وذ نوللا يداحأاحأ يداحأ
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الوصف

يقوم بتنعيم الصورة من خالل إضافة تأثير ضبابي طفيف على
الصورة الكلية.

يحتفظ باأللوان االنتقائية فقط ويجعل باقي األلوان باألبيض
واألسود.

يقوم بإنشاء صور بدرجة لون أحادية (أبيض وأسود) من خالل
تعمد التقاط الصور باستخدام حساسية  ISOعالية  .هذا
اإلعداد فعال عند تصوير أهداف في ظروف إضاءة خافتة.
– –قد حتتوي الصور امللتقطة على ضوضاء (البيكسالت
الساطعة املتباعدة عشوائيا أو بقع أو خطوط).

النوع
عطاقتم جلاعم

الوصف

يقوم بإنشاء صور بتدرج لون غير معتاد من خالل حتويل صورة
ذات لون إيجابي إلى سلبي أو حتويل صورة ذات لون سلبي إلى
إيجابي.

* بعض مليفلا تارايخ (A )54تكون غير متاحة.

•تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار .ال ميكن حتريك موضع املنطقة.
•عند اختيار نوللا رايتخا أو عطاقتم جلاعم،
فقم بتدوير قرص التحكم الختيار اللون املرغوب،
واضغط زر  kلتطبيق اللون .لتغيير اختيار اللون،
اضغط زر  kمرة أخرى.

الوظائف املتاحة في وضع املؤثرات اخلاصة

ريوصتلا ايازم

•وضع الفالش (A)36
•املؤقت الذاتي (A)38
•وضع التركيز البؤري (A)40
•تعويض التعريض الضوئي (A)44
•قائمة التصوير (A)51
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أوضاع  jو kو lو( mإعداد التعريض الضوئي
للتصوير)

ميكن التقاط الصور بدرجة حتكم أكبر من خالل إعداد
عناصر قائمة التصوير (A )51باإلضافة إلى إعداد
تبعا ألحوال
سرعة الغالق أو قيمة الفتحة يدويًا ً
التصوير ومتطلباته.
وفقا إلعداد
•تختلف منطقة التركيز البؤري ً
 ةقطنم عضوضو (A.)52
•عند الضبط على  فده فاشتكاكا (إعداد
التهيئة املبدئية) ،تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز بؤريًا عليه .إذا مت
اكتشاف وجه بشري ،فإن الكاميرا تضبط أولوية التركيز البؤري عليه تلقائيًا.

قم بتدوير قرص التحكم أو زر االختيار املتعدد لضبط سرعة الغالق وقيمة الفتحة.
قرص التحكم

ريوصتلا ايازم

زر االختيار
املتعدد

وضع التعريض الضوئي
j

ةيئاقلت ةجمرب (A)32

25m 0s
840

قيمة 
الفتحة

F5.6

سرعة الغالق

سرعة الغالق
قيمة الفتحة

يتم ضبطها تلقائيًا (يتم متكني البرنامج املرن من
خالل قرص التحكم).

k

ةيئاقلت ةيولوأ-قلاغ (A)32

يتم ضبطه من خالل
قرص التحكم.

يتم ضبطه تلقائيًا.

l

ةيئاقلت ةيولوأ-ةحتف (A)32

يتم ضبطه تلقائيًا.

m

يودي (A)32

يتم ضبطه من خالل
قرص التحكم.

يتم ضبطه من خالل زر
االختيار املتعدد.

CCمزيد من املعلومات

يتم ضبطه من خالل زر
االختيار املتعدد.

انظر " رايتخا ليدبتليدبت" (A )58للحصول على مزيد من املعلومات.
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1/250

تعريض ضوئي

يطلق على اإلجراء اخلاص بالتقاط الصور عند درجة السطوع املطلوبة (التعريض
الضوئي) من خالل ضبط سرعة الغالق أو قيمة الفتحة اسم "حتديد التعريض
الضوئي".
يختلف مقدار تشويش اخللفية وحاسة الديناميكية في الصور التي يتم التقاطها
تبعا لتركيبات سرعة الغالق وقيمة الفتحة حتى لو مت استخدام نفس درجة التعريض
ً
الضوئي.
ضبط سرعة الغالق

أبطأ  1/30ثانية

أسرع  1/1000ثانية

فتحة أصغر (رقم بؤري كبير)م
f/8

فتحة أكبر (رقم بؤري صغير)م
f/2.8

ضبط قيمة الفتحة

ريوصتلا ايازم

CCنطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق

تبعا ملوضع الزوم أو الفتحة أو إعداد حساسية
يختلف مدى التحكم اخلاص بسرعة الغالق ً
.ISO

CCقيمة الفتحة (الرقم البؤري) والزوم

فتحات العدسة الكبيرة (تتم اإلشارة إليها بأرقام بؤرية صغيرة) تتيح دخول املزيد من الضوء
إلى الكاميرا ،وتتيح الفتحات الصغيرة (أرقام بؤرية كبيرة) دخول ضوء أقل.
تبعا ملوضع الزوم.
تتغير كذلك قيمة الفتحة لهذه الكاميرا ً
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( jةيئاقلت ةجمرب)

يستخدم للتحكم التلقائي في درجة التعريض
الضوئي بواسطة الكاميرا.
•ميكن اختيار توليفات مختلفة من سرعة الغالق
وقيمة الفتحة بدون تغيير التعريض الضوئي من
خالل تدوير قرص التحكم ("البرنامج املرن") .عندما
25m 0s
1/250 F5.6
840
يكون البرنامج املرن قيد التشغيل ،تظهر عالمة
البرنامج املرن ( )Aبجانب مؤشر الوضع ( )jفي
الركن العلوي األيسر من الشاشة.
•إللغاء البرنامج املرن ،قم بتدوير قرص التحكم حتى تختفي عالمة البرنامج املرن
( )Aمن على الشاشة .ميكن كذلك إلغاء البرنامج املرن عن طريق تغيير وضع
التصوير أو إيقاف تشغيل الكاميرا.

( kةيئاقلت ةيولوأ-قلاغ)

يُستخدم لتصوير األهداف املتحركة بسرعة باستخدام
سرعة غالق عالية ،أو يستخدم إلبراز حركات هدف
متحرك باستخدام سرعة غالق بطيئة.
•ميكن ضبط سرعة الغالق من خالل تدوير قرص
التحكم.

25m 0s
840

F5.6

1/250

ريوصتلا ايازم

( lةيئاقلت ةيولوأ-ةحتف)

يستعمل للتركيز على كل من املقدمة واخللفية
لألهداف أو لتعمد عدم وضوح خلفية الهدف.
•ميكن ضبط قيمة الفتحة من خالل تدوير زر االختيار
املتعدد.
25m 0s
840

( mيودي)

F5.6
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وفقا
يستخدم للتحكم في التعريض الضوئي ً
ملتطلبات التصوير.
•عند ضبط قيمة الفتحة أو سرعة الغالق ،يتم
عرض درجة االنحراف عن قيمة التعريض الضوئي
املقاسة بواسطة الكاميرا على مؤشر التعريض
25m 0s
1/250 F5.6
840
الضوئي اخلاص بالشاشة .تعرض درجة االنحراف
على مؤشر التعريض الضوئي بوحدات ( EVمن -2
مؤشر التعريض الضوئي
إلى  EV +2بزيادة مقدارها  1/3.)EV
•ميكن ضبط سرعة الغالق من خالل تدوير قرص التحكم بينما ميكن ضبط قيمة
الفتحة من خالل تدوير زر االختيار املتعدد.

32

BBمالحظات حول التصوير

•عند القيام بالتقريب بعد ضبط التعريض الضوئي ،فقد تتغير تركيبات التعريض الضوئي
أو قيمة الفتحة.
ساطعا للغاية ،قد يتعذر احلصول على التعريض الضوئي
معتما أو
•عندما يكون الهدف
ً
ً
املناسب .في مثل هذه احلاالت ،يومض مؤشر سرعة الغالق أو مؤشر قيمة الفتحة عند
ضغط زر حترير الغالق حتى املنتصف (باستثناء عند استخدام الوضع  .)mقم بتغيير إعداد
سرعة الغالق أو قيمة الفتحة.

BBمالحظات حول حساسية ISO

عند ضبط  ةيساسحاسح (A )52على يئاقلت (إعداد التهيئة املبدئية) أو
يئاقلت ددحم ىدم ،يتم تثبيت حساسية  ISOفي وضع  mعلى .ISO 100

الوظائف املتوفرة في أوضاع  jو kو lوm

ريوصتلا ايازم

•وضع الفالش (A)36
•املؤقت الذاتي (A)38
•مؤقت ابتسامة (A)39
•وضع التركيز البؤري (A)40
•تعويض التعريض الضوئي (A)44
•قائمة التصوير (A)51
•الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( wالوظيفة) (A)45
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وضع ( M( User settingsإعدادات املستخدم))

شيوعا في االستخدام للتصوير
تركيبات اإلعدادات األكثر
ً
(User settingsدعإ(  )User settingsميكن حفظها في  .Mميكن التصوير في
( jبرمجة تلقائية) و( kغالق-أولوية تلقائية) و( lفتحة -أولوية تلقائية) و( mيدوي).
قم بتدوير قرص الوضع إلى  Mالستعادة اإلعدادات
احملفوظة في  ظفح User settظفح.
•قم بتأطير الهدف والتقط الصور بهذه اإلعدادات أو
غيرها حسبما يلزم.
•ميكن تغيير مجموعات اإلعدادات التي متت
استعادتها عند تدوير قرص الوضع إلى  Mكما
ترغب في  ظفح User settظفح.
ميكن حفظ اإلعدادات التالية.
اإلعدادات العامة

•أوضاع التصوير ،j ،k ،l  m(A)30

•وضع التركيز البؤري (A)40

•وضع الفالش (A)36

•الزر Fn (A)45

•موضع الزوم (A)20
ريوصتلا ايازم

•املؤقت الذاتي (A)38

قائمة التصوير

•ةروصلا ةدوج (A)51

•ةروصلا مجح (A)51

•A( Picture Control)51

• طبض Picture Conطبض (A)51
•ضايبلا نزاوت (A)51
•ةرياعم (A)52

•رمتسم (A)52

• ةيساسحاسح (A)52

•يئوضلا ضيرعتلا حيحصت (A)52
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•تعويض التعريض الضوئي (A)44

• ةقطنم عضوضو (A)52
• عضوضو (A)52

•الفلا ةدش ةجرد (A)52

•ءاضوضلا ليلقت حشرم (A)52
•A( D-LigD-Lighting)52

•ددعتم يئوض ضيرعت (A)52

•موزلا ةركاذ (A)53

•ءدبلا موز عضوم (A)53

• يئوض ضيرعت ةنياعمم (A)53

حفظ اإلعدادات في وضع ( Mحفظ )User settings

إعدادات التصوير املستخدمة من حني آلخر ميكن تغييرها وحفظها في .M

1

1قم بتدوير قرص الوضع إلى أحد أوضاع التصوير  jأو  kأو  lأو  mالذي
ترغب في حفظه في وضع .M

2

استخداما.
2قم بالتغيير إلى تركيبة إعدادات التصوير األكثر
ً

3

3اضغط زر ( dالقائمة) لعرض قائمة 
التصوير.

4

4استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
 ظفح User settظفح ،واضغط زر .k

•ميكنك كذلك تدوير قرص الوضع إلى  Mحلفظ اإلعدادات (في وقت الشراء ،يتم
حفظ إعداد التهيئة املبدئية لوضع التصوير .) j

•انظر A 34لتفاصيل اإلعدادات.
•سيتم كذلك حفظ إعدادات البرنامج املرن (عند الضبط على  )jوسرعة الغالق
(عند الضبط على  kأو  )mأو قيمة الفتحة (عند الضبط على  lأو .)m

ريوصتلا ايازم

•يتم حفظ اإلعدادات احلالية.

BBبطارية الساعة

في حالة نفاد شحنة البطارية الداخلية (A ،)15سيعاد ضبط اإلعدادات احملفوظة في M
من املهم أن تكتب كافة اإلعدادات املهمة.

CCإعادة ضبط وضع M(( User Settingsإعدادات املستخدم))

إذا مت حتديد  طبض دعأ  Userطبض دعأ في قائمة التصوير ،تتم إعادة اإلعدادات احملفوظة
في إعدادات املستخدم إلى قيمها االفتراضية .يتم ضبط وضع التصوير على .j
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وضع الفالش

وفقا ألحوال التصوير.
عندما يتم رفع الفالش ،فإنه ميكن ضبط وضع الفالش ً

ريوصتلا ايازم

1

1اضغط على زر ( mاندفاع الفالش لألعلى) كي
يبرز الفالش لألعلى.

2

.)m( H
2اضغط على زر االختيار املتعدد 

3

3اختر وضع الفالش املرغوب (A )37واضغط
زر .k

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

•إذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر k
خالل ثوا ٍن قليلة ،يتم إلغاء االختيار.

BBضوء االستعداد

أثناء شحن الفالش ،يومض الرمز  .qال ميكن التقاط صور
بواسطة الكاميرا.
عند اكتمال الشحن ،يومض  qبشكل مستمر عندما
تضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.
25m 0s
840

F5.6

ضوء االستعداد
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أوضاع الفالش املتاحة
U

يئاقلت

V

رمحلا نيعلا ثودح ليلقت عم يئاقلت/رمحلا نيعلا ليلقت

X

لم شالف/سايق شالف

Y

ةئيطب ةنمازم

Z

ةيفلخ ةراتس ةنمازم

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

يقلل العني احلمراء الذي يسببه الفالش في الصور الشخصية (A.)37
– –عندما يتم حتديد رمحلا نيعلا ليلقت ،ينطلق الفالش متى مت التقاط
الصورة.

ينطلق الفالش متى مت التقاط الصورة.
مناسب للصور الشخصية املسائية والليلية التي تتضمن مشهد خلفية .ينطلق
فالش ملء إلضاءة الهدف الرئيسي ،يتم استعمال سرعات الغالق البطيئة
لتصوير اخللفية في الليل أو حتت الضوء اخلافت.
ينطلق فالش ملء قبل إغالق الغالق مباشرة ،مما يخلق تأثير دفق من اإلضاءة خلف
األهداف املتحركة.
ريوصتلا ايازم

CCإعداد وضع الفالش

تبعا لوضع التصوير .قد ال يتوافر إعداد وضع الفالش مع
•تختلف أوضاع الفالش املتوافرة ً
بعض أوضاع التصوير.
•عندما يكون وضع التصوير املستمر  jأو  kأو  lأو  mأو  ،Mال ميكن اختيار تلقائي.
•يتم حفظ اإلعداد املطبق في املواقف التالية في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل
الكاميرا.
	-عند استخدام وضع التصوير  jأو  kأو  lأو :m
	-عند حتديد ( Vتلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء) في وضع ( Aتلقائي)

CCتلقائي مع تقليل حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراء

يتوهج مصباح تقليل العني احلمراء قبل الفالش الرئيسي لتقليل تأثير العني احلمراء.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا اكتشفت الكاميرا وجود عني حمراء أثناء حفظ الصور ،تتم معاجلة
املنطقة املتأثرة لتقليل العني احلمراء قبل حفظ الصورة.
الحظ التالي عند التصوير:
•قد يستغرق حترير الغالق وقتًا أكثر من املعتاد بعد الضغط على زر حترير الغالق ،وذلك بسبب
توهج مصباح تقليل العني احلمراء.
•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.
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مؤقت ذاتي

الكاميرا مجهزة مبؤقت ذاتي يحرر الغالق بعد  10ثوان أو  2ثانية من الضغط على
زر حترير الغالق .اضبط ازتهالا ليلقت على فاقيإ في قائمة اإلعداد (A )57عند
استخدام حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.

2

2اختر وضع املؤقت الذاتي املرغوب واضغط
زر .k

3

3قم بتأطير الصورة واضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.

ريوصتلا ايازم

1

1اضغط على زر االختيار املتعدد  J(.)n

38

•n10s ( 10ثوان) :يستخدم في املناسبات
الهامة ،مثل حفالت الزفاف.
•n2s ( 2ثانية) :يستخدم ملنع اهتزاز الكاميرا.
• Z Z 10s /( 10ثوان)  Z 2s /( 2ثانية) :استخدم
وحدة التحكم عن بعد ( ML-L3متوفرة بشكل
منفصل) لتحرير الغالق (E.)117
•إذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر  kخالل ثوا ٍن قليلة ،يتم إلغاء االختيار.
•عندما يكون وضع التصوير هو وضع املشهد يلأ ناويحل ةيصخش ةروص ،يتم
عرض ( Yحترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف) (E .)8ال ميكن استخدام
املؤقت الذاتي.
•سيتم ضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي.

4

4اضغط على زر حترير الغالق بالكامل
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 .OFF
•إليقاف العد التنازلي ،اضغط على زر
حترير الغالق مرة أخرى.

9
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مؤقت ابتسامة (تصوير األوجه املبتسمة
تلقائيا)
ً

1

1اضغط على زر االختيار املتعدد  J(.)n

2

2اختر ( aمؤقت ابتسامة) ،واضغط على
زر .k

•ميكن تغيير إعدادات أي وضع فالش أو تعريض
ضوئي أو قائمة التصوير قبل الضغط على .J

ريوصتلا ايازم

مبتسما ،ميكنك التقاط الصورة تلقائيًا بدون الضغط
وجها
عندما تكتشف الكاميرا
ً
ً
على زر حترير الغالق.
•ميكن استخدام هذه الوظيفة عندما يكون وضع التصوير هو ( Aتلقائي) j ،أو k
أو  lأو  mأو  ،Mووضع املشهد ةيصخش ةروص أو ةيليل ةروص.

•إذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر k
خالل ثوا ٍن قليلة ،يتم إلغاء االختيار.

39

3

3قم بتأطير الصورة وانتظر حتى يبتسم
الهدف دون الضغط على زر حترير الغالق.

4

4إنهاء التصوير التلقائي.

•قم بتوجيه الكاميرا نحو وجه بشري.
•إذا كشفت الكاميرا أن الوجه املؤطر بحافة
مزدوجة يبتسم ،يتم حترير الغالق تلقائيًا.
مبتسما ،فإنها
وجها
•متى اكتشفت الكاميرا
ً
ً
تقوم بتحرير زر الغالق تلقائيًا.

25m 0s
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•إلنهاء التصوير التلقائي بواسطة مؤقت ابتسامة ،ارجع إلى اخلطوة  1واختر .OFF

BBمالحظات حول مؤقت ابتسامة

في بعض أحوال التصوير ،يتعذر على الكاميرا الكتشاف وجوه أو اكتشاف ابتسامات
أيضا استخدام زر حترير الغالق للتصوير.
(E .)19ميكن ً

CCعندما يومض مصباح املؤقت الذاتي.

وجها
عند استخدام مؤقت ابتسامة ،يومض مصباح املؤقت الذاتي حينما تكتشف الكاميرا
ً
سريعا عقب الضغط على زر حترير الغالق.
ويومض
ً
ريوصتلا ايازم
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وضع تركيز بؤري

وفقا للمسافة إلى الهدف.
اضبط وضع التركيز البؤري ً

1

1اضغط على زر االختيار املتعدد I (.)p

2

2اختر وضع التركيز البؤري املرغوب واضغط
زر .k

•إذا لم يتم تطبيق اإلعداد بالضغط على زر k
خالل ثوا ٍن قليلة ،يتم إلغاء االختيار.

أوضاع التركيز البؤري املتوفرة
A

يئاقلت يرؤب زيكرت

D

برقم ريبكت

B

ياهن ال ام

Q

ياهن ال ام

E

يودي يرؤب زيكرت

وفقا للمسافة بني الكاميرا والهدف.
تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط التركيز ً
تستخدم عندما تكون املسافة بني الهدف والعدسة  50سم أو أكثر ،أو  5.0متر أو
أكثر عندما تكون الكاميرا في أقصى موضع زوم تقريب.
– –تظهر أيقونة وضع التركيز البؤري على شاشة التصوير فقط على الفور بعد
ضبط اإلعداد.
يتم ضبطه عند التقاط صور مقربة.
عند ضبط نسبة الزوم على موضع تعرض فيه أيقونة  Fومؤشر الزوم باللون
األخضر ،ميكن للكاميرا التركيز على أهداف قريبة مبقدار  10سم تقريبًا من
العدسة .عندما يكون الزوم عند موضع يظهر فيه  ،Gميكن للكاميرا التركيز
على أهداف قريبة مبقدار  1سم تقريبًا من العدسة.
استخدمه عند تصوير املشاهد البعيدة من خالل زجاج النوافذ أو عند تصوير
املناظر الطبيعية.
تقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط التركيز البؤري بالقرب من ما ال نهاية.
– –قد يتعذر على الكاميرا التركيز على األهداف القريبة.

ميكن ضبط التركيز البؤري ألي هدف يبعد عن العدسة بحوالي  1سم إلى ما ال
نهاية (∞) من العدسة (A .)42تختلف أقرب مسافة تصوير باختالف موضع
الزوم.

ريوصتلا ايازم

يستخدم عند تصوير السماء وعرض العاب نارية.

BBمالحظات حول التصوير بواسطة الفالش

قد يتعذر على الفالش إضاءة الهدف بأكمله على بعد أقل من  50سم.

CCإعداد وضع التركيز البؤري

•قد ال يتوافر اإلعداد مع بعض أوضاع التصوير (E.)15
•ألوضاع التصوير  jو kو lو ،mيتم حفظ اإلعداد في ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف
تشغيل الكاميرا.
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استعمال التركيز البؤري اليدوي

متاحة عندما يكون وضع التصوير هو  jأو  kأو  lأو  mأو  Mأو وضع املؤثرات
اخلاصة أو وضع املشهد ةيضاير باعلا ،ةيران باعلا ضرع ،رويطلا ةدهاشم أو
عيرس مليف (السماء املظلمة ،حركة النجوم).

2

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

3

3اضغط على زر .k

ريوصتلا ايازم

1

1اضغط زر االختيار املتعدد
I )p( واختر ( Eتركيز
بؤري يدوي) ،ثم اضغط زر
.k

42

•يظهر عرض مكبر للمنطقة في وسط الصورة.
اضغط  Jلتبديل العرض بني  ×2و .×4
•قم بتدوير زر االختيار املتعدد في اجتاه عقارب
× 4 AF
×1
الساعة للتركيز على األهداف القريبة ،أو عكس
1/250 F5.6
840
اجتاه عقارب الساعة للتركيز على األهداف
البعيدة .ميكن ضبط التركيز البؤري في تفاصيل
أعلى عن طريق تدوير زر االختيار املتعدد ببطء أو
مستوى ذروية
تدوير قرص التحكم.
•عند الضغط على زر  ،Kتقوم الكاميرا بالتركيز على الهدف في وسط اإلطار مع
التركيز البؤري التلقائي .ميكن تشغيل تركيز بؤري يدوي بعدما تركز الكاميرا أوال ً
بواسطة تركيز بؤري تلقائي.
•تتم مساعدة التركيز البؤري بتظليل املناطق محل التركيز باللون األبيض (ذروية)
(A .)43اضغط H Iلضبط مستوى ذروية.
•اضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف لتأكيد تركيب الصورة .اضغط على زر
حترير الغالق بالكامل اللتقاط الصورة.
•يقفل وضع التركيز البؤري الذي مت إعداده.
•اضغط على زر حترير الغالق بالكامل اللتقاط
الصورة.
•إلعادة ضبط وضع التركيز البؤري ،اضغط زر k
لعرض الشاشة التي ظهرت في اخلطوة .2

0.3

25m 0s
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( ECCتركيز بؤري يدوي)

•األرقام املعروضة في لوحة القياس املوجودة على ميني الشاشة في اخلطوة  2تعمل كموجه
للمسافة التي يبعدها أحد األهداف املوجودة ضمن إطار التركيز البؤري عندما تكون لوحة
القياس قريبة من وسط اإلطار.
تبعا لقيمة
•يختلف النطاق احلقيقي الذي ميكن للهدف عنده أن يتواجد في بؤرة التركيز ً
الفتحة وموضع الزوم .لرؤية ما إذا كان الهدف في بؤرة التركيز ،حتقق من الصورة بعد
التصوير.
•اضبط بناجلا موزلاب مكحتلا صيصخت في قائمة اإلعداد (A )57على
بدال
يودي يرؤب زيكرت للتركيز البؤري من خالل استخدام مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي ً
من زر االختيار املتعدد في اخلطوة .2

CCذروية

•ميكن تغيير مدى مستوى التباين محل التركيز البؤري من خالل تعديل مستوى ذروية.
فضبط املستوى على منخفض يكون فعاال ً لألهداف عالية التباين ،وضبطه على مرتفع
يكون فعاال ً لألهداف منخفضة التباين.
وتبعا
•تعمل خاصية ذروية على تظليل املناطق عالية التباين في الصورة باللون األبيض.
ً
ألحوال التصوير ،قد ال يعمل التظليل بشكل سليم أو قد يتم تظليل املناطق التي ليست
محل التركيز البؤري.
•ميكنك إلغاء متكني عرض ذروية باستخدام ةيورذ في قائمة اإلعداد (A.)57
ريوصتلا ايازم
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قيمة تعويض التعريض الضوئي (ضبط درجة
السطوع)

ميكنك ضبط سطوع الصورة الكلي.

1

1اضغط على زر االختيار املتعدد  K(.)o

2

2حدد قيمة تعويض التعريض الضوئي،
واضغط على زر .k

ريوصتلا ايازم

•جلعل الصورة ساطعة ،قم بتطبيق قيمة موجبة
(.)+
•جلعل الصورة داكنة ،قم بتطبيق قيمة سالبة
(—).
•يتم تطبيق قيمة تعويض التعريض الضوئي،
حتى عند عدم الضغط على زر .k

دليل

مخطط بياني

CCقيمة تعويض التعريض الضوئي

•عند تطبيق اإلعداد في وضع  jأو  kأو  ،lفستظل القيمة محفوظة في ذاكرة الكاميرا
حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.
•عندما يكون وضع التصوير هو وضع مشهد ةيران باعلا ضرع (E )6أو ( mيدوي)
(A ،)32فإنه ال ميكن استخدام قيمة تعويض التعريض الضوئي.
•عندما يتم ضبط قيمة تعويض التعريض الضوئي أثناء استخدام الفالش ،يتم تطبيق
التعويض على كل من التعريض الضوئي للخلفية وعلى خرج الفالش.

CCاستخدام اخملطط البياني

اخملطط البياني عبارة عن رسم بياني يعرض توزيع الدرجة في الصورة .ميكن استخدامه
كدليل عند استخدام قيمة تعويض التعريض الضوئي والتصوير بدون الفالش.
•يناسب احملور األفقي سطوع البكسل ،مع تدرجات األلوان الداكنة على اليسار والفاحتة
على اليمني .يظهر احملور العمودي عدد وحدات البكسل.
•زيادة قيمة تعويض التعريض الضوئي ينقل توزيع الدرجة إلى اليمني ،وتقليلها ينقل توزيع
الدرجة إلى اليسار.
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الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر Fn
(الوظيفة)

أيضا بالضغط على زر ( wالوظيفة) بدال ً من عرض
ميكن ضبط الوظائف التالية ً
القائمة املقابلة من خالل الضغط على زر ( dالقائمة).
•ميكن استخدام هذه الوظيفة وضع التصوير  jأو  kأو  lأو  mأو .M
ةروصلا ةدوج (A)51

ةروصلا مجح (A)51

A( Picture Control)51
ضايبلا نزاوت (A)51

ةرياعم (A)52

رمتسم (A)52

 ةيساسحاسح (A)52

 ةقطنم عضوضو (A)52
ازتهالا ليلقت (A)57

1

1اضغط زر ( wالوظيفة) عند عرض شاشة التصوير.

2

2استخدم زر االختيار املتعدد الختيار أحد
عناصر القائمة.

3

3بعد انتهائك من تعيني الوظيفة ،اضغط زر  kأو الزر .w

•ميكن اختيار قائمة وظيفة   Uرزلالا أو عناصر اإلعداد اخلاصة بالوظيفة (إعداد
تهيئة مبدئية هو رمتسم) والذي سبق تعيينه لزر ( wالوظيفة).

ريوصتلا ايازم

•لتعيني وظيفة أخرى ،اختر قائمة وظيفة
  Uرزلالا واضغط زر  .kثم ،اختر الوظيفة
املرغوبة من القائمة املعروضة.

تطبيق االختيار

•تعود الكاميرا إلى شاشة التصوير.
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معا في آن واحد
وظائف ال ميكن استخدامها ً
عند التصوير

بعض الوظائف ال ميكن استخدامها مع إعدادات القائمة األخرى.
اإلعداد
وظيفة مقيدة
وضع التركيز البؤري
(A)40
وضع الفالش
رمتسم (A)52
تصحيح التعريض
الضوئي (A)52
وضع التركيز البؤري
م
يتاذ تقؤم/
(A)40
وحدة التحكم عن
بعد/ةماستبا تقؤم  ةقطنم عضوضو
(A)52
ةماستبا تقؤم
(A)39
وضع التركيز البؤري
 ةقطنم عضوضو
(A)52

ةروصلا مجح

رمتسم (A)52

ريوصتلا ايازم

ةروصلا ةدوج

رمتسم (A)52

Picture
Control
ضايبلا نزاوت
ةرياعم
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 ةقطنم عضوضو
(A)52
D-Lighting
نشطة (A)52
Picture Control
(A)51
D-Lighting
نشطة (A)52

الوصف
عند اختيار ( Bما ال نهاية) ،أو ( Qما ال
نهاية) ال يعمل الفالش.
الفالش ال يعمل (باستثناء لـ لصافب ريوصت).
الفالش ال يعمل.
عند اختيار إعداد آخر خالف ( Aتركيز بؤري
تلقائي) ،يتم ضبط مؤقت ابتسامة على .OFF
عند اختيار فدهلا ةعباتم ،ال يتاح املؤقت
الذاتي/مؤقت ابتسامة/وحدة التحكم عن بعد.
عند اختيار مؤقت ابتسامة ،يتم تثبيت وضع
التركيز البؤري على ( Aتركيز بؤري تلقائي).
عند حتديد فدهلا ةعباتم ،ال يتوافر E
(التركيز اليدوي).
عند اختيار يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم،
يتم تثبيت ةروصلا ةدوج على .Normal
تبعا
ةروصلا مجح يتم ضبطه كما يلي ً
إلعداد التصوير املستمر:
– –يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم:
( Aحجم الصورة 960 × 1280 :بكسل)
– – رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم:
( fحجم الصورة 480 × 640 :بكسل)
– – رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم:
( Oحجم الصورة 1080 × 1920 :بكسل)
– –16دعتم ةطقل :16
( Dحجم الصورة 1920 × 2560 :بكسل)
عند اختيار فدهلا ةعباتم ،فلن ميكن ضبط
نوللا يداحأ.
عند استخدام  ،D-LigD-Lightingفلن
ميكن ضبط نيابت في التعديل اليدوي.
عند اختيار نوللا يداحأ ،يتم تثبيت
ضايبلا نزاوت على )يداع( يئاقلت.
عند ضبط  D-LigD-Lightingعلى أي وضع
آخر خالف فاقيإ ،يتم إعادة ضبط ةرياعم على
ةفوفصم.

وظيفة مقيدة

رمتسم/
م
تصحيح التعريض
الضوئي

اإلعداد
رمتسم (A/)52
تصحيح التعريض
الضوئي (A)52
يتاذ تقؤم
(A/)38
وحدة التحكم عن
بعد (E)117

ةماستبا تقؤم
(A)39
Picture Control
(A)51
تعريض ضوئي
متعدد (A)52

ةماستبا تقؤم
(A)39

 ةقطنم عضوضو

وضع التركيز البؤري
(A)40
Picture Control
(A)51
ضايبلا نزاوت
(A)51

– –عند استخدام مؤقت ذاتي/وحدة التحكم
عن بعد ،يتم التقاط صورة واحدة حتى
عند ضبط  رمتسمم أو  رمتسمم أو
يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم أو .BSS
عند ضبط لصافب ريوصت ،ينتهي التصوير
تلقائيًا بعد التقاط صورة واحدة.
– –يئوضلا ضيرعتلا حيحصت ال يكون
متاحا.
ً
وجوها مبتسمة
– –عندما تكتشف الكاميرا
ً
ويتم حترير الغالق ،يتم التقاط صورة واحدة
فقط .عند ضبط لصافب ريوصت ،ينتهي
التصوير تلقائيًا بعد التقاط صورة واحدة.
– –يئوضلا ضيرعتلا حيحصت ال يكون
متاحا.
ً
عند اختيار نوللا يداحأ ،ال يتوافر
يئوضلا ضيرعتلا حيحصت.
ال يتوفر في آن واحد.
عند اختيار يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم
أو 16دعتم ةطقل  16أو
 رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم ،يتم تثبيت
 ةيساسحاسح على يئاقلت.
تلتقط الكاميرا الصور باستخدام اكتشاف
الوجه بغض النظر عن خيار  ةقطنم عضوضو
املطبق.
– –عند حتديد إعداد آخر خالف فدهلا ةعباتم
وحتديد ( Bما ال نهاية) كوضع التركيز البؤري
للتصوير ،تركز الكاميرا على ما ال نهاية
بغض النظر عن خيار  ةقطنم عضوضو
املستخدم.
– –عند ضبطه على ( Eتركيز بؤري يدوي) ،فإنه
ال ميكن ضبط  ةقطنم عضوضو .
عند اختيار نوللا يداحأ ،فلن ميكن ضبط
فدهلا ةعباتم.
عند اختيار  فده فاشتكاكا وضبط توازن
البياض على أي إعداد غير )يداع( يئاقلت،
تركز الكاميرا على الوجه أو تختار واحدة أو أكثر
من مناطق التركيز البؤري التسع املوجودة على
الهدف األقرب للكاميرا.

ريوصتلا ايازم

 ةيساسحاسح

رمتسم (A)52

الوصف
رمتسم و يئوضلا ضيرعتلا حيحصت ال
يتوافران في آن واحد.
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وظيفة مقيدة
وضع AF
D-Lighting
نشطة
تعريض ضوئي
متعدد

ةشاشلا تادادعإ

ريوصتلا ايازم

خيراتلا متخ

يمقر موز

قلاغلا توص

اإلعداد
ةماستبا تقؤم
(A)39

وضع التركيز البؤري
(A)40
 ةيساسحاسح
(A)52
رمتسم (A)52
تصحيح التعريض
الضوئي (A)52
ةماستبا تقؤم
(A)39

الوصف
عند اختيار مؤقت ابتسامة ،يعمل وضع AF
باستخدام اإلعداد دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت.
عند ضبط وضع التركيز البؤري على ( Bما
ال نهاية) ،يعمل وضع  AFباستخدام اإلعداد
دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت.
وأ  1600ىلع  ISOةيساسح طبض دنع
ةطشن  D-Lightingنإف  6400،وأ 3200
.ةحاتم ريغ نوكت
ال يتوفر في آن واحد.
ال يتوفر في آن واحد.

ال يتم عرض أفق افتراضي عند اختيار مؤقت
ابتسامة.
– –ال يتم عرض أفق افتراضي عند اختيار
جولل ةيولوالا.
– –ال يتم عرض أفق افتراضي عند
اختيارفدهلا ةعباتم .بعد أن يتم تسجيل
رمتسم (A)52
الهدف (أثناء متابعة الهدف) ،ال يتم عرض
اخملطط البياني.
– –ال يتم عرض أفق افتراضي ومخطط بياني
عند اختيار  فده فاشتكاكا.
عند اختيار يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم
أو  رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
رمتسم (A)52
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم ،ال ميكن ختم
التاريخ على الصور.
عند اختيار مؤقت ابتسامة ،فلن يتوافر زوم
ةماستبا تقؤم
رقمي.
(A)39
عند اختيار 16دعتم ةطقل  ،16فلن يتوافر زوم
)52
A
(
رمتسم
رقمي.
 ةقطنم عضوضو
عند اختيار فدهلا ةعباتم ،فلن يتوافر زوم
رقمي.
(A)52
عند ضبط موزلا ةركاذ على ليغشت ،فلن
)53
A
(
ةركاذ
موزلا
يتوافر زوم رقمي.
عند حتديد  رمتسمم أو  رمتسمم أو
يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم أو
 رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
رمتسم (A)52
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم أو  BSSأو
16دعتم ةطقل  ،16يتم إلغاء متكني صوت
الغالق.
تصحيح التعريض يتم إلغاء متكني صوت الغالق.
الضوئي (A)52

BBمالحظات حول الزوم الرقمي

وفقا لوضع التصوير أو اإلعدادات احلالية ،قد ال يتوافر زوم رقمي (E.)105
• ً
•عند تشغيل الزوم الرقمي ،يتم تقييد اخليارات احملددة لوضع منطقة  AFأو وضع معايرة.
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الوظائف التي ميكن ضبطها
باستخدام زر ( dالقائمة)

ميكنك ضبط القوائم الواردة أدناه بالضغط على زر ( dالقائمة).

1

1اضغط زر ( dالقائمة).
•يتم عرض القائمة.

25m 0s
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الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

•قائمة التصوير ،A،y،X،s،c ،u،j ،k،l،m M
متاحة عند الضغط على زر  dعند عرض شاشة التصوير.
يتيح لك تغيير اإلعدادات اخلاصة بالتصوير مثل تركيبة حجم الصورة وجودة الصورة.
تبعا لوضع التصوير.
تختلف أيقونات القائمة واخليارات التي ميكن ضبطها ً
• cقائمة العرض
متاحة عند الضغط على زر  dعند عرض الصور في وضع عرض إطار كامل أو
عرض صور مصغرة.
يتيح لك حترير الصور ،تشغيل عرض شرائح ،إلخ.
• eقائمة الفيلم
متاحة عند الضغط على زر  dعند عرض شاشة التصوير.
يتيح لك تغيير إعدادات تسجيل الفيلم.
• qقائمة خيارات Wi-Fi
يتيح لك تهيئة إعدادات  Wi-Fiلتوصيل الكاميرا واجلهاز الذكي.
• zقائمة خيارات بيانات املوقع
يتيح لك تهيئة اإلعدادات اخلاصة بوظائف بيانات املوقع.
عند ضبط قوملا تانايب ليجست في قوملا تانايب تارايخ على ليغشت ،فإن
الكاميرا تبدأ استقبال اإلشارات من أقمار حتديد املوقع الصناعية.
• zقائمة اإلعداد
يتيح لك تعديل وظائف الكاميرا األساسية مثل التاريخ والوقت ،لغة العرض ،إلخ.
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الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

50

2

2اضغط على زر االختيار املتعدد
.J

3

3حدد أيقونة قائمة واضغط على
زر .k

4

4حدد خيار قائمة واضغط على
زر .k

5

5اختر أحد اإلعدادات واضغط
زر .k

•تظهر أيقونة القائمة احلالية
باللون األصفر.

