
يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج، وحفظ هذا الدليل الستخدامه مستقبًال.

تعليمات التشغيل
للمميزات المتقدمة

الكاميرا الرقمية

DC-GH5 طراز رقم

DVQP1134ZD
F0317HN3119

328ص عرض الرسائل

330ص استكشاف األعطال وإصالحها

2ص إيجاد المعلومات التي تحتاجها

4ص المحتويات

10ص المحتويات حسب الوظيفة

204ص قائمة القوائم

تحديث البرنامج الثابت
تم توفير تحديث للبرنامج الثابت لتحسين إمكانيات الكاميرا وإلضافة وظائف.

".تحديث البرنامج الثابتللحصول على معلومات حول الوظائف التي تمت إضافتها أو تعديلها، راجع الصفحات الخاصة بـ "•



إیجاد المعلومات التي تحتاجھا
"، یمكنك العثور على المعلومات التي تحتاجھا على الصفحات التالیة.تعلیمات التشغیل للممیزات المتقدمةفي دلیل "

4ص "المحتویات"البحث في 

10ص البحث في قائمة أسماء الوظائف

16ص البحث في قائمة األزرار واألقراص

321ص البحث في قائمة الشاشات واألیقونات

328ص "عرض الرسائل"البحث في 

204ص "قائمة القوائم"البحث في 

330ص "استكشاف األعطال وإصالحھا"البحث في 

3ص للحصول على تفاصیل حول كیفیة استخدام الدلیل، انظر الصفحة التالیة.

264ص Bluetooth®/وظیفة Wi-Fi®وظیفة 
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كیفیة استخدام ھذا الدلیل

حول الرموز المستخدمة في ھذا الدلیل∫

).H-ES12060یعتمد الوصف الوارد في تعلیمات التشغیل ھذه على العدسة القابلة للتبدیل (•
 مضبوط على )39(ص  [ضبط الساعة] ضمن [نمط]تفترض الرسومات التوضیحیة للشاشة الواردة في تعلیمات التشغیل ھذه بأن إعداد•

.]24.00Hz (CINEMA)[ مضبوط على )240(ص  [تردد النظام]، وأن إعداد [یوم.شھر.سنة]

حول إشارة النمط القابل للتطبیق

األنماط القابلة للتطبیق: 
تشیر ھذه األیقونة إلى األنماط المتوافرة لوظیفة من الوظائف.

األنماط القابلة للتطبیقاألیقونات السوداء:•
األنماط غیر المتاحةاألیقونات الرمادیة:•

 باختالف أنماط التسجیل المسجلة ضمن اإلعدادات المخصصة. و و

].MENU/SETیشیر ھذا الرمز إلى أنھ یمكن ضبط القائمة بالضغط على زر [:

]. Wi-Fi بالضغط على زر [Wi-Fiیدل ھذا الرمز على أنھ یمكن ضبط إعداد :

تلمیحات لالستخدام الماھر ونقاط مفیدة للتسجیل.:

الحاالت التي ال یمكن فیھا استخدام وظیفة معینة.:

یُتبَع في الصفحة التالیة.:

في تعلیمات التشغیل ھذه، تُوصف خطوات ضبط أحد عناصر القائمة كما یلي.
]‹] إلى [A من [[جودة]، غیّر [تسجیل]مثال: بقائمة 

]‹ [> [جودة] > [تسجیل] >

MENU

Wi-Fi

MENU
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المحتویات
2................................................................................................إیجاد المعلومات التي تحتاجھا

3.......................................................................................................كیفیة استخدام ھذا الدلیل
10...................................................................................................المحتویات حسب الوظیفة

قبل االستخدام .1
13..............................................................................................................العنایة بالكامیرا

15............................................................................................................الملحقات القیاسیة
16...................................................................................................أسماء المكونات ووظائفھا

19..................................................................................................................حول العدسة

بدء االستخدام/العملیات األساسیة .2
20..........................................................................................................تركیب حزام الكتف

21...............................................................................................................شحن البطاریة
21...............................................................................................................الشحن• 
23............................................................زمن التشغیل وعدد الصور القابلة للتسجیل التقریبیان• 

27......................................................................................................إدخال/إخراج البطاریة
28...........................................................................................إدخال/إخراج البطاقة (اختیاري)

30.............................................................................................................معلومات البطاقة
31..............................................................................................تھیئة البطاقة (التمھید)• 
32....................................................عدد الصور القابلة للتسجیل وزمن التسجیل المتاح التقریبیان• 

34...........................................................................................................تركیب/فك العدسة
38...................................................................................................................فتح الشاشة

39.......................................................................................ضبط التاریخ/الوقت (ضبط الساعة)
40..................................................................................................إعادة ضبط الساعة• 

41...........................................................................................................التعلیمات األساسیة
41......................................................................................تلمیحات اللتقاط صور جمیلة• 
42...............................................................................................استخدام محدد المنظر• 
43.........................................................................................زر الغالق (التقاط الصور)• 
44................................................................زر الصور المتحركة (تسجیل الصور المتحركة)• 
44..........................................................................قرص تحدید النمط (اختیار نمط تسجیل)• 
45....................................................................................القرص األمامي/القرص الخلفي• 
47........................................................................................................قرص التحكم• 
MENU/SET[.............................................................................48أزرار المؤشر/زر [• 
48.........................................................................................................عصا التحكم• 
49.....................................................................] (تغییر المعلومات المعروضة) .DISPزر [• 
52......................................................................................شاشة اللمس (عملیات اللمس)• 
53...............................................................................التقاط صور باستخدام وظیفة اللمس• 

55........................................................................................................ضبط عناصر القائمة
58.........................................................استدعاء القوائم المتكررة االستخدام في الحال (القائمة السریعة)

59................................................................................تخصیص إعدادات القائمة السریعة• 
60.................................................تخصیص الوظائف المتكررة االستخدام إلى األزرار (أزرار الوظائف)

64...................................................................................................................إدخال نص
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أنماط التسجیل .3
65..........................................................التقاط صور باستخدام الوظیفة التلقائیة (الوضع التلقائي الذكي)

68.............................................................................................قائمة [نمط تلقائي ذكي]• 
69.......التقاط صور مع ضبط إعدادات مخصصة للون والتحكم في تخفیف التركیز البؤري ودرجة اإلضاءة• 

AE(.................................70التقاط صور بنسبة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعدلتین تلقائیًا (نمط برنامج 
72....................................................................التقاط صور بتحدید نسبة فتحة الضوء/سرعة االلتقاط

73................................................................... حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط • 
73...................................................................... حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط • 
74.........................................................................................نمط التعرض للضوء یدویًا• 
76.................................................التأكد من تأثیرات فتحة الضوء وسرعة االلتقاط (نمط المعاینة)• 
ضبط نسبة فتحة الضوء/سرعة االلتقاط بسھولة للحصول على التعرض المالئم للضوء • 

AE(................................................................................................77(بلمسة واحدة 
78............................................................التقاط صور بتأثیرات تصویر مختلفة (نمط التحكم اإلبداعي)

84............................................................................تسجیل اإلعدادات المفضلة (النمط المخصص)
84.................................................تسجیل إعدادات القائمة الشخصیة (تسجیل إعدادات مخصصة)• 
85.........................................................التسجیل عن طریق استخدام مجموعة مخصصة مسجلة• 

إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون .4
86.........................................................................................................تعدیل التركیز تلقائیًا
AFS /AFF /AFC(................................................................................88تعیین نمط التركیز (

89.......................................................تخصیص إعدادات عملیة التركیز التلقائي اللتقاط الصور• 
91..................................................................................................تعیین نمط التركیز التلقائي

AF....................................................................................................95تعیین موضع نطاق 
96...................................................................... على شاشة اإلعدادAFتعیین موضع نطاق • 
98................................................................... بواسطة عصا التحكمAFتعیین موضع نطاق • 
99.................................................................... بواسطة لوحة اللمسAFتعیین موضع نطاق • 
100................................................................. بواسطة وظیفة اللمسAFتعیین موضع نطاق • 

101........................................................................................................تعدیل التركیز یدویًا
AF/AE(.......................................................................104ضبط التركیز والتعرض للضوء (قفل 

105..................................................................................................تعویض التعرض للضوء
107............................................................................................ضبط درجة الحساسیة للضوء
109.............................................................................................تعدیل توازن الضوء األبیض
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 والمحرك6K/4Kإعدادات صورة . 5
112........................................................................................................اختیار وضع محرك

113..........................................................................التقاط الصور باستخدام نمط اللقطات المتالحقة
6K/4K.....................................................................................................116تسجیل صور 

6K/4K......................................................................120مالحظات متعلقة بوظیفة صورة • 
123.......................................................... وحفظھا6K/4Kتحدید صور من ملف لقطات متالحقة بدقة 

124................................................. بعد التسجیل (تنقیح ما بعد التسجیل)6K/4Kتصحیح صور • 
125...............................................العملیات أثناء اختیار صور/اختیار صور على شاشة التلفزیون• 

128.....................................................التحكم في التركیز بعد التسجیل (التركیز المتأخر/ترتیب التركیز)
128........................................................................التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر• 
130..............................................................تحدید المنطقة المراد التركیز علیھا وحفظ صورة• 
131....................................................دمج صور متعددة لتوسیع نطاق التركیز (ترتیب التركیز)• 

133....................................................................................التقاط صور من خالل المؤقت الذاتي
134.....................................التقاط صور بواسطة نمط التصویر البطيء/نمط إیقاف حركة الرسوم المتحركة

134..............................................التقاط الصور تلقائیًا بفواصل زمنیة معینة ([التصویر البطيء])• 
136................................................إنشاء صور إیقاف الحركة ([إیقاف حركة الرسوم المتحركة])• 
138..........................................................................إنشاء صور متحركة من صور مسجلة• 

139...........................................التقاط صور أثناء ضبط أحد اإلعدادات تلقائیًا (التسجیل بالتعرض للضوء)
140.............................................................................................نمط التعرض للضوء• 
141.............................................................................................تعرض الفتحة للضوء• 
141...........................................................................................تركیز التعرض للضوء• 
142....................................................................................تعرض ضوء موازنة البیاض• 
142...........................................................تعرض ضوء موازنة البیاض (درجة حرارة اللون)• 

الموازن والزوم والفالش .6
143...............................................................................................................مثبت الصور

147.............................................................................................التقاط الصور باستخدام الزوم
148...........................................................................................زیادة التأثیر التلسكوبي• 
152..................................................................عملیات التزویم باستخدام اللمس (زوم اللمس)• 

153......................................................................التقاط صور بواسطة الفالش الخارجي (اختیاري)
155......................................................................................................إعداد وظائف الفالش

155...............................................................................................تغییر نمط اإلطالق• 
156.................................................................................................تغییر نمط الفالش• 
157................................................................................الضبط على تزامن الحاجز الثاني• 
158..............................................................................................تعدیل مخَرج الفالش• 
158.............................................................تزامن مخَرج الفالش مع تعویض التعرض للضوء• 

159................................................................................التقاط صور بواسطة الفالشات الالسلكیة
161................................................استخدام اإلعدادات األخرى للتسجیل بواسطة الفالش الالسلكي• 
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تسجیل الصور المتحركة. 7
162..................................................................................................تسجیل الصور المتحركة