أيقونات القائمة

•تصبح خيارات القائمة قابلة
لالختيار.

•ال ميكن ضبط بعض خيارات
تبعا لوضع التصوير
القائمة ً
احلالي أو حالة الكاميرا.
•ميكن كذلك اختيار العناصر
بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد.

•يتم تطبيق اإلعداد الذي قمت
باختياره.
•عندما تنتهي من استخدام
القائمة ،اضغط زر .d
•عند عرض أي قائمة ،ميكنك
التحويل إلى وضع التصوير بالضغط على زر حترير الغالق أو زر b (.)e

قائمة التصوير
ادخل وضع التصوير  Mزر d

اخليارات الشائعة
اخليار

ةروصلا ةدوج
ةروصلا مجح

الوصف

يتيح لك ضبط جودة الصورة (معدل الضغط) للصور املراد
حفظها.
E56
– –إعداد تهيئة مبدئيةNormal :
يتيح لك ضبط حجم الصورة للصور املراد حفظها.
4
– –إعداد تهيئة مبدئية 608×3456 i :

اخليار

الوصف

برنامج التحكم بالصورة
يتيح لك تغيير اإلعدادات من أجل تسجيل الصور
Picture Control
حسب مشهد التصوير أو تفضيالتك.
(برنامج التحكم بالصورة
 Picture Controlللكاميرا – –إعداد التهيئة املبدئية :يسايق
)COOLPIX
مضبط Picture Control
(ضبط COOLPIX
)Picture Control

يتيح لك تخصيص اإلعدادات اخلاصة ببرنامج
التحكم بالصورة  Picture Controlبالكاميرا
 COOLPIXوتسجيلها في  يدايتعاا أو
 يدايتعاا في .Picture Control

يتيح لك ضبط توازن البياض مبا يناسب أحوال
الطقس أو مصدر الضوء بهدف جعل األلوان في
الصورة مطابقة ملا تراه بعينيك.
– –إعداد تهيئة مبدئية) :يداع( يئاقلت

E57

A
E58

E62

E63

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

ألوضاع  jو  kو  lو  mو M

ضايبلا نزاوت

A
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اخليار
ةرياعم
رمتسم

 ةيساسحاسح

يئوضلا ضيرعتلا حيحصت
 ةقطنم عضوضو

 عضوضو
الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

الفلا ةدش ةجرد
ءاضوضلا ليلقت حشرم

D-LigD-Lighting

ددعتم يئوض ضيرعت

 ظفح User settظفح

52

الوصف

A

يتيح لك ضبط الطريقة التي تستخدمها الكاميرا
لقياس درجة سطوع الهدف.
E66
– –إعداد تهيئة مبدئية :ةفوفصم

يتيح لك اختيار التقاط صورة واحدة أو التقاط
مستمر لعدة صور.
– –إعداد تهيئة مبدئية :دحاو

E67

يتيح لك التحكم في حساسية الكاميرا للضوء.
– –إعداد تهيئة مبدئية :يئاقلت
عند اختيار يئاقلت ،يتم عرض  Eعلى الشاشة
أثناء التصوير عند زيادة حساسية .ISO
E71
– –في وضع ( mيدوي) ،عند الضبط على يئاقلت أو
يئاقلت ددحم ىدم ،يتم تثبيت حساسية ISO
على .ISO 100

ميكن تغيير التعريض الضوئي (السطوع) تلقائيًا
أثناء التصوير املستمر.
– –إعداد تهيئة مبدئية :فاقيإ

يتيح لك تغيير الطريقة التي حتدد بها الكاميرا
منطقة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي.
– –إعداد تهيئة مبدئية  :فده فاشتكاكا

يتيح لك اختيار دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت الذي
يركز فقط عند الضغط على زر حترير الغالق حتى
املنتصف ،أو AFاد  AFالذي يستمر في التركيز
حتى عند عدم الضغط على زر حترير الغالق حتى
املنتصف.
– –إعداد التهيئة املبدئيةAF :اد AF
يتيح لك ضبط خرج الفالش.
– –إعداد التهيئة املبدئية:0.

يتيح لك ضبط وظيفة تقليل الضوضاء التي يتم
تشغيلها بصورة طبيعية عند حفظ الصور.
– –إعداد التهيئة املبدئية :يداع

E72
E73

E76

E76
E77

يتيح لك منع فقدان تفاصيل التباين في اإلضاءة
مطابقا
الساطعة والظالل جلعل التباين في الصور
ً
E77
ملا تراه بعينيك.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ
جميعا
يتيح لك دمج صورتني أو ثالثة وحفظها
ً
كصورة واحدة.
– –إعداد التهيئة املبدئية:
	-ددعتم يئوض ضيرعت عضو :فاقيإ
	-يئاقلت باستكا :ليغشت

يتيح لك تخزين اإلعدادات احلالية في قرص الوضع
 M(A.)34

E78
35

اخليار
 طبض دعأ  Userطبض دعأ

موزلا ةركاذ

ءدبلا موز عضوم

 يئوض ضيرعت ةنياعمم

الوصف

يتيح لك إعادة ضبط اإلعدادات احملفوظة إلى قرص
الوضع .M

عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم ،ينتقل موضع
الزوم (املكافئ لتهيئة  35مم [ ]135من الطول
البؤري/زاوية الصورة) إلى مواضع مت اختيارها بإعداد
خانة االختيار على تشغيل في خيار هذه القائمة.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

يتيح لك ضبط موضع الزوم (املكافئ لتهيئة  35مم
[ ]135من الطول البؤري/زاوية الصورة) الذي تتخذه
الكاميرا عند تشغيلها.
– –إعداد التهيئة املبدئية2424 :

يتيح لك ضبط ما إذا كان سيتم انعكاس السطوع
إلى شاشة التصوير عند تغيير التعريض الضوئي
في وضع ( mيدوي) ،من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

A
35

E80

E81

E81

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)
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قائمة الفيلم
ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e  Mزر k

اخليار

مليفلا تارايخ

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)
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الوصف

اختر نوع الفيلم.
اختر سرعة عادية لتسجيل األفالم بالسرعة
العادية ،أو ( HSسرعة عالية) لتسجيل األفالم
التي يتم تشغيلها بحركة بطيئة أو سريعة.
– –إعداد التهيئة املبدئية 1080/30p e :أو
1080/25p p

 عضوضو

يتيح لك اختيار من بني دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت،
الذي يقفل التركيز البؤري عندما يبدأ تسجيل
الفيلم ،أو AFاد  ،AFالذي يستمر في التركيز أثناء
تسجيل الفيلم.
– –إعداد التهيئة املبدئية:
دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت

حايرلا ءاضوض ليلقت

يتيح إمكانية ضبط إجراء تقليل ضوضاء الرياح
أثناء تسجيل الفيلم من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

يتيح إمكانية ضبط إجراء تقليل االهتزاز
نورتكلإلا زازتهالا ليلقتقت اإللكتروني  VRعند تسجيل األفالم من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :ليغشت

وفوركيملا ريغصت/ريبكت

اطإلا مليفلا ليجست لدعم

وفقا لزاوية الصورة ،تسجل الكاميرا األصوات
ً
في منطقة واسعة عند موضع زوم زاوية واسعة،
وتسجل األصوات في منطقة محدودة عند موضع
زوم تقريب.
– –إعداد التهيئة املبدئية :ليغشت

حدد معدل تسجيل الفيلم اإلطار املستخدم عند
تسجيل األفالم.

A

E82

E85

E86
E86

E87

E87

قائمة العرض
اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d

اخليار

الوصف

يمحت ةمالعةمالع1

يتيح لك اختيار الصور التي ترغب في نقلها من الكاميرا
مسبقا قبل نقلهم.
إلى اجلهاز الذكي
ً

عيرس حيقنت2
D-Lighting2
ةرشبلا فيطلت2

حئارش ضرع
ةيامح1

يتيح لك عمل نسخ تتميز بسطوع وتباين محسنني،
إلضاءة األجزاء املعتمة من الصورة

يكتشف وجوه في الصور ويتيح لك إنشاء نسخة
لطفا.
بدرجات بشرة وجه أكثر
ً

يتيح لك تطبيق مجموعة منوعة من املؤثرات باستخدام
مرشحات رقمية.
يتيح لك عرض الصور في عرض شرائح تلقائي.

يتيح لك حماية الصور واألفالم احملددة من احلذف عن
غير قصد.

ةروص ريودت1

يتيح لك تدوير الصورة املعروضة الجتاه رأسي أو أفقي.

ةريغص ةروص2

يتيح لك إنشاء نسخة مصغرة احلجم من الصور.

E88
E27
E27
E28
E29
E89
E90
E90
E30

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

شرملا تارثؤم2

يتيح لك إنشاء نسخ منقحة والتي مت فيها حتسني
التباين وصفاء اللون.

A
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اخليار

عباتتلا ضرع تارايخ

1
حاتفم ةروص رتخا
1
2

الوصف

A

يتيح لك االختيار إما عرض الصورة الرئيسية فقط لتتابع
ما من الصور امللتقطة على نحو مستمر أو عرض التتابع
كصور أحادية.
E91
– –عند عرض الصورة املفتاح فقط لتتابع ما ،اضغط
على زر  kلعرض كل صورة في التتابع .اضغط زر
االختيار املتعدد  Hللعودة إلى عرض الصورة املفتاح.
يتيح لك تغيير الصورة املفتاح للصور امللتقطة في
التتابع.

E91

1حدد صورة في شاشة اختيار الصورة .انظر "شاشة اختيار الصورة" (A )56للحصول على
مزيد من املعلومات.
2يتم تخزين الصور التي مت حتريرها كملفات منفصلة .بعض الصور قد يتعذر حتريرها.

شاشة اختيار الصورة

عندما تظهر شاشة الختيار إحدى الصور مثل تلك
املوضحة على اليسار ،أثناء تشغيل الكاميرا ،اتبع
اإلجراءات املبينة أدناه الختيار الصور.

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)
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1

1استخدم زر االختيار املتعدد J Kأو قم
بتدويره الختيار الصورة املرغوبة.

2

2استخدم H Iلتحديد  ONأو .OFF

3

3اضغط على زر  kلتطبيق اختيار الصورة.

•قم بتدوير مفتاح التحكم في الزوم (A)1
إلى g )i( للتبديل إلى عرض إطار كامل أو إلى
  f( )hللتبديل إلى عرض صور مصغرة.
•ميكن اختيار صورة واحدة فقط للخيارين
ةروص ريودت وحاتفم ةروص رتخا.
تابع إلى اخلطوة .3
•عند اختيار  ،ONتظهر أيقونة حتت الصورة احملددة.
كرر اخلطوتني  1و 2الختيار صور إضافية.

•عند ظهور مربع حوار تأكيد ،اتبع التعليمات الواردة على الشاشة للتشغيل.

قائمة اإلعداد
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة  z Mزر k

اخليار
خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم
ةحتفلا غيرفتل ريرحتلا لفق
ةشاشلا تادادعإ
ـل يئاقلتلا ليدبتلالاتلا

ازتهالا ليلقت
 ةدعاسمسم

يتيح لك ضبط تشغيل زر الغالق عند عدم
إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

يتيح لك ضبط إعدادات معاينة الصورة بعد
التصوير ،سطوع الشاشة وعرض معلومات
الصورة.

يتيح لك ضبط حتويل العرض تلقائيًا إلى معني
املنظر عندما تقرب وجهك من معني املنظر،
من عدمه.

يتيح لك طباعة تاريخ ووقت التصوير على
الصور.

يتيح لك اختيار إعداد تقليل االهتزاز املستخدم
عند التصوير.

يتيح لك متكني أو إلغاء متكني ضوء مساعدة
التركيز البؤري التلقائي.

يمقر موز

يتيح لك ضبط استخدام زوم رقمي من عدمه.

توصلا تادادعإ

يتيح لك ضبط إعدادات الصوت.

يتيح لك حتديد الوظيفة التي يتم تنفيذها
بناجلا موزلاب مكحتلا صيصخت أثناء التصوير عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم
اجلانبي.

يئاقلت فاقيإ

يتيح لك ضبط الفترة التي متر قبل إيقاف
تشغيل الشاشة لتوفير الطاقة.

E100
E101
E103
E103
E104
E105
E105
E106
E106
E107

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)

خيراتلا متخ

الوصف

يتيح لك ضبط ساعة الكاميرا.

A
E98
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اخليار
ةقاطبلا ةئيهت
/ةغللا/Laةغللا
رتويبمكلاب نحش
 رايتخا ليدبتليدبت
لملا ميقرت ةداعإ
ةيورذ
لكلا طبض ةداعإ
 ةخسن Firةخسن

الوظائف التي ميكن ضبطها باستخدام زر ( dالقائمة)
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الوصف

يتيح لك تهيئة بطاقة الذاكرة.

يتيح لك تغيير لغة عرض الكاميرا.

يتيح لك ضبط إمكانية شحن البطارية في
الكاميرا عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر.

يتيح لك تبديل الطريقة اخلاصة بإعداد البرنامج
املرن أو سرعة الغالق أو قيمة الفتحة.

يتيح لك إعادة ضبط الترقيم التتابعي ألرقام
امللفات عند اختيار معن.

يتيح لك إمكانية تظليل املناطق التي ليست
محل التركيز البؤري باللون األبيض في الصورة
املعروضة على الشاشة عند تشغيل تركيز
بؤري يدوي.

يتيح لك إعادة تعيني إعدادات الكاميرا إلى
قيمها االفتراضية.

يعرض النسخة احلالية من البرنامج الثابت
للكاميرا.

A
E107

E107
E108
E109
E109
E110
E110
E110

استخدام وظائف بيانات املوقع

عند ضبط قوملا تانايب ليجست في قوملا تانايب تارايخ في قائمة ( zخيارات
بيانات املوقع) (E )94على ليغشت ،فإن الكاميرا تبدأ استقبال اإلشارات من أقمار
حتديد املوقع الصناعية.
ميكن التحقق من استقبال بيانات املوقع على
شاشة التصوير.
• nأو  :oيتم استقبال اإلشارات من
أربعة أقمار صناعية أو أكثر أو من ثالثة أقمار
صناعية ويتم حتديد املوقع.
• :zيتم استقبال اإلشارات ،لكن تظل
عملية حتديد املوقع غير ممكنة.
• :yلم يتم استقبال اإلشارات.

25m 0 s
840

F5.6

1/250

تسجيل البيانات

•عند اختيار ليجستلا ءدب في ليجستلا ءاشنا في قائمة خيارات بيانات املوقع،
أثناء إجراء عملية حتديد املوقع ،فسيتم تسجيل بيانات املوقع لألماكن التي تقوم
بزيارتها ومعك الكاميرا بفاصل زمني معني.
•بعد حفظ البيانات املسجلة إلى بطاقة الذاكرة باستخدام ليجستلا ظفح
في قائمة خيارات بيانات املوقع ،اعرض التسجيل بأي برنامج ميكنه عرض بيانات
التسجيل.
•بيانات التسجيل متوافقة مع تنسيق  .NMEAومع ذلك فإن عرضها في أي برنامج
متوافق مع تنسيق  NMEAأو على أي كاميرا متوافقة مع تنسيق  NMEAأمر غير
مضمون.

قوملا تانايب فئاظو مادختسا

تسجيل بيانات موقع التصوير على الصورة

•عند التصوير أثناء إجراء عملية حتديد املوقع ،فسيتم تسجيل بيانات املوقع (خطوط
الطول والعرض) التي مت احلصول عليها على الصور املراد التقاطها.
•ميكن التحقق من بيانات املوقع املسجلة على أي خريطة ببرنامج  ViewNX-iبعد
نقل الصورة إلى الكمبيوتر (E.)53

عرض معلومات POI

•عند ضبط اخليار  تيبثتبثت في  مامتهالا طاقناقنن في قائمة خيارات بيانات
املوقع على ليغشت ،يتم كذلك تسجيل معلومات اسم املوقع األقرب للموقع
احلالي على الصور املراد تصويرها.
•عند ضبط  ضرعضرع في قائمة خيارات بيانات
املوقع على ليغشت ،فإن معلومات اسم املوقع
األقرب إلى املوضع احلالي يتم عرضها على شاشة
التصوير ،ويتم عرض معلومات اسم املوقع املسجلة
بالصورة على شاشة العرض.
25m 0 s
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استخدام وظيفة ( Wi-Fiشبكة
محلية السلكية)

ميكن إجراء الوظائف التالية إذا قمت بتثبيت البرنامج اخملصص
" "Wireless Mobile Utilityعلى جهازك الذكي والذي يعمل على نظام التشغيل
 Android OSأو  ،iOSووصله إلى الكاميرا.

( Take photosروص طاقتال)

 ةفيظو مادختسادختسا  Wi-Fiةفيظو مادختسا

ميكنك حفظ الصور إلى اجلهاز الذكي بالضغط على زر حترير الغالق في الكاميرا أو حترير
غالق الكاميرا عن بعد من اجلهاز الذكي.
•ال ميكن إجراء العمليات على الكاميرا أثناء تشغيل التحكم عن بعد .يتم ضبط
وضع التصوير على وضع ( Aتلقائي) ويتم ضبط منطقة التركيز البؤري على
وسط اإلطار ،بغض النظر عن إعدادات الكاميرا.

( View photosروص ضرع)

ميكن نقل وعرض الصور التي يتم حفظها في بطاقة الذاكرة اخلاصة بالكاميرا على
مسبقا في الكاميرا التي ترغب في نقلها
جهازك الذكي .ميكنك كذلك حتديد الصور
ً
إلى جهازك الذكي.
BBمالحظات حول إعدادات األمان

ال تتم تهيئة أية إعدادات أمان مثل كلمة السر للكاميرا في وقت الشراء .نحن نوصي بشدة
بإجراء إعدادات األمان املطلوبة قبل استخدام وظيفة  .Wi-Fiاستخدم تارايخ في قائمة
خيارات  Wi-Fi(A )49إلجراء إعدادات األمان.

تثبيت البرنامج على اجلهاز الذكي

1

1استخدم جهازك الذكي لتتصل مبتجر تطبيقات Google Play Store
أو  App Storeأو أية متاجر تطبيقات أخرى على الويب وابحث عن
تطبيق "."Wireless Mobile Utility

2

2راجع الوصف واملعلومات األخرى وثبت البرنامج.

•راجع دليل املستخدم املرفق مع جهازك الذكي ملعرفة املزيد من التفاصيل.

CCدليل املستخدم لوظيفة Wireless Mobile Utility

قم بتنزيل دليل املستخدم من املوقع اإللكتروني أدناه.
•http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/:Android OS
•http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/:iOS

إلنشاء اتصال مع الكاميرا ،اضغط زر q ( )Wi-Fiعلى الكاميرا ،وقم بتشغيل
وظيفة  Wi-Fiفي اجلهاز الذكي ،ثم ابدأ " "Wireless Mobile Utilityبينما يتم
عرض راظتنالا ىجري …لوصولا ةلواحم على الكاميرا.
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توصيل الكاميرا بالتلفاز ،الطابعة
أو الكمبيوتر

ميكنك زيادة استمتاعك بالصور واألفالم عن طريق توصيل الكاميرا بالتلفاز أو الطابعة
أو الكمبيوتر.
موصل  USBصغير
 لصوملصوميغص  HDMIلصوممم
أدخل القابس على نحو مستقيم.

افتح غطاء املوصل.

رتويبمكلا وأ ةعباطلا ،زافلتلاب اريماكلا ليصوت

•قبل توصيل الكاميرا بأي جهاز خارجي ،تأكد من أن مستوى شحن البطارية املتبقي
ٍ
كاف وقم بإطفاء الكاميرا .قبل فصله ،تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا أوالً.
•إذا كنت تستخدم محول التيار املتردد ( EH-67Aمتوفر بشكل منفصل) ،فإنه ميكن
تشغيل هذه الكاميرا من مأخذ تيار كهربي .ال تستخدم أي محول تيار متردد من
طراز أو موديل آخر فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إصابتها بخلل.
•ملعلومات حول طرق التوصيل والعمليات التالية ،راجع الوثائق املرفقة مع اجلهاز
باإلضافة إلى هذه الوثيقة.

61

عرض الصور على التلفاز

ميكن عرض الصور واألفالم امللتقطة بواسطة الكاميرا على التلفاز.
طريقة التوصيل :قم بتوصيل أحد كابالت  HDMIاملتوافرة جتاريًا إلى
مقبس إدخال  HDMIبالتلفاز.

طباعة صور دون استخدام كمبيوتر

ميكنك طباعة الصور دون استخدام الكمبيوتر إذا قمت بتوصيل
الكاميرا بطابعة متوافقة مع .PictBridge
طريقة التوصيل :قم بتوصيل الكاميرا مباشرة إلى منفذ USB
بالطابعة وذلك باستخدام كابل  USBاملرفق.

عرض الصور على الكمبيوتر

رتويبمكلا وأ ةعباطلا ،زافلتلاب اريماكلا ليصوت
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ميكنك نقل الصور واألفالم إلى الكمبيوتر لعرضها.
طريقة التوصيل :قم بتوصيل الكاميرا مبنفذ  USBبالكمبيوتر وذلك
باستخدام كابل .USB
– –قبل التوصيل بالكمبيوتر ،قم بتثبيت  ViewNX-iعلى جهاز
الكمبيوتر.
– –افصل أي جهاز  USBآخر قد يكون متصال بالكمبيوتر والذي
يسحب الطاقة منه قبل توصيل الكاميرا به .قد ينتج عن
التوصيل املتزامن للكاميرا وأجهزة  USBاألخرى بالكمبيوتر
حدوث خلل في التشغيل أو اإلمداد الزائد للطاقة إلى الكاميرا ،مما
يسبب التلف للكاميرا أو لبطاقة الذاكرة.

قسم املرجع

يوفر قسم املرجع معلومات مفصلة وتلميحات حول استخدام الكاميرا.
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E2

إرشادات ومالحظات حول وضع املشهد
 Xيليل يعيبط رظنم
– –اضغط زر  dلتحديد  uةلومحم أو  wرالا يثالث لماح في
يليل يعيبط رظنم.
– – uةلومحم (إعداد التهيئة املبدئية):
	-اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية اللتقاط مجموعة 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 الشاشة أثناء التصوير.
	-قد يتعذر االستمرار في التصوير في بعض أحوال التصوير.
– – wرالا يثالث لماح:
	-يتم التقاط صورة واحدة عند سرعة غالق منخفضة إذا مت الضغط على زر حترير
الغالق بالكامل حتى النهاية.
	-يتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن اإلعداد ازتهالا ليلقت في قائمة
اإلعداد (A.)57
 sةيليل ةروص
– –اضغط زر  dلتحديد  uةلومحم أو  wرالا يثالث لماح في ةيليل ةروص.

•يتم التقاط صورة واحدة عند سرعة غالق بطيئة .مقارنة باستخدام
 wرالا يثالث لماح ،عند اختيار  uةلومحم تقوم الكاميرا بجعل سرعة
تبعا ألحوال التصوير ملنع اهتزاز الكاميرا.
الغالق أسرع قليال ً ً
•عند اختيار  wرالا يثالث لماح ،يتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر
عن اإلعداد ازتهالا ليلقت في قائمة اإلعداد (A.)57

دائما .ابرز الفالش لألعلى قبل التصوير.
– –ينطلق الفالش
ً

جرملا مسق

E3

 cيعيبط رظنم

– –اضغط زر  dلتحديد ءاضوضلا ليلقت عباتت أو ةدحاو ةطقل في يعيبط رظنم.
– –ءاضوضلا ليلقت عباتت :هذا ميكنك من التقاط صورة حادة ملنظر طبيعي بأدنى حد
من الضوضاء.
	-اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية اللتقاط مجموعة 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 الشاشة أثناء التصوير.
	-قد يتعذر االستمرار في التصوير في بعض أحوال التصوير.
– –ةدحاو ةطقل (إعداد التهيئة املبدئية) :يحفظ صورًا ذات حدود وتباين مؤكدين.
	-عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية يتم التقاط صورة واحدة.
 y M xيئاقلت دهشم رايتخا

– –عندما تقوم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف ،تتعرف الكاميرا تلقائيًا على وضع املشهد
طبقا لذلك.
األمثل من القائمة أدناه وتضبط إعدادات التصوير
ً
e
b
f
h
c

g

ةيصخش ةروص (اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص واحد أو شخصني)

ةيصخش ةروص (اللتقاط صور شخصية ألعداد أكثر من األشخاص ،أو صور
تشغل فيها اخللفية حيزًا كبيرًا من اإلطار)
يعيبط رظنم
ةيليل ةروص (اللتقاط صور شخصية مقربة لشخص واحد أو شخصني)

جرملا مسق

ةيليل ةروص (اللتقاط صور شخصية ألعداد أكثر من األشخاص ،أو صور
تشغل فيها اخللفية حيزًا كبيرًا من اإلطار)
يليل يعيبط رظنم
– –تلتقط الكاميرا الصور بشكل متواصل وتقوم بدمجها وحفظها كصورة
متاما كما هو احلال عند حتديد ةلومحم في ( Xمنظر طبيعي
واحدةً ،
ليلي) (E.)3

i

برقم

d
d

ةيفلخ ةءاضا (اللتقاط صور شخصية)

j

ةيفلخ ةءاضا (اللتقاط صور ألهداف أخرى خالف األشخاص)
مشاهد التصوير األخرى

وفقا ألحوال التصوير ،فمن احملتمل أن الكاميرا لن تختار وضع املشهد املطلوب .وفي هذه
– – ً
احلالة حدد وضع تصوير آخر (A.)24

E4

y  d Mةيضاير باعلا

– –عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،تلتقط الكاميرا نحو  7صور
تقريبًا بشكل مستمر عند معدل حوالي  7إطار/ثانية (عند ضبط جودة الصورة على
 Normalوضبط حجم الصورة على .)4608×3456 i
– –قد يصبح معدل اإلطارات مع التصوير املستمر بطيئًا اعتمادًا على اإلعداد احلالي جلودة
الصورة أو إعداد حجم الصورة أو بطاقة الذاكرة املستخدمة أو حالة التصوير.
– –يتم تثبيت إعدادات تركيز بؤري وتعريض ضوئي وتدرج اللون على القيم احملددة مع أول
صورة في كل مجموعة.
y  f Mنبملا لخاد/ةلفح

– –لتفادي املؤثرات الناجمة عن اهتزاز الكاميرا ،أمسك بالكاميرا بثبات .اضبط
ازتهالا ليلقت على فاقيإ في قائمة اإلعداد (A )57عند استخدام حامل ثالثي
االرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.
 k Mبرقم
 y

جرملا مسق

من الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد  kبرقم ،حدد ءاضوضلا ليلقت عباتت أو
ةدحاو ةطقل.
– –ءاضوضلا ليلقت عباتت :هذا ميكنك من التقاط صورة حادة بأدنى حد من الضوضاء.
	-اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية اللتقاط مجموعة 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.
شديدا أثناء التصوير املستمر ،قد تظهر
	-إذا حترك الهدف أو كان اهتزاز الكاميرا
ً
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 الشاشة أثناء التصوير.
	-قد يتعذر االستمرار في التصوير في بعض أحوال التصوير.
– –ةدحاو ةطقل (إعداد التهيئة املبدئية) :يحفظ صورًا ذات حدود وتباين مؤكدين.
	-عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية يتم التقاط صورة واحدة.
– –يتغير إعداد وضع التركيز البؤري (A )40إلى ( Dتكبير مقرب) وتضبط الكاميرا الزوم
تلقائيًا إلى املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا التركيز عليه.
– –ميكنك حتريك منطقة التركيز البؤري .اضغط زر  ،kواستخدم زر االختيار املتعدد
HIJ Kأو قم بتدويره لتحريك منطقة التركيز البؤري ،واضغط زر  kلتطبيق اإلعداد.

E5

 M y uةمعطأ

– –يتغير إعداد وضع التركيز البؤري (A )40إلى D
(تكبير مقرب) وتضبط الكاميرا الزوم تلقائيًا إلى
املوضع األقرب الذي ميكن للكاميرا التركيز عليه.
– –ميكنك ضبط تدرج اللون باستخدام قرص التحكم.
يتم حفظ إعداد تدرج اللون في ذاكرة الكاميرا حتى
بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.
– –ميكنك حتريك منطقة التركيز البؤري .اضغط زر ،k
واستخدم زر االختيار املتعدد HIJ Kأو قم بتدويره
لتحريك منطقة التركيز البؤري ،واضغط زر k
لتطبيق اإلعداد.
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 M y lفحتم

– –تلتقط الكاميرا مجموعة من الصور تصل إلى  10صور عند الضغط على زر حترير
الغالق بالكامل حتى النهاية ويتم حتديد الصورة األكثر حدة في اجملموعة تلقائيًا
وحفظها (اختيار أفضل لقطة (.))BSS
– –ال ينطلق الفالش.
 M y mةيران باعلا ضرع

– –يتم تثبيت سرعة الغالق على نحو  4ثوانٍ.
 M y nبالاو دوسالاب خسن

– –يستخدم مع وضع التركيز البؤري ( Dتكبير مقرب) (A )40عند تصوير أهداف قريبة
من الكاميرا.

جرملا مسق

E6

 M y oةيفلخ ةءاضا

– –من الشاشة التي يتم عرضها عند اختيار  oةيفلخ ةءاضا ،اختر ليغشت أو فاقيإ
تبعا لنوع الصورة التي
لتمكني أو إلغاء متكني وظيفة نطاق ديناميكي مرتفع (ً )HDR
ترغب في التقاطها.
– –فاقيإ (إعداد التهيئة املبدئية) :ينطلق الفالش ملنع إخفاء الهدف في الظالل .يلتقط
صورًا أثناء رفع الفالش.
جدا في نفس
– –ليغشت :يستخدم عند التقاط صور ذات مناطق معتمة أو ساطعة ً
اإلطار.

BBمالحظات حول HDR

•يُوصى باستخدام حامل ثالثي األرجل .اضبط ازتهالا ليلقت في قائمة اإلعداد (A)57
على فاقيإ عند استخدام حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا.
•عند ضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،تقوم الكاميرا بالتقاط الصور على نحو
مستمر ،وحفظ الصورتني التاليتني.
	-صورة مركبة خالف HDR
	-صورة  HDRمركبة يتم فيها تقليل فقدان التفاصيل في الظالل أو اإلضاءة الشديدة
•إذا توافرت مساحة كافية فقط حلفظ صورة واحدة ،فسيتم حفظ الصورة التي متت
معاجلتها بواسطة  D-Lighting(A )55أثناء التصوير ،والتي يتم تصحيح املناطق
املعتمة فيها.
•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 الشاشة أثناء التصوير.
تبعا ألحوال التصوير ،قد تظهر ظالل معتمة حول األهداف الساطعة وقد تظهر مناطق
• ً
ساطعة حول األهداف املعتمة.

جرملا مسق
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y  O Mيلأ ناويحل ةيصخش ةروص

– –عندما تقوم بتوجيه الكاميرا على كلب أو قطة ،فإن الكاميرا ستكتشف وجه احليوان
األليف وتقوم بالتركيز عليه .بشكل افتراضي ،يتم حترير الغالق تلقائيًا عند اكتشاف
وجه كلب أو قطة (حترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف).
– –من الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد  Oيلأ ناويحل ةيصخش ةروص ،حدد
 Uدحاو أو  Vرمتسم.
	 U-دحاو :متى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة ،تقوم الكاميرا بالتقاط  1صورة.
	 V-رمتسم :متى مت اكتشاف وجه كلب أو قطة ،تقوم الكاميرا بالتقاط  3صور على
نحو متواصل.

BBالتحرير التلقائي لصورة شخصية حليوان أليف

•اضغط زر االختيار املتعدد  J( )nلتغيير اإلعداد ئاقلت ريرحت.
	 :Y-حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا عندما تكتشف وجه كلب أو قطة.
	-فاقيإ :ال حترر الكاميرا الغالق تلقائيًا ،حتى لو مت اكتشاف وجه كلب أو قطة .اضغط
وجوها بشرية عند
أيضا
على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية .تكتشف الكاميرا ً
ً
اختيار فاقيإ.
•ئاقلت ريرحت لصورة شخصية حليوان أليف يتم ضبطه على فاقيإ بعد التقاط 5
تتابعات.
•ميكن كذلك التصوير بالضغط على زر حترير الغالق ،بغض النظر عن إعداد ئاقلت ريرحت
لصورة شخصية حليوان أليف.

BBمنطقة التركيز البؤري

جرملا مسق
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•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.
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– –ميكنك ضبط تدرج اللون باستخدام قرص التحكم .يتم حفظ إعداد تدرج اللون في
ذاكرة الكاميرا حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.
– –قم بضبط درجة السطوع مع قيمة درجة اإلضاءة (A )44وفقا ألحوال التصوير كبزوغ
الصبح وانحسار القمر ومتطلبات التصوير.
– –في موضع تكبير زاوية واسعة ،يتم عرض حد التأطير لتوضيح زاوية الصورة املكافئة
لتلك اخلاصة بعدسة  2000مم (في تهيئة  35مم [ .)]135تصبح زاوية الصورة مكافئة
لتلك اخلاصة بعدسة  2000مم بالضغط على زر .k
 y M Lرويطلا ةدهاشم
–
–
–

–

–من الشاشة التي يتم عرضها عند حتديد  Lرويطلا ةدهاشم ،حدد  Uدحاو أو
 Vرمتسم.
– Uدحاو :يتم تصوير صورة واحدة في كل مرة يتم الضغط فيها على زر حترير الغالق.
– Vرمتسم :عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم التقاط الصور
على نحو مستمر.
	-يكون معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر حوالي  7إطار/ثانية وأقصى
عدد من اللقطات املستمرة حوالي ( 7عند ضبط جودة الصورة على  Normalوحجم
الصورة على .)4608×3456 i
–في موضع تكبير زاوية واسعة ،يتم عرض حد التأطير لتوضيح زاوية الصورة املكافئة
لتلك اخلاصة بعدسة  800مم (في تهيئة  35مم [ .)]135تصبح زاوية الصورة مكافئة
لتلك اخلاصة بعدسة  800مم بالضغط على زر .k

جرملا مسق
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التصوير باستخدام بانوراما سهلة
قم بتدوير قرص الوضع إلى  y Mزر  dM p

1

1حدد نطاق التصوير من  W (°يداعداعع
أو  X (°ضيرعيرعع ،واضغط على
زر .k

2

2ضع إطارًا حول احلافة األولى من مشهد
البانوراما ،ثم اضغط على زر حترير الغالق حتى
املنتصف لضبط التركيز.

3

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

•عند جتهيز الكاميرا في الوضع األفقي ،يكون
حجم الصورة (العرض × االرتفاع) كما يلي.
• W (°يداعداعع:
 920 × 4800عند حتريكها أفقيًا،
 4800 × 1536عند حتريكها رأسيًا
• X (°ضيرعيرعع:
 920 × 9600عند حتريكها أفقيًا،
 9600 × 1536عند حتريكها رأسيًا

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

•يظهر KLJ Iلإلشارة إلى اجتاه حركة الكاميرا.

جرملا مسق
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ةلهس اماروناب ةروص  Mزر k
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4

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

دليل

•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.

مثال على حركة الكاميرا.

مستخدما جسدك كمحور للدوران ،حرك
•
ً
الكاميرا ببطء في شكل قوس ،في اجتاه
العالمة (KLJ.)I
•يتوقف التصوير إذا لم يصل الدليل إلى
احلافة خالل نحو  15ثانية (عند اختيار W
 (°يداعداعع) أو خالل نحو  30ثانية (عند
اختيار  X (°ضيرعيرعع) بعد بدء
التصوير.

BBمالحظات حول تصوير بانوراما سهلة

•سيكون مدى الصورة الذي متت رؤيته في الصورة احملفوظة أضيق من ذلك الذي متت رؤيته
على الشاشة في وقت التصوير.
متجانسا بشدة
•إذا حتركت الكاميرا بسرعة شديدة أو مت اهتزازها بشدة ،أو إذا كان الهدف
ً
(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.
جرملا مسق
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العرض باستخدام صورة بانوراما سهلة
حول إلى وضع العرض (A ،)22قم بعرض صورة
ملتقطة باستخدام صورة بانوراما سهلة في وضع
عرض إطار كامل ،ثم اضغط زر  kلتحريك الصورة في
االجتاه الذي كان يستخدم عند التصوير.
•قم بتدوير زر االختيار املتعدد للتقدمي أو الترجيع
بسرعة.

4/132

تظهر أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة أثناء
العرض
استخدم زر االختيار املتعدد J Kالختيار أداة حتكم ،ثم
اضغط زر  kإلجراء العمليات املبينة أدناه.

الوظيفة

ايقونة

0004. JPG
15/11/2015 15:30

الوصف

استمر في الضغط على زر  kللتنقل للخلف بسرعة*.

الترجيع

A

التقدمي

B

استمر في الضغط على زر  kللتنقل لألمام بسرعة*.

توقف مؤقت

E

استمر في الضغط على زر  kللترجيع*.

إنهاء

G

إيقاف مؤقت للعرض .ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه أثناء
التوقف املؤقت.
C
D
F

استمر في الضغط على زر  kللتنقل*.
استئنف التنقل التلقائي.

انتقل إلى وضع عرض إطار كامل

* ميكن كذلك تنفيذ العمليات بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد.
جرملا مسق

BBمالحظات 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.

BBمالحظات حول طباعة صور بانوراما

وفقا إلعدادات الطابعة .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتوافر
قد يتعذر طباعة الصورة بأكملها ً
الطباعة ويتوقف ذلك على الطابعة.

E12

تصوير أفالم سريعة

ميكن للكاميرا أن تلتقط تلقائيًا صور ثابتة بفاصل زمني محدد إلنشاء أفالم سريعة
تبلغ مدتها قرابة  10ثوان.
•عند ضبط إعداد اطإلا مليفلا ليجست لدعم في قائمة الفيلم على
30ةيناثلا يف راطا 30راطا  ،330يتم التقاط  300صورة وحفظها مبعدل
 .1080/30p eوعند ضبطه على 25ةيناثلا يف راطا 25راطا  ،225يتم
التقاط  250صورة وحفظها مبعدل .1080/25p p
قم بتدوير قرص الوضع إلى  y Mزر  dM  iعيرس مليف  Mزر k
النوع (مشهد/مدة التصوير املطلوبة)
دهشمهشمشملل دهشم1

 Uةنيدملل

(إعداد التهيئة املبدئية)
V

يعيبط رظنمظنمنمبط رظنم1

X


اليل ءامسلاسلاسلا ءامسلا2

Y

1
2
3

W


 30اطار في الثانية
م
()30p/60p

سمشلا بورغورغرغلا بورغ1
موجنلا ةكرحكرحكرحلا ةكرح3

فاصل زمني

 25اطار في الثانية
م
()25p/50p

 2ثانية
 5ثانية

 10ثانية
 30ثانية

 30ثانية

1تركز الكاميرا بؤريًا على املنطقة في وسط اإلطار.
2مالئم لتسجيل حركة النجوم.
3تظهر حركة النجوم على هيئة خطوط من الضوء بسبب معاجلة الكاميرا.

2

2اختر ما إذا كنت تريد تثبيت التعريض
الضوئي (السطوع) من عدمه ،واضغط على
زر ( .kباستثناء السماء املظلمة وحركة 
النجوم)

 6ثانية

 12ثانية
 36ثانية

 36ثانية

جرملا مسق

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
أحد األنواع ،واضغط زر .k

 2.4ثانية

•عند اختيار
يئاقلت يئوض ضيرعت لفق ليغشت ،فإن
التعريض الضوئي املستخدم للصورة األولى
سيتم تطبيقه على جميع الصور .عندما يتغير السطوع بشكل كبير ،مثال ً في
وقت الغسق ،يوصى باستخدام يئاقلت يئوض ضيرعت لفق فاقيإ.

E13

3ثبت الكاميرا باالستعانة بأداة مثل حامل ثالثي االرجل.

3
4 4اضغط زر حترير الغالق اللتقاط الصورة األولى.

•اضبط تعويض التعريض الضوئي (A )44قبل
حترير الغالق للصورة األولى .ال ميكن تغيير تعويض
التعريض الضوئي بعد التقاط الصورة األولى.
يتم تثبيت التركيز البؤري وتدرج اللون عند التقاط
الصورة األولى.
25m 0s
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•يتم حترير الغالق تلقائيًا للصورة الثانية وما يليها.
•قد تنطفئ الشاشة بينما الكاميرا ال تلتقط
أية صور.
•ينتهي التصوير تلقائيًا عند التقاط  300أو  250صورة.
•اضغط زر  kإلنهاء التصوير قبل انقضاء مدة التصوير املطلوبة وإنشاء فيلم سريع.
•ال ميكن حفظ الصوت والصور الثابتة.

BBمالحظات حول فيلم سريع

25m 0s

•ال تبدل بطاقة الذاكرة حتى يكتمل التصوير.
•استخدم بطارية كاملة الشحن ملنع إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل غير متوقع.
•ال ميكن تسجيل أفالم سريعة بالضغط على زر  b(.)e
•جتنب تدوير قرص الوضع إلى إعداد مختلف حتى يكتمل التصوير.
•يتم إلغاء متكني تقليل االهتزاز بغض النظر عن اإلعداد ازتهالا ليلقت في قائمة اإلعداد
(A.)57

جرملا مسق
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إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش ،وضع
التركيز البؤري ،إلخ).

تبني إعدادات التهيئة املبدئية لكل وضع تصوير أدناه.
وضع الفالش
(A)36
( Aتلقائي)

( uاملؤثرات اخلاصة)

U
U3

مؤقت ذاتي
(A)38
OFF1

OFF

وضع التركيز
البؤري
(A)40

A2

A

تعويض التعريض
الضوئي
(A)44

00.0

00.0

OFF1

A

X

OFF1

A

00.0

( Xمنظر طبيعي ليلي)

W4

OFF

B4

00.0

( cمنظر طبيعي)

W4

،j  ،k ،lm

 M(User settings
(إعدادات املستخدم))
مشهد

( sصورة ليلية)

( xاختيار مشهد
تلقائي)

( bصورة شخصية)
( dالعاب رياضية)

( fحفلة/داخل املبنى)
( Zشاطئ)
( zثلج)

V5

OFF1

A4

00.0

U6

OFF

A4

00.0

V

OFF1

A4

00.0

V8

OFF

A4

00.0

W4

U
U

OFF

W4

OFF

( uأطعمة)

( nنسخ باألسود
واألبيض)

( oاضاءة خلفية)

OFF

U10
W4

( lمتحف)

OFF

W4

( iالغسق/الفجر)

( mعرض العاب نارية)

OFF4

OFF

W4

( kمقرب)

OFF

OFF
OFF

B4

A7
A9
A9
B4
B4
D4
D4

A9

00.0

00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0

OFF4

Q11

00.04

U

OFF

A9

00.0

/XW12

OFF

A4

00.0

W4
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( hغروب)

X

00.0
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وضع الفالش
(A)36
( pصورة بانوراما
سهلة)

( Oصورة شخصية
حليوان أليف)
( gالقمر)

مؤقت ذاتي
(A)38

وضع التركيز
البؤري
(A)40

تعويض التعريض
الضوئي
(A)44

W4

OFF4

A4

00.0

W4

Y13

A9

00.0

W4

( Lمراقبة الطيور)

W4

( iفيلم سريع)

W4

00.0

n2s
OFF

A14

B4

00.0

OFF

AB//
Q15

00.0
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1 1
أيضا حتديد مؤقت ابتسامة.
ميكن ً
2 2ال ميكن حتديد ( Eتركيز بؤري يدوي).
3 3يتم تثبيت الفالش على ( Wإيقاف) عند حتديد أحادي اللون ذو  ISOعالية.
4 4ال ميكن تغييره.
5 5ال ميكن تغييره .يتم تثبيت إعداد وضع الفالش على فالش ملء مع مزامنة بطيئة وتقليل
العني احلمراء.
6 6ال ميكن تغييره .حتدد الكاميرا تلقائيًا وضع الفالش املناسب للمشهد الذي اختارته.
7 7ميكن حتديد ( Aتركيز بؤري تلقائي) أو ( Eتركيز بؤري يدوي).
8 8قد تتحول إلى وضع فالش مزامنة بطيئة مع تقليل العني احلمراء.
9 9ميكن حتديد ( Aتركيز بؤري تلقائي) أو ( Dتكبير مقرب).
1 10يتم تثبيت الفالش على ( Wإيقاف) عند استخدام ءاضوضلا ليلقت عباتت.
1 11ميكن حتديد ( Qما ال نهاية) أو ( Eتركيز بؤري يدوي).
1 12عند ضبط  HDRعلى فاقيإ ،يتم تثبيت وضع الفالش على ( Xفالش ملء) .عند ضبط
 HDRعلى ليغشت ،يتم تثبيت وضع الفالش على ( Wإيقاف).
1 13ميكن ضبط حترير تلقائي لصورة شخصية حليوان أليف (E )8على تشغيل أو إيقاف .ال
ميكن استخدام املؤقت الذاتي ووحدة التحكم عن بعد.
1 14ميكن اختياره من ( Aتركيز بؤري تلقائي)( B ،ما ال نهاية) أو ( Eتركيز بؤري يدوي).
1 15يتم تثبيت التركيز البؤري على ( Aتركيز بؤري تلقائي) عند استخدام
ةنيدملل دهشمهشمشملل دهشم أو (Bما ال نهاية) عند استخدام
يعيبط رظنمظنمنمبط رظنم أو سمشلا بورغورغرغلا بورغ.
ميكن حتديد ( Qما ال نهاية) أو ( Eتركيز بؤري يدوي) عند استخدام
اليل ءامسلاسلاسلا ءامسلا أو موجنلا ةكرحكرحكرحلا ةكرح.
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CCإعداد وضع الفالش

تبعا لوضع التصوير.
تختلف أوضاع الفالش املتوافرة ً
وضع الفالش
 Uيئاقلت
V

تلقائي مع تقليل
حدوث العني احلمراء

X

لم شالف

رمحلا نيعلا ليلقت
سايق شالف
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1يعتمد مدى التوافر على اإلعداد .انظر "إعدادات التهيئة املبدئية (الفالش ،وضع التركيز
البؤري ،إلخE( "). )15للحصول على مزيد من املعلومات.
2يتم تثبيت الفالش على ( Wإيقاف) عند حتديد أحادي اللون ذو  ISOعالية.

جرملا مسق
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التركيز البؤري

تبعا لوضع التصوير.
تختلف منطقة التركيز البؤري ً

استخدام اكتشاف هدف AF

في وضع ( Aتلقائي) ،أو عند ضبط وضع  ةقطنم عضوضو (A )52في  jأو  kأو
 lأو  mأو  Mعلى  فده فاشتكاكا ،تركز الكاميرا بالطريقة املوصوفة أدناه إذا
قمت بالضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف.
•تكتشف الكاميرا الهدف الرئيسي وتركز عليه.
عند وجود الهدف في بؤرة التركيز ،تضيء منطقة
التركيز البؤري باللون األخضر .إذا مت اكتشاف وجه
بشري ،فإن الكاميرا تضبط أولوية التركيز البؤري
عليه تلقائيًا.
F5.6

•إذا لم يتم اكتشاف الهدف الرئيسي ،تختار الكاميرا
تلقائيًا منطقة واحدة أو أكثر من  9مناطق 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.

1/250

مناطق التركيز البؤري

F5.6

1/250

مناطق التركيز البؤري

BBمالحظات حول اكتشاف هدف AF
جرملا مسق

تبعا ألحوال التصوير.
•قد يختلف الهدف الذي حتدده الكاميرا على أنه الهدف الرئيسي ً
•قد ال يتم اكتشاف الهدف الرئيسي عند استخدام إعدادات بعينها من ضايبلا نزاوت أو
.Picture Control
•قد ال يكون مبقدور الكاميرا اكتشاف الهدف الرئيسي بصورة دقيقة في احلاالت التالية:
ساطعا للغاية
معتما أو
	-عندما يكون الهدف
ً
ً
	-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

E18

استخدام اكتشاف وجه

في اإلعدادات التالية ،تستخدم الكاميرا اكتشاف
الوجه للتركيز تلقائيًا على الوجوه البشرية.
•( sصورة ليلية) أو وضع مشهد
يئاقلت دهشم رايتخا أو ةيصخش ةروص
(A)27
•( aمؤقت ابتسامة) (A)39
25m 0s
1/250 F5.6
840
•عند ضبط  ةقطنم عضوضو (A )52على
جولل ةيولوالا
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 الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف عند عدم اكتشاف أية وجوه:
وفقا للمشهد.
•عند اختيار يئاقلت دهشم رايتخا ،تتغير منطقة التركيز البؤري ً
•في األوضاع ( sصورة ليلية) وةيصخش ةروص ،تركز الكاميرا على املنطقة في
وسط اإلطار.
•عند اختيار ( aمؤقت ابتسامة) ،تركز الكاميرا على الهدف في وسط اإلطار.
•عند ضبط  ةقطنم عضوضو على جولل ةيولوالا ،تختار الكاميرا منطقة
التركيز البؤري التي حتتوي على الهدف األقرب إلى الكاميرا.
BBمالحظات 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
جدا من اإلطار
جدا أو صغيرًا ً
	-عندما تشغل األوجه حيزًا كبيرًا ً

CCعرض الصور امللتقطة باستخدام اكتشاف الوجه

جرملا مسق

طبقا الجتاه الوجوه التي مت اكتشافها
أثناء العرض ،تقوم الكاميرا تلقائيًا بتدوير الصور
ً
في وقت التصوير (فيما عدا الصور امللتقطة باستخدام رمتسم (A )52أو
يئوضلا ضيرعتلا حيحصت (A.))52
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استخدام تلطيف البشرة

عند حترير الغالق أثناء استخدام أحد أوضاع التصوير املذكورة أدناه ،تكتشف الكاميرا
وجوها بشرية وتعالج الصورة لتلطيف درجات لون بشرة الوجه (نحو  3وجوه).
ً
•( sصورة ليلية) أو وضع مشهد يئاقلت دهشم رايتخا أو ةيصخش ةروص
(A)27
أيضا تطبيق تلطيف البشرة على الصور التي مت حفظها (A.)55
ميكن ً
BBمالحظات حول وظيفة تلطيف البشرة

•قد يستغرق حفظ الصور وقتًا أكثر من املعتاد بعد التصوير.
•حتت ظروف تصوير معينة ،قد ال يتم حتقيق نتائج تلطيف البشرة املطلوبة وقد يتم تطبيق
تلطيف البشرة على مناطق من الصورة ال يوجد بها أية وجوه.

أهداف غير مناسبة للتركيز البؤري التلقائي

جرملا مسق

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.
جدا
•الهدف معتم ً
•يتم تضمني أهداف ذات مستويات سطوع متباينة للغاية في املشهد (مثل ظهور
الشمس خلف الهدف يجعل هذا الهدف يبدو معتما ً للغاية)
•ال يوجد تباين بني الهدف وما يحيط به (على سبيل املثال ،عند وقوف الهدف أمام
قميصا أبيض)
جدار أبيض ،مرتديًا
ً
•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 الضغط على 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 قفل التركيز البؤري (E.)21
ميكن للكاميرا أن تقوم بالتركيز باستخدام التركيز البؤري اليدوي (A )42 ،41كذلك.
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قفل التركيز البؤري

استخدم قفل التركيز البؤري اللتقاط تركيبات إبداعية حتى عند ضبط منطقة
التركيز البؤري على وسط اإلطار.

1

1ضع الهدف في وسط اإلطار
واضغط زر حترير الغالق حتى
املنتصف.

2

2بدون أن ترفع إصبعك ،أعد تركيب الصورة.

3

3اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية 
اللتقاط الصورة.

•تركز الكاميرا على الهدف وتظهر
منطقة التركيز البؤري باللون األخضر.
أيضا.
•يتم قفل التعريض الضوئي ً

25m 0s
840

F5.6

1/250

•تأكد من احلفاظ على نفس املسافة بني الكاميرا
والهدف.

F5.6

1/250

CCحتريك منطقة التركيز البؤري إلى املوضع املطلوب

جرملا مسق

في وضع التصوير  jأو  kأو  lأو  ،mميكن حتريك منطقة التركيز البؤري باستخدام زر
االختيار املتعدد بضبط  ةقطنم عضوضو في قائمة التصوير (A )51على أحد اخليارات
اليدوية.
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نطاق التحكم اخلاص بسرعة الغالق (أوضاع
 jو kو lو)m

تبعا ملوضع الزوم أو الفتحة أو إعداد
يختلف مدى التحكم اخلاص بسرعة الغالق ً
حساسية  .ISOباإلضافة إلى ذلك ،فإن النطاق يتغير في إعدادات التصوير املستمر
التالية.
اإلعداد

يئاقلت،2
يئاقلت ددحم ىدم2

ISO 100
 ةيساسحاسح
(A1)52

ISO 200

ISO 1600

مخبأ اللقطة املسبقة
للتصوير ،مستمر :H
 120اطار في الثانية

مستمر :H 60اطار في
الثانية
16دعتم ةطقل 16

جرملا مسق

3

  4ثوان (أوضاع  jو kو)l1/4000 8 - 3ثوان (وضع )m

1/4000 1 - 3ثانية

ISO 3200، 6400

2

1/40003

ISO 400

 رمتسمم  ،رمتسمم،
BSS

1

1/4000 8 - 3ثوان (أوضاع  jو kو)l
1/4000 15 - 3ثانية (وضع )m
1/4000 4 - 3ثوان

ISO 800

رمتسم (A)52

نطاق التحكم

1/4000 3 1 -ثانية (أوضاع  jو kو)l
1/4000 15 - 3ثانية (وضع )m

لصافب ريوصت

1/4000 2 - 3ثانية
1/4000 1/2 - 3ثانية
1/4000 3 1/30 -ثانية
— 1/4000 1/125ثانية
1/4000—  1/60ثانية
— 1/4000 1/30ثانية

كما هو احلال عند ضبط دحاو

1
وفقا إلعداد التصوير املستمر (A.)46
إعداد حساسية  ISOمقيد ً
2في وضع  ،mيتم تثبيت حساسية  ISOعند .ISO 100
3أقصى قيمة لسرعة الغالق هي  1/4000ثانية عند ضبط قيمة الفتحة على  f/8في
أقصى موضع زاوية واسعة .تصبح سرعة الغالق أبطأ عند حتريك موضع الزوم إلى موضع
زوم تقريب وتكون الفتحة أكبر .سرعة الغالق هي  1/2500عند ضبط قيمة الفتحة على
 f/8كحد أقصى عند أقصى موضع تقريب الزوم.
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زوم العرض

قم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم باجتاه g(زوم العرض )i
في وضع عرض إطار كامل (A )22لتكبير الصورة.

g

()i

دليل املنطقة 
املعروض

يتم تقريب الصورة.

f
()h

g ()i

4/132

0112. JPG
15/11/2015 15:30

عرض إطار كامل

CCقص الصور

جرملا مسق

•ميكنك تغيير معدل التكبير بتحريك مفتاح التحكم بالزوم اجتاه f ( )hأو  g( .)iميكن
كذلك ضبط الزوم بواسطة تدوير قرص التحكم.
•لعرض منطقة مختلفة من الصورة ،اضغط زر االختيار املتعدد HIJ.K
•إذا كنت تعرض إحدى الصور التي مت التقاطها باستخدام خاصية اكتشاف الوجه أو
اكتشاف حيوان أليف ،فإن الكاميرا تكبر الوجه املكتشف في وقت التصوير (باستثناء
الصور امللتقطة باستخدام رمتسم أو يئوضلا ضيرعتلا حيحصت) .للتكبير على
منطقة من الصورة ال حتتوي على أية وجوه ،قم بضبط معدل التكبير ثم اضغط على
HIJ.K
•عند عرض صورة مكبرة ،اضغط زر  kللعودة إلى وضع عرض إطار كامل.

عند عرض صورة مكبرة ،ميكنك الضغط على زر  dلقص الصورة بحيث تشمل فقط اجلزء
املرئي وحفظه كملف منفصل (E.)31
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عرض صورة مصغرة/عرض التقومي

عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم جتاه f (عرض صور
مصغرة  )hفي وضع عرض إطار كامل (A ،)22يتم
عرض الصور كصور مصغرة.

2
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عرض الصور املصغرة

f
()h

g

()i

f ()h

4/132

0112. JPG
15/11/2015 15:30

عرض إطار كامل

•ميكنك تغيير عدد الصور املصغرة املعروضة من خالل حتريك مفتاح التحكم بالزوم
اجتاهf ( )hأو  g(.)i
•أثناء استخدام وضع عرض صور مصغرة ،استخدم زر االختيار املتعدد HIJ Kأو
قم بتدويره حتى تختار إحدى الصور ،ثم اضغط زر  kلعرض الصورة في وضع عرض
إطار كامل.
•أثناء استخدام وضع عرض التقومي ،استخدم زر HIJ Kأو قم بتدويره حتى تختار
أحد التواريخ ،ثم اضغط زر  kلعرض الصور في ذلك اليوم.

جرملا مسق

BBمالحظات حول عرض التقومي

تعالج الصور امللتقطة دون ضبط التاريخ كأنها التقطت في تاريخ  1يناير.2015 ،
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عرض وحذف صور ملتقطة على نحو مستمر
(تتابع)

عرض صور في تتابع

يتم حفظ الصور امللتقطة على نحو مستمر على هيئة تتابع.
4/132
تستخدم الصورة األولى في التتابع كصورة مفتاح
لتمثل التتابع عند عرضه في وضع عرض إطار كامل أو
وضع صور مصغرة (إعداد التهيئة املبدئية).
لعرض كل صورة في التتابع بشكل منفرد ،اضغط
زر .k
0004. JPG
15/11/2015 15:30

بعد الضغط على زر  ،kتصبح العمليات املذكورة
أدناه متاحة.
•لعرض الصورة السابقة أو التالية ،قم بتدوير زر
االختيار املتعدد أو اضغط J.K
•لعرض الصور غير املوجودة في التتابع ،اضغط H
للعودة إلى عرض الصورة املفتاح.
•لعرض الصور في تتابع ما كصور مصغرة ،أو
لعرضهم في عرض شرائح ،اضبط عباتتلا ضرع تارايخ على ةيداحأ روص في
قائمة العرض (E.)91
BBخيارات عرض التتابع

ال ميكن عرض الصور امللتقطة على نحو مستمر بواسطة كاميرات أخرى بخالف هذه
الكاميرا كتتابع.

CCخيارات قائمة العرض املتاحة مع استخدام التتابع

جرملا مسق

•عند عرض صور في تتابع ما في وضع عرض إطار كامل ،اضغط زر  dالختيار الوظائف
في قائمة العرض (A.)55
•إذا قمت بالضغط على زر  dعند عرض صورة رئيسية ،يتم تطبيق اإلعدادات التالية
على جميع الصور في التتابع.
	-عالمة حتميل  ،Wi-Fiحماية

E25

حذف صور في تتابع

عند الضغط على زر ( lاحلذف) لصور في تتابع ما ،تختلف الصور التي يتم حذفها
تبعا لطريقة عرض التتابعات.
ً
•عند عرض الصورة املفتاح:
		يتم حذف جميع الصور في التتابع املعروض.
	-ةيلاح ةروص:
	-اتخملا روصلا حسم	:عند حتديد الصورة املفتاح في شاشة مسح
الصور اخملتارة (A ،)56سيتم حذف جميع
الصور املوجودة في التتابع.
		يتم حذف جميع الصور على بطاقة الذاكرة.
	-روصلا عيمج:
•عند عرض صور في تتابع ما في وضع عرض إطار كامل:
		يتم حذف الصورة املعروضة حاليًا.
	-ةيلاح ةروص:
	-اتخملا روصلا حسم	:يتم حذف الصور التي يتم حتديدها في التتابع.
		يتم حذف جميع الصور في التتابع املعروض.
	-هلمكأب عباتت:

حترير صور (صور ثابتة)

قبل حترير الصور

ميكنك حترير الصور بسهولة على هذه الكاميرا .يتم تخزين النسخ احملررة كملفات
منفصلة.
يتم تخزين النسخ احملررة بنفس تاريخ ووقت التسجيل اخلاص بالصور األصلية.
CCقيود حول حترير الصور

•ميكن حترير الصورة لنحو  10مرات .ميكن حترير أي صورة ثابتة مت إنشاؤها بواسطة حترير
الفيلم حتى نحو  9مرات.
•قد يتعذر عليك حترير صور ذات حجم معني أو بواسطة وظائف حترير معينة.

جرملا مسق
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تنقيح سريع :حتسني التباين وصفاء اللون

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mحدد إحدى الصور  Mزر  dM عيرس حيقنت  Mزر  k

استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد مستوى
املؤثر املطلوب ،واضغط زر .k
•تظهر الصورة التي مت حتريرها في اجلانب األيسر.
•للخروج دون حفظ النسخة ،اضغط .J

 :D-Lightingحتسني السطوع والتباين

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mحدد إحدى الصور  Mزر  dM M D-Lighting
زر  k

استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد مستوى
املؤثر املطلوب ،واضغط زر .k
•تظهر الصورة التي مت حتريرها في اجلانب األيسر.
•للخروج دون حفظ النسخة ،اضغط .J

جرملا مسق
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تلطيف البشرة :تلطيف درجات لون البشرة

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mحدد إحدى الصور  Mزر  dM ةرشبلا فيطلت M
زر  k

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
مستوى املؤثر املطلوب ،واضغط زر .k

2

2قم مبعاينة النتيجة واضغط على زر .k

•للخروج دون حفظ النسخة ،اضغط .J

•يتم تكبير الوجه الذي يتم حتريره.
•عند حترير أكثر من وجه واحد ،اضغط J Kلتبديل
الوجه الذي يتم عرضه.
•لتغيير مستوى املؤثر ،اضغط على زر  dوعد
إلى اخلطوة .1
•يتم إنشاء نسخة محررة.

BBمالحظات حول وظيفة تلطيف البشرة

وفقا إلى درجة القرب من وسط اإلطار.
•ميكن حتسني ما يصل إلى  12وجهً ،
تبعا لالجتاه الذي تنظر إليه الوجوه أو درجة سطوع الوجوه ،قد يتعذر على الكاميرا
• ً
اكتشاف الوجوه بدقة أو قد ال تعمل وظيفة تلطيف البشرة على النحو املتوقع.
•إذا تعذر اكتشاف أي وجوه ،يظهر حتذير وتعود الشاشة إلى قائمة العرض.

جرملا مسق
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مؤثرات املرشح :تطبيق مؤثرات املرشح الرقمي

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mحدد إحدى الصور  Mزر  dM شرملا تارثؤم M
زر  k
اخليار

ةمعان ةيصخش ةروص
نوللا رايتخا
ةشاشلا عطاقت
كمسلا نيع

الوصف

يجعل خلفية األهداف البشرية غير واضحة .عند عدم اكتشاف
أهداف بشرية ،حافظ على املنطقة في وسط اإلطار محل التركيز
البؤري واجعل املنطقة احمليطة غير واضحة املعالم.

يحتفظ بلون الصورة االنتقائي فقط ويجعل باقي األلوان باألبيض
واألسود.

ينتج أشعة شبيهة بالنجمة التي تشع إلى اخلارج من األهداف
الساطعة مثل انعكاسات الشمس وأضواء املدينة .مناسب
للمشاهد الليلية.

ينشئ صور تبدو كما لو أنه مت التقاطها بعدسة عني سمكة.
مناسب للصور امللتقطة في وضع التكبير.

ريغصتلا رثؤم

ينشئ صور تشبه الصور املقربة للديوراما .مناسب للصور التي يتم
التقاطها أثناء النظر ألسفل من مكان مرتفع مع تواجد الهدف
الرئيسي بجوار وسط اإلطار.

اوحلا ةتهاب ةروص

يقلل كثافة الضوء الطرفي من مركز صورة إلى حوافها.

نيولت

روصلا حيضوت
صورة شخصية (ملون
 +اسود وابيض)

يكثف احلدود اخلارجية ويقلل من عدد األلوان إلنشاء صور لها طابع
الرسوم التوضيحية.

يجعل ألوان خلفية األهداف البشرية أسود وأبيض .عند عدم
اكتشاف أهداف بشرية ،حافظ على املنطقة في وسط اإلطار
محل التركيز البؤري واجعل املنطقة احمليطة باللونني األسود
واألبيض.

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
مؤثر املرشح املطلوب ،واضغط زر .k
•عند اختيار مؤثرات أخرى خالف نوللا رايتخا،
فتابع إلى اخلطوة .3

جرملا مسق

1

تقوم بإنشاء صور في إطار من الرسوم.

E29

2

2استخدم H Iالختيار اللون املراد االحتفاظ
به واضغط زر .k

3

3قم مبعاينة النتيجة واضغط على زر .k
•يتم إنشاء نسخة محررة.
•للخروج دون حفظ النسخة ،اضغط .J

صورة صغيرة :تقليل حجم صورة

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mحدد إحدى الصور  Mزر  dM ةريغص ةروص  Mزر  k

جرملا مسق

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
حجم النسخة املطلوب ،واضغط زر .k

2

2حدد معن ،واضغط على زر .k

•عندما تكون نسبة أبعاد الصورة  ،16:9يتم تقليل
حجم الصورة إلى  .360 × 640اضغط على زر k
للمتابعة إلى اخلطوة .2

•يتم إنشاء نسخة محررة (معدل الضغط يبلغ
 1:16تقريبًا).

BBمالحظات حول صورة صغيرة

عندما تكون نسبة أبعاد الصورة  3:2أو :1 ،1ال ميكن حترير الصورة.
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قص :إنشاء نسخة مقصوصة

1حرك مفتاح التحكم بالزوم لتكبير الصورة (E.)23

1
2 2قم بتعديل الصورة بحيث يظهر اجلزء الذي

ترغب في حفظه فقط ،ثم اضغط زر d
(القائمة).

•قم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم إلى  g( )iأو
 f( )hلتعديل معدل التكبير .اضبط معدل
التكبير التي يتم عندها عرض .u
•استخدم زر االختيار املتعدد HIJ Kللتنقل إلى
اجلزء الذي ترغب في عرضه من الصورة.

3

3حتقق من الصورة واضغط على زر .k

4

4حدد معن ،واضغط على زر .k

4.0

•لتغيير اجلزء الذي ترغب في حفظه ،عد إلى
اخلطوة  2بالضغط على .J
•للخروج بدون حفظ الصورة املقصوصة ،اضغط
زر .d

•يتم إنشاء نسخة محررة.

جرملا مسق

CCحجم الصورة

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

1

1عرض شاشة التصوير.

2

2اضغط على زر  b( eتسجيل فيلم) لبدء
تسجيل الفيلم.

•حتقق من مدة تسجيل الفيلم املتبقية.

25m 0s
840

F5.6

1/250

مدة تسجيل الفيلم
املتبقية

•تركز الكاميرا بؤريًا على الهدف في وسط اإلطار.

مؤقتا ،واضغط
•اضغط زر  kإليقاف التسجيل
ً
زر  kمرة أخرى الستئناف التسجيل (باستثناء
عند حتديد خيار فيلم بسرعة عالية  HSفي
تلقائيا إذا ظل
مليفلا تارايخ) .ينتهي التسجيل
ً
متوقفا لنحو خمس دقائق.
ً
7m23s

جرملا مسق

•ميكنك التقاط صورة ثابتة بالضغط على زر حترير الغالق أثناء تسجيل أي فيلم
(E.)35

3اضغط على زر  b( eتسجيل فيلم) مرة أخرى إلنهاء التسجيل.

3
4 4اختر أي فيلم في وضع عرض إطار كامل

22m16s

واضغط زر  kلعرضه.

فيلما.
•أي صورة ذات أيقونة خيارات فيلم تعتبر
ً
004. MOV
15/11/2015 15:30

خيارات الفيلم
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املنطقة امللتقطة في األفالم

تبعا إلعدادات مليفلا تارايخ أو
•تختلف املنطقة التي يتم التقاطها في الفيلم ً
نورتكلإلا زازتهالا ليلقتقت في قائمة الفيلم.
•اضغط على زر  sواعرض إطار الفيلم (A )3للتحقق من نطاق فيلم في إطار
قبل تسجيل الفيلم.

التركيز على تسجيل الفيلم

وفقا إلعداد  عضوضو
•ميكن ضبط التركيز البؤري أثناء تسجيل الفيلم بالطريقة التالية
ً
(A )54من قائمة الفيلم.
	 A-دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت (إعداد التهيئة املبدئية) :يتم قفل التركيز البؤري
عند بدء تسجيل الفيلم .لتنفيذ وظيفة تركيز بؤري تلقائي أثناء تسجيل الفيلم،
اضغط على زر االختيار املتعدد .J
	AF B-اد  :AFيتم ضبط التركيز البؤري على نحو متكرر حتى أثناء تسجيل الفيلم.
•عندما يكون وضع التركيز البؤري (A )40هو ( Eتركيز بؤري يدوي) ،قم بضبط التركيز
البؤري يدويًا .ميكن ضبط التركيز البؤري أثناء تسجيل األفالم بتدوير زر االختيار املتعدد
في عكس اجتاه عقارب الساعة للتركيز على األهداف البعيدة أو في اجتاه عقارب الساعة
للتركيز على األهداف القريبة.

قفل التعريض الضوئي

•عند الضغط على زر االختيار املتعدد  Kأثناء تسجيل الفيلم ،سيتم قفل التعريض .إللغاء
القفل ،اضغط على  Kمرة أخرى.

أقصى مدة لتسجيل الفيلم

BBمالحظات حول درجة حرارة الكاميرا

جرملا مسق

ال ميكن أن يتجاوز حجم ملفات الفيلم الفردية  4جيجا بايت أو  29دقيقة طوالً ،حتى وإن
توافرت مساحة شاغرة في بطاقة الذاكرة للتسجيل فترة أطول.
•مدة التسجيل املتبقية للفيلم الواحد يتم عرضها على شاشة التصوير.
•قد ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى هذا احلد إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا.
تبعا حملتوى الفيلم ،حركة الهدف أو نوع بطاقة
•قد تختلف مدة التسجيل املتبقية الفعلية ً
الذاكرة.
•يوصى باستخدام بطاقات الذاكرة  SDذات معدل سرعة من الفئة  6أو أسرع عند تسجيل
األفالم (F .)20عند استخدام بطاقة ذاكرة ذات معدل سرعة أقل ،قد يتوقف تسجيل
الفيلم على نحو غير متوقع.
•قد تصبح الكاميرا دافئة عند تسجيل األفالم لفترة زمنية ممتدة أو عند استخدام الكاميرا
في منطقة ساخنة.
•إذا ارتفعت حرارة األجزاء الداخلية للكاميرا بشدة أثناء تسجيل األفالم ،فستتوقف
تلقائيا عن التسجيل .يتم عرض مقدار الوقت املتبقي حتى تتوقف الكاميرا عن
الكاميرا
ً
التسجيل (B.)10s
بعدما تتوقف الكاميرا عن التسجيل ،فإنها تنطفئ من تلقاء نفسها.
ال تعمد إلى تشغيل الكاميرا حتى تبرد األجزاء الداخلية.
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مالحظات حول تسجيل الفيلم

BBمالحظات حول حفظ الصور أو األفالم

يضيء املؤشر الذي يبني عدد مرات التعريض الضوئي املتبقية أو املؤشر الذي يبني مدة
التسجيل املتبقية عندما يتم حفظ الصور أو األفالم .ال تفتح غطاء فتحة حجيرة
البطارية/بطاقة الذاكرة أو تخرج البطارية أو بطاقة الذاكرة إذا كان املؤشر مضي ًئا.
القيام بذلك قد يؤدي إلى فقد البيانات أو تلف الكاميرا أو بطاقة الذاكرة:

BBمالحظات حول األفالم املسجلة

•ال يتم عرض مؤشر الزوم أثناء تسجيل الفيلم.
•قد يكون هناك بعض التشوه في جودة الصورة عندما يستخدم الزوم الرقمي .إذا قمت
بتكبير الهدف أثناء تسجيل الفيلم ،فإن حركة الزوم تتوقف بشكل مؤقت في املوضع
الذي مت فيه تغيير الزوم البصري إلى الزوم الرقمي.
•ميكن تسجيل األصوات الناجتة عن استخدام مفتاح حتكم الزوم ،الزوم ،حركة محرك عدسة
التركيز البؤري التلقائي ،تقليل االهتزاز ،مفتاح حتكم الفتحة عند تغيير السطوع.
•قد حتدث الظواهر التالية على الشاشة أثناء تصوير فيلم .سيتم تسجيل هذه الظواهر
على األفالم املسجلة.
	-قد يحدث االنقسام إلى قطاعات في الصور حتت أضواء الفلورسنت أو مصابيح بخار
الزئبق أو بخار الصوديوم.
	-قد تظهر األهداف التي تتحرك بسرعة كبيرة بني جانبي اإلطار ،مثل القطارات
والسيارات املتحركة ،على نحو مشوه.
	-قد يتشوه إطار بالفيلم الكامل عند إمالة الكاميرا.
	-قد تخلف اإلضاءة أو املناطق الساطعة آثارًا للصور عند حتريك الكاميرا.
تبعا 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
وظيفيا.
البعض ،وال يعد ذلك خلالً
ً

BBمالحظات حول تركيز بؤري تلقائي لتسجيل الفيلم

جرملا مسق

قد ال يعمل التركيز البؤري التلقائي بالشكل املتوقع (E .)20في حالة حدوث ذلك ،اضبط
التركيز بواسطة تركيز بؤري يدوي (A )42 ،41أو جرب ما يلي:
1.1اضبط  عضوضو في قائمة الفيلم على دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت (إعداد التهيئة
املبدئية) قبل بدء تسجيل الفيلم.
2.2قم بتأطير هدف آخر (يكون موجودًا على نفس املسافة التي يبعدها الهدف املطلوب عن
الكاميرا) في وسط اإلطار ،اضغط على زر b ( )eلبدء التسجيل ،وعدل التركيب.
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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.
•ميكن التقاط صورة ثابتة عندما تظهر  Qعلى
الشاشة .عند عرض  ،fفلن ميكن التقاط صورة
7m23s
ثابتة.
•يتم حتديد حجم الصورة للصور الثابتة املراد
حفظها بواسطة نوع (حجم الصورة) (E )82للفيلم األصلي.

BBمالحظات 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  5ثوان
•عند ضبط مليفلا تارايخ (A )54على  480/30p gأو  480/25p sأو فيلم
بسرعة عالية HS
•قد ال يتم عرض إطارات األفالم التي مت تسجيلها أثناء التقاط صورة ثابتة بطريقة سلسة.
•األصوات الصادرة عن تشغيل زر حترير الغالق عند حفظ صورة ثابتة ميكن سماعها في
الفيلم املسجل.
•إذا حتركت الكاميرا أثناء الضغط على زر حترير الغالق ،قد تظهر الصورة غير واضحة.

جرملا مسق
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7m 42s

العمليات املتاحة أثناء عرض الفيلم

لضبط مستوى الصوت ،حرك مفتاح التحكم بالزوم
أثناء عرض الفيلم (A.)1
قم بتدوير زر االختيار املتعدد أو قرص التحكم للتقدمي
أو الترجيع.
تظهر أوضاع التحكم بالعرض على الشاشة.
ميكن إجراء العمليات املذكورة أدناه باستخدام زر
االختيار املتعدد J Kالختيار أداة حتكم ثم الضغط
على زر .k

الوظيفة

ايقونة

7m 42s

مؤشر مستوى الصوت

عند إيقاف
مؤقت
الوصف

الترجيع

A

استمر في الضغط على زر  kلترجيع الفيلم.