163........................................................................ضبط التنسیق والحجم ومعدل اإلطارات• 
AF([...................................167كیفیة ضبط التركیز عند تسجیل صورة متحركة ([تركیز متواصل • 
167...(فیدیو)])AFتخصیص إعدادات عملیة التركیز التلقائي لتسجیل الصور المتحركة ([ضبط مخصص لـ • 
168...........................................................تسجیل الصور الثابتة أثناء تسجیل الصور المتحركة• 
169...............................................................................ضبط طریقة التسجیل لرمز الوقت• 
170..............................................................................عرض/إعداد مستوى دخل الصوت• 
171...................................تسجیل صور مع طباعة تواریخ التسجیل علیھا ([تسجیل الطابع الزمني])• 
172.......................................................................عرض أشرطة اللون/إصدار نغمة اختبار• 

173...........................................................................تسجیل صور متحركة في نمط الفیلم اإلبداعي
إجراء التسجیل بالحد األدنى من التشبع باللون األبیض عن طریق ضغط األجزاء ذات التعریض • 

175...........................................................................................الزائد للضوء (الركبة)
176....................................................التسجیل بحركة بطیئة أو سریعة ([معدل اإلطار المتغیر])• 
178....................................نقل موضع التركیز إلى موضع مسجل على نحو سلس ([انتقال التركیز])• 
تسجیل صور متحركة بالحركة االستعراضیة والزوم مع االحتفاظ بموضع ثابت للكامیرا • 

179............................................................................................ المباشر])4K([قص 
182.................................................................................................قائمة [فیلم مبتكر]• 

187..................................................................تسجیل صور متحركة باستخدام جھاز خارجي متصل
187................................................... أثناء التسجیل)HDMIالشاشة/المسجل الخارجیان (إخراج • 
192................................................................................المیكروفون الخارجي (اختیاري)• 
194............................................................................. (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون • 
195.....................................................................................................سماعة الرأس• 

عرض الصور وتحریرھا .8
196.............................................................................................................عرض الصور

197..................................................................................................عرض الصور المتحركة
198...........................................................................إنشاء صور ثابتة من صورة متحركة• 

199......................................................................................................تغییر طریقة العرض
199.............................................................................................استخدام زوم العرض• 
200....................................................................عرض الشاشات المتعددة (العرض المتعدد)• 
200........................................................عرض الصور بحسب تاریخ التسجیل (عرض التقویم)• 

201..................................................................................................عرض صور المجموعة
203...............................................................................................................حذف الصور

استخدام وظائف القائمة .9
204................................................................................................................قائمة القوائم

204.....................................................................القوائم المتاحة فقط ألنماط التسجیل المحددة• 
205.....................................................................................................قائمة [تسجیل]• 
221............................................................................................قائمة [صور متحركة]• 
223..................................................................................................قائمة [مخصص]• 
235......................................................................................................قائمة [إعداد]• 
245.....................................................................................................قائمة [قائمتي]• 
246.....................................................................................................قائمة [عرض]• 
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Wi-Fi /Bluetoothاستخدام وظیفة  .10
Wi-Fi /®Bluetooth......................................................264®ما الذي یمكنك القیام بھ بواسطة وظیفة 

Bluetooth.....................................................................................265/وظیفة Wi-Fiوظیفة 
267........................................................................................االتصال بھاتف ذكي/جھاز لوحي

267..........................................." على الھاتف الذكي/الجھاز اللوحيImage Appتثبیت تطبیق "• 
Bluetooth low energy.............................................268استخدام الھواتف الذكیة التي تدعم • 
Bluetooth low energy...................................................270استخدام ھاتف ذكي ال یدعم • 
Wi-Fi.....................................................................................272تغییر طریقة اتصال • 
Wi-Fi..............................................................................................273إنھاء اتصال • 

274..................................................................................التحكم بواسطة ھاتف ذكي/جھاز لوحي
274...................................................................تشغیل/إیقاف الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي• 
275...............................................التقاط الصور عبر ھاتف ذكي/جھاز لوحي (التسجیل عن بعد)• 
277...................عرض/حفظ الصور المخزنة على الكامیرا، أو تحمیلھا على مواقع التواصل االجتماعي• 
278...................................................................نقل الصور المسجلة إلى الھاتف الذكي تلقائیًا• 
279.................النسح االحتیاطي للصور إلى التخزین السحابي تلقائیًا (النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي)• 
282.......................................................تسجیل معلومات الموقع على الصور الملتقطة بالكامیرا• 
283.........................................................................مزامنة ساعة الكامیرا مع الھاتف الذكي• 
283..................................................................حفظ معلومات إعداد الكامیرا على ھاتف ذكي• 

284......................................................................................عرض الصور على شاشة تلفزیون
285.............................................................................................................إرسال الصور

287...............................................................................إرسال صور إلى ھاتف ذكي/جھاز لوحي
288....................................................................................................إجراء الطباعة السلكیًا

AV............................................................................................289إرسال الصور إلى جھاز 
290...............................................................................................إرسال صور إلى الكمبیوتر

292....................................................................................................استخدام خدمات الشبكة
292............................................................................عند إرسال الصور إلى خدمة الشبكة• 
295.................................................................عند إرسال الصور إلى [خدمة تزامن السحابة]• 
LUMIX CLUB[...............................................................................296حول تطبیق [• 

Wi-Fi...................................................................................................299حول توصیالت 
300..............................................................االتصال عبر نقطة وصول السلكي (عبر الشبكة)• 
302.......................................................االتصال المباشر بالكامیرا وجھاز آخر (اتصال مباشر)• 
یتیح ھذا اإلعداد إجراء االتصال بنفس اإلعدادات لمرات االتصال السابقة • 

303..........................................................([اختر وجھة من التاریخ]/[اختر وجھة من مفضل])
Wi-Fi[......................................................................................................305قائمة [تھیئة 
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التوصیل بجھاز آخر. 11
 على جھاز 4K على تلفزیون/ حفظ صور متحركة ذات دقة 4Kمشاھدة صور متحركة ذات دقة 

307.........................................................................................................كمبیوتر أو مسجل
4K...........................................................................307مشاھدة صور متحركة ذات حجم • 
4K...........................................................................307تخزین صور متحركة ذات حجم • 

308.....................................................................................عرض الصور على شاشة التلفزیون
VIERAاستخدام تقنیة •  Link  (HDMI)......................................................................309

310.....................................................حفظ الصور الثابتة والصور المتحركة على جھاز الكمبیوتر لدیك
311.....................................................................................................تنزیل البرنامج• 
313...................................................................................نقل الصور إلى جھاز كمبیوتر• 

315.....................................................................حفظ الصور الثابتة والصور المتحركة على مسجل
316.............................................................................................................طباعة الصور

أخرى .12
319.......................................................................................................الملحقات االختیاریة

321.....................................................................................عرض الشاشة/عرض محدد المنظر
328............................................................................................................عرض الرسائل

330............................................................................................استكشاف األعطال وإصالحھا
339.........................................................................................................تنبیھات لالستخدام
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المحتویات حسب الوظیفة

التسجیل
44ص .......................................نمط التسجیل

76ص .............................................[معاینة]
134ص ...............................[التصویر البطيء]

136ص ................[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]
141ص ............................تعرض الفتحة للضوء

141ص ..........................تركیز التعرض للضوء
216ص .............................[وضع بدون صوت]

220ص ..........................[تعّرض متعدد للضوء]
6K/4Kصورة 

116ص ................................]6K/4K[صورة 
124ص ..........................[تخفیض الغالق الدوار]

124ص ............] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة 
128ص ................................[التركیز المتأخر]

)AF/ MFالتركیز (
88ص ......................................[وضع البؤرة]

89ص  ................(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 
91ص ..........................................]AF[نمط 

95ص ..........................AFتعدیل موضع نطاق 
101ص ...................................التركیز الیدوي

104ص ...................................]AF/AE[قفل 
167ص  ...............(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ 

محرك األقراص
112ص ..................................[وضع المحرك]
113ص .................................[لقطات متالحقة]

أقصى عدد للصور التي یمكن التقاطھا على 
114ص .....................................نحو متواصل

133ص ..................................[المؤقت الذاتي]

جودة الصورة ودرجة اللون
107ص .........................................[حساسیة]

109ص .........................[توازن الضوء األبیض]
206ص ......................................[حجم صور]

207ص ............................................[جودة]
208ص .................................[إسلوب الصورة]
210ص ..................................[إعدادات الفلتر]
211ص ..................................[مساحة األلوان]

212ص .............................[ظل عالمة التظلیل]
213ص ...................................[دینامیكي ذكي]

213ص .................................[الوضوح الذكي]
215ص ..........................[خفض سرعة المغالق]

215ص ...................................[تعویض الظل]
216ص .................................[تعویض الحیود]

]HDR[.......................................... 219ص
التعرض للضوء

54ص ...................[تعریض ضوئي تلقائي باللمس]
77ص .................................]AE[بلمسة واحدة 

104ص ...................................]AF/AE[قفل 
105ص ........................تعویض التعرض للضوء

140ص .............................نمط التعرض للضوء
212ص .............................[نمط قیاس السطوع]

الموازن
143ص ........................موازن الصورة المزدوج

143ص ...........موازن صور ھجین خماسي المحاور
الفالش

156ص .....................................[نمط الفالش]
157ص .............................تزامن الحاجز الثاني

158ص ...................................[تعدیل الفالش]
159ص ........................إعدادات الفالش الالسلكي

التسجیل
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صورة متحركة
163ص .................................[صیغة التسجیل]
163ص ..................................[جودة التسجیل]

164ص ......................4Kالصور المتحركة بدقة 
تسجیل صور ثابتة أثناء تسجیل الصور 

168ص .........................................المتحركة
نمط الفیلم اإلبداعي

176ص ...........................[معدل اإلطار المتغیر]
178ص ..................................[انتقال التركیز]

179ص .............................. المباشر]4K[قص 
182ص ....................................)]4:3[متغیر(

183ص ..........................[تسجیل متتابع (فیدیو)]
184ص ................................[المسح المتزامن]

الصورة
184ص ........................[مستوى السواد الرئیسي]

221ص ................................[مستوى اإلضاءة]

الصوت
170ص .............................[ضبط مستوى مایك]

170ص ............................[محدد مستوى المایك]
193ص .............................[قطع صوت الریاح]

222ص ............................[إلغاء ضجیج الریاح]
222ص ..........................[قطع ضوضاء العدسة]

الشاشة
187ص ................... أثناء التسجیلHDMIإخراج 

195ص .................................[إخراج الصوت]
إعدادات الشاشة

170ص ...........................[عرض مستوى مایك]
185ص ............................./الكسب]SS[تشغیل 

228ص ...................[المشاھدة الحیة أحادیة اللون]
229ص ..................................[عالمة المركز]

230ص .........................[أسلوب مخطط (زیبرا)]
التسجیل واإلعدادات المتقدمة

169ص ......................................[رمز الوقت]
171ص ..........................[تسجیل الطابع الزمني]

172ص ....................................[أشرطة اللون]
240ص ......................................[تردد النظام]

اإلعدادات األساسیة
31ص ..............................................[تھیئة]

39ص .....................................[ضبط الساعة]
49ص ......................................تبدیل العرض