التقدمي

B

استمر في الضغط على زر  kلتقدمي الفيلم.

توقف مؤقت

E

إنهاء

G

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

واحدا .استمر في الضغط على زر k
ترجيع الفيلم إطارًا
ً
C
للترجيع باستمرار*.

واحدا .استمر في الضغط على زر k
تقدمي الفيلم إطارًا
ً
D
للتقدمي باستمرار*.

 Fاستئناف العرض.

جرملا مسق

استقطع اجلزء املرغوب من أحد األفالم وقم بحفظه
I
كملف منفصل.

استقطع إطار واحد من أحد األفالم وقم بحفظه كصورة
H
ثابتة.

العودة إلى وضع عرض إطار كامل

واحدا بواسطة تدوير زر االختيار املتعدد وقرص
* ميكن كذلك تقدمي أو ترجيع الفيلم إطارًا
ً
التحكم.
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حترير األفالم

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

استقطاع اجلزء املطلوب فقط من الفيلم

ميكنك حفظ اجلزء املطلوب من فيلم مسجل كملف مستقل.

1
2

1قم بعرض الفيلم املطلوب وتوقف مؤق ًتا عند نقطة البداية من اجلزء الذي
تود استقطاعه (E.)36
2استخدم زر االختيار املتعدد J Kلتحديد
حتكم  ،Iثم اضغط زر .k

3

3استخدم H Iلتحديد ( Jاختيار نقطة 
البدء).

4

4استخدم H Iلتحديد ( Kاختيار نقطة 
النهاية).

7m42s

•استخدم J Kأو قم بتدوير قرص التحكم
لتحريك نقطة البدء.
•إللغاء التحرير ،قم باختيار ( Oرجوع) ،واضغط
زر .k

جرملا مسق

•استخدم J Kأو قم بتدوير قرص التحكم
لتحريك نقطة النهاية.
•ملعاينة اجلزء اخملصص ،استخدم H Iلتحديد
 ،Fثم اضغط زر  .kاضغط زر  kمرة أخرى
إليقاف املعاينة.

E37

5

5استخدم H Iلتحديد ( mحفظ) ،واضغط
زر .k
•اتبع التعليمات الواردة على الشاشة حلفظ
الفيلم.

BBمالحظات 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 نقاط
البدء والنهاية.
•ال ميكن قص األفالم بحيث يقل طولها عن ثانيتني.

حفظ اإلطار املستقطع من فيلم كصورة ثابتة
ميكن استقطاع اإلطار املرغوب من فيلم مسجل وحفظه كصورة ثابتة.
7m42s
مؤقتا واعرض اإلطار املطلوب
•أوقف الفيلم
ً
استقطاعه (E.)36
•استخدم زر االختيار املتعدد J Kلتحديد حتكم ،H
ثم اضغط زر .k

جرملا مسق

•حدد معن عندما تظهر حوار تأكيد ،واضغط زر k
حلفظ الصورة.
•يتم حفظ الصورة الثابتة مع إعداد جودة الصورة
على  .Normalيتم حتديد حجم الصورة بواسطة
نوع (حجم الصورة) (E )82الفيلم األصلي.

BBالقيود اخلاصة باستقطاع الصور الثابتة

7m42s

ال ميكن استقطاع صور ثابتة من أي فيلم مسجل بخيار  480/30p gأو 480/25p s
أو فيلم بسرعة عالية .HS

E38

تسجيل بيانات املوقع على الصورة
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mقوملا تانايب تارايخ M زر k
اضبط خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم (E )98بشكل صحيح قبل استخدام وظائف
بيانات املوقع.

1

1اضبط قوملا تانايب ليجست على
ليغشت.

2

2حتقق من استقبال بيانات املوقع على
شاشة التصوير.

3

3التقط الصور بينما يتم إجراء عملية حتديد املوقع.

•بعد اكتمال اإلعدادات ،اضغط زر  dأو زر حترير
الغالق للخروج من القائمة.
•الستقبال اإلشارات بسهولة ،قم بالتشغيل في
منطقة مفتوحة.

• nأو  :oيتم استقبال اإلشارات من
أربعة أقمار صناعية أو أكثر أو من ثالثة
أقمار صناعية ويتم حتديد املوقع .يتم
تسجيل بيانات املوقع على الصورة.
25m 0 s
840
1/250 F5.6
• :zيتم استقبال اإلشارات ،لكن تظل
استقبال بيانات املوقع
عملية حتديد املوقع غير ممكنة .إذا مت
احلصول على بيانات املوقع خالل الدقيقة
الفائتة ،فسيتم تسجيلها على الصورة.
• :yلم يتم استقبال اإلشارات .ال يتم تسجيل بيانات املوقع على الصورة.

جرملا مسق

•يتم تسجيل بيانات املوقع على الصور امللتقطة.
•ميكن التحقق من بيانات املوقع املسجلة على أي خريطة ببرنامج  ViewNX-iبعد
نقل الصورة إلى الكمبيوتر (E.)53

E39

BBمالحظات حول وظائف بيانات املوقع

جرملا مسق

•قبل استخدام بيانات املوقع ،اقرأ "<هام> مالحظات حول وظائف بيانات املوقع (GPS/
")GLONASS(A.)ix
•قد يستغرق األمر دقائق قليلة للحصول على بيانات املوقع عند تنفيذ عملية حتديد املوقع
ألول مرة أو في أحد املواقف التي ال ميكن فيها تنفيذ عملية حتديد املوقع لفترة طويلة من
الوقت أو بعد استبدال البطارية مباشرة.
باستخدام أحدث ملف  A-GPSميكن تقليل الوقت املطلوب للحصول على بيانات املوقع
(E.)94
•تتغير مواقع أقمار حتديد املوقع الصناعية بشكل ثابت.
تبعا ملوقعك والوقت.
قد ال ميكنك حتديد املوقع أو قد يستغرق حتديده بعض الوقت ً
الستخدام وظائف بيانات املوقع ،استخدم الكاميرا في مكان مفتوح سماؤه صافية قدر
اإلمكان.
مواجها للسماء.
سيكون استقبال اإلشارات أكثر دقة إذا كان هوائي حتديد املوقع (A)2
ً
•قد تتسبب املواقع التالية التي حتجب أو تعكس اإلشارات في فشل عملية حتديد املوقع أو
عدم دقتها.
	-داخل املباني أو األماكن املوجودة حتت األرض
	-بني املباني شاهقة االرتفاع
	-حتت اجلسور
	-داخل األنفاق
	-بجوار خطوط الطاقة الكهربية عالية اجلهد
	-بني جتمعات األشجار
•استخدام هاتف جوال يتمتع بحزمة تردد  1.5جيجا هرتز بجوار هذه الكاميرا قد يعوق
عملية حتديد املوقع.
•عند حمل هذه الكاميرا باجلوار عند حتديد املوقع ،ال تضعها في حقيبة معدنية .ال ميكن
تنفيذ عملية حتديد املوقع إذا متت تغطية الكاميرا بأشياء معدنية.
•عندما ال يكون هناك فرق كبير في اإلشارات الواردة من أقمار حتديد املواقع الصناعية ،فقد
يكون هناك انحراف مبسافة تصل إلى نحو عدة مئات من األمتار.
•كن على دراية بكل الظروف احمليطة عند حتديد املوقع.
•تاريخ ووقت التصوير املعروضان عند حتديد صور العرض بواسطة الساعة الداخلية
للكاميرا أثناء التصوير.
سيتم تسجيل الوقت الذي مت احلصول فيه على بيانات املوقع على الصور ولكن لن يتم
عرضه على الكاميرا.
•سيتم تسجيل بيانات املوقع اخلاصة بأول إطار على سلسلة من الصور مت التقاطها
باستخدام تصوير مستمر.

BBفراغ شحنة البطارية أثناء تسجيل بيانات املوقع وتسجيل البيانات

•عند ضبط قوملا تانايب ليجست على ليغشت ،سيستمر تشغيل وظائف تسجيل
تقريبا حتى بعد إيقاف تشغيل
بيانات املوقع عند الفاصل الزمني احملدد ملدة  6ساعات
ً
الكاميرا .وسيستمر تشغيل وظائف تسجيل بيانات املوقع وتسجيل البيانات كذلك أثناء
تسجيل البيانات (E )42حتى بعد إيقاف تشغيل الكاميرا.
•عند ضبط قوملا تانايب ليجست على ليغشت أو أثناء تسجيل البيانات ،تفرغ شحنة
البطارية بشكل أسرع من املعتاد.
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CCمعلومات نقاط االهتمام ()POI

•معلومات نقاط االهتمام  POIهي معلومات اسم
املوقع للمعالم (املنشآت) والتفاصيل األخرى.
•عند ضبط اخليار  ضرعضرع في
 مامتهالا طاقناقنن (E )96في قائمة خيارات
بيانات املوقع على ليغشت ،يتم عرض معلومات اسم
املوقع األقرب للموقع احلالي أثناء التصوير (فقط عند
إجراء حتديد املوقع).
•عند ضبط  تيبثتبثت على ليغشت ،ميكن تسجيل
25m 0 s
معلومات اسم املوقع على الصور أثناء التصوير (فقط
840
1/250 F5.6
عند إجراء حتديد املوقع).
•إذا مت تسجيل معلومات اسم املوقع على الصورة أثناء التصوير ،يتم عرض هذه املعلومات
عند ضبط  ضرعضرع على ليغشت أثناء العرض.
تبعا ملستوى اإلعداد في ليصافتلا ىوتسم لـ
•قد ال تظهر معلومات اسم املوقع ً
أيضا أو قد يكون اسم
 مامتهالا طاقناقنن .قد ال يتم تسجيل أسماء معالم معينة ً
مختلفا.
املعلم
ً

معلومات اسم املوقع (معلومات 
نقاط االهتمام )POI

CCالصور ذات بيانات املوقع املسجلة

•يتم عرض رمز  zأثناء عرض الصور ذات بيانات املوقع املسجلة (A.)7
•ميكن التحقق من الصور ذات بيانات املوقع املسجلة على أي خريطة ببرنامج ViewNX-i
بعد نقلها إلى الكمبيوتر (E.)53
•قد يختلف املكان احلقيقي للتصوير عن بيانات املوقع املسجلة على ملفات الصور ويرجع
ذلك إلى دقة بيانات املوقع التي مت احلصول عليها واالختالف في النظام اجليوديسي
املستخدم.
•ميكن مسح بيانات املوضع ومعلومات  POIاملسجلة على الصور باستخدام
قوملا تانايب حسم في قوملا تانايب تارايخ (E .)94ال ميكن استرجاع املعلومات
التي مت مسحها.
جرملا مسق
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تسجيل سجل معلومات مسارات احلركة
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mليجستلا ءاشنا M زر k

جرملا مسق

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
تانايبلا ليجستل ينمزلا لصافلا،
واضغط زر .k

2

2حدد الفاصل الزمني لتسجيل البيانات،
واضغط زر .k

3

3حدد ليجستلا ءدب ،واضغط على زر .k

4

4حدد الفترة التي سيتم تسجيل البيانات 
خاللها ،واضغط على زر .k

E42

•إعداد التهيئة املبدئية هو 15ناث .15

•يبدأ تسجيل البيانات .اضغط على زر d
للخروج من القائمة.
•يتم عرض  Dعلى شاشة التصوير أثناء
تسجيل البيانات (A.)5
مسبقا ،ينتهي
•عند انقضاء الوقت املضبوط
ً
مؤقتا في الكاميرا.
تلقائيا ويتم تخزين بيانات التسجيل
تسجيل البيانات
ً
ً
بعد انتهاء تسجيل البيانات ،قم بحفظها على بطاقة الذاكرة (E.)44

BBمالحظات حول تسجيل البيانات

•إذا لم يتم ضبط التاريخ والوقت ،فلن ميكن تسجيل البيانات.
•استخدم بطارية كاملة الشحن ملنع انطفاء الكاميرا أثناء تسجيل البيانات .عندما ينفد
شحن البطارية ،فسينتهي تسجيل البيانات.
•حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا ،فستستمر عملية تسجيل البيانات حتى انقضاء الوقت
سبقا ،إذا كان ال يزال هناك وقت متبقي لتسجيل البيانات.
امل ُضبط ُم
ً
•ينتهي تسجيل البيانات بسبب العمليات أدناه حتى ولو تبقى وقت لتسجيل البيانات.
	-مت إزالة البطارية.
	-قوملا تانايب ليجست في قوملا تانايب تارايخ ،يتم ضبطه على فاقيإ
	-لكلا طبض ةداعإ يتم إجراؤه في قائمة اإلعداد
	-يتم تغيير اإلعداد اخلاص بالساعة الداخلية (منطقة التوقيت أو التاريخ والوقت).
	-ليجستلا ءاهنا يتم اختياره في ليجستلا ءاشنا في قائمة خيارات بيانات املوقع
(E)44
•يتوقف تسجيل البيانات أثناء العمليات أدناه.
	-أثناء التصوير املستمر
	-أثناء تسجيل فيلم
	-عند االتصال عبر كابل  USBأو كابل HDMI
يتم استئناف تسجيل البيانات عند االنتهاء من العمليات أعاله.
متاما أثناء تسجيل البيانات.
•ال ميكن تسجيل البيانات عند تعذر إجراء عملية حتديد املوقع ً
•بعد تسجيل البيانات ،قم بحفظها على بطاقة الذاكرة (E .)44لن ميكن تسجيل بيانات
جديدة إذا ظلت بيانات التسجيل في الكاميرا.

جرملا مسق

E43

إنهاء التسجيل حلفظه على بطاقات الذاكرة

بعد حفظ السجل املسجل إلى بطاقة الذاكرة باستخدام ليجستلا ظفح في
قائمة خيارات بيانات املوقع ،اعرض التسجيل بأي برنامج ميكنه عرض بيانات التسجيل.
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mليجستلا ءاشنا M زر k

1

1عند اكتمال تسجيل البيانات ،حدد
ليجستلا ءاهنا على الشاشة ،واضغط
على زر .k

2

2حدد ليجستلا ظفح ،واضغط على زر
.k

أيضا قبل انقضاء الوقت
•ميكن إنهاء التسجيل ً
مسبقا.
املبوط
ً

•يتم حفظ بيانات التسجيل في بطاقة الذاكرة.
•للتأكيد على أن بيانات التسجيل قد مت حفظها
في بطاقة الذاكرة ،اختر ليجستلا ضرع من
قائمة خيارات بيانات املوقع.
•انظر E 115ملعلومات حول وجهة التخزين
واسم امللف اخلاص ببيانات التسجيل.

CCحلذف بيانات التسجيل

جرملا مسق

مؤقتا في الكاميرا ،حدد ليجستلا حسم في
•ملسح بيانات التسجيل الذي مت تخزينه
ً
اخلطوة .2
•حلذف بيانات التسجيل اخملزنة على بطاقة الذاكرة ،اضغط على زر  lفي ليجستلا ضرع
في قائمة خيارات بيانات املوقع الختيار تلك الوظيفة.
	-تخملا ليجستلا :مت حذف بيانات التسجيل اخملتار.
	-اليجستلا عيمج :مت حذف جميع بيانات التسجيل اخملزنة على بطاقة الذاكرة.

CCسجل بيانات املوقع

بيانات التسجيل متوافقة مع تنسيق  .NMEAومع ذلك فإن عرضها في أي برنامج متوافق
مع تنسيق  NMEAأو على أي كاميرا متوافقة مع تنسيق  NMEAأمر غير مضمون.
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االتصال بجهاز ذكي (شبكة )Wi-Fi

1

1اضغط زر q ( )Wi-Fiفي الكاميرا.

•تظهر الشاشة املوضحة إلى اليسار.
•إذا لم تتلق أي تأكيد باالتصال من اجلهاز
الذكي خالل  3دقائق ،تظهر الرسالة
.حاتم ريغ لوصولا وتعود الكاميرا إلى شاشة
خيارات .Wi-Fi
•ميكنك كذلك اختيار كذ زاهجب لاصتالا في
قائمة خيارات  Wi-Fiلعرض الشاشة املبينة
على اليسار.

2

2اضبط إعداد  Wi-Fiعلى اجلهاز الذكي على تشغيل.

3

3ابدأ " "Wireless Mobile Utilityاملثبت على اجلهاز الذكي ،بينما يتم
عرض راظتنالا ىجري …لوصولا ةلواحم على.

•راجع دليل املستخدم املرفق مع جهازك الذكي ملعرفة املزيد من التفاصيل.
•بعد عرض أسماء الشبكة ( )SSIDالتي ميكن استخدامها للجهاز الذكي ،حدد
 SSIDاملعروض على الكاميرا.
•عند ضبط ريفشت/قيثوت على  WPA2-PSK-AESفي قائمة خيارات ،Wi-Fi
يتم عرض رسالة تطلب إدخال كلمة السر.
أدخل كلمة السر التي يتم عرضها على الكاميرا.

جرملا مسق

•يتم عرض شاشة الختيار " "Take photos Take photosأو
"."View photoView photos
•عندما تظهر الرسالة "،"Cannot connect to cameCannot connect to camera.
قم بالرجوع إلى اخلطوة  1وأعد اإلجراء مرة أخرى.
•انظر "تثبيت البرنامج على اجلهاز الذكي" (A.)60

CCعند اختيار ( Take photosوص طاقتال)

ميكنك التقاط صور ثابتة باستخدام الطريقتني املوضحتني أدناه.
•حرر الغالق على الكاميرا واحفظ الصور امللتقطة على أي جهاز ذكي.
•استخدم اجلهاز الذكي لتحرير غالق الكاميرا عن بعد وحفظ الصور على الهاتف الذكي.
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BBمالحظات حول التصوير

•عند توصيل  ،Wi-Fiال ميكن استخدام لصافب ريوصت في رمتسم.
•ال ميكن إجراء العمليات على الكاميرا أثناء تشغيل التحكم عن بعد .يتم ضبط وضع
التصوير على وضع ( Aتلقائي) ويتم ضبط منطقة التركيز البؤري على وسط اإلطار،
بغض النظر عن إعدادات الكاميرا.

CCملس أي جهاز ذكي متوافق مع  NFCبالكاميرا التصال Wi-Fi

عند استخدامك ألي جهاز ذكي متوافق مع
وظائف اتصال اجملال القريب ( )NFCوتشغيله
على ،Android OSفيمكنك إنشاء
اتصال  Wi-Fiوبدء ""Wireless Mobile Utility
بجعل هوائي  NFCعلى اجلهاز الذكي يلمس Z
( )N-Markعلى الكاميرا.

إلنهاء اتصال Wi-Fi

إجراء أحد العمليات املبينة أدناه.

•قم بإطفاء الكاميرا.
•اختر يكمت ءاغلإءاغلإ في قائمة خيارات  Wi-Fiفي الكاميرا (باستثناء عند تشغيل
وحدة التحكم عن بعد).
•اضبط إعداد  Wi-Fiعلى اجلهاز الذكي على ( Offإيقاف).

BBمالحظات حول اتصال Wi-Fi

جرملا مسق

•يتم إلغاء متكني عمليات اتصال  Wi-Fiفي املواقف التالية:
	-إذا لم تكن هناك بطاقة ذاكرة في الكاميرا
	-عند توصيل الكاميرا بالتلفاز ،الطابعة ،أو الكمبيوتر.
	-أثناء تسجيل األفالم
	-عد توصيل الكاميرا بأي جهاز ذكي.
منخفضا ،يتم إنهاء اتصال .Wi-Fi
•إذا كان مستوى شحن البطارية
ً
•اختر يكمت ءاغلإءاغلإ في املناطق التي يحظر فيها استخدام موجات الراديو.
•عند اتصال  ،Wi-Fiيتم إلغاء متكني يئاقلت فاقيإ.
•عند اتصال  ،Wi-Fiيفرغ شحن البطارية بشكل أسرع من املعتاد.

CCإعدادات األمان

إذا لم تتم تهيئة إعدادات األمان (التشفير وكلمة السر) لوظيفة
 Wi-Fiبالكاميرا ،فقد يتمكن أطراف خارجية غير مرخص لهم من الوصول إلى الشبكة
مسببني الضرر لها.
نحن نوصي بشدة بإجراء إعدادات األمان املطلوبة قبل استخدام وظيفة .Wi-Fi
استخدم تارايخ في قائمة خيارات  Wi-Fi(E )92إلجراء إعدادات األمان.
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اختيار الصور مسبقًا التي ترغب في نقلها من
الكاميرا إلى اجلهاز الذكي

مسبقا في الكاميرا التي ترغب في نقلها إلى جهازك الذكي .ال
ميكنك حتديد الصور
ً
مسبقا لعملية النقل.
ميكن حتديد األفالم
ً

1

1حدد الصور املراد نقلها.

2

2قم بتوصيل الكاميرا واجلهاز الذكي (E.)45

مسبقا إلى اجلهاز الذكي في القوائم التالية:
ميكنك حتديد الصور املراد نقلها
ً
•يمحت ةمالعةمالع في قائمة العرض (E)88
•اريماكلا نم ليمحتلا في قائمة خيارات  Wi-Fi(E)92
عند استخدام اريماكلا نم ليمحتلا ،يتم عرض  SSIDوكلمة السر اخلاصة
بالكاميرا بعد حتديد الصور.
•عند النقر على " "View photoView photosفي "،"Wireless Mobile Utility
يتم عرض شاشة التأكيد لنقل الصور احملددة إلى اجلهاز الذكي.

BBحتديد صور مسبقًا للنقل أثناء العرض

جرملا مسق

عندما تكون الكاميرا في وضع العرض ،اضغط زر  qأو استخدم وظيفة  NFCإلنشاء
مسبقا التي ترغب في نقلها.
اتصال  ،Wi-Fiوحدد الصور املعروضة
ً
مسبقا في كل مرة في وضع عرض إطار كامل .ميكنك حتديد
•ميكنك حتديد صورة واحدة
ً
مسبقا في التتابع عند عرض الصورة املفتاح للصور في التتابع.
جميع الصور
ً
•ميكنك حتديد الصورة احملددة حاليًا في وضع عرض صور مصغرة .ميكنك حتديد جميع الصور
مسبقا في التتابع عند عرض الصورة املفتاح للصور في التتابع.
ً
مسبقا امللتقطة في تاريخ محدد في وضع عرض التقومي.
•ميكنك حتديد جميع الصور
ً
ال تتوافر هذه العملية عند استخدامك كذ زاهجب لاصتالا في قائمة خيارات Wi-Fi
إلنشاء اتصال .Wi-Fi
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توصيل الكاميرا بالتلفاز (العرض على التلفاز)

1

2
3

جرملا مسق
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1قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتوصيلها إلى التلفاز.

•تأكد أن القوابس موجهة بشكل صحيح .ال تدخل أو تنزع القوابس بزاوية عند
توصيلها أو فصلها.

إلى مقبس HDMI

2اضبط دخل التلفاز على دخل خارجي.

 لصوملصوميغص  HDMIلصوممم

•انظر الدليل املرفق مع التلفزيون للحصول على التفاصيل.

3اضغط مع االستمرار على زر ( cالعرض)
لتشغيل الكاميرا.
•يتم عرض الصور على التلفاز.
•شاشة الكاميرا ال تعمل.

توصيل الكاميرا بالطابعة (طباعة مباشرة)

ميكن ملستخدمي الطابعات املتوافقة مع  PictBridgeتوصيل الكاميرا مباشرة
بالطابعة وطباعة الصور بدون استعمال الكمبيوتر.

توصيل الكاميرا بالطابعة.
1قم بتشغيل الطابعة.

1
2 2قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتوصيلها إلى الطابعة باستخدام كابل
.USB

•تأكد أن القوابس موجهة بشكل صحيح .ال تدخل أو تنزع القوابس بزاوية عند
توصيلها أو فصلها.

3

تلقائيا.
3يتم تشغيل الكاميرا
ً

•يتم عرض شاشة بدء  )1( PictBridgeعلى شاشة الكاميرا ،ويتبعها شاشة
ةعباطلا رايتخا (.)2

جرملا مسق

BBإذا لم تظهر شاشة بدء PictBridge
عند حتديد يئاقلت خليار رتويبمكلاب نحش (E ،)108قد يتعذر طباعة الصور أثناء
توصيل الكاميرا مباشرة ببعض أنواع الطابعات.
إذا لم تظهر شاشة بدء  PictBridgeبعد تشغيل الكاميرا ،فقم بإيقاف تشغيل
الكاميرا وافصل كابل  .USBاضبط رتويبمكلاب نحش على فاقيإ وأعد توصيل
الكاميرا بالطابعة.
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طباعة الصور واحدة تلو األخرى

1

1استخدم زر االختيار املتعدد J Kلتحديد
الصورة املطلوبة ،واضغط زر .k

2

2استخدم H Iلتحديد خسنلا واضغط
زر .k

3

3حدد قرولا مجح واضغط على زر .k

4

4حدد ةعابطلا ءدب واضغط على زر .k

جرملا مسق
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•حرك مفتاح التحكم بالزوم جتاه f ()h
للتحويل إلى عرض صور مصغرة أو  g()i
للتحويل إلى عرض إطار كامل.

•استخدم H Iلضبط العدد املطلوب من النسخ
(حتى  )9واضغط زر .k

•اختر حجم الورق املطلوب واضغط على زر . k
•للطباعة بواسطة إعداد حجم الورق الذي متت
تهيئته في الطابعة ،اختر ةيئدبم ةئيهت.
•تختلف خيارات حجم الورق املتاحة على الكاميرا
تبعا للطابعة التي تستخدمها.
ً

•تبدأ الطباعة.

طباعة صور متعددة

1

1عند عرض شاشة ةعباطلا رايتخا،
اضغط على زر ( dالقائمة).

2

2استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
قرولا مجح ،واضغط زر .k

3

3اختر ةعابطلا رايتخا أو 
روصلا عيمج ةعابط واضغط على
زر .k

•اختر حجم الورق املطلوب واضغط على زر .k
•للطباعة بواسطة إعداد حجم الورق الذي متت
تهيئته في الطابعة ،اختر ةيئدبم ةئيهت.
•تختلف خيارات حجم الورق املتاحة على الكاميرا
تبعا للطابعة التي تستخدمها.
ً
•للخروج من قائمة العرض؛ اضغط على زر .d

جرملا مسق
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ةعابطلا رايتخا

حدد الصور (حتى  )99وعدد النسخ
(حتى  )9لكل صورة.
– –استخدم زر االختيار املتعدد JK
الختيار الصور ،واستخدم HI
لتخصيص عدد النسخ املراد طباعتها.
– –تتم اإلشارة إلى الصور احملددة للطباعة
بـ  aوعدد النسخ املراد طباعتها.
إللغاء اختيار الطباعة ،اضبط عدد
النسخ على .0
– –قم بتدوير مفتاح التحكم في الزوم إلى  g( )iللتبديل إلى عرض إطار
كامل أو إلى  f( )hللتبديل إلى عرض صور مصغرة.
– –اضغط على زر  kبعد اكتمال اإلعداد .عند عرض شاشة تأكيد عدد
نسخ الطباعة ،اختر ةعابطلا ءدب واضغط على زر  kلبدء الطباعة.

روصلا عيمج ةعابط

تتم طباعة نسخة واحدة من جميع الصور احملفوظة على بطاقة الذاكرة.
– –عند عرض شاشة تأكيد عدد نسخ الطباعة ،اختر ةعابطلا ءدب واضغط
على زر  kلبدء الطباعة.

جرملا مسق
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استخدام ( ViewNX-iنقل الصور إلى
الكمبيوتر)

تثبيت برنامج ViewNX-i

 ViewNX-iهو برنامج مجاني يتيح لك نقل الصور واألفالم إلى الكمبيوتر اخلاص بك
لعرضها.
لتثبيت  ،ViewNX-iقم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج تثبيت  ViewNX-iمن املوقع
اإللكتروني أدناه واتبع تعليمات التثبيت الواردة على الشاشة إلكمال التثبيت.
http://downloadcenter.nikonimglib.com :ViewNX-i
ملعرفة متطلبات النظام واملعلومات األخرى ،انظر املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة
نيكون ملنطقتك.

نقل الصور إلى الكمبيوتر

1

1قم بإعداد بطاقة الذاكرة التي حتتوي على الصور.

ميكنك استخدام أي من الطرق أدناه لنقل الصور من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر.
• SDفتحة بطاقة الذاكرة/قارئ البطاقة :أدخل بطاقة الذاكرة في فتحة
البطاقة في الكمبيوتر اخلاص بك أو قارئ البطاقة (متوافر جتاريًا) املتصل بالكمبيوتر.
•توصيل  USBمباشر :قم بإطفاء الكاميرا وتأكد من أن بطاقة الذاكرة مدرجة في
الكاميرا .قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كابل .USB
تلقائيا.
يتم تشغيل الكاميرا
ً

جرملا مسق
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ﺇﺫﺍ ﰎ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠﺰﻣﻚ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ،ﺣﺪﺩ .Nikon Transfer 2
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ Windows 7
ﺇﺫﺍ ﰎ ﻋﺮﺽ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺒﲔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻴﻤﲔ ،ﺍﺗﺒﻊ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
.Nikon Transfer 2
 1ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ Import pictures
) and videosﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺻﻮﺭ
ﻭﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ( ،ﺍﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ
) Change programﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ( .ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ؛
ﺣﺪﺩ ) Import File using Nikon Transfer 2ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 (Nikon Transfer 2ﻭﺍﻧﻘﺮ ) OKﻣﻮﺍﻓﻖ(.
ﻣﺰﺩﻭﺟﺎ ﻋﻠﻰ ) Import Fileﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﳌﻠﻒ(.
 2ﺍﻧﻘﺮ ﻧﻘﺮﹰﺍ
ﹰ
• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Windows 8.1
ﺇﺫﺍ ﰎ ﻋﺮﺽ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺒﲔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ،ﺍﻧﻘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﺮ Import
) Nikon Transfer 2/Fileﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺍﳌﻠﻒ.(Nikon Transfer 2/

ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺮﺟﻊ

• ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  OS Xﺃﻭ MacOS
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ،ﻗﻢ ﺑﺒﺪﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ Image Capture
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺪﺀ Nikon Transfer 2
ﹰ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ  Macﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﳋﺎﺹ
ﺑﻚ ،ﻭﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ  Nikon Transfer 2ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻞ  .Nikon Transfer 2ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﺃ .Nikon Transfer 2

B

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻛﺎﺑﻞ USB

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻮﺻﻴﻞ
.USB
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2

2بعد بدء  ،Nikon Transfer 2انقر ( Start Transferبدء النقل).

Start Transfer
(بدء النقل)

3

•يبدأ نقل الصور .عند اكتمال نقل الصور ،يتم تشغيل برنامج  ViewNX-iويتم
عرض الصور املنقولة.
•تصفح املساعدة عبر اإلنترنت ملزيد من املعلومات حول استخدام .ViewNX-i

3قم بإنهاء االتصال.

•إذا كنت تستخدم قارئ بطاقات أو فتحة بطاقة ،حدد اخليار املناسب في نظام
تشغيل الكمبيوتر إلخراج القرص القابل لإلزالة املناظر لبطاقة الذاكرة ثم قم
بإزالة بطاقة الذاكرة من قارئ البطاقات أو فتحة البطاقة.
•إذا كانت الكاميرا متصلة بالكمبيوتر ،أطفئ الكاميرا وقم بإزالة كابل .USB

جرملا مسق
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قائمة التصوير (خيارات التصوير العامة)

•انظر "وضع  M( User settingsإعدادات املستخدم)" (A )34ملعلومات حول
 ظفح User settظفح و  طبض دعأ  Userطبض دعأ.

جودة الصورة

ادخل وضع التصوير*  Mزر  d Mأيقونة قائمة وضع التصوير M ةروصلا ةدوج  Mزر k

* ميكن ضبط جودة الصورة في أي إعداد تصوير .ينطبق اإلعداد كذلك على أوضاع التصوير
األخرى (ما عدا وضع التصوير  Mووضع املشهد ةلهس اماروناب ةروص).

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.
اخليار
a

Fine

مNormal
( bإعداد التهيئة 
املبدئية)

الوصف

جودة الصورة أدق من .Normal
معدل ضغط 1:4

جودة صور عادية ،مناسبة ألغلب التطبيقات
معدل ضغط 1:8

BBمالحظات حول جودة الصورة

قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

CCعدد الصور التي ميكن حفظها

جرملا مسق

•ميكن التحقق من عدد الصور التقريبي التي ميكن حفظها في الشاشة عند التصوير
(A.)16
•الحظ أنه بسبب ضغط  ،JPEGقد يختلف عدد الصور التي ميكن حفظها بشكل كبير
تبعا حملتوى الصورة ،حتى عند استخدام بطاقات ذاكرة لها نفس السعة ونفس إعدادات
ً
جودة الصورة وحجم الصورة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن عدد الصور التي ميكن تخزينها قد
وفقا لنوع بطاقة الذاكرة.
يختلف
ً
•إذا كان عدد مرات التعريض الضوئي الباقية هو  10000أو أكثر ،فإن شاشة عرض عدد
مرات التعريض الضوئي املتبقية تعرض"."9999
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حجم الصورة

ادخل وضع التصوير*  Mزر  d Mأيقونة قائمة وضع التصوير M ةروصلا مجح  Mزر k

* ميكن ضبط حجم الصورة في أي إعداد تصوير .ينطبق اإلعداد كذلك على أوضاع التصوير
األخرى (ما عدا وضع التصوير  Mووضع املشهد ةلهس اماروناب ةروص).

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.
اخليار*
i
E
L

نسبة األبعاد (أفقي إلى رأسي)

( 4608×3456إعداد التهيئة املبدئية)

4:3

2272×1704

4:3

3264×2448

4:3
4:3

B

1600×1200

j

4608×2592

16:9

I

4608×3072

3:2

f
O
H

640×480

1920×1080
345633456

4:3

16:9
1:1

* تبني القيم الرقمية عدد البكسالت التي مت التقاطها.
تقريبا  16ميجا بكسل 3456 × 4608 ،بكسل
مثال= 4608×3456 i :
ً

BBمالحظات حول طباعة الصور بنسبة أبعاد 1:1

قم بتغيير إعداد الطابعة إلى "حافة" عند طباعة صور بنسبة أبعاد .1:1
قد يتعذر على بعض الطابعات طباعة الصور بنسبة أبعاد .1:1
جرملا مسق

BBمالحظات حول حجم الصورة

قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46
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قائمة التصوير (وضع  jأو  kأو  lأو )m

برنامج التحكم بالصورة ( Picture Controlبرنامج
التحكم بالصورة  Picture Controlللكاميرا
)COOLPIX

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  MPicture Control M  Mزر k

تغيير اإلعدادات من أجل تسجيل الصور حسب مشهد التصوير أو تفضيالتك .ميكن
تعديل إعدادات احلدة والتباين وصفاء اللون بالتفصيل.
اخليار

b

يسايق (إعداد
التهيئة املبدئية)

c

دياحم

d

قرشم

e

نوللا يداحأ

f

 يدايتعاا*

g

 يدايتعاا*

الوصف

معاجلة قياسية لتحقيق نتائج متوازنة يوصى بذلك في
معظم احلاالت.

معاجلة دنيا لتحقيق نتائج طبيعية يستخدم مع الصور
الحقا للمعاجلة أو التنقيح.
التي ستتعرض
ً

يتم حتسني الصورة للحصول على تأثير مشرق .يستخدم
للصور التي تركز على األلوان األولية مثل األزرق واألحمر
واألخضر.

التقاط صور أحادية اللون باألسود واألبيض أو البني الداكن

تغيير اإلعدادات من أجل  يدايتعاا في ضبط COOLPIX
.Picture Control
تغيير اإلعدادات من أجل  يدايتعاا في ضبط COOLPIX
.Picture Control

جرملا مسق

* يتم عرضه فقط بعد االنتهاء من تسجيل اإلعداد اخملصص في  طبض Picture Conطبض
(E.)62

BBبرنامج التحكم بالصورة  Picture Controlللكاميرا COOLPIX

•ال ميكن استخدام وظائف برنامج التحكم بالصورة  Picture Controlللكاميرا
 COOLPIXلهذه الكاميرا مع طرازات أخرى من الكاميرات ،ومن أمثلة تلك الوظائف
 Capture NX-Dو  ،Picture Control Utility 2إلخ.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46
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تخصيص عناصر  Picture Controlللكاميرا COOLPIX
احلالية :الضبط السريع والضبط اليدوي

ميكن تخصيص عناصر  Picture Controlللكاميرا  COOLPIXباستخدام الضبط
السريع ،والذي يتيح الضبط املتوازن للحدة والتباين وصفاء اللون وغير ذلك من عناصر
حترير الصور ،وهو ما يتيح الضبط التفصيلي لكل عنصر على حدة.

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
النوع املطلوب من برنامج التحكم بالصورة
 Picture Controlللكاميرا ،COOLPIX
واضغط زر .k

2

2استخدم H Iلتظليل اخليار املطلوب
(E )60واستخدم J Kالختيار قيمة.

•ميكن كذلك اختيار العناصر بواسطة تدوير زر
االختيار املتعدد.

•اضغط على زر  kلضبط القيمة.
•لتغيير القيم املضبوطة إلى قيم التهيئة
املبدئية ،حدد طبض ةداعإ ثم اضغط على زر .k

جرملا مسق
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أنواع الضبط السريع والضبط اليدوي
اخليار

عيرس طبض

1

حتكم في مقدار احلدود املراد توضيحها أثناء التصوير.
كلما ارتفع الرقم كلما زادت نسبة وضوح الصورة ،وكلما انخفض
الرقم ،كلما زادت نعومة الصورة.
اختر ( Aتلقائي) للضبط التلقائي.
– –إعداد التهيئة املبدئية 3 :من أجل يسايق أو نوللا يداحأ و2
من أجل دياحم و 4من أجل قرشم

ةروصلا ةدح

التحكم في التباين.
اإلعداد على اجلانب  -يجعل الصورة أكثر نعومة ،بينما اإلعداد
على اجلانب  +يجعل الصورة أكثر خشونة .اختر قيم منخفضة
لتجنب "ابيضاض" أهداف الصورة الشخصية حتت أشعة الشمس
املباشرة ،واستخدم القيم األعلى للحفاظ على تفاصيل املناظر
الطبيعية الضبابية وغيرها من األهداف قليلة التباين.
اختر ( Aتلقائي) للضبط التلقائي.
– –إعداد التهيئة املبدئية0 :

نيابت

نوللا ءافص

التحكم في إشراق األلوان.
الضبط على جانب  -يقلل من إشراق الصورة ،والضبط على  +يزيد
من إشراق الصورة.
اختر ( Aتلقائي) للضبط التلقائي.
– –إعداد التهيئة املبدئية0 :

2

جرملا مسق

شرملا تارثؤم
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الوصف

ضبط مستويات احلدة والتباين وصفاء اللون تلقائيًا.
اإلعداد على اجلانب  -يقلل تأثير إعداد COOLPIX Picture
 Controlاحملدد ،واإلعداد على اجلانب  +يعزز من هذا التأثير.
– –إعداد التهيئة املبدئية0 :

3

يحاكي أثر مرشحات األلوان على الصور أحادية اللون.
– – :OFFال تستخدم مؤثرات املرشح.
– –( Yأصفر)( O ،برتقالي)( R ،أحمر):
حتسني التباين .ميكن استعماله لتقليل درجة سطوع السماء
في الصور الفوتوغرافية للمناظر الطبيعية .يتم تعزيز التباين
وفقا ً للترتيب  Y
➝ O➝ .R
– –( Gأخضر):
تلطيف درجات لون البشرة .مناسب للصور الشخصية.
– –إعداد التهيئة املبدئيةOFF :

اخليار

ةجردلا

1
2
3

3

الوصف

حتكم في اللون املستخدم في الصور أحادية اللون من B&W
(أسود وأبيض) و( Sepiaبني داكن) و ( Cyanotypeلون أحادي
مشوب بالزرقة).
الضغط على زر االختيار املتعدد  Iعند حتديد ( Sepiaبني داكن)
أو ( Cyanotypeمشوب بالزرقة) يتيح لك اختيار مستوى صفاء
اللون .اضغط J Kلضبط صفاء اللون.
– –إعداد التهيئة املبدئية( B&W :أسود وأبيض)

1ال يتوافر الضبط السريع في دياحم ،نوللا يداحأ  ،يدايتعاا و يدايتعاا .يتم تعطيل
القيم احملددة يدويًا إذا ما مت استخدام الضبط السريع عقب إعداد يدوي.
2ال يعرض من أجل نوللا يداحأ.
3يعرض فقط من أجل نوللا يداحأ.

BBمالحظات حول حدة الصورة

ال ميكن معاينة تأثيرات ةروصلا ةدح على الشاشة أثناء التصوير .حتقق من النتائج في وضع
العرض.

BBالتباين  ،صفاء اللون و( Aتلقائي)

وفقا إلى التعريض الضوئي وموضع وحجم الهدف داخل
تتفاوت نتائج التباين وصفاء اللون
ً
اإلطار.

جرملا مسق
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ضبط  Picture Controlللكاميرا COOLPIX

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو M M زر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M  Mطبض Picture Conطبض  Mزر k

تخصيص اإلعدادات اخلاصة ببرنامج التحكم بالصورة Picture Control
بالكاميرا COOLPIX (E )59وتسجيلها في  يدايتعاا أو  يدايتعاا في
.Picture Control

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
فحو ريرحت ،واضغط زر .k

2

2اختر برنامج التحكم بالصورة  Picture Controlاألصلي للكاميرا
 COOLPIX(E )59واملراد حتريره ،واضغط زر .k

3

جرملا مسق

4
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•حدد فذح حلذف برنامج التحكم بالصورة
 Picture Controlاالعتيادي املسجل للكاميرا
.COOLPIX

3استخدم H Iلتظليل اخليار املطلوب واستخدم J Kالختيار قيمة 
(E.)59

•تعد اخليارات هي نفسها املتوفرة لتعديل .COOLPIX Picture Control
•اضغط على زر  kبعد انتهائك من التعديل.
•لتغيير القيم املضبوطة إلى قيم التهيئة املبدئية ،حدد طبض ةداعإ ثم اضغط
على زر .k

4اختر وجهة التسجيل واضغط على زر .k
• يدايتعاا أو  يدايتعاا يصبح قابالً
لالختيار في  Picture Controlأو
 طبض Picture Conطبض.
•لتغيير القيم املضبوطة ،اختر  يدايتعاا
أو  يدايتعاا في  Picture Controlأو
 طبض Picture Conطبض.

توازن البياض (ضبط اللون)
قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mضايبلا نزاوت  Mزر k
يضبط توازن البياض مبا يناسب أحوال الطقس أو مصدر الضوء بهدف جعل األلوان في
الصورة مطابقة ملا تراه بعينيك.
اخليار

الوصف

يتم تعديل توازن البياض تلقائيًا.
عند الضبط على )ةئفاد ةءاضإ( يئاقلت ،يتم حفظ
الصور بألوان دافئة إذا مت التقاطها في وجود مصدر إضاءة
ساطعة .عند استخدام الفالش ،يتم ضبط توازن البياض
وفقا حلالة إضاءة الفالش.
ً

a1

)يداع( يئاقلت (إعداد
التهيئة املبدئية)

a2

)ةئفاد ةءاضإ( يئاقلت

b

قبسم يودي طبض

يستخدم عندما ال يتم حتقيق النتيجة املرجوة مع
)يداع( يئاقلت أو )ةئفاد ةءاضإ( يئاقلت أو عطاس،
الخE( ..)65

d

عطاس*

لالستخدام في اإلضاءة الساطعة.

e

تنسرولف

f

مئاغ*

لالستخدام في معظم أنواع اإلضاءة الفلورسنت .اختر
إما ( 1فلورسنت أبيض بارد) أو ( 2فلورسنت أبيض نهاري)
أو ( 3فلورسنت ضوء النهار).

الف*

x

نوللا ةرارح رايتخا

لالستخدام مع الفالش.

c

g

راهنلا ءوض*

يستخدم حتت ضوء الشمس املباشر.

يستخدم حتت السماء امللبدة بالغيوم.

يستخدم لتحديد حرارة األلوان مباشرة (E.)64

BBمالحظات على توازن البياض

•قم بخفض الفالش عند ضبط توازن البياض على أي إعداد آخر خالف )يداع( يئاقلت أو
)ةئفاد ةءاضإ( يئاقلت أو الف (A.)18
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

جرملا مسق

* تتوافر التعديالت الدقيقة في  7خطوات .قم بتطبيق زر موجب ( )+لزيادة تدرج اللون األزرق
وزر سالب (—) لزيادة تدرج اللون األحمر.

E63

CCحرارة األلوان

موضوعيا أللوان مصادر اإلضاءة والتي يُعبر عنها بوحدة درجة
مقياسا
وتعد درجة حرارة اللون
ً
ً
احلرارة املطلقة ( :Kأي كلفن) .تظهر مصادر الضوء ذات درجات حرارة اللون األقل أكثر حمرة،
بينما مصادر الضوء ذات درجات حرارة اللون األعلى تظهر أكثر زرقة.

أزرق

]10000 [K

أحمر

8000

0 a

6000

9

 1مصابيح بخار صوديوم2700K :
ساطع/
 2فلورسنت أبيض دافئ3000K :
 3فلورسنت أبيض3700K :

 4فلورسنت أبيض بارد4200K :

 5فلورسنت أبيض نهاري 5000K
 6ضوء شمس مباشر5200K :

جرملا مسق
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5000

567 8

4000

4

3

3000

2

1

 7الفالش5400K :
 8غائم 6000K

 9فلورسنت ضوء النهار6500K :

 0بخار زئبق مرتفع احلرارة7200K :
 aظلي8000K :

استخدام ضبط يدوي مسبق

استخدم اإلجراء التالي لقياس توازن البياض حتت اإلضاءة املستخدمة أثناء التصوير.

1
2

ا أبيضا أو رماديًا حتت اإلضاءة التي سيتم استخدامها 
ضع جسم
1
ا مرجعي
ً
ً
ً
أثناء التصوير.
2استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
قبسم يودي طبض ،واضغط زر .k
•متتد العدسة إلى موضع الزوم للقياس.

3

3حدد سايق.

4

4قم بتأطير الكائن املرجعي األبيض أو الرمادي
في نافذة القياس ،واضغط زر  kلقياس
القيمة.

•لتطبيق آخر قيمة مقاسة ،اختر ءاغلا.

•يتم حترير الغالق ويكتمل القياس (ال يتم حفظ
أي صور).

BBمالحظات حول الضبط اليدوي املسبق

جرملا مسق

نافذة القياس

ال ميكن قياس قيمة توازن البياض إلضاءة الفالش بواسطة قبسم يودي طبض.
عند التصوير باستخدام الفالش ،اضبط ضايبلا نزاوت على )يداع( يئاقلت أو
)ةئفاد ةءاضإ( يئاقلت أو الف.
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املعايرة

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mةرياعم  Mزر k

يعرف إجراء قياس سطوع الهدف لتحديد درجة التعريض الضوئي باسم "املعايرة".
استخدم هذا اخليار لضبط كيفية معايرة الكاميرا للتعريض الضوئي.
اخليار
مةفوفصم
G
(إعداد التهيئة املبدئية)

q

صتنملا سايق

r

يعقب

الوصف

تقوم الكاميرا بقياس منطقة واسعة على الشاشة
ملعايرتها
وهو يوصى به للتصوير التقليدي.

تقوم الكاميرا بقياس اإلطار بالكامل إال إنه تخصص القياس
األكبر للهدف املوجود في وسط اإلطار .املعايرة الكالسيكية
للصور الشخصية؛ حتافظ على تفاصيل اخللفية مع السماح
ألحوال اإلضاءة عند منتصف اإلطار بتحديد التعريض
الضوئي*.

تقوم الكاميرا بقياس املنطقة احملددة بالدائرة الكائنة في
وسط اإلطار .ميكن استخدام هذا اإلعداد حينما يكون الهدف
أخف أو أكثر عتمة من اخللفية .يتأكد من أن الهدف داخل
املنطقة املميزة بدائرة عند التصوير*.

* لضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي ألهداف خارج املركز ،قم بتغيير
 ةقطنم عضوضو إلى يدوي واضبط منطقة التركيز البؤري على وسط اإلطار ،ثم
استخدم قفل التركيز البؤري (E.)21

BBمالحظات حول املعايرة

تبعا لدرجة التكبير
•عند تشغيل الزوم الرقمي ،يتم اختيار صتنملا سايق أو يعقبً ،
للصور املكبرة.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

جرملا مسق

CCالعرض على شاشة التصوير

عند حتديد صتنملا سايق أو يعقب ،يتم عرض دليل مدى املعايرة (A( )6فيما عدا عند
استخدام الزوم الرقمي).
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وضع تصوير مستمر

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mرمتسم  Mزر k
اخليار

U

مدحاو
(إعداد التهيئة 
املبدئية)

k

 رمتسمم

m

 رمتسمم

q

مخبأ اللقطة 
املسبقة للتصوير

الوصف
يتم التقاط صورة واحدة في كل مرة يتم الضغط فيها على
زر حترير الغالق.
عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم
التقاط الصور على نحو مستمر.
– –يكون معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر
حوالي  7إطار/ثانية وأقصى عدد من اللقطات املستمرة
حوالي ( 7عند ضبط جودة الصورة على  Normalوحجم
الصورة على .)4608×3456 i
عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم
التقاط الصور على نحو مستمر.
– –يكون معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر
حوالي  2إطار/ثانية وأقصى عدد من اللقطات املستمرة
حوالي ( 200عند ضبط جودة الصورة على Normal
وحجم الصورة على .)4608×3456 i

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم
التقاط الصور باستخدام معدل سرعة عالية.
– –يبلغ معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر حوالي
مستمر :H
n
 120إطارًا/ثانية وأقصى عدد من اللقطات املستمرة
 120اطار في الثانية
يبلغ .60
– –يتم تثبيت حجم الصورة على .640×480 f

جرملا مسق

يبدأ تصوير مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير عند الضغط
على زر حترير الغالق حتى املنتصف .عند الضغط على زر حترير
الغالق بالكامل حتى النهاية ،تقوم الكاميرا بحفظ الصورة
احلالية وكذلك الصور امللتقطة فورًا قبل الضغط على زر
(E .)69يتيح مخبأ اللقطة املسبقة للتصوير التقاط
اللحظات املثالية بسهولة.
– –معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر هو 15
إطار/ثانية تقريبًا وأقصى عدد من اللقطات املستمرة هو
( 20متضمنًا حد أقصى  5إطارات يتم التقاطها في مخبأ
اللقطة املسبقة للتصوير).
– –يتم تثبيت جودة الصورة على  Normalويتم تثبيت حجم
الصورة على  A( 960 × 1280بكسل).
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اخليار
مستمرم:H
j
 60اطار في الثانية

D

( BSSاختيار أفضل
لقطة)

W

16دعتم ةطقل 16

X

لصافب ريوصت

الوصف

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم
التقاط الصور باستخدام معدل سرعة عالية.
– –يبلغ معدل تسجيل الصور اإلطار للتصوير املستمر حوالي
 60إطار/ثانية وأقصى عدد من اللقطات املستمرة يبلغ
.60
– –يتم تثبيت حجم الصورة على .1920×1080 O

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية،
تلتقط الكاميرا مجموعة من الصور تصل إلى  10صور
وتقوم بحفظ الصورة األبرز تلقائيًا.
يستخدم عند تصوير هدف ثابت في أحد األماكن التي يحظر
فيها التصوير الفوتوغرافي بالفالش ويكون اهتزاز الكاميرا
أمرًا محتمل احلدوث.

في كل مرة يتم فيها الضغط على
زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية،
تلتقط الكاميرا مجموعة من 16
صورة وحتفظها كصورة واحدة.
– –ويبلغ معدل تسجيل الصور
اإلطار للتصوير املستمر حوالي
 30إطار/ثانية.
– –يتم تثبيت حجم الصورة على  D( 1920 × 2560بكسل).
– –الزوم الرقمي غير متوفر.
تلتقط الكاميرا صور ثابتة تلقائيًا بالفاصل الزمني احملدد
(E.)69

BBمالحظات حول التصوير املستمر

جرملا مسق

•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.
•عند زيادة حساسية  ،ISOقد تظهر بعض الضوضاء في الصور امللتقطة.
وفقا إلعدادات جودة الصورة أو حجم الصورة أو نوع بطاقة
•قد يصبح معدل اإلطارات أبطأ
ً
الذاكرة أو أحوال التصوير.
•عند استخدام 16دعتم ةطقل  16أو  رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم ،قد تنقسم الصورة إلى قطاعات أو اختالفات في درجات
سطوع الشاشة وتدرج اللون مع الصور التي التقطت حتت إضاءة تومض بسرعات عالية،
مثل ضوء الفلورسنت أو مصابيح بخار الزئبق أو بخار الصوديوم.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46
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CCمخبأ اللقطة املسبقة للتصوير

عند الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف أو بالكامل حتى النهاية ،يتم حفظ الصور
بالكيفية املبينة أدناه.

الضغط بالكامل حتى النهاية

الصور احملفوظة بواسطة 
الضغط بالكامل حتى
النهاية

الضغط حتى املنتصف

الصور احملفوظة قبل
الضغط بالكامل حتى
النهاية

•عند الضغط على زر حترير الغالق حتى املنتصف ،تضيء أيقونة مخبأ اللقطة املسبقة
للتصوير ( )Qعلى شاشة التصوير باللون األخضر.

تصوير بفاصل زمني

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mرمتسم  Mزر k
جرملا مسق

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
 Xلصافب ريوصت ،واضغط زر .k
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2

2اضبط الفاصل الزمني املرغوب بني كل لقطة 
وأخرى.
•استخدم J Kلتحديد أحد العناصر ،واستخدم
H Iلضبط الوقت.
•اضغط زر  kعند اكتمال اإلعداد.

3اضغط زر ( dالقائمة) لعرض شاشة التصوير.

3
4 4اضغط زر حترير الغالق لتصوير الصورة األولى.

تلقائيا عند الفاصل الزمني احملدد
•يتم حترير الغالق
ً
اللتقاط الصور التالية.
•تُطفأ الشاشة ويومض مصباح التشغيل أثناء
الفواصل الزمنية بني اللقطات (عند استخدام
البطارية).

5

25m 0s
840

F5.6

1/250

5عند التقاط العدد املرغوب من الصور ،اضغط على زر حترير الغالق.
•ينتهي التصوير.
تلقائيا عندما متتلئ بطاقة الذاكرة.
•ينتهي التصوير
ً

BBمالحظات حول التصوير بفاصل

جرملا مسق

•ملنع انطفاء الكاميرا عن غير قصد أثناء التصوير ،استخدم بطارية كاملة الشحن.
•إذا كنت تستخدم محول التيار املتردد ( EH-67Aمتوفر بشكل منفصل؛ E ،)116فإنه
متاما ،حتت أي ظرف ،استعمال
ميكن تشغيل هذه الكاميرا من مأخذ تيار كهربي .جتنب ً
محول تيار متردد بخالف  .EH-67Aعدم االلتزام بهذا االحتياط قد يؤدي إلى ارتفاع درجة
حرارة الكاميرا أو إتالفها.
•جتنب تدوير قرص الوضع إلى إعداد مختلف أثناء تصوير بفاصل.
وقتا باملقارنة بالفاصل
•إذا كانت سرعة الغالق منخفضة وكان تسجيل الصورة يستغرق ً
الزمني احملدد ،فقد يتم إلغاء بعض الصور امللتقطة أثناء التصوير بفاصل.
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حساسية ISO

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M  Mةيساسحاسح  Mزر k

إعتاما .عالوة على
تتيح املستويات األعلى من حساسية  ISOتصوير األهداف األكثر
ً
ذلك ،حتى مع األهداف ذات نفس مستوى السطوع ،ميكن التقاط الصور مع سرعات
غالق أعلى ،وميكن احلد من التشوه الناجم عن اهتزاز الكاميرا وحترك الهدف.
•عند ضبط حساسية  ISOأعلى ،قد حتتوي الصور على تشويش.
اخليار

 ةيساسحاسح

لاغلل ىندألا ةعرسلا

الوصف

– –يئاقلت (إعداد التهيئة املبدئية):
يتم اختيار احلساسية تلقائيًا من نطاق يتراوح بني  ISO 100إلى
.ISO 1600
– –يئاقلت ددحم ىدم:
املدى الذي تقوم الكاميرا تلقائيًا خالله بضبط حساسية ISO
من بني 40ISIS ISO Y  ISOأو 80ISIS ISO Z .ISO
– – 100إلى :6400
يتم تثبيت حساسية  ISOعند القيمة احملددة.

حدد سرعة الغالق التي يبدأ عندها ضبط حساسية  ISOتلقائيًا،
عندما يكون وضع التصوير هو  jأو .l
إذا كان التعريض الضوئي غير كاف مع سرعة الغالق التي مت
ضبطها هنا ،تزيد حساسية  ISOتلقائيًا للحصول على التعريض
الضوئي الصحيح.
– –يتم متكني اإلعداد عند ضبط  ةيساسحاسح على يئاقلت أو
يئاقلت ددحم ىدم.
– –إذا كان التعريض الضوئي ال يزال غير كاف بعد زيادة حساسية
 ،ISOتبدأ سرعة الغالق في االنخفاض.
– –إعداد التهيئة املبدئية :جوي ال

جرملا مسق

BBمالحظات حول حساسية ISO

•في وضع ( mيدوي) ،عند الضبط على يئاقلت أو 40ISIS ISO  ISOأو 80ISIS ISO ،ISO
يتم تثبيت حساسية  ISOعلى .ISO 100
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

CCعرض حساسية  ISOعلى شاشة التصوير

•عند اختيار يئاقلت ،يظهر  Eإذا زادت حساسية .ISO
•عند اختيار 40ISIS ISO  ISOأو 80ISIS ISO  ،ISOتظهر أقصى قيمة حلساسية
.ISO
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تصحيح التعريض الضوئي

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو l  Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو  kأو  lM
يئوضلا ضيرعتلا حيحصت  Mزر k

تلقائيا أثناء التصوير املستمر .هذا فعال
ميكن تغيير التعريض الضوئي (السطوع)
ً
صعبا.
للتصوير عندما يكون ضبط درجة سطوع الصورة
ً
اخليار

فاقيإ (إعداد
التهيئة املبدئية)
±0.3
±0.7
±1.0

الوصف

ال يتم إجراء تصحيح التعريض الضوئي.
عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم التقاط
 3صور في تتابع وتقوم الكاميرا بتنويع التعريض للضوء مبقدار 0
و -0.3و +0.3خالل اللقطات.

عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم التقاط
 3صور في تتابع وتقوم الكاميرا بتنويع التعريض للضوء مبقدار 0
و -0.7و +0.7خالل اللقطات.
عند الضغط على زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية ،يتم التقاط
 3صور في تتابع وتقوم الكاميرا بتنويع التعريض للضوء مبقدار 0
و -1.0و +1.0خالل اللقطات.

BBمالحظات حول تصحيح التعريض الضوئي

•ال يتوافر يئوضلا ضيرعتلا حيحصت في وضع .m
•عند ضبط قيمة درجة اإلضاءة (A )44و  ±0.3أو  ±0.7أو  ±1.0في
يئوضلا ضيرعتلا حيحصت على نحو متزامن ،يتم تطبيق قيم درجة اإلضاءة اجملمعة.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

جرملا مسق
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وضع منطقة AF

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M  Mةقطنم عضوضو  Mزر k

ضبط كيف حتدد الكاميرا منطقة التركيز البؤري للتركيز البؤري التلقائي.
اخليار

y
x
w

)يعقب( يودي
)يداع( يودي
)ضيرع( يودي

عندما تكتشف الكاميرا
وجها بشريًا ،تقوم بالتركيز
ً
على هذا الوجه .انظر
"استخدام اكتشاف وجه"
(E )19للحصول على
مزيد من املعلومات.
عند تأطير تركيب ما ال
25m 0s
1/250 F5.6
840
يحتوي على أية أهداف بشرية
أو وجوه مكتشفة ،تختار
منطقة التركيز البؤري
الكاميرا تلقائيًا منطقة
واحدة أو أكثر من  9مناطق تركيز بؤري والتي تشمل الهدف
األقرب من الكاميرا.
استخدم زر االختيار املتعدد
HIJ Kأو قم بتدويره
لتحريك منطقة التركيز
البؤري إلى املكان الذي ترغب
في التركيز عليه.
الستخدام زر االختيار املتعدد
لتهيئة وضع الفالش أو
اإلعدادات األخرى ،اضغط
زر  .kللعودة إلى حتريك
منطقة التركيز البؤري،
اضغط زر  kمرة أخرى.

منطقة التركيز البؤري
نطاق منطقة التركيز (وسط)
البؤري القابلة للحركة

جرملا مسق

a

جولل ةيولوالا

الوصف

منطقة التركيز البؤري (متحركة)

E73

اخليار

s

فدهلا ةعباتم

M

 فده فاشتكاكا
(إعداد التهيئة 
املبدئية)

الوصف

استخدم هذه الوظيفة
اللتقاط صور ألهداف
متحركة .سجل الهدف الذي
تركز عليه الكاميرا .تتحرك
منطقة التركيز البؤري
تلقائيًا ملتابعة الهدف .انظر
"استخدام متابعة الهدف"
(E )75للحصول على مزيد
من املعلومات.

عندما تكتشف الكاميرا
الهدف الرئيسي تقوم
بالتركيز على هذا الهدف.
انظر "استخدام اكتشاف
هدف "AF(E.)18

F5.6

1/250

مناطق التركيز البؤري

BBمالحظات حول وضع منطقة AF

•عند تشغيل زوم رقمي ،تركز الكاميرا على املنطقة في وسط اإلطار بغض النظر عن إعداد
 ةقطنم عضوضو.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

جرملا مسق

E74

استخدام متابعة الهدف
قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  MM زر  ةقطنم عضوضو  M k Mزر  sفدهلا ةعباتم  Mزر
 k Mزر d

1

1سجل أحد األهداف.

2

2اضغط زر حترير الغالق بالكامل حتى النهاية 
اللتقاط الصورة.

•قم مبحاذاة الهدف الذي ترغب في متابعته داخل
احلافة في وسط الشاشة واضغط زر .k
•عند تسجيل الهدف ،تظهر حافة صفراء
(منطقة التركيز البؤري) حوله وتبدأ الكاميرا
متابعة هذا الهدف.
•إذا تعذر تسجيل الهدف ،تُعرض احلافة باللون
غير التركيب وحاول تسجيل الهدف مرة
األحمرّ .
أخرى.
•إللغاء تسجيل الهدف ،اضغط على زر .k
•إذا توقفت الكاميرا عن متابعة الهدف املسجل،
فستختفي منطقة التركيز البؤري .سجل الهدف
مرة أخرى.

•إذا مت الضغط على زر حترير الغالق بينما ال تظهر
منطقة التركيز البؤري ،تقوم الكاميرا بالتركيز
على الهدف في وسط اإلطار.

F5.6

•إذا أجريت أية عمليات مثل التكبير وذلك أثناء قيام الكاميرا مبتابعة الهدف ،فسيتم إلغاء
التسجيل.
•قد يتعذر متابعة الهدف في بعض أحوال التصوير.

جرملا مسق

BBمالحظات حول متابعة الهدف

1/250
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وضع AF

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M  Mعضوضو  Mزر k

اضبط الطريقة التي تركز بها الكاميرا عند تصوير صور ثابتة.
الوصف

اخليار

A

تركز الكاميرا فقط عند الضغط على زر حترير الغالق حتى
دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت
املنتصف.

B

AFاد ( AFإعداد
التهيئة املبدئية)

تواصل الكاميرا التركيز حتى عند عدم الضغط على زر
حترير الغالق حتى املنتصف .يصدر صوت حركة محرك
العدسة أثناء ضبط الكاميرا للتركيز.

BBمالحظات حول وضع التركيز البؤري التلقائي

قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

CCوضع  AFلتسجيل األفالم

ميكن ضبط وضع  AFلتسجيل األفالم بواسطة  عضوضو (E )85من قائمة الفيلم.

درجة شدة الفالش

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mالفلا ةدش ةجرد  Mزر k

اضبط خرج الفالش.
معتما للغاية.
ساطعا أو
استخدم هذا اخليار عندما يكون الفالش
ً
ً
جرملا مسق

اخليار

+0.3 إلى+2.0
0. (إعداد التهيئة 
املبدئية)
-0.3 إلى-2.0

E76

الوصف

تتم زيادة خرج الفالش من  +0.3إلى  ،EV +2.0بزيادة مقدارها
سطوعا.
  1/3 ،EVليظهر الهدف الرئيسي باإلطار أكثر
ً
ال يتم ضبط خرج الفالش.

يقل خرج الفالش من 0.3 -إلى 2.0 ،EV -بزيادة مقدارها
  1/3 ،EVملنع التظليالت أو االنعكاسات غير املرغوب فيها.

مرشح تقليل الضوضاء

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mءاضوضلا ليلقت حشرم  Mزر k

قم بضبط وظيفة تقليل الضوضاء التي يتم تشغيلها بصورة طبيعية عند حفظ
الصور.
اخليار
 eيلاع
م
يداع
( Mإعداد التهيئة 
املبدئية)
 lضفخنم

الوصف

يقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بقدر أعلى من القدر
القياسي.
يقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بالقدر القياسي.
يقوم بتطبيق خاصية تقليل الضوضاء بقدر أقل من القدر
القياسي.

 D-Lightingنشطة

قم بتدوير قرص الوضع إلى ،j ،k ،l  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  ،j ،k،l 
 mأو  MD-LigD-Lighting M  Mزر k

يتم حفظ التفاصيل في الظالل واإلضاءة ،وينتج التباين الطبيعي الذي ميكن رؤيته
نافعا بشكل خاص عند
بالعني اجملردة على نحو جيد في الصورة امللتقطة .يعد ذلك
ً
تصوير مشاهد عالية التباين ،مثل تصوير مشاهد خارجية ساطعة اإلضاءة من خالل
غرفة مظلمة أو تصوير أهداف مظللة على شاطئ مشمس.
اخليار

k

م
فاقيإ
(إعداد التهيئة 
املبدئية)

اضبط مستوى املؤثر.

جرملا مسق

a
b
c

يلاع
يداع
ضفخنم

الوصف

 D-Lightingنشطة غير مستخدم

BBملحوظات حول  D-Lightingنشطة

•يتطلب حفظ الصور املزيد من الوقت بعد التصوير.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46

 D-LightingBBنشطة مقابل D-Lighting

يعمل اخليار  D-LigD-Lightingفي قائمة التصوير على تقليل التعريض الضوئي قبل
التصوير لتحسني النطاق الديناميكي بشكل مناسب .يعمل اخليار E( D-Lighting)27
في قائمة العرض على ضبط النطاق الديناميكي في الصور امللتقطة.

E77

تعريض ضوئي متعدد

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mددعتم يئوض ضيرعت  Mزر k

جميعا كصورة واحدة.
تقوم الكاميرا بدمج صورتني أو ثالثة وحفظها
ً
اخليار

ددعتم يئوض ضيرعت عضو

يئاقلت باستكا

الوصف

التقط الصور في وضع تعريض ضوئي متعدد عند الضبط على
ليغشت.
– –يتم حفظ الصور األحادية كذلك.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

لتحديد ما إذا كان سيتم ضبط سطوع الصورة تلقائيًا عند
دمج الصور من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :ليغشت

BBمالحظات حول تعريض ضوئي متعدد

•قد يستغرق دمج الصور املزيد من الوقت.
•يتم إنهاء تعريض ضوئي متعدد إذا دخلت الكاميرا في وضع االستعداد بواسطة وظيفة
اإلنهاء التلقائي (A )57أثناء التصوير .عند التصوير بفاصل زمني طويل بني اللقطات،
يوصى بإعداد وقت أطول لوظيفة إيقاف تلقائي.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد (A.)46
•عند التصوير على سرعة غالق بطيئة في وضع تعريض ضوئي متعدد ،قد تظهر ضوضاء
(بقع ساطعة) في الصور التي مت حفظها.

التصوير بتعريض ضوئي متعدد

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mددعتم يئوض ضيرعت  Mزر k
جرملا مسق

1

E78

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
ددعتم يئوض ضيرعت عضو ،واضغط
زر .k

2

2حدد ليغشت ،ثم اضغط على زر .k

3اضغط زر ( dالقائمة) لعرض شاشة التصوير.

3
4 4اضغط زر حترير الغالق لتصوير الصورة األولى.

5

5اضغط زر حترير الغالق لتصوير الصورة الثانية.

6

6اضغط زر حترير الغالق لتصوير الصورة الثالثة.

25m 0s
840

F5.6

1/250

•قم بتأطير الصورة عند النظر للصورة األولى
املعروضة بشفافية.
•عند تصوير الصورة الثانية ،يتم حفظ وعرض
الصورة املدمجة من الصورتني األولى والثانية
بشفافية.
25m 0s
1/250 F5.6
840
•إلنهاء التعريض الضوئي املتعدد في الصورة
الثانية ،اضبط ددعتم يئوض ضيرعت عضو
على فاقيإ أو قم بتغيير قرص الوضع على وضع آخر خالف  jأو  kأو  lأو  mأو .M
جرملا مسق

•يتم حفظ الصورة املدمجة من الصور األولى وحتى الثالثة وينتهي التعريض
الضوئي املتعدد.
•قد يستغرق األمر بعض الوقت حتى يتم التقاط الصورة الثالثة.

E79

ذاكرة الزوم

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mموزلا ةركاذ  Mزر k
اخليار

ليغشت

فاقيإ (إعداد التهيئة 
املبدئية)

الوصف

عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم ،ينتقل موضع الزوم (املكافئ
لتهيئة  35مم [ ]135من الطول البؤري/زاوية الصورة) إلى
مواضع مت اختيارها بإعداد خانة االختيار على تشغيل في خيار
هذه القائمة.
– –حدد الطول البؤري بواسطة زر االختيار املتعدد H ،Iثم
اضغط على زر  kلضبط مربع االختيار على [ ]wأو إيقاف.
تتوافر اإلعدادات التالية 2828 ،2424 :و  3535و  5050و 8585
و  10105و  13135و  20200و  30300و  40400و  50500و
 60600و  80800و  101000و  121200و  141400و  161600و
 181800و .202000
– –إعداد التهيئة املبدئية :تشغيل [ ]wجلميع خانات االختيار
– –إلنهاء عملية اإلعداد ،اضغط زر االختيار املتعدد .K
– –يتم ضبط موضع الزوم الذي مت إعداده في ءدبلا موز عضوم
تلقائيًا على تشغيل [.]w
– –ال ميكن استخدام وظيفة ذاكرة الزوم مع مفتاح التحكم
بالزوم اجلانبي.

ميكن حتريك موضع الزوم إلى مواضع أخرى خالف املواضع التي
ميكن ضبطها باستخدام ليغشت.

BBمالحظات حول تشغيل الزوم

جرملا مسق

•عند ضبط أكثر من طول بؤري واحد ،حرك مفتاح التحكم بالزوم للتحويل إلى الطول
البؤري األقرب إلى ما هو عليه قبل العملية .للتحويل إلى طول بؤري مختلف ،حرر مفتاح
التحكم بالزوم ثم حركه مرة أخرى.
•قم بضبط موزلا ةركاذ على فاقيإ عند استخدام الزوم الرقمي.

E80

موضع زوم البدء

قم بتدوير قرص الوضع إلى  jأو  kأو  lأو  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  jأو 
 kأو  lأو  mأو  M Mءدبلا موز عضوم  Mزر k

يضبط موضع الزوم (املكافئ لتنسيق  35مم [ ]135من الطول البؤري/زاوية الصورة)
الذي تتخذه الكاميرا عند تشغيلها.
تتوافر اإلعدادات التالية( 2424 :إعداد التهيئة املبدئية) و  2828و  3535و  5050و 8585
و  10105و .13135

معاينة تعريض ضوئي M

قم بتدوير قرص الوضع إلى ،j ،k ،l  mأو  M Mزر  d Mأيقونة قائمة  ،j ،k،l 
 mأو  M  Mيئوض ضيرعت ةنياعمم  Mزر k

يضبط ما إذا كان سيتم انعكاس السطوع إلى شاشة التصوير عند تغيير التعريض
الضوئي في وضع ( mيدوي) ،من عدمه.
ليغشت

اخليار

فاقيإ
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

يعكس السطوع إلى شاشة التصوير.
ال يعكس السطوع إلى شاشة التصوير.

جرملا مسق
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قائمة الفيلم

خيارات الفيلم

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M مليفلا تارايخ  Mزر k

حدد خيار الفيلم املرغوب للتسجيل .حدد خيارات فيلم سرعة عادية للتسجيل
بالسرعة العادية ،أو خيارات فيلم (E )83للتسجيل بحركة بطيئة أو سريعة .تختلف
تبعا إلعداد اطإلا مليفلا ليجست لدعم
خيارات الفيلم التي ميكن اختيارها ً
(E.)87
•يوصى باستخدام بطاقات الذاكرة  SDذات معدل سرعة من الفئة  6أو أسرع عند
تسجيل األفالم (F.)20

خيارات فيلم بالسرعة العادية
خيار (حجم الصورة/م
معدل تسجيل الصور اإلطار ،تنسيق امللف)

e
p
I
H
f
r
i
w
g
s
جرملا مسق
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1080/30p
م
1080/25p
1080/60p
1080/50p
720/30p
720/25p
720/60p
720/50p
480/30p
480/25p

(إعداد التهيئة
املبدئية)

حجم الصورة

نسبة األبعادم
(أفقي إلى رأسي)

1080 × 1920

:169

1080 × 1920

:169

720 × 1280

:169

720 × 1280

:169

480 × 640

:43

خيارات فيلم HS

يتم عرض األفالم املسجلة باحلركة السريعة أو البطيئة.
انظر "العرض بحركة بطيئة وحركة سريعة" (E.)84
اخليار

حجم الصورة
نسبة األبعادم
(أفقي إلى رأسي)

h
u

 *HS 480/4HS

480 × 640
3:4

i
w

 HS 720/2HS

720 × 1280
9:16

j
x

 HS 1080/0.5HS

1080 × 1920
9:16

* ال تتوافر اإلعداد عند استخدام مؤثرات خاصة بعينها.

الوصف
أفالم حركة بطيئة بسرعة 1/4
– –وقت التسجيل األقصى:
 7دقيقة  15ثانية
(مدة العرض 29 :دقيقة)
أفالم حركة بطيئة بسرعة 1/2
– –وقت التسجيل األقصى:
 14دقيقة  30ثانية
(مدة العرض 29 :دقيقة)
أفالم بحركة سريعة بسرعة ×2
– –وقت التسجيل األقصى:
 29دقيقة (مدة العرض:
 14دقيقة  30ثانية)

BBمالحظات حول فيلم HS

•ال يتم تسجيل الصوت.
•يتم إقفال موضع الزوم والتركيز البؤري والتعريض الضوئي عندما يبدأ تسجيل الفيلم.

جرملا مسق
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CCالعرض بحركة بطيئة وحركة سريعة

عند التسجيل بالسرعة العادية:
مدة التسجيل
مدة العرض

 10ثوان
 10ثوان

في حالة التسجيل عند  HS 480/4HS hأو :HS 480/4HS u
يتم تسجيل األفالم عند سرعة  ×4أضعاف السرعة العادية.
يتم عرضها باحلركة البطيئة عند سرعة  ×4أضعاف السرعة البطيئة.
مدة التسجيل
 10ثوان

عة
لتسجيل
لسر
لعا
عندابا
ية
ا :د

مدة العرض

 40ثانية
العرض باحلركة البطيئة

في حالة التسجيل عند  HS 1080/0.5HS jأو :HS 1080/0.5HS x
يتم تسجيل األفالم عند سرعة  1/2السرعة العادية.
يتم عرضها باحلركة السريعة عند سرعة  ×2أسرع من السرعة العادية.
مدة التسجيل
 10ثوان
مدة العرض

 5ثانية
العرض باحلركة السريعة

جرملا مسق
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وضع AF

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M  عضوضو  Mزر k

حدد الطريقة التي تستخدمها الكاميرا للتركيز عند تسجيل الفيلم.
اخليار

الوصف

A

دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت يتم قفل التركيز البؤري عند بدء تسجيل الفيلم.
(إعداد التهيئة 
حدد هذا اخليار حينما تكون املسافة بني الكاميرا والهدف
املبدئية)
تظل ثابتة.