55ص ........................كیفیة ضبط عناصر القائمة
]Q.MENU[..................................... 58ص

237ص ..................................[إصدار صوت]
237ص ...............................[النمط االقتصادي]

242ص ...........................[وظیفة ضعف الفتحة]
244ص .......................... (التمھید)[إعادة ضبط]

244ص ..............................[تنظیف المستشعر]

التخصیص
]CUSTOM[59ص ............... في القائمة السریعة

60ص ........................................زر الوظائف
84ص ...................................النمط المخصص

223ص ................................ [مخصص]قائمة 

صورة متحركة

إعداد/مخصص
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العرض
196ص ...................................عرض الصور

197ص ........................عرض الصور المتحركة
199ص ......................................زوم العرض

200ص ..................................العرض المتعدد
203ص ............................................الحذف

228ص ..................................[مراجعة تلقائیة]
إعدادات التشغیل/العرض

247ص ................................[عرض الشرائح]
261ص ...........................................[تدویر]

التحریر
123ص ................] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  

131ص ....................................ترتیب التركیز

252ص ................................]RAW[المعالجة 
255ص ..................................[تركیب الضوء]

256ص .....................................[إزالة التنقیح]
259ص .....................................[تغییر الحجم]

260ص .............................................[قّص]
إضافة المعلومات

250ص ..................................[تحریر العنوان]
257ص ..................................[طباعة حروف]

إعدادات الصور
249ص ............................................[حمایة]

249ص ..........................................[تصنیف]
251ص ...................................[ضبط الطباعة]

االتصال
"Image App"............................... 267ص

268ص  .........................................[اإلقران]
]WPS[(زر ضغط) ................... 302، 300ص

302ص .................................االتصال المباشر
Image App
274ص  .....................................[تنشیط بعید]

275ص ..................................التسجیل عن بعد
277ص ......................................حفظ الصور

287، 277ص ............................إرسال الصور
278ص  ...................................[النقل التلقائي]

279ص  .............النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي

282ص  ..................................[تسجیل الموقع]
283ص  .............................[ضبط ساعة تلقائي]

باالقتران مع أجھزة أخرى
284ص .............عرض الصور على شاشة تلفزیون

288ص ....................................طباعة الصور
إرسال صور إلى جھاز صوت

289ص .....................................AVوصورة 
290ص ......................إرسال صور إلى الكمبیوتر

292ص .................إرسال الصور إلى خدمة الشبكة
295ص ..................[خدمة تزامن السحابة]استخدام 

الكمبیوتر
"PHOTOfunSTUDIO"................. 311ص
"SILKYPIX Developer Studio".... 312ص

290ص ..................نقل الصور إلى جھاز كمبیوتر
التلفزیون

308ص .............عرض الصور على شاشة تلفزیون
]VIERA Link[............................... 309ص

المسجل
315ص .............................................الدبلجة

الطابعة
PictBridge.................................... 316ص

العرض

Wi-Fi/Bluetooth

االتصاالت مع أجھزة أخرى
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قبل االستخدام .1

العنایة بالكامیرا
ال تعرض الكامیرا الھتزاز قوي أو اصطدام عنیف أو ضغط شدید.

قد تتعرض العدسة أو الشاشة أو الھیكل الخارجي للتلف في حالة استخدام الكامیرا في الحاالت التالیة.•
قد یحدث أیًضا خلٌل في عمل الكامیرا، أو قد ال تُسّجل الصورة، إذا جرى ما یلي:

سقطت الكامیرا منك أو تعرضت لالصطدام.–
ضغطت على العدسة أو الشاشة بشدة.–
مقاومة التَلطُخ∫

مقاومة التَلطُخ عبارة عن مصطلح یُستخدم في وصف درجة إضافیة من الحمایة، تقدمھا ھذه الكامیرا ضد التعرض ألدنى قدر من 
الرطوبة أو المیاه أو األتربة. وال تضمن خاصیة مقاومة التَلطُخ عدم وقوع ضرر، في حالة تعرض الكامیرا للمیاه دون حائل.

للحد من احتمالیة التعرض للضرر، یرجى التأكد من اتخاذ االحتیاطات التالیة:
تعمل خاصیة مقاومة التَلطُخ مع العدسات المصممة خصیًصا لدعم ھذه الخاصیة.–
 أو حامل الكابل.USBالكامیرا غیر مصممة لمقاومة األتربة وتناثر المیاه في حالة توصیلھا بكابل اتصال –
تأكد من إغالق جمیع األبواب وأغطیة المقابس وكذلك أغطیة أطراف التوصیل على نحو محكم.–
احرص على أن تكون بمكان جاف وآمن عند تغییر البطاریة أو العدسة أو بطاقة الذاكرة. وتحقق بعد إنھاء عملیة التغییر من إغالق –

األبواب الواقیة الخاصة بتلك المكونات إغالقًا محكًما.
إذا تعرضت الكامیرا للمیاه أو الرمال أو أي مواد غریبة أخرى، فسارع بتنظیفھا على الفور، مع اتخاذ االحتیاطات الضروریة لمنع –

نفاذ المواد الغربیة إلى داخل الكامیرا.
ال ینبغي لك مالمسة أي أجسام غریبة بالكامیرا أو بالقرب من مستشعر الصور بالكامیرا، أو وضع تلك األجسام علیھما بأي حال من –

األحوال.
: درجة مئویة0درجة مئویة و s10في حالة استخدام الكامیرا في البیئات البرادة ذات درجات الحرارة التي تتراوح بین 

 قبل االستخدام.درجة مئویةs10 قابلة للتبدیل ال تقل درجة حرارة التشغیل الموصى بھا عن Panasonicركِّب عدسة –
إذا التصقت رمال أو أتربة أو سوائل كقطرات میاه بالشاشة، فامسحھا بقطعة قماش ناعمة وجافة.

قد یؤدي التصاق مثل ھذه األشیاء بالشاشة إلى عدم استجابتھا لعملیات اللمس على نحو سلیم.–
إذا كانت الشاشة مغلقة مع التصاق ھذه األشیاء بھا، فقد یحدث عطٌل ما.–

ضت الكامیرا لالھتزاز أثناء توقفھا عن العمل، فقد یتحرك ما بھا من مستشعرات، أو قد یصدر صوت قعقعة. ویتسبب موازن  إذا عرَّ
الصورة عبر الكامیرا في إصدار ھذا الصوت، وال یدل على وجود خلل ما.
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 قبل االستخدام.1
حول التكثف (عندما تتكّون طبقة ضبابیة على العدسة أو محدد المنظر أو الشاشة)∫
یحدث التكثف عند تغیر درجة حرارة البیئة المحیطة، أو معدل الرطوبة. احذر من التكثف؛ فإنھ یؤدي إلى تبقُّع العدسة ومحدد المنظر •

والشاشة، ونمو الفطریات علیھما، وحدوث عطل بالكامیرا.
عند حدوث التكثف، قم بإیقاف تشغیل الكامیرا، ثم اتركھا لمدة ساعتین تقریبًا. وسوف تختفي الطبقة الضبابیة بشكل طبیعي، عندما تصبح •

درجة حرارة الكامیرا مقاربة لدرجة حرارة البیئة المحیطة.
14



 قبل االستخدام.1
الملحقات القیاسیة
تأكد من توفر جمیع ملحقات الكامیرا قبل البدء في استخدامھا.

تختلف الملحقات وتتباین أشكالھا اعتمادًا على البلدان أو المناطق التي جرى شراء الكامیرا منھا.•
."تعلیمات التشغیل األساسیة"للحصول على تفاصیل حول الملحقات، راجع 

.البطاریة أو كلمة حزمة البطاریةیُشار إلى حزمة البطاریة في ھذه التعلیمات بعبارة •
الشاحن.شاحن البطاریة، أو كلمة یُشار إلى شاحن البطاریة  في ھذه التعلیمات بعبارة •
.البطاقة في ھذه التعلیمات بكلمة SDXC، وبطاقة الذاكرة SDHC، وبطاقة الذاكرة SDیُشار إلى بطاقة الذاكرة •
البطاقة اختیاریة.•
15



 قبل االستخدام.1
أسماء المكونات ووظائفھا
جسم الكامیرا∫

26 2529 2728

9

12

22

30

1615 171314

8

11
10

21

20

24 23

19
18

1

4

2 3

19 5 6 7

)265(ص  WIRELESSمصباح اتصال 1

)39(ص  مؤشر الحالة2

)39(ص   الخاص بالكامیراON/OFFمفتاح 3

)105(ص  ] (تعویض التعرض للضوء)زر [4

)107(ص  )ISO] (درجة الحساسیة للضوء زر [5

)109(ص  ] (توازن الضوء األبیض)زر [6

)103(ص  العالمة المرجعیة للبعد البؤري7

)60(ص  ]Fn1زر [8

)162(ص  زر الصور المتحركة9

)45(ص  القرص األمامي10

)43(ص  زر الغالق11

/)133(ص  مؤشر المؤقت الذاتي12
)225(ص  AFلمبة تعزیز 

)44(ص  قرص تحدید النمط13

)44(ص  نمط قفل قرص تحدید النمط14

15
)170(ص  میكروفون استریو

احرص على عدم تغطیة المیكروفون بأصبعك؛ فقد یتعذر بذلك •
تسجیل الصوت.

16
)153(ص  قاعدة التوصیل السریع (غطاء منصة التوصیل)

احتفظ بغطاء منصة التوصیل بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من •
بلعھ.

)112(ص  قرص وضع المحرك17

مقبس مزامنة الفالش18
)154(ص  (غطاء مقبس مزامنة الفالش)

)20(ص  فتحة حزام الكتف19

)192(ص  ]MICمقبس [20

)195(ص  مقبس سماعة الرأس21

)308، 187(ص  ]HDMIمقبس [22

)316، 313(ص  USBمقبس 23

)187(ص  قاعدة تركیب حامل الكابل24

)35(ص  زر تحریر العدسة25

سن قفل العدسة26

قاعدة التركیب27

المستشعر28

)34(ص  عالمة تركیب العدسة29

)60(ص  )Fn6/زر الوظیفة ()76(ص  زر المعاینة30
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 قبل االستخدام.1
 عبارة عن )60(ص  )[Fn11]] إلى Fn7أزرار الوظائف ([•
أیقونات لمس.

] على شاشة التسجیل لعرض تلك المس عالمة التبویب [
األیقونات.

45

47
48
49

51

52
53

31

54

35 36

41 42

37

60 5657

33
32

44
43

50

55

46

34 38 39

40

59 58

)321(ص  /شاشة العرض)52(ص  شاشة اللمس31

)196(ص  ] (العرض))زر [32

)60(ص  ]Fn5/زر [)42(ص  ]LVFزر [33

)237(ص  السماعة34

)43(ص  مستشعر العین35

)42(ص  محدد المنظر36

)341(ص  إطار العدسة الخارجي37

)42(ص  قرص ضبط الدیوبتر38

39
)60(ص  /زر الوظیفة)98، 48(ص  عصا التحكم

/Fn12 /(3(Fn13) /1(Fn14) /4(Fn15)(الوسط
2)Fn16(

)60(ص  ]Fn2/زر [)58(ص  ]Q.MENUزر [40

)45(ص  القرص الخلفي41

)51، 49(ص  ]  .DISPزر [42

)104(ص  ]AF/AE LOCKزر [43

)101، 86(ص  ذراع نمط التركیز44

)320(ص  ]REMOTEمقبس [45

/)86(ص  ] (نمط التركیز التلقائي)زر [46
)60(ص  ]Fn3زر [

)60(ص  /زر الوظیفة)48(ص  أزرار المؤشر47
3)Fn17 /(1(Fn18) /4(Fn19) /2(Fn20)

)47(ص  قرص التحكم48

)55، 48(ص  ]MENU/SETزر [49

)28(ص  1فتحة البطاقة 50

)29(ص  )1مصباح بیان الوصول (البطاقة 51

)28(ص  2فتحة البطاقة 52

)29(ص  )2مصباح بیان الوصول (البطاقة 53

)28(ص  باب البطاقة 54

/)203(ص  ] (الحذف/اإللغاء)زر [55
)60(ص  ]Fn4زر [

)27(ص  باب البطاریة56

)27(ص  ذراع التحریر57

58
)320(ص  DCغطاء قارنة التیار المستمر 

، تأكد من استخدام قارنة ACعند االستعانة بمھایئ التیار المتردد •
 ACاختیاري)، ومھایئ التیار المتردد  (DCالتیار المستمر 

.Panasonicاختیاري) من إنتاج (

59
)319(ص  غطاء موصل حامل البطاریة اإلضافیة

احتفظ بالغطاء الخاص بموصل حامل البطاریة اإلضافیة بعیدًا عن •
متناول األطفال للوقایة من ابتالعھا.

60
)344(ص  قاعدة تثبیت الحامل الثالثي القوائم

قد یتعذر تركیب حامل ثالثي القوائم وتثبیتھ بإحكام بواسطة مسمار •
 أو أكثر في الكامیرا. فقد یؤدي استخدام ذلك مم5.5ملولب بطول 

المسمار أیًضا إلي إلحاق تلف بالكامیرا.
17



 قبل االستخدام.1
العدسة∫

H-ES12060H-FS12060

H-HSA12035

1 2 3 6 85 742 3 6 7 81

1 2 3 4 6 87

سطح العدسة1

)101(ص  حلقة التركیز2

)147(ص  حلقة الزوم3

)143(ص   .O.I.Sمفتاح 4

5
]AF/MFمفتاح [

] بالعدسة أو ضبط إعداد AF/MFعندما یجري ضبط مفتاح [•
) ُمفعالً.MF]، یصبح التركیز الیدوي (MFالكامیرا على [

نقطة التالمس6

)342(ص  حشیة مطاطیة لقاعدة تركیب العدسة7

)34(ص  عالمة تركیب العدسة8
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 قبل االستخدام.1
حول العدسة
یمكن لھذه الكامیرا استخدام العدسات المخصصة المتوافقة مع معیار قاعدة 

 (قاعدة التركیب Micro Four ThirdsTMتركیب العدسات بنظام 
Micro Four Thirds.(

یمكن أیًضا استخدام عدسة متوافقة مع أي معیار من المعاییر التالیة عن طریق 
تركیب مھایئ لقاعدة التركیب.

اعتمادًا على العدسة المستخدمة، قد تكون وظائف معینة كالتركیز التلقائي وموازن الصورة والزوم معطلة أو تعمل بشكل مختلف.
للحصول على تفاصیل حول العدسة المستخدمة، تصفّح موقع الویب.

من أجل تسجیل أكثر سالسة، یوصى بتحدیث البرنامج الدائم للعدسة القابلة للتبدیل إلى أحدث إصدار.
لعرض أحدث المعلومات الخاصة بالبرنامج الدائم، أو لتنزیل البرنامج الثابت، یرجى زیارة موقع الدعم التالي:•

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 
(ھذا الموقع متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط.)

.[إعداد] بقائمة [عرض النسخة]للتحقق من إصدار البرنامج الدائم للعدسة القابلة للتبدیل، ثبِّت العدسة بجسم الكامیرا، ثم اختر •

مھایئ قاعدة التركیبالعدسة

عدسة متوافقة مع معیار قاعدة التركیب 
Four Thirds™ 

اختیاري): DMW-MA1مھایئ قاعدة التركیب (

اختیاري): M) DMW-MA2Mمھایئ قاعدة التركیب Leica M Mountعدسة قابلة للتبدیل 
اختیاري): R) DMW-MA3Rمھایئ قاعدة التركیب Leica R Mountعدسة قابلة للتبدیل 

حول العدسة والوظائف

راجع الكتالوجات/صفحات الویب المتضمنة ألحدث المعلومات الخاصة بالعدسات المتوافقة.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(ھذا الموقع متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط.)

 مم.35یُضاعَف الطول البؤري المبین على العدسة المستخدمة عند تحویلھ إلى نمط كامیرا سینمائیة مقاس •
 مم.)50 مم عند استخدام عدسة مقاسھا 100(سیعادل الطول البؤري عدسة مقاس 

حول البرنامج الدائم للعدسة القابلة للتبدیل لدیك
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بدء االستخدام/العملیات األساسیة .2

تركیب حزام الكتف
یُوصى بتركیب حزام الكتف عند استخدام الكامیرا للحیلولة دون سقوطھا.•

قم بتمریر حزام الكتف عبر الفتحة المخصصة لھ بجسم الكامیرا.1
A:فتحة حزام الكتف

قم بتمریر طرف حزام الكتف من خالل الحلقة باتجاه السھم، ثم 2
مرره عبر الحاجز.

قم بتمریر طرف حزام الكتف من خالل الفتحة الموجودة بالطرف 3
اآلخر من الحاجز.

اسحب حزام الكتف، ثم تأكد من عدم 4
انفالتھ.

ب 4 إلى 1قم بإجراء الخطوات من • ، ثم ركِّ
الطرف اآلخر من حزام الكتف.

ضع حزام الكتف حول كتفك.•
ال تلف الحزام حول عنقك.–

قد یؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو وقوع حادثة.
ال تترك حزام الكتف في مكان یتسنى لألطفال الوصول إلیھ.•

قد ینجم عن ذلك ما ال یحمد عقباه من جراء لف الحزام حول العنق بطریق الخطأ.–
20



 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
شحن البطاریة
حول البطاریات التي یمكن استخدامھا مع ھذه الكامیرا∫

استخدم الشاحن والبطاریة المخصصین لھذه الكامیرا.•

ال تكون البطاریة مشحونة عند طرح الكامیرا للبیع. اشحن البطاریة قبل االستخدام.•
اشحن البطاریة باستخدام الشاحن في األماكن الداخلیة.•

قد تبین أنھ جرى طرح بطاریات مقلدة تشبھ للغایة المنتج األصلي في للبیع في بعض األسواق، إال أن بعض تلك البطاریات 
ال تحظى بحمایة داخلیة كافیة تفي بالمتطلبات الخاصة بمقاییس السالمة المالئمة. ومن المحتمل أن ینجم عن استعمال تلك 
البطاریات حریق أو انفجار. یرجى العلم بأننا غیر مسؤولین عن أي نوع من الحوادث أو األعطال التي تحدث من جراء 

 األصلیة.Panasonicاستعمال حزمة بطاریة مقلدة. ولضمان استعمال منتجات آمنة، یوصى باستخدام بطاریة 

الشحن

.ACتوصیل كابل التیار المتردد 1

ب البطاریة مع مراعاة اتجاھھا؛ حتى تصدر صوت یدل على استقرارھا 2 ركِّ
في مكانھا.

، ویبدأ الشحن.CHARGE  [Aیضيء مؤشر [•
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
]CHARGE حول مؤشر [∫

]CHARGEفي حالة ومیض مؤشر [•
درجة حرارة البطاریة شدیدة االرتفاع، أو شدیدة االنخفاض. یوصى بشحن البطاریة مرة أخرى في درجة حرارة محیطة تقع بین –

. درجة مئویة30 درجة مئویة، و10
ھناك أوساخ عالقة بأطراف توصیل الشاحن أو البطاریة. في ھذه الحالة، امسح ھذه األوساخ مستخدًما قطعة قماش جافة.–

وقت الشحن∫

یسري وقت الشحن الموضح أعاله عندما تكون البطاریة فارغة تماًما.•
وقد یختلف وقت الشحن اعتمادًا على طریقة استخدام البطاریة.

قد یكون وقت الشحن أطول من المعتاد عند شحن البطاریة في البیئات الحارة/الباردة، أو عندما تكون البطاریة غیر مستخدمة لمدة 
زمنیة طویلة.

إشارة البطاریة∫

تضيء اإلشارة باللون األحمر، وتصدر ومیًضا في حالة استنفاد طاقة البطاریة المتبقیة.•
(یصدر أیًضا مؤشر الحالة ومیًضا.)

فأعد شحن البطاریة، أو استبدلھا بأخرى مشحونة بالكامل.

جاري الشحن.مضیئة:

غیر 
اكتمل الشحن.مضيء:

(افصل الشاحن من مقبس التیار الكھربائي، ثم افصل البطاریة بعد اكتمال الشحن.)

دقیقة تقریبًا220وقت الشحن

ال تترك أیة أشیاء معدنیة (مثل المشابك) بالقرب من مناطق االتصال الخاصة بقابس التیار الكھربائي؛•
حتى ال یؤدي ذلك إلى حدوث حریق و/أو صدمات كھربائیة نتیجة لقصر الدائرة الكھربائیة أو الحرارة الناتجة.

یمكن إعادة شحن البطاریة، حتى وإن كان ال یزال بھا قدٌر من الطاقة، ولكن یوصى بعدم تكرار إعادة شحنھا عندما تكون مكتملة •
الشحن.

(قد یؤدي ذلك إلى انتفاخ البطاریة.)

AFSAFSL
4:3
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
CIPA] Cameraوفقًا لمعیار  & Imaging Products Association[(اتحاد الكامیرات ومنتجات التصویر) 
 والبطاریة الملحقةPanasonic SDHCفي حالة استخدام بطاقة ذاكرة 

تسجیل الصور الثابتة (عند استخدام الشاشة)∫

تسجیل الصور الثابتة (عند استخدام محدد المنظر)∫
 )237(ص   مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر تشیر األرقام المحصورة بین قوسین إلى القیم الناتجة في عندما یجري ضبط إعداد 

 والمحددة من قِبَل شركة CIPA ویعمل على النحو المطلوب. (استنادًا إلى شروط االختبار المنبثقة من معیار ]3SEC[على 
Panasonic(

زمن التشغیل وعدد الصور القابلة للتسجیل التقریبیان

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

صورة تقریبًا400عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا200وقت التسجیل

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

صورة تقریبًا410عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا205وقت التسجیل

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

صورة تقریبًا410عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا205وقت التسجیل

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

 صورة تقریبًا)1000 صورة تقریبًا (380عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا200وقت التسجیل

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

 صورة تقریبًا)1000 صورة تقریبًا (400عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا200وقت التسجیل

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

 صورة تقریبًا)1000 صورة تقریبًا (390عدد الصور القابلة للتسجیل

دقیقة تقریبا195وقت التسجیل
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
تسجیل الصور المتحركة (عند استخدام الشاشة)∫
]AVCHD[] التسجیل مع ضبط جودة الصورة على نمط) FHD/17M/60i /[[FHD/17M/50i](

]MP4[] التسجیل مع ضبط جودة الصورة على) FHD/28M/60p /[[FHD/28M/50p](

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
]MP4[] 4 (التسجیل مع ضبط جودة الصورة علىK/100M/30p /[[4K/100M/25p](

]MP4 (LPCM)[] التسجیل مع ضبط جودة الصورة على) FHD/8bit/100M/60p /[[FHD/8bit/100M/50p](

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا110الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا55وقت التسجیل الفعلي

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
]MOV[] التسجیل مع ضبط جودة الصورة على) FHD/8bit/100M/60p /[[FHD/8bit/100M/50p](

وقت التسجیل الفعلي ھو الوقت المتاح للتسجیل عند تكرار القیام بعملیات، كتشغیل الكامیرا وإطفائھا، وبدء/إیقاف التسجیل، وما إلى ذلك.•

العرض (عند استخدام الشاشة)∫

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا120الوقت المتاح للتسجیل

دقیقة تقریبا60وقت التسجیل الفعلي

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا240وقت العرض

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا260وقت العرض

)H-HSA12035عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

دقیقة تقریبا270وقت العرض

تختلف المدد الزمنیة للتشغیل وعدد الصورة القابلة للتسجیل  باختالف البیئة المحیطة وظروف التسجیل.•
فعلى سبیل المثال، یقصر زمن التشغیل، وتقل عدد الصور القابلة للتسجیل في الحاالت التالیة.