B

AFاد AF

الكاميرا تركز على نحو مستمر.
حدد هذا اخليار حينما تكون املسافة بني الكاميرا والهدف
ستتغير إلى حد كبير أثناء التسجيل .ميكن سماع صوت
تركيز الكاميرا في الفيلم املسجل .يوصى باستخدام
دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت ملنع تداخل صوت تركيز الكاميرا
مع صوت التسجيل.

BBوضع AF

•عند حتديد خيار فيلم  HSفي مليفلا تارايخ ،يتم تثبيت اإلعداد على
دحاو يئاقلت يرؤب زيكرت.
•قد ال تكون هذه الوظيفة متاحة لالستخدام مع الوظائف األخرى في آن واحد.

جرملا مسق
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تقليل االهتزاز اإللكتروني VR

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M نورتكلإلا زازتهالا ليلقتقت 
 Mزر k

يتيح إمكانية ضبط إجراء تقليل االهتزاز اإللكتروني  VRعند تسجيل األفالم من
عدمه.
اخليار
ليغشت
م
(إعداد التهيئة املبدئية)
ليغشت فاقيإ

الوصف

يقوم بإجراء تقليل االهتزاز اإللكتروني .VR
– –زاوية الصورة (أي املنطقة التي تتم رؤيتها في اإلطار)
تصبح أضيق.
– –عند ضبط ازتهالا ليلقت على يداع أو طشن في
قائمة اإلعداد (A ،)57يتم إجراء تقليل االهتزاز البصري
في آن واحد.
ال يقوم بإجراء تقليل االهتزاز اإللكتروني .VR

BBمالحظات حول تقليل االهتزاز اإللكتروني VR

عند حتديد خيار فيلم  HSفي مليفلا تارايخ ،يتم تثبيت اإلعداد على فاقيإ.

تقليل ضوضاء الرياح

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M حايرلا ءاضوض ليلقت  Mزر k
اخليار

ليغشت
جرملا مسق

م
فاقيإ
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

يقلل الصوت الصادر عند مرور الرياح أعلى امليكروفون أثناء
تسجيل الفيلم .قد يصبح من الصعب سماع األصوات
األخرى أثناء العرض.
إلغاء متكني تقليل ضوضاء الرياح.

BBمالحظات حول تقليل ضوضاء الرياح

عند حتديد خيار فيلم  HSفي مليفلا تارايخ ،يتم تثبيت اإلعداد على فاقيإ.
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تكبير/تصغير امليكروفون

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M وفوركيملا ريغصت/ريبكت M
زر k
اخليار

م
ليغشت
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

وفقا لزاوية الصورة ،تسجل الكاميرا األصوات في منطقة
ً
واسعة عند موضع زوم زاوية واسعة ،وتسجل األصوات في
منطقة محدودة عند موضع زوم تقريب.
يتم إلغاء متكني تكبير/تصغير امليكروفون.

ليغشت فاقيإ

BBمالحظات حول تكبير/تصغير امليكروفون

عند حتديد خيار فيلم  HSفي مليفلا تارايخ ،يتم تثبيت اإلعداد على فاقيإ.

معدل تسجيل الفيلم اإلطار

ادخل وضع التصوير  Mزر  d Mأيقونة قائمة e M اطإلا مليفلا ليجست لدعم M
زر k

حدد معدل تسجيل الفيلم اإلطار املستخدم عند تسجيل األفالم .عند تغيير إعداد
معدل تسجيل الفيلم اإلطار ،تتغير اخليارات التي ميكن ضبطها في مليفلا تارايخ
(E.)82
اخليار

الوصف

مالئم للعرض على التلفزيون باستخدام نظام NTSC
30ةيناثلا يف راطا 30راطا 330
القياسي.
جرملا مسق

مالئم للعرض على التلفزيون باستخدام نظام PAL
25ةيناثلا يف راطا 25راطا 225
القياسي.
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قائمة العرض

انظر "حترير صور (صور ثابتة)" (E )26ملعلومات حول وظائف حترير الصورة.

عالمة حتميل Wi-Fi

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d Mيمحت ةمالعةمالع M زر k

مسبقا قبل
يقوم باختيار الصور التي ترغب في نقلها من الكاميرا إلى اجلهاز الذكي
ً
نقلهم .ال ميكن حتديد األفالم.
على شاشة اختيار الصورة (A ،)56قم بتحديد أو إلغاء حتديد الصور لوظيفة عالمة
حتميل .Wi-Fi
الحظ أنه عندما تقوم باختيار لكلا طبض ةداعإ (E )110في قائمة اإلعداد أو
يئدبملا تائيهتلا دعتسا (E )92في قائمة خيارات  ،Wi-Fiفسيتم إلغاء
إعدادات عالمة حتميل  Wi-Fiالتي قمت بضبطها.

جرملا مسق
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عرض شرائح

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d Mحئارش ضرع M زر k

عرض الصور واحدة بواحدة في "عرض شرائح" تلقائي .عند عرض ملفات األفالم في
عرض الشرائح ،يظهر فقط اإلطار األول من كل فيلم.

1

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
ءدب ،واضغط زر .k

2

2قم بإنهاء أو إعادة تشغيل عرض الشرائح.

•يبدأ عرض الشرائح.
•لتغيير الفاصل الزمني بني الصور ،اختر
راطالا نيب لصاف ،واضغط على زر  ،kثم حدد
الفاصل الزمني املطلوب قبل اختيار ءدب.
تلقائيا ،قم بتمكني
•لتكرار عرض الشرائح
ً
رمتسم واضغط على زر  kقبل اختيار ءدب.
•يصل أقصى مدة للعرض إلى نحو  30دقيقة حتى مع متكني رمتسم.
•يتم عرض الشاشة املوضحة على اليسار بعد
مؤقتا .للخروج من
انتهاء عرض الشرائح أو توقفه
ً
عرض الشرائح ،اختر  Gثم اضغط على زر .k
الستئناف عرض الشرائح ،اختر  Fثم اضغط
على زر .k

العمليات املتاحة أثناء العرض

جرملا مسق

•استخدم زر االختيار املتعدد J Kلعرض الصورة السابقة/التالية .اضغط مع
االستمرار للترجيع/التقدمي بسرعة.
مؤقتا أو إنهائه.
•اضغط زر  kإليقاف عرض الشرائح
ً

E89

حماية

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d Mةيامح M زر k

حتمي الكاميرا الصور احملددة من احلذف عن غير قصد.
حدد الصور املراد حمايتها أو قم بإلغاء احلماية من شاشة اختيار الصورة (A.)56
الحظ أن تهيئة ذاكرة بطاقة الذاكرة ستؤدي إلى حذف جميع البيانات مبا في ذلك
امللفات احملمية (E.)107

تدوير صورة

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d Mةروص ريودت M زر k

حدد االجتاه الذي يتم عرض الصور اخملزنة به أثناء العرض .ميكن تدوير الصور الثابتة
بزاوية  90درجة في اجتاه عقارب الساعة أو  90درجة عكس اجتاه عقارب الساعة.
ميكن تدوير الصور احملفوظة باجتاه طولي حتى  180درجة في أي اجتاه.
حدد صورة في شاشة اختيار الصورة (A .)56عند عرض شاشة تدوير الصورة،
استخدم زر االختيار املتعدد J Kأو قم بتدويره لتدوير الصورة بزاوية  90درجة.

تدويرم 90درجة
نفس اجتاه عقارب الساعة

تدويرم 90درجة 
عكس اجتاه عقارب الساعة

اضغط زر  kإلنهاء اجتاه العرض ،واحفظ معلومات االجتاه مع الصورة.
جرملا مسق
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خيارات عرض التتابع

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mزر d Mعباتتلا ضرع تارايخ M زر k

حدد الطريقة املستخدمة لعرض الصور في التتابع (E.)25
اخليار
ةيداحأ روص
قف حاتفملا ةروصلا
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

عرض كل صورة في تتابع بشكل مفرد .يعرض  Fعلى شاشة
العرض.
يعرض الصورة املفتاح فقط للصور املوجودة في التتابع.

يتم تطبيق اإلعدادات على جميع التتابعات ،ويتم حفظ اإلعداد في ذاكرة الكاميرا
حتى إذا مت إيقاف تشغيل الكاميرا.

اختر صورة مفتاح

اضغط زر ( cوضع العرض)  Mيعرض تتابع ترغب في حذف الصورة املفتاح به M زر  d
 Mحاتفم ةروص رتخا  Mزر k

حدد صورة مختلفة في التتابع وخصصها كصورة رئيسية.
•عند عرض شاشة اختيار الصورة املفتاح ،اختر صورة (A.)56

جرملا مسق
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قائمة خيارات Wi-Fi
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة  q Mزر k
قم بتهيئة إعدادات ( Wi-Fiشبكة محلية السلكية) لتوصيل الكاميرا واجلهاز الذكي.

جرملا مسق

الوصف
اخليار
حتدد عند توصيل الكاميرا واجلهاز الذكي السلكيًا.
كذ زاهجب لاصتالا
انظر"االتصال بجهاز ذكي (شبكة ")Wi-Fi(E )45وذلك
للحصول على مزيد من املعلومات.
حتدد عند توصيل الكاميرا واجلهاز الذكي السلكيًا.
مسبقا التي ترغب في نقلها من الكاميرا إلى
انظر"اختيار الصور
ً
اجلهاز الذكي" (E )47وذلك للحصول على مزيد من املعلومات.
اريماكلا نم ليمحتلا
– –ميكن حتديد الصور املراد نقلها على شاشة اختيار الصورة
قبل إنشاء اتصال  Wi-Fi(AE ،56 .)88يتم عرض SSID
وكلمة السر اخلاصة بالكاميرا على الشاشة بعد حتديد الصور.
اختر إنهاء التوصيل الالسلكي بني الكاميرا واجلهاز الذكي.
يكمت ءاغلإءاغلإ
انظر"إلنهاء اتصال Wi-Fi" (E )46وذلك للحصول على مزيد
من املعلومات.
 :SSIDقم بتغيير  .SSIDيتم عرض  SSIDاملهيأ هنا على اجلهاز
رقما وحر ًفا.
الذكي .اضبط  SSIDاملتكون من  1إلى ً 24
ريفشت/قيثوت :اختر أن يتم تشفير االتصاالت بني الكاميرا
واجلهاز الذكي املتصل أم ال.
ال يتم تشفير االتصاالت عند اختيار حتف (إعداد التهيئة املبدئية).
– –عند ضبط  ،WPA2-PSK-AESيتم عرض رسالة تطلب
إدخال كلمة السر عند اتصال الكاميرا باجلهاز الذكي (E.)45
تارايخ
رقما
رسلا ةملك :اضبط كلمة املرور املتكونة من  8إلى ً 16
وحر ًفا.
ةانق :اختر القناة املستخدمة للتوصيالت الالسلكية.
ةيعرفلا ةكبشلا عانق :استخدم إعداد التهيئة املبدئية
( )255.255.255.0في األحوال العادية.
ناونعنعلا  IPناونعاونع :استخدم إعداد التهيئة املبدئية
( )192.168.0.10في األحوال العادية.
اعرض اإلعدادات احلالية.
لاحلا تادادعإلا
قم بإعادة إعدادات  Wi-Fiإلى قيمها االفتراضية .يتم إنهاء
يئدبملا تائيهتلا دعتسا
التوصيل الالسلكي إذا مت إجراء هذا اخليار أثناء اتصال .Wi-Fi
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تشغيل لوحة مفاتيح إدخال النص
إدخال احلروف لـ  SSIDوكلمة املرور

•استخدم زر االختيار املتعدد HIJ Kالختيار احلروف
واألرقام .اضغط زر  kإلدخال احلرف احملدد في حقل النص
وحرك املؤشر إلى املسافة التالية.
•لتحريك املؤشر في حقل النص ،اختر  Nأو  Oعلى لوحة
املفاتيح ،واضغط زر .k
•حلذف حرف واحد ،اضغط زر .l
•لتطبيق اإلعداد ،اختر  Pعلى لوحة املفاتيح ،واضغط
زر .k

حقل النص

لوحة املفاتيح

إدخال احلروف بالنسبة للقناة ،قناع الشبكة الفرعية وعنوان  IPاخلاص مبزود
DHCP
•استخدم زر االختيار املتعدد H Iلضبط األرقام.
لالنتقال إلى الرقم التالي ،اضغط زر  Kأو زر  .kللعودة
إلى الرقم السابق ،اضغط زر .J
•لتطبيق اإلعداد ،اختر الرقم األخير ،واضغط زر .k

جرملا مسق
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قائمة خيارات بيانات املوقع

خيارات بيانات املوقع

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mقوملا تانايب تارايخ M زر k
اخليار

قوملا تانايب ليجست

فلم ثيدحتثيدحت

قوملا تانايب حسم

جرملا مسق
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الوصف

عند الضبط على ليغشت ،يتم استقبال اإلشارات من أقمار
حتديد املوقع الصناعية وتبدأ عملية حتديد املوقع (E.)39
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

تستخدم بطاقة ذاكرة لتحديث ملف ( A-GPSمساعدة
 .)GPSباستخدام أحدث ملف  A-GPSميكن تقليل الوقت
املطلوب للحصول على بيانات املوقع.
– –انظر "حتديث ملف E( "A-GPS )95للحصول على مزيد
من املعلومات.

مت مسح بيانات املوقع ومعلومات  POIاملسجلة على الصور.
– –ال ميكن استعادة بيانات املوقع أو معلومات  POIاحملذوفة.
– –ال ميكن محو بيانات املوقع للصور التي مت التقاطها بواسطة
كاميرات أخرى خالف هذه الكاميرا.

حتديث ملف A-GPS

قم بتنزيل أحدث ملف  A-GPSمن املوقع اإللكتروني أدناه ،واستخدمه في حتديث
امللف.
http://nikonimglib.com/agps3/
•يتوافر ملف  A-GPSاخلاص بالكاميرا  COOLPIX P900فقط في املوقع
اإللكتروني املذكور أعاله.

1قم بتنزيل أحدث ملف  A-GPSمن املوقع اإللكتروني إلى الكمبيوتر.

1
2 2استخدم قارئ البطاقة أو جهاز آخر لنسخ امللف الذي قمت بتنزيله إلى
مجلد " "NCFLفي بطاقة الذاكرة.

•يقع مجلد " "NCFLمباشرة حتت شجرة دليل بطاقة الذاكرة .إذا كانت بطاقة
الذاكرة ال حتتوي على مجلد " "NCFLفقم بإنشاء مجلد جديد.

3أدخل بطاقة الذاكرة التي حتتوي على امللف املنسوخ في الكاميرا.

3
4 4قم بتشغيل الكاميرا.
5 5اضغط على زر ( dالقائمة) لعرض قائمة خيارات بيانات املوقع
6

واستخدم زر االختيار املتعدد لتحديد قوملا تانايب تارايخ.

6حدد فلم ثيدحتثيدحت ،وقم بتحديث امللف.
•يتطلب األمر حوالي دقيقتني لتحديث ملف .A-GPS

BBمالحظات حول حتديث ملف A-GPS

جرملا مسق

•يتم تعطيل ملف  A-GPSعند حتديد أحد املواقع ألول مرة بعد شراء الكاميرا .ويصبح
نشطا بعد تشغيل عملية حتديد املوقع في املرة الثانية.
ملف A-GPS
ً
•ميكن التحقق من فترة الصالحية اخلاصة مبلف  A-GPSعلى شاشة التحديث .مبجرد
انتهاء فترة الصالحية ،فسوف يتم عرضها باللون الرمادي.
•مبجرد انتهاء فترة الصالحية مللف  ،A-GPSفسيصبح احلصول على بيانات املوقع أكثر
بط ًئا .يوصى بتحديث ملف  A-GPSقبل استخدام وظائف بيانات املوقع.
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نقاط االهتمام (( )POIتسجيل وعرض معلومات اسم
املوقع)
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  M مامتهالا طاقناقنن M زر k

قم بتهيئة ( POIنقاط االهتمام ومعلومات اسم املوقع).
اخليار
 تيبثتبثت

 ضرعضرع

ليصافتلا ىوتسم

جرملا مسق

ريرحترحت

الوصف

يتيح إمكانية ضبط تسجيل معلومات اسم املوقع على الصور
من عدمه
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ
– –ميكن تسجيل معلومات اسم املوقع على الصور الثابتة
واألفالم كليهما.

يتيح إمكانية عرض معلومات اسم املوقع على شاشة التصوير
أو شاشة العرض من عدمه (A.)7 ،6
– –إذا مت ضبط  تيبثتبثت على ليغشت عند التقاط صورة،
يتم تسجيل معلومات اسم املوقع للصورة على شاشة
العرض.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

اضبط مستوى العرض اخلاص مبعلومات اسم املوقع .يعرض
مزيدا من املعلومات التفصيلية
مستوى العرض األعلى
ً
اإلقليمية.
– –عند الضبط على املستوى  :1يتم عرض أسماء الدول.
– –عند الضبط على املستويات من  2إلى  :5تختلف املعلومات
تبعا لكل دولة.
املعروضة ً
– –عند الضبط على املستوى  :6يتم عرض أسماء املعالم
(املنشآت).

إذا مت حتديد ثيدحتدحت أثناء وضع العرض ،ميكن تغيير
معلومات اسم املوقع املسجلة على الصورة .قبل الضغط على
زر  ،dحدد الصورة لتغيير معلومات اسم املوقع.
– –عند حتديد املستوى  ،6اضغط على زر االختيار املتعدد JK
لتغيير أسماء املعالم.
– –ميكنك مستوى معلومات  POIعن طريق الضغط على زر
االختيار املتعدد H.I
إذا مت حتديد  ءاغلاغلا فسيتم حذف معلومات اسم املوقع
املسجلة على الصورة.

CCعرض نقاط االهتمام POI

في حالة عدم وجود معلومات اسم املوقع عند مستوى العرض احملدد ،فقد ال تظهر أي
معلومات.
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استخدام القمر الصناعي لضبط الساعة

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mةعاسلا طبضل يعانصلا رمقلا مادختسا M
 زر k

تستخدم اإلشارات الواردة من أقمار حتديد املوقع الصناعية لضبط التاريخ والوقت في
الساعة الداخلية للكاميرا .حتقق من حالة حتديد املوقع قبل ضبط الساعة باستخدام
هذا اخليار.
BBمالحظات حول استخدام القمر الصناعي لضبط الساعة

•لضبط الساعة الداخلية للكاميرا ،يجب إجراء عملية حتديد املوقع بنجاح (E.)39
•يتم ضبط تعديل التاريخ/الوقت من خالل ةعاسلا طبضل يعانصلا رمقلا مادختسا
طبقا ملنطقة التوقيت التي مت ضبطها في خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم
ً
(AE ،57 )98في قائمة اإلعداد .حتقق من منطقة التوقيت قبل إعداد
ةعاسلا طبضل يعانصلا رمقلا مادختسا.
•ال يكون ضبط التاريخ/الوقت باستخدام ةعاسلا طبضل يعانصلا رمقلا مادختسا
بنفس دقة ساعة الراديو .استخدم خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم في قائمة اإلعداد لضبط
الوقت إذا كان غير صحيح في ةعاسلا طبضل يعانصلا رمقلا مادختسا.

جرملا مسق

E97

قائمة اإلعداد

منطقة التوقيت والتاريخ

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mخيراتلاو تيقوتلا ةقطنم M زر k

اضبط ساعة الكاميرا.
اخليار

تقولاو خيراتلا

خيراتلا ةغيص
تيقوتلا ةقطنم

الوصف

– –حدد أحد احلقول :اضغط على زر
االختيار املتعدد J.K
– –حترير التاريخ والوقت :اضغط
H .Iميكن كذلك تغيير التاريخ
والوقت بواسطة تدوير زر االختيار
املتعدد أو قرص التحكم.
– –قم بتطبيق اإلعداد :حدد حقل
الدقيقة واضغط على زر  kأو .K

اختر مويلا/رهشلا/ةنسلا أو ةنسلا/مويلا/رهشلا أو
ةنسلا/رهشلا/مويلا.

اضبط منطقة التوقيت والتوقيت الصيفي.
– –عند ضبط وصقملا دلبلا ( )xبعد ضبط التوقيت احمللي (،)w
فإنه يتم احتساب فارق التوقيت بني البلد املقصود والتوقيت احمللي
تلقائيًا ،وحفظ التاريخ والوقت للمنطقة احملددة.

إعداد منطقة التوقيت

1

جرملا مسق

E98

1استخدم زر االختيار املتعدد H Iلتحديد
تيقوتلا ةقطنم ،واضغط زر .k

2

2اختر  wيلحم تيقوت أو 
 xوصقملا دلبلا واضغط زر .k

3

3اضغط .K

4

4استخدم J Kالختيار منطقة التوقيت.

وفقا
•يتغير التاريخ والوقت املعروض على الشاشة
ً
الختيار التوقيت احمللي أو البلد املقصود.

•اضغط  Hلتمكني وظيفة التوقيت الصيفي،
ويتم عرض  .Wاضغط على  Iلتعطيل وظيفة
التوقيت الصيفي.
•اضغط زر  kلتطبيق منطقة التوقيت.
•إذا لم يظهر الوقت الصحيح إلعداد منطقة
التوقيت للبلد املقصود أو احمللي ،فقم بضبط
الوقت بدقة في تقولاو خيراتلا.

جرملا مسق
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قفل التحرير لتفريغ الفتحة

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mةحتفلا غيرفتل ريرحتلا لفق M زر k

يتيح إمكانية حترير الغالق عند عدم إدخال بطاقة الذاكرة في الكاميرا من عدمه.
اخليار

م
ريرحتلا لفق
(إعداد التهيئة املبدئية)
رحتلا نيكمت

جرملا مسق

E100

الوصف

ما لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة في الكاميرا ،فإن الغالق سيتعذر
حتريره.

حتى إذا لم يتم إدخال بطاقة ذاكرة في الكاميرا ،فإن الغالق ميكن
حتريره .ومع ذلك ،تظهر ضرعلا عضو على الصورة امللتقطة
في حالة عدم إدخال بطاقة الذاكرة وال ميكن طباعة الصورة أو
حفظها على بطاقة الذاكرة ،رغم عرضها على الشاشة.

إعدادات الشاشة

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mةشاشلا تادادعإ M زر k
اخليار

ةروصلا ةنياعم

ةشاشلا تارايخ

تارايخيخايخ

يراطالا ةكبشلا ءافخإ/ضرع
ايبلا ططخملا ءافخإ/ضرع
يضارتفا قفأ

الوصف

يتيح إمكانية عرض الصورة امللتقطة فور تصويرها من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :ليغشت

اضبط سطوع الشاشة وتدرج اللون.
– –استخدم زر االختيار املتعدد H Iلضبط السطوعJ ،K
لضبط تدرج اللون ،ثم اضغط زر .k
– –إعداد التهيئة املبدئية:السطوع 3
تدرج اللون 0
– –ال ميكن ضبطه عند استخدام معني املنظر.

اضبط سطوع معني املنظر وتدرج اللون.
– –استخدم زر االختيار املتعدد H Iلضبط السطوعJ ،K
لضبط تدرج اللون ،ثم اضغط زر .k
– –إعداد التهيئة املبدئية:السطوع 2
تدرج اللون 0
– –ال ميكن ضبطه عند استخدام الشاشة.
يتيح إمكانية عرض دليل على شكل مربعات للتأطير على
شاشة التصوير من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

يتيح إمكانية عرض رسم بياني يعرض توزيع السطوع في
الصورة (A )44على شاشة التصوير من عدمه.
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

يتيح إمكانية ضبط عرض أفق افتراضي على شاشة التصوير
من عدمه (E.)102
– –إعداد التهيئة املبدئية :فاقيإ

BBمالحظات حول عرض/إخفاء اخملططات البيانية

جرملا مسق

BBمالحظات حول عرض/إخفاء الشبكة اإلطارية

عند عرض املركز املكبر للصورة في ( Eتركيز بؤري يدوي) ،ال يتم عرض الشبكة اإلطارية.
ال يتم عرض اخلطوط البيانية في احلاالت التالية:
•وضع ( Aتلقائي)
•عند تسجيل فيلم.
•عند عرض املركز املكبر للصورة في ( Eتركيز بؤري يدوي)
•عند التصوير بواسطة صورة بانوراما سهلة.
•عند عرض قائمة وضع الفالش أو املؤقت الذاتي أو وضع التركيز البؤري
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أفق افتراضي

يتم عرض األفق االفتراضي على الشاشة لإلشارة إلى اجتاهات التدوير وامليل وذلك
باستخدام مستشعر اإلمالة الداخلي.
ميكن عرض أفق افتراضي عند ضبط  ةقطنم عضوضو على )يعقب( يودي أو
)يداع( يودي أو )ضيرع( يودي في وضع  jأو  kأو  lأو  ،mوفي بعض أوضاع
املشهد أو أوضاع املؤثرات اخلاصة التي يتم فيها ضبط منطقة التركيز البؤري على
وسط اإلطار.
•عندما تكون الكاميرا في وضع مستقيم (بدون ميل) ،فإن اخلط املرجعي على
شاشة عرض أفق افتراضي يتغير إلى اللون األخضر لإلشارة إلى اجتاه التدوير.
ولإلشارة إلى اجتاه امليل ،يتغير  bفي الوسط إلى اللون األخضر.
•كل درجة من تدريج األفق االفتراضي متثل  5درجات الجتاه التدوير ،و  10درجات الجتاه
امليل.

25m 0 s
840

F5.6

1/250

تكون الكاميرا في وضع
مستقيم بالنسبة لكل من
اجتاه التدوير واجتاه امليل.

25m 0 s
840

F5.6

1/250

متيل الكاميرا إلى اجتاه التدوير.

25m 0 s
840

F5.6

1/250

متيل الكاميرا إلى اجتاه امليل.

BBمالحظات حول أفق افتراضي

جرملا مسق

ال يتم عرض أفق افتراضي في احلاالت التالية:
•وضع ( Aتلقائي)
•عند ضبط وضع املشهد على ( sصورة ليلية) ،يئاقلت دهشم رايتخا،
ةيصخش ةروص ،ةمعطأ ,ةلهس اماروناب ةروص ،أو يلأ ناويحل ةيصخش ةروص
•عند تسجيل أحد األفالم
•عند اختيار مؤقت ابتسامة

CCدقة األفق االفتراضي

الحظ أن نسبة اخلطأ تصبح مرتفعة إذا متت إمالة الكاميرا لألمام أو للخلف بدرجة كبيرة.
إذا متت إمالة الكاميرا إألى مدى ال ميكن قياسه ،فسيتم إيقاف تشغيل مؤشرات تدريج األفق
االفتراضي.

E102

تلقائيا إلى
التبديل التلقائي لـ( EVFحتويل العرض
ً
معني املنظر)
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mـل يئاقلتلا ليدبتلالاتلا M زر k
اخليار
م
ليغشت
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

عندما تقرب وجهك من معني املنظر ،فإن مستشعر العني
يستجيب إليه ،ويتم حتويل العرض تلقائيًا من الشاشة إلى معني
املنظر.

حتى عندما تقرب وجهك من معني املنظر ،ال يتم حتويل العرض
إلى معني املنظر.

ليغشت فاقيإ

ختم التاريخ

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mخيراتلا متخ M زر k

ميكن ختم التاريخ والوقت على الصور عند التصوير.

15/11/2015

 fخيرات

اخليار

 Sتقولاو خيراتلا

يتم ختم التاريخ على الصور.

يتم ختم التاريخ والوقت على الصور.

ال يتم ختم التاريخ والوقت على الصور.

جرملا مسق

فاقيإ (إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف
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BBمالحظات حول ختم التاريخ

دائما من بيانات الصورة وال ميكن حذفها .ال ميكن ختم التاريخ
جزء
•التواريخ اخملتومة تشكل
ً
ً
والوقت على الصور بعد أن يتم التقاطها.
•يتعذر ختم التاريخ والوقت في املواقف التالية.
	-عند ضبط وضع املشهد على يليل يعيبط رظنم (عند ضبطه على
ةلومحم) ،ةيليل ةروص (عند ضبطه على ةلومحم) ،ةيضاير باعلا ،فحتم،
ةيفلخ ةءاضا (عند ضبط  HDRعلى ليغشت) ،ةلهس اماروناب ةروص،
يلأ ناويحل ةيصخش ةروص (عند ضبطه على رمتسم) ،أورويطلا ةدهاشم (عند
ضبطه على رمتسم)
	-عند حتديد يوصتلل ةقبسملا ةطقللا أبخم أو  رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم من أجل رمتسم (E)67
	-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.

تقليل االهتزاز

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mازتهالا ليلقت M زر k

حدد إعداد تقليل االهتزاز املستخدم أثناء التصوير.
اختر فاقيإ عند استخدام حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا أثناء التصوير.
اخليار

جرملا مسق

g

م
يداع
(إعداد التهيئة 
املبدئية)

Z

طشن

فاقيإ

الوصف

عموما عند التصوير
تعويض اهتزاز الكاميرا الذي يحدث
ً
عند مواضع تقريب الزوم أو سرعات الغالق البطيئة.
تكتشف الكاميرا تلقائيًا اجتاه االستدارة وتقوم بتعويض
االهتزاز الناجت عن هز الكاميرا فحسب.
فعندما تدور الكاميرا أفقيًا ،على سبيل املثال ،يعمل تقليل
االهتزاز على تقليل االهتزاز الرأسي فقط .وإذا كانت الكاميرا
تدور رأسيًا؛ فإن تقليل االهتزاز يؤثر فقط على الهز األفقي.
يتم تعويض اهتزاز الكاميرا تلقائيًا أثناء التصوير إذا حدث
وكان اهتزاز الكاميرا كبيرًا بدرجة ملحوظة عند التصوير من
سيارة أو في ظروف السير املتعثرة.
ال يتم إجراء تعويض.

BBمالحظات حول تقليل االهتزاز

•بعد تشغيل الكاميرا أو بعد التبديل من وضع العرض إلى وضع التصوير ،انتظر حتى تظهر
شاشة وضع التصوير بالكامل قبل التقاط الصور.
•قد تظهر الصور املعروضة على شاشة الكاميرا فور التقاطها غير واضحة.
متاما من آثار هز الكاميرا في بعض احلاالت.
•قد يتعذر على تقليل االهتزاز التخلص ً
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مساعدة AF

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  M ةدعاسمسم M زر k
اخليار

م
يئاقلت
(إعداد التهيئة املبدئية)

الوصف

يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي تلقائيًا عندما
تضغط على زر حترير الغالق في ظروف إضاءة خافتة .يعمل
الضوء في مدى يتراوح بني  5.0مترفي أقصى وضع زاوية
واسعة وما يقرب من  5.0متر في أقصى وضع تقريب.
– –الحظ أنه في بعض أوضاع املشهد أو مناطق التركيز
البؤري ،قد ال يضيء ضوء مساعدة التركيز البؤري
التلقائي.
ضوء مساعدة التركيز البؤري التلقائي ال يعمل.

فاقيإ

زوم رقمي

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mيمقر موز M زر k
اخليار

مليغشت
(إعداد التهيئة املبدئية)
فاقيإ

الوصف
الزوم الرقمي مت متكينه.
يتم إلغاء متكني الزوم الرقمي.

BBمالحظات حول زوم رقمي

جرملا مسق

•ال ميكن استعمال الزوم الرقمي في أوضاع املشهد التالية.
	-يئاقلت دهشم رايتخا ،ةيصخش ةروص ،ةيليل ةروص ،ةلهس اماروناب ةروص،
يلأ ناويحل ةيصخش ةروص
•ال ميكن استخدام الزوم الرقمي في أوضاع التصوير األخرى عند استخدام إعدادات بعينها
(A.)48
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تخصيص التحكم بالزوم اجلانبي

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mبناجلا موزلاب مكحتلا صيصخت M زر k

اختر الوظيفة التي يتم تنفيذها أثناء التصوير عند حتريك مفتاح التحكم بالزوم
اجلانبي.
اخليار
موز (إعداد التهيئة 
املبدئية)

يودي يرؤب زيكرت

الوصف
عند التصوير ،استخدم مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي
(A )20لضبط الزوم.

عند ضبط وضع التركيز البؤري على ( Eتركيز يدوي)،
استخدم مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي للتركيز (A.)42
– –قم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي باجتاه  gللتركيز
على األهداف البعيدة.
– –قم بتحريك مفتاح التحكم بالزوم اجلانبي باجتاه f
للتركيز على األهداف القريبة.

إعدادات الصوت

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mتوصلا تادادعإ M زر k
اخليار

رزلا توص

جرملا مسق

قلاغلا توص

E106

الوصف

عند اختيار ليغشت (وضع تهيئة مبدئية) ،فإن الكاميرا
تصدر صافرة واحدة عند إجراء العمليات ،وصافرتني عند إمتام
التركيز البؤري على الهدف وثالث صافرات عند حدوث خطأ.
– –يتم إلغاء متكني األصوات عند استخدام وضع املشهد
يلأ ناويحل ةيصخش ةروص أو رويطلا ةدهاشم.

عند اختيار ليغشت (إعداد التهيئة املبدئية) ،فإن صوت
الغالق يصدر عند حترير الغالق.
– –ال يصدر صوت الغالق عند استخدام وضع تصوير مستمر
أو عند تسجيل األفالم أو عند استخدام وضع املشهد
ةلهس اماروناب ةروص أو يلأ ناويحل ةيصخش ةروص
أو رويطلا ةدهاشم.

إيقاف تلقائي

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mيئاقلت فاقيإ M زر k

اضبط الوقت املنقضي قبل دخول الكاميرا وضع االستعداد (A.)18
ميكنك اختيار 30ناث  30أو ةدحاو ةقيقد (إعداد التهيئة املبدئية) أو 5ئاقد  5أو
30يقد .30
CCإعداد وظيفة إيقاف تلقائي

يتم تثبيت الوقت املنقضي قبل دخول الكاميرا وضع االستعداد في املواقف التالية:
•عند عرض قائمة 3 :دقائق (عند ضبط اإليقاف التلقائي على 30ناث  30أو ةدحاو ةقيقد)
•عند توصيل محول التيار املتردد  30 :دقيقة

تهيئة البطاقة

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mةقاطبلا ةئيهت M زر k

استخدم هذا اخليار لتهيئة بطاقة الذاكرة.
تعمل تهيئة بطاقات الذاكرة على حذف جميع البيانات بصورة دائمة .ال ميكن
استرجاع البيانات التي مت حذفها .تأكد من حفظ الصور الهامة إلى كمبيوتر قبل
التهيئة.
لبدء التهيئة ،اختر ةئيهت على الشاشة التي يتم عرضها واضغط زر .k
•جتنب إطفاء الكاميرا أو فتح غطاء حجيرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة أثناء
عملية التهيئة.

اللغةLanguage/

حدد لغة لعرض القوائم والرسائل اخلاصة بالكاميرا.

جرملا مسق

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  M/ةغللا/Laةغللا M زر k

E107

شحن بالكمبيوتر

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mرتويبمكلاب نحش M زر k
اخليار

 aيئاقلت
(إعداد التهيئة 
املبدئية)
فاقيإ

الوصف

عند توصيل الكاميرا بكمبيوتر قيد التشغيل (A ،)61يتم شحن
البطارية املوجودة داخل الكاميرا تلقائيًا باستخدام الطاقة املتوفرة
من الكمبيوتر.
– –يومض مصباح التشغيل ببطء أثناء شحن البطارية .عند اكتمال
الشحن ،يتوقف مصباح التشغيل عن الوميض ويضيء.

ال يتم شحن البطارية املوجودة داخل الكاميرا عند توصيل الكاميرا
بالكمبيوتر.

BBمالحظات حول شحن بالكمبيوتر

•عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر ،يتم تشغيلها وتبدأ في الشحن .إذا مت إطفاء
الكاميرا ،سيتم إيقاف الشحن.
متاما نحو  6ساعة و 10دقيقة .يزداد وقت الشحن عند
•يستغرق شحن البطارية الفارغة ً
نقل الصور أثناء شحن البطارية.
تلقائيا إذا لم يكن هناك أي اتصال بالكمبيوتر ملدة  30دقيقة بعد انتهاء
•تنطفئ الكاميرا
ً
شحن البطارية.

سريعا باللون
BBعندما يومض مصباح التشغيل (مصباح الشحن)
ً
األخضر

جرملا مسق

ال ميكن إجراء عملية الشحن ،ويحتمل أن يكون ذلك بسبب واحد من األسباب املبينة أدناه.
•درجة احلرارة احمليطة غير مناسبة للشحن .اشحن البطارية داخل املبنى في درجة حرارة
محيطة تتراوح بني  5و  35درجة مئوية.
•كابل  USBغير متصل بشكل صحيح ،أو البطارية بها عطل .تأكد من اتصال كابل USB
بشكل صحيح أو استبدل البطارية إذا لزم األمر.
•الكمبيوتر في وضع النوم وال يقوم بتزويد الطاقة .قم بإيقاظ الكمبيوتر وإعادته للتشغيل.
•ال ميكن شحن البطارية ألن الكمبيوتر ال يقوم بتزويد الكاميرا بالطاقة وهذا بسبب
إعدادات الكمبيوتر أو مواصفاته.

E108

تبديل اختيار Av/Tv

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  M رايتخا ليدبتليدبت M زر k

قم بتبديل الطريقة اخلاصة بإعداد البرنامج املرن أو سرعة الغالق أو قيمة الفتحة عند
ضبط وضع التصوير على  jأو  kأو  lأو  mأو .M
اخليار

ايتخا ليدبتب مقت ال
(إعداد التهيئة املبدئية)
رايتخا ليدبت

الوصف

استخدم قرص التحكم لضبط البرنامج املرن أو سرعة
الغالق واستخدم زر االختيار املتعدد لضبط قيمة الفتحة.

استخدم زر االختيار املتعدد لضبط البرنامج املرن أو سرعة
الغالق واستخدم قرص التحكم لضبط قيمة الفتحة.