في البیئات ذات درجة الحرارة المنخفضة، كمنحدرات التزحلق على الجلید.–
عندما یصبح وقت تشغیل الكامیرا قصیًرا للغایة حتى بعد شحن البطاریة شحنًا تاًما؛ یدّل ذلك على احتمالیة انتھاء العمر االفتراضي •

للبطاریة. فعلیك شراء بطاریة جدیدة.
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
إدخال/إخراج البطاریة
تأكد من إطفاء الكامیرا.•

ادفع ذراع التحریر باتجاه السھم، (في اتجاه ناحیة :11
OPEN.(

 افتح باب البطاریة.:2
استخدم دوًما البطاریات األصلیة التي تنتجھا شركة •

Panasonic.
في حالة استخدام بطاریات من إنتاج شركات أخرى، ال یمكن ضمان •

جودة ھذا المنتج.

انتبھ إلى اتجاه البطاریة، ثم أدخلھا تماًما إلى أن تسمع 2
صوت یشیر إلى قفلھا في مكانھا، ثم تحقق من القفل 

.Aبواسطة الذراع 
 في اتجاه السھم، Aعند إخراج البطاریة، اسحب الذراع 

ثم أخرجھا.

أغلق باب البطاریة.:31

ادفع ذراع التحریر باتجاه السھم.:2

تأكد من عدم التصاق أي جسم غریب بالجانب الداخلي (مانع التسرب المطاطي) لباب البطاریة.•
أخرج البطاریة بعد االستخدام.•

(ستُستنفد البطاریة، إذا ما تُركت لفترة زمنیة طویلة بعد شحنھا.)
ترتفع حرارة البطاریة بعد استخدامھا، وأثناء الشحن وبعد انتھائھ. كما ترتفع حرارة الكامیرا أیًضا أثناء استخدامھا. وال یمثل ھذا •

خلالً ما.
قبل إخراج البطاریة، أوقف تشغیل الكامیرا، وانتظر حتى ینطفئ مؤشر الحالة تماًما.•

(فقد یؤدي عدم القیام بتلك اإلجراءات إلى تعطل الكامیرا عن العمل على النحو المعتاد، وقد یؤدي أیًضا إلى تعرض البطاقة نفسھا 
للتلف أو فقد الصور المسجلة.)

توخَّ الحذر عند إخراج البطاریة حیث أنھا ستندفع للخارج.•
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
إدخال/إخراج البطاقة (اختیاري)
تأكد من انطفاء مصباح بیان الوصول.•

ادفع باب البطاقة لفتحھ.1

اضغط على البطاقة جیدًا؛ حتى تثبت في مكانھا تماًما، وتسمع 2
صوت "تكة" مع االنتباه إلى االتجاه الذي تدخلھا فیھ.

إلخراج البطاقة، ادفع البطاقة حتى یصدر عنھا صوت تكة، ثم 
اسحب البطاقة في اتجاه مستقیم.

.B 2 وA 1یمكن إدخال بطاقة واحدة في كل فتحة من فتحتي البطاقة •
، اضغط على الجزء العلوي A 1إلدخال/إخراج البطاقة في/من فتحة البطاقة •

، اضغط على B 2بالبطاقة. إلدخال/إخراج البطاقة في/من فتحة البطاقة 
الجزء السفلي بالبطاقة.

C:.احرص على عدم لمس أطراف التوصیل الخاصة بالبطاقة

أغلق باب البطاقة.:31

ادفع باب البطاقة للنھایة، ثم أغلقھ بإحكام.:2
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
مؤشرات الوصول إلى البطاقة

]) ال توقف تشغیل الكامیرا، أو تُخرج البطاریة ]/[أثناء عملیات الوصول (أي عند إضاءة مصباح بیان الوصول أو عرض [•
 (اختیاري). وكذلك، ال تعرض الكامیرا لالھتزاز أو التصادم أو الكھرباء الساكنة.ACأو البطاقة، أو تفصل مھایئ التیار المتردد 

قد تتعرض البطاقة أو البیانات للتلف، وقد ال تعمل الكامیرا بالشكل المعتاد.
إذا فشل التشغیل بسبب االھتزاز أو االصطدام أو الكھرباء الساكنة، فقم بإعادة التشغیل مرة أخرى.

مصباح بیان الوصول
یضيء ھذا المصباح خالل محاولة الوصول إلى البطاقة (أثناء 

التسجیل أو الحذف أو التھیئة أو ما إلى ذلك).

مؤشر الوصول
یصدر ھذا المؤشر ضوًءا أحمر بینما یجري تسجیل صورة على 

البطاقة.

)242(ص  ، یتسنى لك تعین طریقة إجراء التسجیل عبر فتحتي البطاقة.[إعداد] بقائمة [وظیفة ضعف الفتحة]بواسطة إعداد •

24pFHD
8bitMOV AFSL

4:3
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
معلومات البطاقة
.SDیمكن استخدام البطاقات التالیة مع الكامیرا؛ حیث أنھا متوافقة مع معیار 

.)البطاقة(یُشار إلى البطاقات التالیة في ھذه التعلیمات بكلمة 

 وتصنیفات فئات السرعة4K/صور 6Kتسجیل الصور المتحركة/صور ∫
 للصور المتحركة. ولتسجیل )163(ص  [جودة التسجیل] و )163(ص  [صیغة التسجیل]تختلف البطاقة المطلوبة حسب إعدادي 

. فاستخدم بطاقة تتوافق مع 6K/4K، یلزمك بطاقة ذات تصنیف فئة سرعة یدعم تسجیل صور ذات دقة 6K/4Kصور ذات دقة 
.UHS Speed Class أو فئة السرعة SD Speed Classالتصنیفات التالیة لفئة السرعة 

 معیاري السرعة فیما یتعلق بالكتابة المتواصلة. UHS Speed Class وفئة السرعة SD Speed Classتمثل فئة السرعة •
وللتحقق من الفئة، انظر الجانب الذي علیھ الملصق أو ما إلى ذلك بالبطاقة.

یرجى التأكد من قراءة أحدث المعلومات المتاحة على موقع الویب التالي.•
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(ھذا الموقع متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط.)

SDبطاقة الذاكرة 
جیجابایت)2میجابایت إلى 512(من 

 المطابقة لمعیار السرعة SDHC /SDXCھذه الكامیرا متوافقة مع بطاقات الذاكرة •
.UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3من الفئة 

قد جرى تأكید عمل البطاقات المبینة في العمود المقابل بواسطة بطاقات •
Panasonic. SDHCبطاقة الذاكرة 

جیجابایت)32جیجابایت إلى 4(من 

SDXCبطاقة الذاكرة 
جیجابایت)128جیجابایت إلى 48(من 

مثال للملصقفئة السرعة[جودة التسجیل][صیغة التسجیل]
]AVCHD[الكل

 أو أعلى4الفئة 

]MP4[
FHD
4K

UHS Speed Class 3 ]MP4 (LPCM)[الكل
]MOV[الكل

6K/4Kصورة 
UHS Speed Class 3وظیفة التركیز المتأخر

"، فقد یتعذر علیك كتابة البیانات أو حذفھا أو تھیئتھا أو LOCK على "Aإذا ضبطت مفتاح الحمایة من الكتابة •
عرضھا حسب تاریخ التسجیل.

قد تتعرض البیانات الموجودة على البطاقة للتلف أو الفقد بسبب تیارات الكھرباء الساكنة أو الموجات •
الكھرومغناطیسیة أو نتیجة لتعطل الكامیرا أو البطاقة. لذا یوصى بتخزین البیانات الھامة على جھاز كمبیوتر أو ما 

شابھ.
احتفظ ببطاقة الذاكرة بعیدًا عن متناول األطفال تجنبًا لخطر ابتالعھا.•
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
قم بتھیئة البطاقة قبل إجراء التصویر بواسطة الكامیرا.
نظًرا لعدم إمكانیة استعادة البیانات بعد إجراء التھیئة، تأكد من عمل نسخة احتیاطیة من البیانات الضروریة مسبقًا.

)55(ص  اختر القائمة.

تھیئة البطاقة (التمھید)

]2[الفتحة /]1[الفتحة  > [تھیئة] > [إعداد] >

اختیاري) عند التھیئة. ال تطفئ الكامیرا أثناء عملیة التھیئة. (ACاستخدم بطاریة مشحونة بشكل كاٍف أو مھایئ التیار المتردد •
في حالة القیام بتھیئة البطاقة على جھاز كمبیوتر أو أي جھاز آخر، قم بتھیئتھا على الكامیرا مرة أخرى.•

MENU
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
عدد الصور القابلة للتسجیل∫
]A]، الجودة [4:3نسبة األبعاد [•

]]، الجودة [4:3نسبة األبعاد [•

وقت التسجیل المتاح (عند تسجیل صور متحركة)∫
 second" فھو اختصار لكلمة s (دقیقة)، أما حرف "minute" اختصاًرا لكلمة m (ساعة)، و"hour" اختصاًرا لكلمة hیعد حرف "•

(ثانیة).
یمثل الوقت المتاح للتسجیل إجمالي الوقت المستغرق في تسجیل جمیع الصور المتحركة.•

•]AVCHD[

•]MP4[

عدد الصور القابلة للتسجیل وزمن التسجیل المتاح التقریبیان

جیجابایت128 جیجابایت64 جیجابایت32 جیجابایت16[حجم صور]
L  (20M)14502910581011510
M  (10M)263052801051020810
S  (5M)460092201764034940

جیجابایت128 جیجابایت64 جیجابایت32 جیجابایت16[حجم صور]
L  (20M)45090018103590
M  (10M)520105021104180
S  (5M)570115022904550

جیجابایت128 جیجابایت64 جیجابایت32 جیجابایت16تردد النظام[جودة التسجیل]
]FHD/28M/60p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