إعادة ترقيم امللف

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mلملا ميقرت ةداعإ M زر k

عند حتديد معن ،يُعاد ضبط ترقيم امللفات املتتابع (E .)115بعد إعادة الضبط ،ينشأ
مجلد جديد فيبدأ ترقيم ملف الصورة امللتقطة التالية من "."0001

BBمالحظات حول إعادة ترقيم امللف

لملا ميقرت ةداعإ ال ميكن تطبيقه عند وصول رقم اجمللد إلى  999ووجود صور في اجمللد.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة ،أو قم بتهيئة بطاقة الذاكرة (E.)107

CCمجلدات لتخزين امللفات

جرملا مسق

يتم حفظ الصور الثابتة واألفالم امللتقطة أو املسجلة بواسطة هذه الكاميرا في مجلدات
بطاقة الذاكرة.
•تتم إضافة أرقام تتابعية إلى أسماء اجمللد بترتيب تصاعدي ،يبدأ من " "100وينتهي عند
"( "999ال تظهر أسماء اجمللد على الكاميرا).
•يتم إنشاء مجلد جديد في املواقف التالية:
	-عندما يصل عدد امللفات في اجمللد إلى 200
	-عندما يكون رقم امللف في أحد اجمللدات ""9999
	-عند إجراء لملا ميقرت ةداعإ
•يتم إنشاء مجلد جديد في كل مرة يتم فيها التقاط مجموعة من الصور باستخدام
تصوير بفاصل زمني ،ويتم حفظ الصور في ذلك اجمللد بأرقام ملفات تبدأ من "."0001

E109

ذروية

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mةيورذ M زر k
اخليار

م
ليغشت
(إعداد التهيئة املبدئية)
فاقيإ

الوصف

عند تشغيل ( Eتركيز بؤري يدوي) ،يتم تعزيز التركيز البؤري
بتظليل املناطق محل التركيز باللون األبيض في الصورة
املعروضة على الشاشة (A.)43 ،42
خاصية ذروية معطلة.

إعادة ضبط الكل
اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  Mلكلا طبض ةداعإ M زر k
عند اختيار طبض ةداعإ ،ستتم إعادة إعدادات الكاميرا إلى قيم التهيئة املبدئية.
•ال يتم إعادة ضبط بعض اإلعدادات مثل خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم أو
/ةغللا/Laةغللا.
•User settingsدعإ(  User settingsالتي مت حفظها في  Mفي قرص الوضع ،لن
يتم ضبطها .إلعادة ضبط هذه اإلعدادات ،استخدم  طبض دعأ  Userطبض دعأ
(A.)35
CCإعادة ترقيم امللف

إلعادة ترقيم امللف إلى " ،"0001احذف جميع الصور احملفوظة في بطاقة الذاكرة قبل اختيار
أيضا استخدامه إلعادة الضبط إلى ""0001
لكلا طبض ةداعإ .لملا ميقرت ةداعإ ميكن ً
(E.)109

جرملا مسق

نسخة Firmware

اضغط على زر d  Mأيقونة قائمة z  M ةخسن Firةخسن M زر k

يعرض النسخة احلالية من البرنامج الثابت للكاميرا.
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رسائل اخللل

راجع اجلدول أدناه إذا ظهرت أية رسالة خلل.
عرض

درجة حرارة البطارية
عالية .ستنطفئ
الكاميرا.
ستنطفئ الكاميرا
لتفادي االحماء.

بطاقة الذاكرة محمية
من النسخ.

السبب/احلل
تنطفئ الكاميرا تلقائيًا .انتظر حتى تبرد البطارية
قبل معاودة استخدامها مرة أخرى.

—

مفتاح احلماية من الكتابة في وضع "القفل".
قم بتحريك مفتاح احلماية من الكتابة إلى موضع
"كتابة".

—

ال ميكن استعمال هذه
البطاقة.

حدث خطأ أثناء دخول بطاقة الذاكرة.
•استخدم بطاقة ذاكرة معتمدة.
•تأكد من األطراف نظيفة.
•تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح.

ةئلتمم ةركاذلا

احذف الصور أو أدخل بطاقة ذاكرة جديدة.

ال ميكن قراءة هذه
البطاقة.

لم يتم تهيئة بطاقة الذاكرة لالستعمال في
الكاميرا.
تقوم التهيئة بحذف جميع البيانات من بطاقة
البطاقة غير مهيئة.
الذاكرة .إذا كنت بحاجة إلى االحتفاظ بنسخ من
هل تود تهيئة البطاقة؟
أي صور ،احرص على اختيار لك واحفظ النسخ على
كمبيوتر أو وسيط آخر قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.
اختر معن واضغط زر  kلتهيئة بطاقة الذاكرة.
حدث خطأ أثناء حفظ الصورة.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة أو قم بتهيئة بطاقة
الذاكرة.

نفدت أرقام امللفات من الكاميرا.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة أو قم بتهيئة بطاقة
الذاكرة.

ال ميكن تعديل الصورة.

تأكد من أن الصور ميكن حتريرها.

ال ميكن تسجيل فيلم.

حدث خطأ انتهاء املهلة الزمنية أثناء حفظ الفيلم
على بطاقة الذاكرة.
اختر بطاقة ذاكرة ذات سرعة كتابة أكبر.

،10
F20

F ،105

23 ،10
،10
E107
،10
E107
E،26
F13

جرملا مسق

ال ميكن حفظ الصورة.

A

F20

E111

عرض
ال ميكن إعادة ضبط
ترقيم امللف.
الذاكرة ال حتتوي على
صور.
ال يحتوي امللف على
بيانات صورة.
جميع الصور مخفية.
ال ميكن حذف هذه
الصورة.

لعألل شالفلا زربا

السبب/احلل

ال ميكن إعادة ضبط ترقيم امللفات ألن الرقم
التسلسلي للمجلد قد وصل إلى احلد األقصى.
أدخل بطاقة ذاكرة جديدة أو قم بتهيئة بطاقة
الذاكرة.

،10
E107

أدخل بطاقة الذاكرة التي حتتوي على الصور.

10

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 أو حترير هذا امللف.
– –ال تتوافر صور لعرض الشرائح ،الخ.
– –ال توجد صور ميكن عرضها على شاشة اختيار
الصورة محددة للحذف.

الصورة محمية.
قم بتعطيل احلماية.

– –عندما يكون وضع املشهد هو
يئاقلت دهشم رايتخا ،ميكن التقاط الصورة
حتى إذا مت خفض الفالش ولكن الفالش لن
ينطلق.
– –عندما يكون وضع املشهد هو ةيليل ةروص أو
ةيفلخ ةءاضا مع ضبط  HDRعلى فاقيإ،
فيجب أن ترفع الفالش اللتقاط الصورة.

تعذر ضبط الساعة من لم يتم ضبط ساعة الكاميرا بشكل صحيح .قم
القمر الصناعي.
بتغيير املوقع أو الوقت وحدد املوقع مرة أخرى.

جرملا مسق

ال يوجد ملف A-GPS
في البطاقة.

.ثيدحتلا لشف

E112

A

لم يتم العثور على ملف  A-GPSالذي ميكن حتديثه
في بطاقة الذاكرة.
حتقق من العناصر التالية:
– –ما إذا كانت بطاقة الذاكرة مضمنة
– –ما إذا كان ملف  A-GPSمخزنًا في بطاقة
الذاكرة
– –ما إذا كان ملف  A-GPSاحملفوظ على بطاقة
الذاكرة أحدث من ملف  A-GPSاحملفوظ في
الكاميرا
صاحلا
– –ما إذا كان ملف  A-GPSال يزال
ً

ال ميكن حتديث ملف .A-GPS
تالفا .قم بتنزيل امللف من
قد يكون ملف A-GPS
ً
املوقع اإللكتروني مرة أخرى.

—

—
E90
E4

E،3
E7
—

—

E95

عرض

السبب/احلل

بطاقة الذاكرة غير مدمجة.
أدخل بطاقة الذاكرة.

أقصى عدد من أحداث بيانات التسجيل التي ميكن
حفظها كل يوم هو .36

ال ميكن حفظه في
البطاقة.

تعذر احلصول على التسجيل.

.حاتم ريغ لوصولا

تعذر على الكاميرا استقبال إشارة االتصال من
الهاتف الذكي .قم بتوصيل الكاميرا السلكيًا
باجلهاز الذكي مرة أخرى.
– –اضغط على زر q
– –املس أي جهاز ذكي متوافق مع  NFCبالكاميرا.
– –اختر كذ زاهجب لاصتالا في قائمة خيارات
.Wi-Fi

صتالا نكمي ال

انقطع توصيل .Wi-Fi

أقصى عدد من أحداث بيانات التسجيل التي ميكن
حفظها على بطاقة ذاكرة واحدة هو .100
استبدل بطاقة الذاكرة بأخرى جديدة أو احذف بيانات
التسجيل التي لم تعد مستخدمة من بطاقة
الذاكرة.

تعذر على الكاميرا إنشاء اتصال بينما هي تستقبل
إشارات االتصال من اجلهاز الذكي .اختر قناة أخرى
مختلفة لـ ةانق في تارايخ في قائمة خيارات
 Wi‑Fiوقم بإنشاء االتصال الالسلكي مرة أخرى.

—
E43
،10
E44

E،45
E92

E،45
E92

حدث خطأ أثناء االتصال بالطابعة.
قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وأعد توصيل كابل
.USB

حدث خلل في الدائرة الداخلية للكاميرا.
أوقف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وإعادة
إدخالها ،ثم تشغيل الكاميرا .إذا استمر اخللل
بالظهور ،فاتصل بالبائع أو مبمثل خدمة نيكون
معتمد.

F7

جرملا مسق

ماظنلا يف للخ

10

يتم إنهاء اتصال  Wi-Fiفي املواقف التالية:
– –ضعف االتصال.
– –مستوى شحن البطارية منخفض.
E،45
– –عند إدخال أو نزع أي كابل أو بطاقة ذاكرة.
استخدم بطارية مشحونة بالكامل ،افصل التلفاز أو E92
الكمبيوتر أو الطابعة وأعد إنشاء االتصال الالسلكي
مرة أخرى.

خطأ في العدسة .أعد
إذا استمر اخللل بالظهور ،فاتصل بالبائع أو مبمثل
احملاولة مرة ثانية بعد
إيقاف تشغيل الكاميرا خدمة نيكون معتمد.
وإعادة تشغيلها.
خلل في االتصاالت

A

E49

F7

E113

عرض

السبب/احلل

خلل في الطابعة :حتقق بعد حل املشكلة ،اختر فانئتسا واضغط زر k
من بيانات الطابعة.
الستئناف الطباعة*.

حمل حجم الورق احملدد ،اختر فانئتسا ،واضغط زر
خلل في الطابعة :حتقق
ّ
 kالستئناف الطباعة*.
من الورق.
خلل في الطابعة:
احتباس الورق.

قم بإخراج الورق احملتجز ،حدد فانئتسا واضغط زر
 kالستئناف الطباعة*.

خلل في الطابعة :نفد
الورق.

حمل حجم الورق احملدد ،اختر فانئتسا ،واضغط زر
ّ
 kالستئناف الطباعة*.

خلل في الطابعة :نفد
احلبر.

استبدل خرطوشة احلبر ،وحدد فانئتسا ثم اضغط
على زر  kالستئناف الطباعة*.

هناك مشكلة في حبر الطابعة.
خلل في الطابعة :حتقق
حتقق من احلبر ،وحدد فانئتسا ثم اضغط على زر k
من احلبر.
الستئناف الطباعة*.
خلل في الطابعة :ملف توجد مشكلة تتعلق مبلف الصورة املراد طباعتها.
حدد ءاغلا واضغط  kإللغاء عملية الطباعة.
تالف.

* انظر إلى الوثائق املرفقة مع طابعتك للمزيد من اإلرشادات واملعلومات.
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أسماء امللفات

يتم تخصيص أسماء ملفات لكل من الصور واألفالم كالتالي.

اسم امللفDSCN0001.JPG :
()3

( )1املعرف

( )2رقم امللف

( )3االمتداد

()2

()1

ال يظهر على شاشة الكاميرا.
– – :DSCNالصور الثابتة األصلية واألفالم والصور الثابتة التي مت
إنشاؤها بوظيفة حترير الفيلم.
– – :SSCNنسخ صورة صغيرة
– – :RSCNنسخ مقتصة
– – :FSCNالصور التي مت إنشاؤها بوظيفة حترير أخرى خالف القص
وصورة صغيرة ،واألفالم التي مت إنشاؤها بوظيفة حترير الفيلم

وانتهاءا بـ
بدءا من ""0001
ً
يتم تخصيصه على نحو تصاعديً ،
"."9999
– –يتم إنشاء مجلد جديد في كل مرة يتم فيها التقاط مجموعة
من الصور باستخدام تصوير بفاصل زمني ،ويتم حفظ الصور في
ذلك اجمللد بأرقام ملفات تبدأ من "."0001
يبني تنسيق امللف.
– – :.JPGصور ثابتة
– – :.MOVاألفالم

CCبيانات شعار احملفوظة على بطاقات الذاكرة

جرملا مسق

يتم حفظ بيانات التسجيل في مجلد "."NCFL
•تبدأ أسماء امللفات باحلرف " ،"Nثم "التاريخ (آخر رقمني من السنة والشهر واليوم بتنسيق
سنة/شهر/يوم" ،ثم "رقم التعريف (من  0إلى  9ومن  Aإلى  ")Zثم "االمتداد (.").log
مثال :سجل بيانات املوقع األول املُسجل في  15نوفمبر  2015هو N1511150.log
•ميكن تسجيل ما يصل إلى  36ملف في اليوم الواحد وما يصل إلى  100ملف على بطاقة
الذاكرة.
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الكماليات االختيارية
ةيراطبلا نحاش

ةيراطبلا نحاش MH-67P
متاما نحو  3ساعات و20
يستغرق شحن البطارية الفارغة ً
دقيقة.

درتملا رايتلا لوحم EH-67A
(يتم التوصيل كما هو موضح)

درتملا رايتلا لوحم

دعب نع مكحتلا ةدحو*
املرشح

قبل إغالق غطاء حجرة البطارية/فتحة بطاقة الذاكرة ،أدخل
كابل موصل الطاقة بالكامل داخل فتحة حجيرة البطارية .إذا
لم ميتد جزء من الكابل من الفتحات؛ فقد يتعرض الغطاء أو
الكابل للتلف أثناء محاولة إغالق الغطاء.
دعب نع مكحتلا ةدحو ML-L3

مرشح لولبي  67مم (منتج نيكون)

* يوصى بضبط وقت يئاقلت فاقيإ أطول (E )107عند استخدام وظيفة وحدة التحكم
عن بعد.

قد يختلف مدى التوافر باختالف الدولة أو املنطقة.
اطلع على موقعنا اإللكتروني أو منشوراتنا للحصول على أحدث املعلومات.

جرملا مسق
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التصوير باستخدام وحدة التحكم عن بعد
ML-L3

استخدم وحدة التحكم عن بعد ( ML-L3تتوفر على نحو منفصل) (E)116
لتحرير الغالق .اضبط ازتهالا ليلقت (E )104في قائمة اإلعداد على فاقيإ عند
استخدام حامل ثالثي األرجل لتثبيت الكاميرا.

1

1اضغط على زر االختيار املتعدد  J(.)n

2

2اختر وضع التحكم عن بعد واضغط على
زر .k

3

3قم بتأطير الصورة.

• :Zاضغط على زر اإلرسال على وحدة التحكم عن
بعد للتصوير فوريًا (تصوير فوري عن بعد).
•Z10s ( 10ثوان) و  Z2s( 2ثانية) :اضغط على
زر اإلرسال على وحدة التحكم عن بعد للتصوير
مع التأخير ملدة الثواني احملددة (التحكم عن بعد
واملؤقت الذاتي).
•إذا لم يتم الضغط على زر  kفي خالل ثوا ٍن قليلة ،يتم إلغاء االختيار.
10

جرملا مسق

25m 0s
840

F5.6

1/250
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4

4قم بتوجيه وحدة اإلرسال 
على مستقبل األشعة 
حتت احلمراء على الكاميرا
(A )1واضغط على زر
اإلرسال.

•اضغط على زر اإلرسال من
على مسافة  5متر أو أقل.
•في وضع تصوير فوري عن
بعد ،فور أن يصبح الهدف حتت التركيز البؤري ،يتم حترير الغالق.
•عند ضبط الوقت اخلاص باملؤقت الذاتي على ( Z10s 10ثوان) أو ( Z2s 2ثانية)،
يومض مصباح املؤقت الذاتي عندما يصبح الهدف حتت التركيز البؤري ،ثم يتوقف
مضاء قبل حترير الغالق بثانية واحدة تقريبًا .إليقاف
املصباح عن الوميض ويظل
ً
املؤقت الذاتي قبل التقاط الصورة ،اضغط زر اإلرسال مرة أخرى.
•في وضع التحكم عن بعد واملؤقت الذاتي ،يتم ضبط وضع التحكم عن بعد على Z
(تصوير فوري عن بعد) عند حترير الغالق.

استبدال البطارية لوحدة التحكم عن بعد ( ML-L3بطارية أيون
ليثيوم  3 CR2025فولت)

•عند تغيير بطارية وحدة التحكم عن بعد ،تأكد من وضع القطب املوجب ()+
والقطب السالب ( )-بالشكل الصحيح.
•احرص على قراءة واتباع التحذيرات الواردة في "من أجل سالمتك" (A.)vi

جرملا مسق

BBمالحظات حول وحدة التحكم عن بعد

•قد ال تعمل وحدة التحكم عن بعد حتى عند مسافة  5م أو أقل عند التصوير في ظروف
إضاءة خلفية.
•قد ال يتغير اإلعداد عند استخدام إعدادات معينة لوظائف أخرى.
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الوظائف الرئيسية ألدوات التحكم

للتصوير

أداة التحكم

الوظيفة الرئيسية
يقوم بتغيير وضع التصوير

A

24

قرص الوضع

مفتاح التحكم بالزوم

زر ترجيع الزوم سريعا

مفتاح التحكم بالزوم
اجلانبي

حترك نحو  g(( )iتقريب) لتكبير الهدف ،وحترك
نحو  f(( )hزاوية واسعة) للتصغير وعرض
منطقة أكبر.
يستخدم لتوسيع زاوية الصورة مؤقتًا
يستخدم لضبط الوظيفة املعينة في
بناجلا موزلاب مكحتلا صيصخت.
– –زوم :حترك نحو ( gتقريب) لتكبير الهدف،
وحترك نحو ( fزاوية واسعة) للتصغير
وعرض منطقة أكبر.
– –تركيز بؤري يدوي :عند ضبط وضع التركيز
البؤري على ( Eتركيز يدوي) ،قم بضبط
تركيز بؤري.

زر االختيار املتعدد

– –عندما يكون وضع التصوير هو  lأو :m
قم بتدوير زر االختيار املتعدد لضبط قيمة
الفتحة.

– –بينما يتم عرض شاشة اإلعداد:
حدد أحد العناصر باستخدام HIJK
أو عن طريق تدوير زر االختيار املتعدد؛ قم
بتطبيق االختيار بالضغط على زر .k

21

57 ،20
42 ،41
25
جرملا مسق

– –عند عرض شاشة التصوير:
يعرض شاشات اإلعداد التالية بالضغط
على:
	-أعلى (:)H ( mوضع الفالش)
	-يسار (:)J ( nمؤقت ذاتي/وحدة التحكم
عن بعد/مؤقت ابتسامة)
	-أسفل (:)I ( pوضع تركيز بؤري)
	-ميني (:)K ( oتعويض التعريض الضوئي)

20

32 ،30
50
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أداة التحكم

قرص التحكم

زر ( dالقائمة)

زر حترير الغالق

زر  b( eتسجيل فيلم)

زر ( wالوظيفة)
جرملا مسق

زر ( xالشاشة)
زر ( sالعرض)

زر  q()Wi-Fi
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الوظيفة الرئيسية
– –عندما يكون وضع التصوير هو :j
اضبط البرنامج املرن.
– –عندما يكون وضع التصوير هو  kأو :m
اضبط سرعة الغالق.

A
32 ،30
32 ،30

لعرض وإخفاء القائمة.

،51 ،49
،55 ،54
57

عند الضغط عليه حتى املنتصف (مبعنى ،إذا
توقفت عن الضغط عند شعورك مبقاومة
خفيفة) :يضبط التركيز البؤري والتعريض
الضوئي.
عند الضغط عليه بالكامل حتى النهاية
(مبعنى ،إذا قمت بالضغط على الزر بالكامل
ألسفل) :يحرر الغالق.

21 ،17

بدء وإيقاف تسجيل فيلم.

E32

عندما يكون وضع التصوير املستمر  jأو  kأو
 lأو  mأو :M
يقوم بعرض أو إغالق قوائم اإلعداد مثل
رمتسم أو ازتهالا ليلقت.

45

التبديل بني الشاشة ومعني املنظر.

19

لتبديل املعلومات املعروضة على الشاشة.

3

قم بتشغيل وظيفة  Wi-Fiووصل الكاميرا
باجلهاز الذكي.

،60
E45

الوظيفة الرئيسية

أداة التحكم
يعرض الصور.

A
22

زر ( cالعرض)
يحذف آخر صورة مت حفظها.

23

زر ( lحذف)

للعرض

أداة التحكم

زر ( cالعرض)

مفتاح التحكم بالزوم

– –العودة إلى وضع التصوير.

– –حترك نحو  g( )iلتقريب الصورة ،وحترك نحو
 f( )hلعرض الصور كصور مصغرة أو
التقومي.

– –عدل مستوى الصوت لعرض الفيلم.

– –بينما تظهر شاشة العرض :قم بتغيير
الصورة املعروضة بالضغط على أعلى (،)H
أو يسار على ( ،)Jأو أسفل على ( ،)Iأو
ميني على ( ،)Kأو عن طريق تدوير زر االختيار
املتعدد.

– –بينما يتم عرض شاشة اإلعداد :حدد أحد
العناصر باستخدام HIJ Kأو عن طريق
تدوير زر االختيار املتعدد.

– –بينما يتم عرض الصورة املكبرة :قم بتحريك
منطقة العرض.

22
22

E،23
E24
E36
22

50
E23

جرملا مسق

زر االختيار املتعدد

الوظيفة الرئيسية

– –عند تشغيل الكاميرا ،اضغط مع االستمرار
على هذا الزر لتشغيل الكاميرا في وضع
العرض.

A
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أداة التحكم

الوظيفة الرئيسية

– –يعرض صور أحادية لتتابع ما في وضع عرض
إطار كامل.

– –تنقل في الصورة التي مت التقاطها بواسطة
بانوراما سهلة.

– –عرض األفالم.

زر ( kتطبيق االختيار)

A
،56
E25

E12
E32

– –للتبديل بني عرض صور مصغرة أو مكبرة إلى
وضع عرض إطار كامل.

E،23
E24

يقوم بتغيير معدل التكبير إلحدى الصور
املكبرة.

E23

– –بينما يتم عرض شاشة اإلعداد ،قم بتطبيق
االختيار.

50

قرص التحكم

زر ( dالقائمة)

لعرض وإخفاء القائمة.

55 ،49

يحذف الصور.

23

زر ( lحذف)
زر ( xالشاشة)
جرملا مسق

زر ( sالعرض)

زر  q()Wi-Fi
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التبديل بني الشاشة ومعني املنظر.

19

لتبديل املعلومات املعروضة على الشاشة.

3

قم بتشغيل وظيفة  Wi-Fiووصل الكاميرا
باجلهاز الذكي.

،60
E45

أداة التحكم

زر حترير الغالق

الوظيفة الرئيسية

العودة إلى وضع التصوير.

A

—

زر  b( eتسجيل فيلم)

جرملا مسق
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العناية باملنتج

التزم باالحتياطات املبينة أدناه باإلضافة إلى التحذيرات الواردة في باب "من أجل
سالمتك" (A )viii-viعند استخدام أو تخزين اجلهاز.

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 جافًا

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 أو تخزين هذا اجلهاز بجوار أجهزة تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية قوية
أو حقول مغناطيسية .القيام بذلك قد يؤدي 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.

رهفلاو ةينف تاظحالم

F2

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 ذاكرة املنتج أو الدوائر
الكهربية الداخلية.

مالحظات حول الشاشة

•تتم صناعة الشاشات ووحدات معني املنظر اإللكترونية بتقنيات عالية الدقة بحيث يكون
تالفا أو مفقودًا.
ما ال يقل عن 99.99 %من البكسالت فعاالً ،وما ال يزيد عن 0.01 %منها
ً
دائما (أبيض أو أحمر أو أزرق
ومن ثم فإن تلك العروض قد حتتوي على بكسالت تكون مضاءة
ً
دائما (سوداء) ،وهذا ال يعد خلال ً وظيفيًا وليس له تأثير على الصور
أو أخضر) أو مظلمة
ً
التي يتم تسجيلها بواسطة اجلهاز.
•قد يكون من الصعب رؤية الصور املعروضة على الشاشة في اإلضاءة الساطعة.
•ال تضغط على الشاشة ،حيث قد 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.

ال تثبت حلقة زيادة متوافرة جتاريًا ،إلخ .إلى العدسة

تثبيت كماليات أخرى خالف غطاء العدسة املرفق أو مرشح نيكون اللولبي  67مم ،قد يتسبب
في حدوث عطل وظيفي.

البطارية

احتياطات االستخدام

•الحظ أن البطارية قد تصبح ساخنة بعد االستخدام.
•ال تستخدم البطارية في درجات حرارة محيطة أقل من  0درجة مئوية أو أعلى من  40درجة
مئوية حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف أو قصور في األداء.
•إذا الحظت أية أمور غير طبيعية ،مثل فرط احلرا رة ،خروج دخان أو رائحة غير عادية من
الكاميرا أو شاحن البطارية ،فتوقف عن االستخدام فورًا وقم باستشارة بائع التجزئة لديك
أو ممثل خدمة نيكون معتمد.
•بعد إزالة البطارية من الكاميرا أو شاحن البطارية االختياري ،ضع البطارية في حاوية
بالستيكية ،الخ .بغرض عزلها.

شحن البطارية

رهفلاو ةينف تاظحالم

حتقق من مستوى شحن البطارية قبل استخدام الكاميرا وقم باستبدال أو شحن البطارية
إذا لزم األمر.
•اشحن البطارية في مكان داخلي تتراوح درجة حرارته احمليطة من  5إلى  35درجة مئوية قبل
االستخدام.
•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 ،فلن يتم شحن البطارية في درجات حرارة أقل من  0درجة مئوية أو
أعلى من  50درجة مئوية.
•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 خلال ً وظيفيًا.

حمل بطاريات احتياطية

احمل معك بطاريات احتياطية كاملة الشحن كلما كان ذلك ممكنًا عند القيام بالتصوير في
املناسبات الهامة.

F3

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 اجلوء دافئًا ،قد تسترد البطارية الباردة بعض
الشحن فيها.

أطراف البطارية

قد حتول األوساخ التي تصيب أطراف البطارية دون أداء الكاميرا لوظيفتها .إذا تعرضت أطراف
جيدا بقطعة قماش جافة ونظيفة قبل االستخدام.
البطارية لألوساخ ،فامسحها
ً

شحن بطارية فارغة

وعند تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها والبطارية املوجودة بها فارغة فقد يؤدي ذلك إلى
تقليل فترة عمر البطارية .اشحن البطارية الفارغة قبل االستخدام.

تخزين البطارية

دائما بإزالة البطارية من الكاميرا أو شاحن البطارية االختياري في حالة عدم
•• قم
ً
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
متاما عن العمل.
ً
متاما قبل إعادتها للتخزين.
•أعد شحن البطارية مرة كل ستة أشهر على األقل وفرّغها ً
•ضع البطارية في حاوية بالستيكية ،الخ .وذلك لعزلها واحفظها في مكان بارد .ينبغي
تخزين البطارية في مكان جاف تتراوح درجة حرارته من  15إلى  25درجة مئوية .ال تخزن
البطارية في أماكن حارة أو شديدة البرودة.

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

رهفلاو ةينف تاظحالم
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استبدل البطارية عندما تتوقف عن االحتفاظ بالشحن .تعتبر البطاريات املستعملة موردًا
وفقا للوائح احمللية.
قيما للطاقة .يرجى إعادة تدوير البطاريات املستعملة ً
ً

محول التيار املتردد اخلاص بالشحن

•محول التيار املتردد اخلاص بالشحن طراز /EH-71P EH-73Pمخصص لالستخدام مع
األجهزة املتوافقة فقط .ال تستخدمه مع جهاز من أي طراز أو موديل آخر.
•ال تستخدم كابل  USBآخر خالف  .UC-E21فاستخدام كابل  USBآخر خالف UC-E21
قد يؤدي إلى زيادة احلرارة أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
متاما ،حتت أي ظرف ،استعمال طراز أو موديل آخر من محول التيار املتردد خالف محول
•جتنب ً
التيار املتردد اخلاص بالشحن طراز /EH-71P EH-73Pوال تستخدم محول  USBخاص
بالشحن متوفر جتاريًا أو شاحن بطارية خاص بهاتف محمول .عدم االلتزام بهذا االحتياط
قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو إتالفها.
متوافقا مع املآخذ الكهربية ذات تيار متردد بقوة 240-100
•يعد /EH-71PEH-73P
ً
فولت،
 60/50هرتز .عند االستخدام في دول أخرى ،استخدم مهايئ قابس (متوافر جتاريا ً) حسبما
يستلزم األمر .ملزيد من املعلومات حول مهايئات القابس ،استشر وكيل السفر خاصتك.

بطاقات الذاكرة

احتياطات االستخدام

•استخدم بطاقات الذاكرة  Secure Digital( )SDفقط .انظر "بطاقات الذاكرة التي ميكن
استخدامها" (F )20ملعرفة بطاقات الذاكرة املوصى بها.
•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 املوجودة في بطاقة الذاكرة .تأكد من عمل نسخ من أية صور ترغب في
االحتفاظ بها قبل تهيئة بطاقة الذاكرة.
•إذا ظهرت رسالة ؟ةقاطبلا ةئيهت دوت له .ةئيهم ريغ ةقاطبلا عند تشغيل الكاميرا،
فإنه يجب تهيئة بطاقة الذاكرة .عند وجود أية بيانات ال ترغب في حذفها ،حدد لك .انسخ
البيانات الضرورية إلى الكمبيوتر ،إلخ .إذا كنت ترغب في تهيئة بطاقة الذاكرة ،حدد معن.
سيتم عرض مربع حوار التأكيد .لبدء التهيئة ،اضغط زر .k
•ال تقم بالعمليات التالية أثناء التهيئة أو كتابة البيانات في بطاقة الذاكرة أو حذفها منها
أو أثناء نقل البيانات إلى احلاسوب .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 بإطفاء الكاميرا.
	-افصل محول التيار املتردد.

رهفلاو ةينف تاظحالم
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التنظيف والتخزين

التنظيف

ال تستخدم الكحول أو التنر أو أية عناصر كيميائية متطايرة أخرى.

مالعدسة/
معني املنظر

الشاشة

اجلسم

التخزين

رهفلاو ةينف تاظحالم
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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.
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 كي ال تضغط على الشاشة بشدة.

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 قليال ً مباء نقي وجففها بعناية
شديدة .الحظ أن دخول عناصر غريبة داخل الكاميرا قد يؤدي إلى
حدوث خلل ال يدخل حتت نطاق الضمان.

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:
•األماكن سيئة التهوية أو املعرضة لدرجة رطوبة تتجاوز 60%
•في أماكن معرضة لدرجات حرارة أقل من  -10درجة مئوية أو أعلى من  50درجة
مئوية
•بجوار أجهزة تصدر حقول كهرومغناطيسية قوية مثل أجهزة التلفاز والراديو.
لتخزين البطارية ،التزم باالحتياطات الواردة في "البطارية" (F )3في "العناية باملنتج"
(F.)2

حتري اخللل واصالحه

إذا لم تنجح الكاميرا في أداء وظائفها كما هو متوقع ،ارجع إلى قائمة املشاكل
الشائعة أدناه قبل استشارة البائع لديك أو ممثل خدمة نيكون معتمد.

مشاكل الشاشة واإلعدادات والطاقة
املشكلة

الكاميرا قيد
التشغيل لكنها ال
تستجيب.

ال ميكن تشغيل
الكاميرا.

يتم إيقاف تشغيل
الكاميرا بدون حتذير.

السبب/احلل

•انتظر حتى انتهاء التسجيل.
•إذا استمرت املشكلة ،أوقف تشغيل الكاميرا.
إذا تعذر إيقاف تشغيل الكاميرا ،أزل البطارية أو
البطاريات وأعد إدخالها أو ،إذا كنت تستخدم محول
تيار متردد ،قم 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.
نفدت شحنة البطارية.
•يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة
(وظيفة إيقاف تلقائي).
•قد ال تعمل البطارية والكاميرا بشكل سليم في
درجات احلرارة املنخفضة.

•ارتفعت حرارة األجزاء الداخلية في الكاميرا .اترك
الكاميرا مطفأة حتى تبرد األجزاء الداخلية ،ثم حاول
تشغيلها مجددًا.
•الكاميرا في وضع اإليقاف.
•نفدت شحنة البطارية.

الشاشة أو معني
املنظر فارغ.

•ال ميكنك تشغيل معني املنظر والشاشة كليهما في
نفس الوقت .قد يستغرق األمر بعض الوقت للتبديل
بني الشاشة ومعني املنظر.
•الكاميرا متصلة بتلفاز ،أو كمبيوتر.

•تصوير بفاصل زمني أو تصوير فيلم سريع قيد التنفيذ.
•الكاميرا واجلهاز الذكي متصالن باستخدام اتصال
 Wi-Fiويتم تشغيل الكاميرا بواسطة وحدة التحكم
عن بعد.

—
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•يتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا حلفظ الطاقة
(وظيفة إيقاف تلقائي).

A

—
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املشكلة
أصبحت الكاميرا
ساخنة.

السبب/احلل

قد تصبح الكاميرا ساخنة عند استخدامها لفترة طويلة
في تصوير األفالم ،أو عند استخدامها في بيئات حارة؛ وال
يعد ذلك خلال ً وظيفيًا.
•تأكد من جميع التوصيالت

•عند توصيل الكاميرا بالكمبيوتر ،فقد ال تقوم بالشحن
لألسباب املبينة أدناه.
	-فاقيإ مت حتديده خليار رتويبمكلاب نحش في
قائمة اإلعداد.

يتعذر شحن
البطارية التي
مت إدخالها في
الكاميرا.

	-يتوقف شحن البطارية إذا مت إطفاء الكاميرا.

	-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.

A
—
11
58 ،49
—

15 ،14

	-قد يتوقف شحن البطارية إذا حتول الكمبيوتر إلى
وضع السكون.
وفقا ملواصفات الكمبيوتر وإعداداته وحالته ،فقد
	ً -
يتعذر شحن البطارية.

تعذر قراءة الشاشة.
الصورة في معني
املنظر يصعب
رؤيتها.
رهفلاو ةينف تاظحالم

يومض  Oعلى
الشاشة.

تاريخ ووقت
التسجيل غير
صحيحني.
ال يتم عرض أية
معلومات على
الشاشة.

F8

•الضوء احمليط ساطع للغاية .انتقل إلى مكان أكثر
عتمة أو استخدم معني املنظر.
•اضبط سطوع الشاشة.

•الشاشة متسخة .قم بتنظيف الشاشة.
اضبط معني املنظر باستخدام أداة التحكم بتعديل
الديوبتر.
•في حالة عدم ضبط ساعة الكاميرا ،تومض  Oعلى
شاشة التصوير ،ويتم ضبط الصور واألفالم احملفوظة
قبل ضبط الساعة بتاريخ " "00000000:0000:00و
" "00000000:0000:00على الترتيب .اضبط التاريخ
والساعة الصحيحني لـ خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم
في قائمة اإلعداد.

•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.
قد تكون معلومات التصوير والصورة مخفية .اضغط زر
 sحتى تظهر املعلومات.

—
—
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57 ،49
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املشكلة

خيراتلا متخ غير
متوافر.

ال يتم ختم التاريخ
على الصور حتى
ولو مت متكني
خيراتلا متخ.
يتم عرض شاشة
إعداد منطقة
التوقيت والتاريخ
عند تشغيل
الكاميرا.

إعادة ضبط إعدادات
الكاميرا.
لملا ميقرت ةداعإ
ال ميكن إجراؤه.
يصدر صوت عن
الكاميرا.

السبب/احلل

خيراتلاو تيقوتلا ةقطنم لم يتم ضبطها في قائمة
اإلعداد.
•ال يدعم وضع التصوير احلالي خيراتلا متخ.

•يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد وظيفة ختم
التاريخ.

A
57 ،49
57 ،49
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•ال ميكن ختم التاريخ على األفالم.

نفدت طاقة البطارية االحتياطية؛ متت استعادة جميع
اإلعدادات لقيم التهيئة املبدئية.

رغم إنشاء مجلد جديد على بطاقة الذاكرة من خالل
إعادة ترقيم امللف ،إلخ ،.فإنه إذا وصل رقم التتابع السم
اجمللد (والذي ال يظهر على الكاميرا) إلى احلد األقصى
(" ،)"999ال ميكن إعادة الضبط .استبدل بطاقة الذاكرة ،أو
هيئ بطاقة الذاكرة.

عند ضبط  عضوضو على AFاد  AFأو خالل بعض أوضاع
التصوير ،قد يصدر صوت مسموع عن الكاميرا عندما
تكون في وضع التركيز.

—

،15
F8

،58 ،49
E109
،49 ،24
54 ،52

مشكالت التصوير
املشكلة

افصل كابل  HDMIأو كابل USB

•عند عرض القوائم ،اضغط على زر .d
ال ميكن التقاط صور
أو تسجيل أفالم.

61

•عندما تكون الكاميرا في وضع العرض ،اضغط زر  cأو 22 ،1
اضغط على زر حترير الغالق أو على زر  b(.)e
50

•عندما يكون وضع املشهد هو ةيليل ةروص أو
ةيفلخ ةءاضا مع ضبط  HDRعلى فاقيإ ،أبرز
الفالش لألعلى.

،18
E،3
E7

•نفدت شحنة البطارية.

،11 ،10
F3

•يتم شحن الفالش عندما يومض .q

•أدخل بطاقة ذاكرة بها مساحة فارغة كافية.

رهفلاو ةينف تاظحالم

ال ميكن التبديل إلى
وضع التصوير.

السبب/احلل

A

36

—

F9

املشكلة

لم تتمكن الكاميرا
من التركيز.

السبب/احلل

•الهدف قريب للغاية .جرب التصوير باستخدام وضع
املشهد يئاقلت دهشم رايتخا أو برقم ،أو وضع
التركيز البؤري تكبير مقرب.

•يصعب التركيز على الهدف.

E20

•إعداد وضع التركيز البؤري غير صحيح .حتقق من اإلعداد 41 ،40
أو قم بتغييره.
•اضبط  ةدعاسمسم في قائمة اإلعداد على يئاقلت.

57 ،49

•مت ضبط وضع التركيز البؤري على ( Eتركيز يدوي).

42 ،40

•الهدف ليس في منطقة التركيز البؤري عند الضغط
على زر حترير الغالق حتى املنتصف.
•أطفئ الكاميرا ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

قد تظهر الشرائط امللونة عند تصوير أهداف بأمناط
متكررة (مثال ،ستائر النوافذ)؛ وهذا ال يعد خلال ً وظيفيًا.
لن تظهر الشرائط امللونة في الصور امللتقطة
تظهر شرائط
ملونة على الشاشة أو األفالم املسجلة .ومع ذلك ،عند استخدام
 رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو  ،HS 480/4HSفقد
عند التصوير.
تتم رؤية الشرائط امللونة في الصور امللتقطة أو األفالم
املسجلة.
•استخدم الفالش.

•قم بتمكني تقليل االهتزاز.
الصور غير واضحة.

رهفلاو ةينف تاظحالم

تظهر لطخات
ساطعة في الصور
امللتقطة بواسطة
الفالش.
الفالش ال ينطلق.
ال ميكن استخدام
الزوم الرقمي.

F10

A
،25 ،24
،40
E،4
E5

•استخدم ( Dاختيار أفضل لقطة) في رمتسم.
•استخدم حامل ثالثي االرجل لتثبيت الكاميرا
(استخدام املؤقت الذاتي في نفس الوقت يكون أكثر
فعالية).
يعكس الفالش اجلزيئات املوجودة في الهواء .قم بخفض
الفالش ،واضبط وضع الفالش على ( Wإيقاف).
•يتم حتديد وضع تصوير ال ميكن فيه إطالق الفالش.
•يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد الفالش.

•مت ضبط يمقر موز على فاقيإ في قائمة اإلعداد.

•ال ميكن استخدام زوم رقمي مع أوضاع تصوير معينة أو
عند استخدام إعدادات معينة في الوظائف األخرى.

،49 ،17
52
—

—

36 ،18
57 ،49

،52 ،49
E6
38

36
E15
46

57 ،49

57 ،48

املشكلة
ةروصلا مجح غير
متوافر.

السبب/احلل

•يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد اخليار
ةروصلا مجح.

•عند ضبط وضع املشهد على ةلهس اماروناب ةروص،
يكون حجم الصورة ثابتًا.

فاقيإ مت حتديده خليار قلاغلا توص في توصلا تادادعإ
لم يصدر صوت عند
في قائمة اإلعداد .ال يصدر أي صوت مع بعض أوضاع
حترير الغالق.
وإعدادات التصوير ،حتى عند اختيار ليغشت.
ضوء مساعدة
التركيز البؤري
التلقائي ال يضيء.
تظهر الصور
ملطخة.

تظهر بقع ساطعة
في الصورة.

الشاشة متسخة .قم بتنظيف العدسة.

حيث إن الهدف معتم ،فإن سرعة الغالق تكون أبطأ من
الالزم أو حساسية  ISOعالية عن الالزم .ميكن تقليل
الضوضاء عن طريق:
•استخدام الفالش

•تخصيص إعداد حساسية  ISOأقل.

عند التصوير على سرعة غالق بطيئة في وضع تعريض
ضوئي متعدد ،قد تظهر ضوضاء (بقع ساطعة) في
الصور التي مت حفظها.

،51 ،49
E6

36 ،18
52 ،49
—
16

F17

•اضبط تعويض التعريض الضوئي.

44

•الهدف خلفيته مضاءة .ارفع الفالش ،أو اضبط وضع
املشهد على ةيفلخ ةءاضا مع ضبط  HDRعلى
فاقيإ.

،18
E7

•قم بزيادة حساسية .ISO

52 ،49

اضبط تعويض التعريض الضوئي.

44

استخدام أي وضع مشهد آخر خالف ةيليل ةروص ،وغير
وضع الفالش إلى أي إعداد خالف ( Vتلقائي مع تقليل
حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراء) وحاول التقاط
الصورة مرة أخرى.

،36
E15

رهفلاو ةينف تاظحالم

ظهرت نتائج غير
متوقعة عند
ضبط الفالش على
( Vتلقائي مع
تقليل حدوث العني
احلمراء).

،49 ،46
57

F6

•نافذة الفالش محجوبة.

جدا
الصور ساطعة ً
(زيادة تعرض).

E10

57 ،49

•الهدف جتاوز املدى اخلاص بالفالش.
جدا
الصور معتمة ً
(تعريض منخفض).

46

مت حتديد فاقيإ خليار  ةدعاسمسم في قائمة اإلعداد.
حتى مع حتديد يئاقلت ،قد ال يضيء ضوء مساعدة
بناء على موضع منطقة التركيز
التركيز البؤري التلقائي ً
البؤري أو وضع املشهد احلالي.

األلوان غير طبيعية .لم يتم ضبط توازن البياض أو تدرج اللون بشكل صحيح.
يظهر وحدات
بكسل ساطعة
عشوائية املسافات
("ضوضاء") في
الصورة.

A

F11

املشكلة
لم يتم تلطيف
درجات البشرة.

السبب/احلل

•في بعض أحوال التصوير ،قد ال يتم تلطيف درجات
بشرة الوجه.
•بالنسبة للصور التي بها  4وجوه أو أكثر ،جرب
استخدام ةرشبلا فيطلت في قائمة العرض.

قد يستغرق حفظ الصور املزيد من الوقت في احلاالت
التالية:

•حينما تكون وظيفة تقليل الضوضاء قيد التشغيل

•عند ضبط وضع الفالش على ( Vتلقائي مع تقليل
حدوث العني احلمراء/تقليل العني احلمراء).
•عند التقاط الصور في أوضاع املشهد التالية.
	-ةلومحم في يليل يعيبط رظنم

يستغرق حفظ
الصور بعض الوقت.

	-ءاضوضلا ليلقت عباتت في يعيبط رظنم أو
برقم

—

37

E3

E،4
E5

	-ةيفلخ ةءاضا (عند ضبط  HDRعلى ليغشت)
	-مت ضبط رمتسم في قائمة التصوير
على  رمتسممت سمتسمطا 120  H:رمتسم أو
 رمتسممت سمسماطا 60  H:رمتسم

52 ،49

•عند استخدام مؤقت ابتسامة أثناء التصوير

•عند استخدام  D‑Lightingنشطة أثناء التصوير

•عند استخدام تعريض ضوئي متعدد أثناء التصوير

رهفلاو ةينف تاظحالم

عند التصوير باستخدام اضاءة خلفية أو عندما يكون
هناك مصدر ضوء شديد القوة (مثال ضوء الشمس)
تظهر قطاعات
داخل اإلطار ،قد تظهر قطاعات لها شكل اخلامت أو ألوان
لها شكل اخلامت أو
قوس قزح (تشوه الصورة).
ألوان قوس قزح على
قم بتغيير موضع مصدر الضوء ،أو قم بتأطير الصورة
الشاشة أو الصور.
بحيث ال يدخل مصدر الضوء ضمن اإلطار ،وحاول مرة
أخرى.

F12

55 ،49

E7

	-ةلهس اماروناب ةروص

تعذر اختيار أحد
اإلعدادات/إلغاء
متكني إعداد محدد.

A
E20

تبعا لوضع التصوير.
•ال تتوافر عناصر قائمة بعينها ً
تظهر عناصر القائمة التي ال ميكن اختيارها باللون
الرمادي.

•يتم متكني إحدى الوظائف التي تقيد الوظيفة احملددة.

E10

39

52 ،49

52 ،49

—

49
—

مشاكل العرض
املشكلة

السبب/احلل

ال ميكن عرض امللف.

•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.

•قد يتعذر على هذه الكاميرا عرض الصور احملفوظة
بواسطة موديل أو طراز آخر من الكاميرات الرقمية.

•ال ميكن عرض امللفات أثناء بدء تصوير بفاصل زمني.

•بعض الصور يتعذر حتريرها .قد ال يتم حترير الصور التي
مت حتريرها بالفعل مرة أخرى.
ال ميكن حترير الصورة.

ال ميكن تدوير
الصورة.

ال يتم عرض الصور
على التلفاز.

•ال توجد مساحة فارغة كافية على بطاقة الذاكرة.
•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 آخر من الكاميرات الرقمية.
•الكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر أو طابعة.
•ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.
•الكاميرا في وضع اإليقاف.

ال يبدأ
Nikon Transfer 2
عند توصيل
الكاميرا بكمبيوتر.

ال تظهر شاشة
 PictBridgeعند
توصيل الكاميرا
بطابعة.

•كابل  USBغير متصل بشكل صحيح.
•لم يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا.

•لم يتم ضبط الكمبيوتر ليبدأ تشغيل
 Nikon Transfer 2تلقائيًا .ملزيد من املعلومات حول
 ،Nikon Transfer 2راجع معلومات التعليمات
املوجودة في .ViewNX-i

—
—
52 ،49

—

E،12
E26
—

—

—
—
—
—

،58 ،49
61

،61
E53
—
—

رهفلاو ةينف تاظحالم

•نفدت شحنة البطارية.

A

مع بعض أنواع الطابعات املتوافقة مع  ،PictBridgeقد
ال تظهر شاشة بدء  PictBridgeوقد يتعذر عليها طباعة
58 ،49
الصور عند حتديد يئاقلت خليار رتويبمكلاب نحش في
قائمة اإلعداد .اضبط رتويبمكلاب نحش على فاقيإ
وأعد توصيل الكاميرا بالطابعة.

F13

املشكلة

لم يتم عرض الصور
املراد طباعتها.
ال ميكن اختيار حجم
الورق بواسطة
الكاميرا.

السبب/احلل

A

ال حتتوي بطاقة الذاكرة على أي صور.

—

ال ميكن استخدام الكاميرا الختيار حجم الورق في املواقف
التالية ،حتى عند الطباعة من طابعة متوافقة مع
 .PictBridgeاستخدم الطابعة الختيار حجم الورق.
•ال تدعم الطابعة أحجام الورق اخملصصة بواسطة
الكاميرا.
•حتدد الطابعة حجم الورق تلقائيًا.

—

وظائف بيانات املوقع
املشكلة
ال ميكن حتديد املوقع
أو يستغرق حتديد
املوقع الكثير من
الوقت.

السبب/احلل

•قد ال تتمكن الكاميرا من حتديد املوقع في بعض بيئات
التصوير .الستخدام وظائف بيانات املوقع ،استخدم
الكاميرا في مكان مفتوح قدر اإلمكان.
•عند إجراء عملية حتديد املوقع ألول مرة أو عندما يتعذر
إجراء عملية حتديد املوقع ملدة ساعتني ،فقد يستغرق
احلصول على بيانات املوقع عدة دقائق.

ال ميكن تسجيل
بيانات املوقع على
الصور امللتقطة.

عند عرض  zأو  yعلى شاشة التصوير ،ال يتم تسجيل
بيانات املوقع .قبل التقاط الصور ،حتقق من استقبال
بيانات املوقع.

اسم املوقع املسجل
يختلف عن االسم
املقصود أو لم يتم
عرضه.

لم يتم تسجيل اسم املعالم املطلوبة أو قد يكون قد مت
تسجيل اسم مختلف للمعالم.

الفرق بني موقع
التصوير الفعلي
وبيانات املوقع
املسجلة.

رهفلاو ةينف تاظحالم

F14

قد حتيد بيانات املوقع املكتسب عن بعض بيئات التصوير.
عندما ال يكون هناك فرق كبير في اإلشارات الواردة من
أقمار حتديد املواقع الصناعية ،فقد يكون هناك انحراف
مبسافة تصل إلى نحو عدة مئات من األمتار.

A
E40
E40

59

E40

—

املشكلة

ال ميكن حتديث ملف
.A-GPS

تعذر حتديد
ليجستلا ءاشنا
في قائمة خيارات
بيانات املوقع.
تعذر حتديد
ليجستلا ءدب.

السبب/احلل

•حتقق من العناصر التالية.
	-ما إذا كانت بطاقة الذاكرة مضمنة
	-ما إذا كان ملف  A-GPSمخزنًا في بطاقة الذاكرة
	-ما إذا كان ملف  A-GPSاحملفوظ على بطاقة
الذاكرة أحدث من ملف  A-GPSاحملفوظ في
الكاميرا
صاحلا
	-ما إذا كان ملف  A-GPSال يزال
ً
تالفا .قم بتنزيل امللف من
•قد يكون ملف A-GPS
ً
املوقع اإللكتروني مرة أخرى.
لم يتم ضبط الساعة.
ضبط التاريخ والوقت.
•عند ضبط بيانات قوملا تانايب ليجست في
قائمة خيارات بيانات املوقع على فاقيإ.

•تقوم الكاميرا بتسجيل البيانات .لتسجيل بيانات
جديدة ،اختر ليجستلا ءاهنا ،وقم بإنهاء التسجيل
الذي يتم تسجيله حاليًا.
•تأكد من أن بطاقة الذاكرة مدمجة في الكاميرا.

ال ميكن حفظ بيانات
التسجيل.

•ميكن تسجيل بيانات ملا يصل إلى  36حدثًا في اليوم
الواحد.
•تعذر احلصول على التسجيل.

•إجمالي عدد أحداث بيانات التسجيل التي ميكن
حفظها على بطاقة ذاكرة واحدة هو  .100احذف
بيانات التسجيل التي لم تعد مطلوبة من بطاقة
الذاكرة أو استبدل بطاقة الذاكرة بأخرى جديدة.

A
—

E95

57 ،49
E39
،49
E44
—

—

E43

،49
E44

رهفلاو ةينف تاظحالم

F15

املواصفات

اريماك COOLPاريماك COOLPIX P9اريماك

النوع

عدد وحدات بكسل الفعالة
مستشعر الصورة
العدسة
الطول البؤري
الرقم البؤري
البنية
تكبير زوم رقمي
تقليل االهتزاز
تركيز بؤري تلقائي ()AF

نطاق التركيز البؤري

اختيار منطقة التركيز
البؤري
رهفلاو ةينف تاظحالم

معني املنظر
مدى تغطية اإلطار (وضع
التصوير)
تغطية اإلطار (وضع
العرض)
شاشة
مدى تغطية اإلطار (وضع
التصوير)
تغطية اإلطار (وضع
العرض)

F16

ةجمدم ةيمقر اريماك
 16.0مليون (قد تقلل معاجلة الصورة من
عدد وحدات بكسل الفعالة).
جهاز ثنائي الشحنات  1/2.3بوصة؛ إجمالي عدد وحدات
البكسل  16.76مليون بكسل تقريبًا
عدسة  NIKKORذات تكبير بصري ×83
من  357 - 4.3مم (زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة 
 2000-24مم في تهيئة  35مم [)]135
f/2.8-6.5
 16عنصر في  12مجموعة ( 5عنصر عدسة  EDو 1عناصر 
عدسة  EDفائقة)
يصل إلى ( ×4زاوية الصورة تعادل تلك اخلاصة بعدسة 
 8000مم تقريبًا في تهيئة  35مم [)]135
حتريك العدسة بسالسة (صور ثابتة)
تركيبة حتريك العدسة بسالسة وتقليل االهتزاز اإللكتروني
( VRأفالم)
تركيز بؤري تلقائي الكتشاف التباين

– – ا[]W 50 :سم تقريبًا ،¥ -
[]T 5.0 :م تقريبًا ¥ -
– –وضع تكبير مقرب 1 :سم تقريبًا إلى ( ¥موضع زاوية 
واسعة)
(جميع املسافات يتم قياسها من منتصف السطح األمامي
للعدسة)
اكتشاف هدف  ،AFاالولوية للوجه ،يدوي (بقعي) ،يدوي
(عادي) ،يدوي (عريض) ،متابعة الهدف
معني املنظر اإللكتروني 0.5 ،سم تقريبًا ( 0.2بوصة) ،شاشة 
 LCDمعادلة  921ألف نقطة مع وظيفة تعديل الديوبتر
ا
( 3
—  - +1م)-1
100 %أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)

100 %أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)
شاشة ،TFT LCD  921ألف نقطة ()RGBW 7.5 ،سم
( 3بوصة) تقريبًا ،بزاوية صورة عريضة مزودة بطبقة مقاومة 
لالنعكاسات و 6مستويات لضبط السطوع ،شاشة TFT
 LCDمتغيرة الزاوية
100 %أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)
100 %أفقيًا ورأسيًا تقريبًا (مقارنة بالصورة الفعلية)

التخزين
الوسائط
نظام امللفات
تنسيقات امللفات

حجم الصورة(بالبكسل)

حساسية ISO
(حساسية اخلرج القياسية)
تعريض ضوئي
وضع معايرة
حتكم بالتعريض الضوئي
غالق

الفتحة
املدى
مؤقت ذاتي
فالش داخلي
املدى (تقريبًا)م
(حساسية  :ISOتلقائي)
حتكم بالفالش
قيمة درجة إضاءة الفالش

– –ISO 100 — 1600
– –،ISO 3200 ( 6400متوفر عند استخدام وضع  jأو k
أو  lأو m)
– –( Hi 1يكافئ ( )ISO 12800متوافر عند استخدام
 وذ نوللا يداحأاحأ يداحأ في وضع املؤثرات اخلاصة)

مصفوفة أو قياس املنتصف أو بقعي.
تعريض ضوئي تلقائي مبرمج مع برنامج مرن ،غالق-أولوية
تلقائية ،فتحة-أولوية تلقائية ،يدوي ،تصحيح التعريض
الضوئي ،تعويض التعريض الضوئي (- —2.0  EV +2.0في
خطوات لـ  1/3)EV
غالق ميكانيكي وغالق  CMOSإلكتروني
– –*1/4000  1 -ثانية
– –- *1/4000  15ثانية (عندما تكون حساسية  ISOعلى
 100في وضع )m
* عند ضبط قيمة الفتحة بني ( f/8نهاية زاوية واسعة)
غشاء قزحية  6شفرات إلكتروني التحكم
 10تدرج بالغ  1/3 EV(( )Wوضع  lأو )m
ميكن اختياره من  10ثوان و  2ثانية
[]W 11.5-0.5 :م تقريبًا
[]T 7.0—5.0 :م تقريبًا
فالش تلقائي  TTLمع سلسلة من فالشات املراقبة املسبقة
في خطوات لـ  1/3EVفي مدى يتراوح بني  -2وEV +2

رهفلاو ةينف تاظحالم

السرعة

بطاقة الذاكرة SDHC/SDSDXC/
متوافق مع قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا DCF
وExif 2.3
صور ثابتةJPEG :
األفالم( MOV :فيديو ،H.264/MPEG-4 AVC :صوت:
 LPCMستيريو)
4608×3456
– – 16ميجا
3264×2448
– – 8ميجا
2272×1704
– – 4ميجا
1600×1200
– – 2ميجا
640×480
– –VGA
– –  16:9 12ميجا 4608×2592
– –  16:9 2ميجا 1920×1080
  3 14ميجا 4608×3072
– – :2
  1 12ميجا 345633456
– – :1

F17

الواجهة
موصل USB
موصل خرج HDMI
شبكة محلية السلكية
معايير
النطاق (مدى البصر)
تردد التشغيل
التوثيق
بروتوكوالت الوصول

بيانات املوقع

اللغات املدعومة

مصادر الطاقة
رهفلاو ةينف تاظحالم

مدة الشحن
العمر االفتراضي
صور ثابتة
تسجيل الفيلم
(عمر البطارية في وضع
التسجيل)2
مقبس حامل ثالثي االرجل
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للبطارية1

موصل  USBصغير (ال تستخدم أي كابل  USBآخر خالف
 USB ،).UC-E21عالي السرعة
– –يدعم طباعة مباشرة ()PictBridge
 لصوملصوميغص  HDMIلصوممم
( IEEE 802.11b/g/nبروتوكول شبكة محلية السلكية
قياسي)
 10م تقريبًا
 2462- 2412ميجا هرتز ( 11-1قناة)
نظام مفتوحWPA2-PSK ،
البنية التحتية
– –النظام العاملي لتحديد املواقع GPS
تردد االستقبال 1575.42 :ميجا هرتز
النظام اجليوديسيWGS 84 :
– –GLONASS
تردد االستقبال 1598.0625 :ميجا هرتز—
 1605.3750ميجا هرتز
النظام اجليوديسيWGS 84 :
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
حشلا ةداعإل ةلباق مويثيل نويأ ةيراطب واحدة طراز
( EN-EL23مرفقة)
درتملا رايتلا لوحم ( EH-67Aمتوفر بشكل منفصل)
ما يقرب من  3ساعات و 40دقيقة (عند استخدام محول تيار
متردد خاص بالشحن طراز /EH-71P EH-73Pوعند عدم
وجود شحن متبقي)
 360لقطة تقريبًا عند استخدام EN-EL23
 1ساعة  20دقائق تقريبًا عند استخدام EN-EL23
 1/4()ISO 1222

األبعاد
(العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن
بيئة التشغيل
درجة احلرارة
الرطوبة

1
2

 137.4 × 103.2 × 139.5مم تقريبًا (مع استثناء البروزات)

 899جم تقريبًا (شاملة البطارية وبطاقة الذاكرة)

 0درجة مئوية —  40درجة مئوية

85 %أو أقل (بدون تكثف)

•ما لم ينص على خالف ذلك ،فإن جميع األرقام تفترض أن البطارية كاملة الشحن
وأن درجة احلرارة احمليطة هي23 3±درجة مئوية كما هو محدد من قبلCIPA
(Camera and Imaging Products Association؛ احتاد الكاميرات ومنتجات
التصوير).

بناء على ظروف التشغيل مثل الفاصل الزمني بني
1قد يختلف العمر االفتراضي للبطارية
ً
اللقطات ومدة عرض القوائم والصور.
2ال ميكن أن يتجاوز حجم ملفات الفيلم الفردية  4جيجا بايت أو  29دقيقة طوالً .قد ينتهي
التسجيل قبل الوصول إلى هذا احلد إذا ارتفعت درجة حرارة الكاميرا.

حشلا ةداعإل ةلباق مويثيل نويأ ةيراطب EN-EL23
النوع

سعة محددة

درجة حرارة التشغيل

بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن

تيار مباشر  3.8فولت 1850 ،مللي أمبير

 0درجة مئوية —  40درجة مئوية

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)  10.5 × 47 × 34.9مم تقريبًا
 34جم تقريبًا
الوزن

درتملا رايتلا لوحم ةطساوب نحش EH-71P/EH-73P
الدخل احملدد

EH-71P

اخلرج احملدد

درجة حرارة التشغيل

تيار متردد  100إلى  240فولت/50 ، 60هرتز،
MAX 0.14 A

تيار مباشر  5.0فولت 1.0 ،أمبير

 0درجة مئوية —  40درجة مئوية

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)  54 × 22 × 55مم تقريبًا (باستثناء مهايئ القابس)
الوزن

EH-71P
EH-73P

جراما تقريبًا (باستثناء مهايئ القابس)
48
ً

رهفلاو ةينف تاظحالم

EH-73P

تيار متردد  100إلى  240فولت/50 ، 60هرتز،
MAX 0.2 A

جراما تقريبًا (باستثناء مهايئ القابس)
51
ً

متثل الرموز املوجودة على هذا املنتج ما يلي D :تيار متردد  Eتيار مباشر F ،جهاز من
الفئة ( IIهيكل اجلهاز مزدوج العزل).
•ال تتحمل شركة نيكون مسؤولية أية أخطاء قد يشتمل عليها هذا الدليل.
•مظهر هذا املنتج ومواصفاته عرضة للتغير بدون إشعار.

F19

بطاقات الذاكرة التي ميكن استخدامها

تدعم الكاميرا بطاقات الذاكرة  SDو SDHCو.SDXC
•يوصى باستخدام بطاقات بسرعة مصنفة من الفئة  6أو أفضل لتسجيل األفالم؛
فاستخدام بطاقات أبطأ قد يؤدي إلى انقطاع 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.

معلومات حول العالمة التجارية

• Windowsهي عالمة جتارية مسجلة أو عالمة جتارية لشركة
 Microsoft Corporationفي الواليات املتحدة األمريكية و/أو الدول األخرى.
• Macو OS Xو macOSتعد عالمات جتارية خاصة بشركة  ،Apple Inc.مسجلة
في الواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى.
• ،Adobeشعار  Adobeو  Readerعبارة عن عالمات جتارية أو عالمات جتارية
مسجلة لشركة  Adobe Systems Incorporatedفي الواليات املتحدة و/أو
الدول األخرى.
•شعارات  SDXCو  SDHCو  SDعبارة عن عالمات جتارية تابعة لشركة
.SD-3C, LLC
• PictBridgeهي عالمة جتارية.
•وتعد  HDMIوشعار  HDMIو  High-Definition Multimedia Interfacعالمات
جتارية مسجلة لشركة .HDMI Licensing LLC

رهفلاو ةينف تاظحالم
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•يعد  Wi-Fiوشعار  Wi-Fiعالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرابطة
.Wi-Fi Alliance
•وتعد  Androidو  Google Playعالمات جتارية مسجلة لشركة.Google, Inc.
• N-Markهي عالمة جتارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc.في الواليات
املتحدة األمريكية والدول األخرى.
•جميع العالمات التجارية األخرى الواردة في هذا الدليل أو الوثائق األخرى امللحقة
مع منتج نيكون اخلاص بك عبارة عن عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة تابعة
ملالكيها.

محفظة تراخيص البراءات من AVC

هذا املنتج مت ترخيصه مبوجب محفظة تراخيص البراءات من  ACVلالستخدام
الشخصي وغير التجاري للمستهلك لـ ( )iترميز الفيديو مبا يتوافق مع معيار AVC
("فيديو  )"AVCو/أو ( )iiفك ترميز فيديو  AVCالذي سبق وأن مت ترميزه بواسطة
أحد املستهلكني املشاركني في نشاط شخصي وغير جتاري و/أو مت احلصول عليه
من أحد موفري الفيديو املرخص لهم توفير فيديو  .AVCوال ينبغي منح أي ترخيص
أو حتى اإلشارة إليه ألي استخدام آخر .ميكن احلصول على معلومات إضافية من
MMPEG LA, L.L.C
انظر http://www.mpegla.com

 صيخرت Frصيخرتخرت Freصيخرتت

مكونات هذا البرنامج خاضعة حلقوق الطبع والنشر © The FreeType 2012
 Project( .)http://www.freetype.orgجميع احلقوق محفوظة.

 صيخرتخرتخرت MIصيخرتت

مكونات هذا البرنامج خاضعة حلقوق الطبع والنشر © The HarfBuzz 2015
 Project(.)http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz
جميع احلقوق محفوظة.

رهفلاو ةينف تاظحالم
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اتفاقية ترخيص املستخدم لبيانات اسم
املوقع

إن بيانات اسم املوقع اخملزنة في هذه الكاميرا الرقمية ("البيانات") متاحة الستخدامك
الشخصي والداخلي فقط وغير مخصصة إلعادة بيعها .وهي محمية مبوجب حقوق النشر،
كما أنها عرضة للشروط واللوائح التالية والتي قمت باملوافقة عليها من ناحية ،ووافق عليها
أيضا من الناحية األخرى كل من شركة نيكون (" )"Nikonومرخصيها (مبا في ذلك املرخصني
ً
واملوردين).
الشروط واللوائح

رهفلاو ةينف تاظحالم

لالستخدام الشخصي فقط .أنت توافق على استخدام هذه البيانات مع هذه الكاميرا
الرقمية وبيانات الصور امللتقطة بواسطتها ألغراض شخصية غير جتارية والتي من أجلها مت
منحك الترخيص وهي ليست مخصصة لالستخدام في مكاتب اخلدمة أو مشاركة الوقت
أو أغراض أخرى شبيهة.
وتبعا لذلك ،فإنك توافق على عدم إعادة إنتاج ،نسخ ،تعديل ،تفكيك ،جتزئة أو عكس هيكلة
ً
أي جزء من هذه البيانات ،وال يجوز لك نقلها أو توزيعها بأي شكل من األشكال ،وألي غرض
خاضعا للقيود املنصوص
من األغراض ،إال بالقدر الذي تسمح به القوانني اإللزامية ،وستكون
ً
عليها في الفقرات التالية.
القيود .ما لم يكن قد مت منحك ترخيص خاص بذلك من قبل نيكون ،ودون جتاوز القيود الواردة
في الفقرة السابقة ،فإنه ال يجوز لك (أ) استخدام هذه البيانات مع أي من املنتجات أو النظم
أو التطبيقات املثبتة أو املتصلة أو ذات الصلة باملركبات ،التي تتمتع بالقدرة على املالحة
أو حتديد املواقع أو اإلرسال أو توجيه املسار احلقيقي للوقت أو إدارة األسطول أو التطبيقات
املماثلة؛ أو (ب) استخدامها مع أو باالتصال مع أي أجهزة خاصة بتحديد املواقع أو أي أجهزة
إلكترونية نقالة أو السلكية أو الكمبيوتر ،مبا في ذلك ،على سبيل املثال وليس احلصر،
الهواتف اخللوية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة والكفية وأجهزة االستدعاء وأجهزة املساعد
الرقمي الشخصي .PDAs
حتذير .قد حتتوي البيانات على معلومات غير صحيحة أو غير كاملة ويرجع ذلك ملرور فترة
طويلة عليها أو تغير الظروف أو املصادر املستخدمة وطبيعة جمع البيانات اجلغرافية
الشاملة والتي قد تؤدي أي منها إلى نتائج غير صحيحة.
ال يوجد ضمان .هذه البيانات مقدمة إليك "كما هي" ،وإنك لتوافق على استخدامها متحمالً
كافة اخملاطر التي قد تنجم عن ذلك .ال تعطي شركة نيكون وجهات ترخيصها (مرخصوها
وموردوها) أي ضمانات أو تفويضات أو كفاالت من أي نوع ،صريحة كانت أو ضمنية ،نابعة
مبوجب القانون أو غير ذلك ،بشأن ،على سبيل املثال وليس احلصر ،احملتوى أو اجلودة أو الدقة
أو الكمال أو الفعالية أو املوثوقية أو أهليتها لغرض معني أو حتقيق الفائدة أو االستخدام
أو النتائج املشتقة من هذه البيانات أو عدم انقطاع مصدر البيانات أو اخلادم أو خلوها من
األخطاء.
إخالء املسؤولية بشأن الضمان :تخلي شركة نيكون وجهات ترخيصها (مبا في ذلك مرخصوها
وموردوها) مسؤوليتها عن أي ضمانات من أي نوع ،صريحة كانت أو ضمنية ،بشأن اجلودة أو
األداء أو الرواج التجاري أو أهليتها لغرض معني أو انتهاك هذه البيانات .ال تسمح بعض الدول
واألقاليم والبلدان باستثناءات معينة للضمان ،إلى املدى الذي ال ينطبق عليك فيه االستثناء
املذكور أعاله.
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إخالء املسؤولية :تخلي شركة نيكون وجهات ترخيصها (مبا في ذلك مرخصوها وموردوها)
مسؤوليتها في ما يتعلق :بأي مطالبة أو إدعاء أو إجراء ،بصرف النظر عن سبب املطالبة أو
االدعاء أو اإلجراء ،تزعم وجود أية إصابة أو خسارة أو تلفيات ،مباشرة أو غير مباشرة ،والتي
قد تنجم عن استخدام أو حيازة املعلومات ،أو بشأن أي خسارة في األرباح أو العائدات أو
التعاقدات أو املدخرات ،أو أي تلفيات أخرى مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو
متداعية تنشأ عن استخدامك أو عدم قدرتك على استخدام هذه املعلومات ،أو بشأن أي
قصور في املعلومات أو خرق لهذه الشروط أو اللوائح ،سواء في أحد اإلجراءات اخلاصة بالعقد
أو التلف أو فيما يتعلق بأحد الضمانات ،حتى لو مت إخطار نيكون أو اجلهات املرخصة لها
بإمكانية حدوث مثل هذه التلفيات .ال تسمح بعض الدول واألقاليم والبلدان باستثناءات
معينة لتلك املسؤولية أو التلفيات ،وذلك إلى املدى الذي ال ينطبق عليك فيه ما ورد ذكره
أعاله.
رقابة التصدير .وإنك توافق على عدم تصدير أي جزء من البيانات من أي مكان أو تصدير
أي منتج مباشر إال في حالة االلتزام بجميع التراخيص واملوافقات املطلوبة مبوجب قوانني
التصدير وقواعده ونظمه املعمول بها ،مبا في ذلك ،على سبيل املثال وليس احلصر ،القوانني
والقواعد واللوائح التي تدار من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة التجارة
األمريكية ومكتب الصناعة واألمن التابع لوزارة التجارة األمريكية .يجوز إعفاء فشل شركة
نيكون ومرخصيها في الوفاء بأي من التزاماتها الواردة أدناه فيما يتعلق بتقدمي أو توزيع
البيانات ،ولن يشكل ذلك خر ًقا لهذه االتفاقية ،طاملا كان ذلك في حدود النطاق الذي متنعها
فيه أية قوانني أو قواعد أو نظم للتصدير من ذلك.
مجمل االتفاقية .هذه الشروط واألحكام تشكل مجمل االتفاقية بني نيكون (وجهات
ترخيصها ،مبا في ذلك مرخصيها ومورديها) وبينك ،فيما يتعلق باملوضوع املذكور هنا ،وحتل في
مسبقا فيما بيننا فيما
مجملها محل أي وجميع االتفاقات املكتوبة أو الشفهية املوجودة
ً
يتعلق بهذا األمر
القانون احلاكم .ينبغي أن تخضع الشروط واألحكام الواردة أعاله للقوانني اخلاصة بدولة
اليابان ،وال تسري في حالة (أ) تعارضها مع أحكام القوانني ،أو (ب) تعارضها مع اتفاقية األمم
املتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ،والتي حينها يتم استبعادها بشكل صريح؛ شريطة
أن يكون ذلك في حالة اعتبار أن قوانني اليابان ال تنطبق على هذه االتفاقية ألي سبب
من األسباب ،في البلد الذي حصلت فيه على البيانات ،وينبغي أن تخضع تلك االتفاقية
لقوانني البلد الذي حصلت فيه على البيانات .وإنك توافق على اخلضوع للسلطة القضائية
في اليابان في حالة أي وجميع املطالبات والنزاعات واإلجراءات الناشئة عن أو فيما يتعلق
بالبيانات املقدمة لكم أدناه.
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 overnment End Users.If the Data supplied by HERE is being acquired by
G
or on behalf of the United States government or any other entity seeking
or applying rights similar to those customarily claimed by the United States
government، the Data is a "commercial item" as that term is defined at 48
C.F.R. ("FAR") 2.101، is licensed in accordance with the End-User Terms
under which this Data was provided، and each copy of the Data delivered or
otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the
following "Notice of Use،" and shall be treated in accordance with such

Notice:

NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street، Chicago، Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2014 HERE - All rights reserved.
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If the Contracting Officer، federal government agency، or any federal
official refuses to use the legend provided herein، the Contracting
Officer، federal government agency، or any federal official must notify
HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

24F

.اإلشعارات املتعلقة بأصحاب حقوق نشر البرامج املرخصة
•بيانات اسم املوقع بالنسبة لليابان

© 2013 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
 من شركةPOI تستخدم هذه اخلدمة بيانات
.ZENRIN CO., LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of
ZENRIN CO., LTD.

•بيانات اسم املوقع ألي دول أخرى خالف اليابان
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© 1987-2014 HERE
All rights reserved.
Austria: ã Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium: ã - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine: ã
EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT)
Retrieved by HERE 01/2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database
06/2012. (Terms of Use available at http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_
data_licence_version1_20120501).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available
at http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf. Retrieved by HERE
09/2013
France: source: ã IGN 2009 — BD TOPO â
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of " BayrischeVermessungsverwaltung — www.geodaten.bayern.de",
licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Contains content of "LGL, www.lgl-bw.de", licensed in accordance with http://
creativecommons,.org/licenses/by/3.0/legalcode
Contains content of "Stadt Köln — offenedaten-koeln.de", licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Contains Content of "Geoportal Berlin / ATKISâ Basis-DLM", licensed in accordance with
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf
Contains Content of "Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)",
licensed in accordance with http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/
download/nutzIII.pdf
Great Britain: Contains Ordnance Survey data ã Crown copyright and database right
2010
Contains Royal Mail data ã Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
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Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode.
Includes content of Comune di Milano, licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the "Comunità Montana della Carnia", licensed under http://www.dati.
gov.it/iodl/2.0/ and updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of "Agenzia per la mobilità" licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
legalcode.
Norway: Copyright ã 2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available
at http://data.norge.no/nlod/en/1.0Contains information copyrighted by ã Kartverket,
made available in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/.
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD)
distributed by Norwegian Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE — Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm.
Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica — Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode.
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcodeContains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.esContains
data of Ajuntament de Sabadell, licensed per http://creativecommons.org/licences/
by/3.0/legalcode, updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data ã National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at http://data.goteborg.se/
goopen/Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf
Switzerland: Topografische Grundlage: ã Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open
Government Licence v1.0 (see for the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/)
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0
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Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities,
including © Her Majesty, ã Queen›s Printer for Ontario, ã Canada Post, GeoBaseâ,
ã Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Serviceâ 2013. Prices are not established,
controlled or approved by the United States Postal Serviceâ. The following trademarks
and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is ã 2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd and HERE International LLC.
Nepal: Copyright ã Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey
Department of Sri Lanka
ã 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel: ã Survey of Israel data source
Jordan: ã Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta ã 2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been
entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as
Segovia River or Wangki River) corresponds to the source of information available at the
moment of its representation.
Réunion: source: ã IGN 2009 - BD TOPO â
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source: ã IGN 2009 - BD TOPO â
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL — Resolución del
IGN No 186-2011
French Guiana: source: ã IGN 2009 - BD TOPO â
Martinique: source: ã IGN 2009 - BD TOPO â
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