1h10m2h25m4h55m9h55m
]FHD/17M/60i[1h55m4h5m8h10m16h20m
]FHD/24M/30p[
]FHD/24M/24p[1h20m2h50m5h45m11h35m

]FHD/28M/50p[
 ھرتز50.00

)PAL(

1h10m2h25m4h55m9h55m
]FHD/17M/50i[1h55m4h5m8h10m16h20m
]FHD/24M/25p[1h20m2h50m5h45m11h35m

جیجابایت128 جیجابایت64 جیجابایت32 جیجابایت16تردد النظام[جودة التسجیل]
]4K/100M/30p[
]4K/100M/24p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

19m00s40m00s1h20m2h45m

]FHD/28M/60p[1h10m2h25m4h55m9h55m
]FHD/20M/30p[1h35m3h15m6h35m13h15m
]FHD/24M/24p[1h20m2h50m5h45m11h35m
]4K/100M/25p[

 ھرتز50.00
)PAL(

19m00s40m00s1h20m2h45m
]FHD/28M/50p[1h10m2h25m4h55m9h55m
]FHD/20M/25p[1h35m3h15m6h35m13h15m

]FHD/24M/24p[24.00ھرتز 
)CINEMA(1h20m2h50m5h45m11h35m
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
•]MP4 (LPCM)[ ،]MOV[

جیجابایت128 جیجابایت64 جیجابایت32 جیجابایت16تردد النظام[جودة التسجیل]
]C4K/10bit/150M/24p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

12m00s27m00s56m00s1h50m
]C4K/8bit/100M/24p[19m00s40m00s1h20m2h45m

]4K/8bit/150M/60p[
]4K/A/150M/60p[

]4K/10bit/150M/30p[
]4K/10bit/150M/24p[

12m00s27m00s56m00s1h50m

]4K/8bit/100M/30p[
]4K/A/100M/30p[
]4K/8bit/100M/24p[

]4K/A/100M/24p[

19m00s41m00s1h25m2h50m

]FHD/8bit/100M/60p[
]FHD/8bit/100M/30p[
]FHD/8bit/100M/24p[

19m00s40m00s1h20m2h45m

]4K/8bit/150M/50p[
]4K/A/150M/50p[

]4K/10bit/150M/25p[
 ھرتز50.00

)PAL(

12m00s27m00s56m00s1h50m

]4K/8bit/100M/25p[
]4K/A/100M/25p[19m00s41m00s1h25m2h50m

]FHD/8bit/100M/50p[
]FHD/8bit/100M/25p[19m00s40m00s1h20m2h45m

]C4K/10bit/150M/24p[

 ھرتز24.00
)CINEMA(

12m00s27m00s56m00s1h50m
]C4K/8bit/100M/24p[19m00s41m00s1h25m2h50m
]4K/10bit/150M/24p[12m00s27m00s56m00s1h50m
]4K/8bit/100M/24p[

]4K/A/100M/24p[19m00s41m00s1h25m2h50m

]FHD/8bit/100M/24p[19m00s40m00s1h20m2h45m

اعتمادًا على ظروف التسجیل ونوع البطاقة، قد یختلف عدد الصور القابلة للتسجیل ووقت التسجیل المتاح.•
•]AVCHD[:

 جیجابایت، إال أنھ سیجري تقسیم ملف الصورة المتحركة.4یمكنك مواصلة التسجیل دون انقطاع حتى وإن تجاوز حجم الملف 
•]MP4[ [جودة التسجیل] (بحجم [FHD]:(

 جیجابایت، إال أنھ 4 دقیقة أو تجاوز حجم الملف 30یمكنك مواصلة التسجیل دون انقطاع حتى وإن زاد وقت التسجیل المتواصل عن 
سیجري تقسیم ملف الصورة المتحركة، وتسجیلھ/عرضھ كالًّ على حدة.

•]MP4[ [جودة التسجیل] (بحجم [4K] ،(]MP4 (LPCM)[ أو ]MOV[:
سیجري تسجیل ملف الصور المتحركة وعرضھ علي ھیئة ملفات منفصلة في الحاالت التالیة. (یمكنك مواصلة التسجیل دون انقطاع.)

 جیجابایت4: في حالة زیادة حجم الملف عن SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
 دقائق، أو عند زیادة حجم الملف عن 4 ساعات و3: في حالة تجاوز وقت التسجیل المتواصل SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة –

 جیجابایت96
یظھر الوقت المتاح للتسجیل على الشاشة قبل التسجیل وذلك استنادًا إلى المساحة الخالیة على البطاقة، في حین یظھر الوقت •

المتبقي للتسجیل المتواصل أثناء التسجیل.
 صورة متبقیة أو أكثر.10000] على الشاشة في حالة توفر 9999iیُعرض [•
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
تركیب/فك العدسة
تأكد من إطفاء الكامیرا.•
احرص على تغییر العدسات في حالة عدم وجود كمیة كبیرة من األوساخ أو األتربة بھا. وفي حالة التصاق األوساخ أو األتربة بالعدسة، •

.340ص راجع 

 باتجاه السھم لفكھما.B، وغطاء الجسم Aأِدر غطاء العدسة الخلفي 1

، ثم أِدر العدسة في اتجاه السھم؛ حتى یصدر صوت یدل على ثباتھا Cقم بمحاذاة عالمات تركیب العدسة 2
في موضعھا.

 أثناء تركیبھا.Dاحرص على عدم الضغط على زر تحریر العدسة •
تجنب محاولة تركیب العدسة بجسم الكامیرا مع إمساكھا على نحو مائل؛ فقد یؤدي ذلك إلى خدش قاعدة تركیب العدسة.•

تركیب العدسة
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
قم بتركیب غطاء العدسة.•

، أِدر العدسة في اتجاه السھم؛ حتى Aأثناء الضغط على زر تحریر العدسة 
تتوقف عن الحركة، ثم أخرجھا.

للحیلولة دون تراكم األتربة والجسمیات األخرى على الكامیرا أو العدسة أو الدخول إلیھا، تأكد من تركیب الغطاء المخصص للكامیرا •
وغطاء العدسة الخلفي بالعدسة بعد فكھ من الكامیرا.

/H-ES12060/H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
H-HSA12035(

أِدر حلقة الزوم بالعدسة.

فك العدسة

عملیات الزوم

لتكبیر األھداف البعیدة:Tناحیة 
لتوسیع زاویة المشاھدة:Wناحیة 

T
W
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
في حالة التسجیل في إضاءة خلفیة قویة، قد یحدث انعكاس غیر طبیعي على العدسة. ویعمل واقي العدسة على خفض نسبة الضوء 
الزائد في الصور المسجلة، وكذلك على الحد من انخفاض التباین. وإلى جانب ذلك، یعمل واقي العدسة على منع انبعاث اإلضاءة 

الزائدة، فضالً عن تحسین جودة الصورة.

/H-ES12060/H-FS12060لتركیب واقي العدسة (على شكل زھرة) المزود مع العدسات القابلة للتبدیل (
H-HSA12035(

أمسك واقي العدسة بوضع أصابعك كما ھو مبین في الشكل.
ال تمسك واقي العدسة على نحو یؤدي إلى انثنائھ.•

) بواقي العدسة مع العالمة الموجودة على  (Aقم بمحاذاة العالمة 1
حافة العدسة.

أِدر واقي العدسة في اتجاه السھم إلى أن یصدر صوتًا یدل على ثباتھ، ثم 2
) بواقي العدسة مع العالمة الموجودة في  (Bقم بمحاذاة العالمة 

أعلى العدسة.

)H-ES12060فك واقي العدسة (∫

 بواقي العدسة.Cأِدر واقي العدسة في اتجاه السھم أثناء الضغط على زر 

تركیب واقي العدسة
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
التخزین المؤقت لواقي العدسة
H-ES12060مثال: 

 بواقي العدسة.Aأِدر واقي العدسة في اتجاه السھم أثناء الضغط على زر 1
) بواقي العدسة مع العالمة الموجودة على حافة العدسة. (Bقم بمحاذاة العالمة 2
أِدر واقي العدسة باتجاه السھم؛ حتى یثبت في مكانھ.3
37



 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
فتح الشاشة
عند شراء الكامیرا، تكون الشاشة ُمبیَّتة داخل جسم الكامیرا.

فاسحب الشاشة إلى الخارج كما ھو مبین فیما یلي.

 درجة كحد أقصى)180فتح الشاشة. (1
 درجة.180یمكن تدویر الشاشة إلى األمام بزاویة قدرھا 2
أعد الشاشة إلى وضعھا األصلي.3

عند تدویر الشاشة، توخَّ الحذر من استخدام القوة المفرطة؛ فقد یؤدي ذلك إلى حدوث تلف.•

التصویر ذو الزاویة الحرة∫
یمكن تدویر الشاشة لمالءمة احتیاجاتك. وتعمل ھذه المیزة على راحتك؛ فتتیح لك إمكانیة التقاط الصور من زوایا مختلفة عن 

طریق ضبط الشاشة.

التقاط الصور من زاویة منخفضةالتقاط الصور من زاویة عالیة

في حالة عدم استخدام الشاشة، یوصى بإغالقھا عن طریق توجیھ الشاشة إلى الداخل لمنع التصاق األوساخ بھا، ووقایتھا من التعرض •
للخدش.
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
ضبط التاریخ/الوقت (ضبط الساعة)
ال تكون الساعة مضبوطة عند طرح الكامیرا للبیع.•

قم بتشغیل الكامیرا.1
 ضوًءا.1عند تشغیل الكامیرا، یصدر مؤشر الحالة •
.4إذا لم تكن شاشة اختیار اللغة معروضة، فانتقل إلى الخطوة •

].MENU/SETاضغط على زر [2

 الختیار اللغة، ثم اضغط على زر 3/4اضغط على 3
]MENU/SET.[

].MENU/SETاضغط على زر [4

 الختیار العناصر (السنة، الشھر، الیوم، الساعة، 2/1اضغط على 5
 إلجراء الضبط.3/4الدقیقة)، ثم اضغط على زر 

A:التوقیت في منطقة منزلك
B:التوقیت في جھة السفر المقصودة

لضبط ترتیب العرض، أو صیغة عرض الوقت.
، ثم اضغط على زر [نمط]لعرض شاشة ضبط الترتیب/الوقت، اختر •

]MENU/SET.[

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [6
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
].MENU/SET، اضغط على زر [[ضبط الساعة قد تم إتمامھ.]في حالة عرض رسالة 7

].MENU/SET، اضغط على زر [[ضبط منطقة منزلك]في حالة عرض رسالة 8

 الختیار منطقة منزلك، ثم اضغط على زر 2/1اضغط على 9
]MENU/SET.[

)55(ص  .[إعداد] من القائمة [ضبط الساعة]اختر 
.39ص   في6 و5یمكن إعادة ضبط الساعة كما ھو موضح بالخطوتین •
 أشھر عن طریق استخدام بطاریة الساعة الداخلیة حتى بدون بطاریة الكامیرا.3یُحتفظ بضبط الساعة لمدة •

 ساعة؛ كي یجري شحن البطاریة الداخلیة.)24(اترك البطاریة المشحونة بداخل الكامیرا لمدة 

إعادة ضبط الساعة

، أو [طباعة حروف]إذا لم تكن الساعة مضبوطة، فال یمكن طباعة التاریخ الصحیح عندما تقوم بطباعة التاریخ على الصور باستخدام •
عندما تطلب طباعة الصور من استودیو تصویر.
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
التعلیمات األساسیة

امسك الكامیرا برفق بكلتا یدیك، وثبت ذراعیك على جانبیك، ثم انھض مباعدًا بین قدمیك قلیالً.
 بأصابعك، أو بأي شيء آخر.B، أو المیكروفون Aال تقم بتغطیة لمبة تعزیز •
تأكد من ثبات قدمیك ومن عدم وجود أي احتمال لالصطدام بشخص أو شيء آخر بالقرب من موضع التصویر.•

وظیفة تحدید االتجاه)تحدید اتجاه الكامیرا (∫
تعمل ھذه الوظیفة على تحدید االتجاه الرأسي عند إجراء التسجیل، والكامیرا في وضع 

رأسي.
وعندما تعرض التسجیل، سیجرى العرض في وضع رأسي تلقائیاً.

.)]ON[ متاًحا فقط في حالة ضبطھ على )263(ص  [تدویر وعرض](یكون إعداد 

عند اإلمساك بالكامیرا رأسیًا، ثم إمالتھا ألعلى وألسفل بشدة لتسجیل الصور، قد ال تعمل وظیفة تحدید االتجاه على نحو صحیح.•
 والصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر على نحو 6K/4Kال یمكن عرض الصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة •

رأسي.

تلمیحات اللتقاط صور جمیلة
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
اضبط الدیوبتر بما یتالءم مع مستوى الرؤیة الخاص بك؛ بحیث یتسنى لك مشاھدة 
الرموز المعروضة على محدد المنظر بوضوح.

] للتبدیل بین  الشاشة ومحدد المنظر.LVFاضغط على زر [
A] زرLVF[
Bمستشعر العین

)60(ص  یمكنك أیًضا استخدام الزر باعتباره أحد أزرار الوظائف.•

].LVFاضغط على [

، تعدّل الكامیرا التركیز تلقائیًا مع تنشیط ]ON[) على [تركیز/تحریر غالق] ([مخصص] بقائمة ]AF[مستشعر العین إذا جرى ضبط ¢
.]AF[مستشعر العین مستشعر العین. ال تصدر الكامیرا صوتًا تنبیھیًا عندما یتم التركیز بواسطة 

استخدام محدد المنظر

ضبط الدیوبتر

التبدیل بین الشاشة/محدد المنظر

التحویل التلقائي لمحدد المنظر/
عرض الشاشة¢عرض محدد المنظر¢الشاشة
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
مالحظات متعلقة بالتحویل التلقائي لمحدد المنظر/الشاشة∫
تعمل وظیفة التحویل التلقائي لمحدد المنظر/الشاشة على تمكین مستشعر العین من تحویل العرض إلى محدد المنظر تلقائیًا عندما 

تقترب عینك أو شيء آخر منھ.
 على الشاشة، یمكن )50(ص  في حالة تمكین وظیفة التبدیل التلقائي لمحدد المنظر/الشاشة، وظھور شاشة عرض معلومات التسجیل•

؛ مما یتیح الحد من استھالك طاقة البطاریة.)237(ص  [النمط االقتصادي] ضمن  مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر عندئٍذ استخدام 
قد ال یعمل مستشعر العین بطریقة مالئمة اعتمادًا على شكل النظارة أو طریقة إمساك الكامیرا أو الضوء الساطع المشرق المحیط بعدسة •

] لتغییر العرض.LVFالمجھر. في ھذه الحالة، اضغط على [
أثناء عرض صور متحركة أو عرض شرائح، ال تعمل الكامیرا تلقائیًا على تغییر العرض إلى محدد المنظر بواسطة مستشعر العین.•
ال یعمل مستشعر العین اعتمادًا على زاویة الشاشة.•

یعمل زر الغالق في خطوتین. واللتقاط صورة، اضغط علیھ.

اضغط على زر الغالق جزئیًا إلجراء التركیز.
Aقیمة فتحة الضوء
Bسرعة الغالق
Cإشارة التركیز

تُعَرض قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط.•
(ستومض القیمة بضوء أحمر، إذا لم یتحقق مقدار التعرض الصحیح للضوء، ما عدا في 

حالة ضبطھا على الومیض.)
تُعرض إشارة التركیز فور دخول الھدف في بؤرة التركیز. (عندما ال یكون الھدف في •

نطاق التركیز، تصدر اإلشارة ومیًضا.)

اضغط على زر الغالق كلیًا (ادفعھ أكثر ألسفل)، ثم التقط الصورة.

زر الغالق (التقاط الصور)

.]FOCUS[ على )226(ص  [أولویة التركیز/التحریر]ال یمكن التقاط الصور حتى یتم إجراء التركیز، وذلك عند ضبط •
حتى أثناء تشغیل القائمة أو عرض الصور، إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا، یمكنك تجھیز الكامیرا في الحال إلجراء التسجیل.•

6060602.82.82.8
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
ابدأ التسجیل بالضغط على زر الصور المتحركة.
اترك زر الصور المتحركة بعد الضغط علیھ مباشرة.•

أوقف التسجیل بالضغط على زر الصور المتحركة مرة أخرى.

 من 1اضغط على زر القفل الخاص بقرص تحدید النمط 
أجل تحریر القفل.

یجري قفل القرص، إذا ضغطت على زر القفل الخاص بقرص تحدید •
النمط. ویُقفَل/یُغلى قفل القرص بكل ضغطة على الزر.

، واضبط نمط التسجیل.2أِدر قرص تحدید النمط 

زر الصور المتحركة (تسجیل الصور المتحركة)

قرص تحدید النمط (اختیار نمط تسجیل)

)65(ص  الوضع التلقائي الذكي

)66(ص  الوضع التلقائي الذكي بالس

)70(ص  AEنمط برنامج 

)73(ص   حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط 

)73(ص   حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط 

)74(ص  نمط التعرض للضوء یدویًا

)173(ص  نمط الفیلم اإلبداعي

)84(ص  النمط المخصص

)78(ص  نمط التحكم اإلبداعي
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
التدویر:
یجري اختیار العناصر، أو تعیین القیم أثناء ضبط اإلعدادات المتنوعة.

تصف تعلیمات التشغیل ھذه طرق تشغیل القرص األمامي/القرص الخلفي كما یلي:•

.///یتیح لك ھذان القرصان ضبط قیمة فتحة الضوء، وسرعة االلتقاط، وغیرھا من اإلعدادات في أنماط 

)47(ص  )، یمكنك تغییر أسالیب تشغیل القرص األمامي والقرص الخلفي.[العملیة] ([مخصص] من قائمة [ضبط القرص]في •

القرص الخلفيالقرص األمامي/

مثال: عند تدویر القرص األمامي ناحیة الیسار أو ناحیة 
الیمین

مثال: عند تدویر القرص الخلفي ناحیة الیسار أو ناحیة 
الیمین

القرص الخلفيالقرص األماميقرص تحدید النمط

تغییر البرنامجتغییر البرنامج)70(ص  

قیمة فتحة الضوءقیمة فتحة الضوء)73(ص  

سرعة االلتقاطسرعة االلتقاط)73(ص  

سرعة االلتقاطقیمة فتحة الضوء)74(ص  
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
)[مفتاح تشغیل القرص]تغییر العناصر المخصصة للقرصین األمامي/الخلفي مؤقتًا (
یمكنك تغییر العناصر المخصصة للقرصین األمامي/الخلفي باستخدام زر الوظیفة 

.[مفتاح تشغیل القرص]المعین إلیھ 
)60(ص  ] عند الشراء.Fn1 مخصًصا إلى [[مفتاح تشغیل القرص]یكون ھذا الزر 

یمكنك ضبط العناصر المراد تخصیصھا مؤقتًا للقرصین األمامي/الخلفي في •
).[العملیة] ([مخصص] بقائمة [ضبط القرص] ضمن [إعداد مفتاح تشغیل القرص]

)47(ص  

.]Fn1اضغط على زر [1
سیجري عرض دلیل توجیھي یوضح العناصر التي جرى تخصیصھا مؤقتًا •

للقرصین األمامي/الخلفي.
في حالة عدم إجراء أي عملیات، سیختفي الدلیل التوجیھي في بضع ثواٍن.•

أِدر القرصین األمامي/الخلفي أثناء عرض الدلیل التوجیھي.2
ستتغیر إعدادات العناصر المخصصة لألقراص.•

]، ثم أجِر الضبط.MENU/SETاضغط على زر [3
یمكنك أیًضا استكمال ھذه الخطوة عن طریق إجراء إحدى العملیتین التالیتین:•

اضغط على زر الغالق جزئیًا–
]Fn1اضغط على زر [–

) أو شاشة اإلعداد 1یمكن استخدام العناصر المخصصة مؤقتًا للقرصین األمامي/الخلفي فقط أثناء عرض الدلیل التوجیھي (الخطوة•
).2(الخطوة

9898980
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
ضبط أسالیب تشغیل القرص األمامي والقرص الخلفي∫

تدویر قرص التحكم:
یُستخدم ھذا الزر الختیار العناصر أو تعیین القیم أو ما إلى ذلك.

عملیة تدویر قرص التحكم موّضحة في تعلیمات التشغیل ھذه كما یلي.•
مثال: عند تدویر قرص التحكم ناحیة الیسار أو ناحیة الیمین:

[ضبط القرص] > [العملیة] > [مخصص] >

](F/SS)[تخصیص القرص 

یتیح ھذا اإلعداد تخصیص عملیات قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط في نمط التعرض 
للضوء تلقائیًا.

] F SS:[
یتیح ھذا اإلعداد تخصیص قیمة فتحة الضوء للقرص األمامي، وسرعة االلتقاط للقرص 

الخلفي.
] SS F:[

یتیح ھذا اإلعداد تخصیص سرعة االلتقاط للقرص األمامي، وقیمة فتحة الضوء للقرص 
الخلفي.

یتیح ھذا اإلعداد تغییر اتجاه تدویر األقراص لضبط قیمة فتحة الضوء، وسرعة االلتقاط.](F/SS)[تدویر 
]]/[[

[تعویض التعّرض للضوء]
یتیح ھذا اإلعداد تخصیص تعویض التعرض للضوء األمامي أو القرص الخلفي؛ بحیث 

یمكنك تعدیلھ على نحو مباشر.
]OFF[/ (القرص الخلفي)]/[ (القرص األمامي)][

[إعداد مفتاح تشغیل القرص]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط العناصر المراد تخصیصھا بصفة مؤقتة للقرصین األمامي/الخلفي، 
.[مفتاح تشغیل القرص]وذلك عندما تضغط على زر الوظیفة المخصص إلیھ إعداد 

)[تشغیل القرص الخلفي] (]/[)[تشغیل القرص األمامي] (][
فیما یلي العناصر التي یمكن ضبطھا.•

)208(ص  [إسلوب الصورة]–
)210، 78(ص  [مؤثر الفلتر]–
)205(ص  [نسبة األبعاد]–
)91(ص  ]AF[نمط –
)116(ص  ]6K/4K[صورة –
)212(ص  [ظل عالمة التظلیل]–

)213(ص  [دینامیكي ذكي]–
)213(ص  [الوضوح الذكي]–
)156(ص  [نمط الفالش]–
)158(ص  [تعدیل الفالش]–
)107(ص  [حساسیة]–
)109(ص  [توازن الضوء األبیض]–

 كال القرصین.[ظل عالمة التظلیل]یستخدم إعداد •

قرص التحكم

MENU
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
الضغط على زر المؤشر:
یُستخدم ھذا الزر الختیار العناصر أو تعیین القیم أو ما إلى ذلك.

]:MENU/SETالضغط على زر [
یُستخدم ھذا الزر لتأكید إعداد المحتویات، أو ما إلى ذلك.

ترد اإلشارة إلى أزرار المؤشر ألعلى وألسفل وللیسار وللیمین بتعلیمات التشغیل ھذه ھكذا •
3/4/2/1.

تغییر الوظیفة المراد استخدامھا أثناء عرض شاشة التسجیل∫

]MENU/SETأزرار المؤشر/زر [

عصا التحكم

یمكن استخدام عصا التحكم بطریقتین؛ حیث یمكن تحریكھ ألعلى أو ألسفل أو 
ناحیة الیسار أو الیمین، أو یمكن الضغط علیھ.

ویوفر عصا التحكم الوظائف ذاتھا التي توفرھا أزرار المؤشر/زر 
]MENU/SET.[

التحریك:
یُستخدم ھذا الزر الختیار العناصر أو تعیین القیم أو ما إلى ذلك.

الضغط:
یُستخدم ھذا الزر لتأكید إعداد المحتویات، أو ما إلى ذلك.

ترد اإلشارة إلى تحریك عصا التحكم ألعلى وألسفل وناحیة الیسار وللیمین •
.3/4/2/1بتعلیمات التشغیل ھذه ھكذا 

الضغطالتحریك

[إعداد عصا التحكم] > [العملیة] > [مخصص] >

]D.FOCUS Movement[ یتیح ھذا اإلعداد نقل أوضاع العرض لنطاقAF ومساعدة MF.  101، 98(ص(

]Fn[ ضبط زر یتیح ھذا اإلعداد استخدام وظیفة مخصصة في]Fn[.  60(ص(

]MENU[.یعمل ھذا اإلعداد عرض القائمة عند الضغط على عصا التحكم
یجري تعطیل العملیات التي یمكن إجراؤھا بتحریك عصا التحكم.•

]OFF[.یعمل ھذا اإلعداد على تعطیل عصا التحكم

MENU
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
] لتغییر المعلومات المعروضة على الشاشة. .DISPاضغط على زر [

تغییر طریقة عرض محدد المنظر/الشاشة

] تخطیط العرض لنمط محدد المنظر المباشر (مثال لعرض نمط محدد المنظر)[∫

] (تغییر المعلومات المعروضة) .DISPزر [

في نمط التسجیل

> /الشاشة]LVF[ضبط عرض  > [الشاشة / العرض] > [مخصص]>
[ضبط عرض الشاشة]/]LVF[ضبط عرض 

یتیح ھذا األسلوب تصغیر الصور على نحو طفیف؛ بحیث یمكنك معاینة تكوین الصور بشكل  (أسلوب محدد المنظر)][
أفضل.

یتیح ھذا األسلوب تكبیر الصور حتى تمأل الشاشة بأكملھا؛ بحیث یمكنك رؤیة تفاصیلھا. (أسلوب الشاشة)][

مع عرض معلومات 
مع عرض معلومات(معلومات تفصیلیة)

مع عرض معلومات 
(معلومات تفصیلیة، 

عرض مستشعر اإلمالة)

مع عرض المعلومات 
(عرض مستشعر اإلمالة)

MENU
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
] تخطیط العرض لنمط الشاشة (مثال لعرض نمط الشاشة)[∫

عندما تُعَرض شاشة معلومات التسجیل، یمكنك لمس العنصر المطلوب وتغییر إعداداتھ مباشرةً.¢

حول عرض مستشعر اإلمالة∫
مع عرض مستشعر اإلمالة، یسھل تصحیح إمالة الكامیرا وما إلى ذلك.

عندما تكون درجة اإلمالة طفیفة، یتغیر ضوء المؤشر إلى اللون األخضر.•

مع عرض المعلومات بدون عرض معلوماتمع عرض معلومات
(عرض مستشعر اإلمالة)

بدون عرض معلومات 
(عرض مستشعر اإلمالة)

معلومات التسجیل ال تعمل
¢المعروضة على الشاشة

)، فكلما ضغطت على زر [العملیة] ([مخصص] بقائمة )60(ص  ]Fn[ضبط زر  إلى /الشاشة]LVF[أسلوب عرض إذا خصصت •
])؛ أیھما كان قید االستخدام حالیًا.]/[الوظیفة المخصص، یمكنك تغییر أسلوب عرض الشاشة أو محدد المنظر ([

Aتصحیح اإلمالة للیسار:االتجاه األفقي
Bتصحیح اإلمالة ألسفل:االتجاه الرأسي

 تقریبًا، حتى بعد تصحیح اإلمالة.n1قد تظل نسبة خطأ مقدارھا  •
عند إمالة الكامیرا ألعلى وأسفل بدرجة كبیرة بغرض التسجیل، قد ال یجري عرض مستشعر اإلمالة على نحو صحیح، وقد ال تعمل •

 بشكل سلیم.)41(ص  وظیفة تحدید االتجاه

24pFHD
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
 للتبدیل بین أنماط العرض التالیة:3/4اضغط على 1 ¢
عرض تفصیلي للمعلومات–
عرض الرسم البیاني–
أسلوب الصورة، عرض ظل عالمة التظلیل–
عرض توازن الضوء األبیض–
عرض معلومات العدسة–

.]ON[) على [الشاشة / العرض] ([مخصص] في قائمة )229(ص  [تمییز]یظھر ھذا العرض في حالة ضبط 2 ¢

.6K/4Kال یمكن عرض بعض الشاشات للملفات المعینة التي تعرضھا، كالصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة •

في نمط عرض التسجیل

عرض معلومات مع عرض معلومات
1¢تفصیلیة

دون عرض معلومات 
بدون عرض معلومات2¢(عرض ممیز)

60F3.5 0 AWBAWB

1/98981/98

200

L4:3

s
RGB

1/5AFS

200

L4:3

100-0001

AWBSTD.

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
إن شاشة اللمس المزودة بھذه الكامیرا من النوع السعوي (التكاثفي)؛ فیمكنك لمسھا بإصبعك مباشرةً دون حائل.

اللمس∫
تتضمن ھذه العملیة لمس شاشة اللمس وتركھا.

السحب∫
تعني تحریك إصبعك على شاشة اللمس دون تركھا.

اللمس المزدوج (التكبیر/التصغیر)∫
المس شاشة اللمس بإصبعین من أصابعك مع المباعدة بینھما (للتكبیر)، أو 

التقریب بینھما (للتصغیر).

شاشة اللمس (عملیات اللمس)

المس الشاشة بإصبع نظیف جاف.•
إذا كنت تستخدم واقي شاشة متوفر تجاریًا، یرجى اتباع التعلیمات المرفقة مع ھذا الواقي.•

(قد تضر بعض واقیات الشاشة بالرؤیة أو إمكانیة التشغیل.)

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
قد ال تعمل شاشة اللمس على نحو سلیم في الحاالت التالیة.•

عند لمسھا مع ارتداء قفاز الید–
عندما تكون شاشة اللمس مبللة–

Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFF

OFFOFFOFF

AA BBB

2.0X2.0X2.0X2.0X
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
األنماط القابلة للتطبیق: 

تركز الكامیرا على الھدف، وتلتقط الصورة تلقائیًا، بمجرد لمس الھدف الذي ترغب في وضعھ في بؤرة التركیز.

إللغاء وظیفة غالق یعمل باللمس∫
.]المس أیقونة [

التقاط صور باستخدام وظیفة اللمس

التقاط صور باستخدام وظیفة غالق یعمل باللمس

].المس أیقونة [1

].المس أیقونة [2

]، ویصبح من الممكن التقاط صورة بواسطة وظیفة ستتغیر األیقونة إلى [•
غالق یعمل باللمس.

المس الھدف الذي ترغب في التركیز علیھ، ثم التقط الصورة.3
تُلتقط الصورة، عندما یتحقق التركیز.•

 أحمر اللون، ثم یختفي.AFإذا فشل التصویر بواسطة الغالق الذي یعمل باللمس، یصبح نطاق •

××

××
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك تحسین درجة اإلضاءة بموضع اللمس بسھولة. وعندما یبدو وجھ الھدف معتًما، یمكنك تفتیح الشاشة وفقًا لدرجة إضاءة 
الوجھ.

إلغاء وظیفة التعریض الضوئي التلقائي باللمس∫
.]المس أیقونة [

 إلى اإلعداد االفتراضي، ویُلغى موضع تحسین درجة اإلضاءة.[نمط قیاس السطوع]یعود •

تحسین درجة اإلضاءة لمنطقة محددة بسھولة (تعویض ضوئي تلقائي باللمس)

].المس أیقونة [1

].المس أیقونة [2
تُعرض شاشة اإلعداد لموضع تحسین درجة اإلضاءة.•
]، ویقتصر استخدام ھذا اإلعداد  على [[نمط قیاس السطوع]یجري ضبط •

على إجراء التعریض الضوئي التلقائي باللمس.

المس الھدف الذي ترغب في تحسین درجة اإلضاءة لھ.3
، سیعود موضع تحسین درجة اإلضاءة إلى النقطة المركزیة.[أعد ضبط]بلمس •

.[ضبط]المس أیقونة 4

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عند استخدام الزوم الرقمي–
 المباشر]4K[قص عند ضبط –
)100(ص  ]AF+AE[) على[العملیة] ([مخصص] بقائمة [تھیئة اللمس] ضمن [تركیز تلقائي باللمس]عند ضبط –

AE

AE

××
54



 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
ضبط عناصر القائمة
یمكنك استخدام األزرار أو لمس الشاشة لضبط عناصر القائمة.

].MENU/SETاضغط على زر [1

 على بعض اإلعدادات الھامة لضبط الساعة والطاقة بالكامیرا؛[إعداد]تشتمل قائمة •
فتحقق من إعدادات ھذه القائمة قبل متابعة استخدام الكامیرا.

)68(ص  [نمط تلقائي ذكي]/
تتیح ھذه القوائم إمكانیة ضبط الوظائف المتاحة ألنماط التسجیل المتوافقة معھا 

فقط.
وتُعَرض ھذه القوائم ألنماط التسجیل ذات الصلة بھا فقط.

)182(ص  [فیلم مبتكر]

)85(ص  [نمط مخّصص]

)78(ص  [تحكم إبداعي]

تتیح ھذه القائمة ضبط إعدادات الصور الثابتة.)205(ص  [تسجیل]

تتیح ھذه القائمة ضبط إعدادات الصور المتحركة.)221(ص  [صور متحركة]

یمكن ضبط تشغیل الكامیرا، مثل عرض الشاشة وأزرار العملیات، وفقًا )223(ص  [مخصص]
للتفضیالت الخاصة بك.

)235(ص  [إعداد]

تتیح لك ھذه القائمة إمكانیة ضبط إعدادات الساعة واختیار إعدادات نغمة الصوت 
الخاصة بالتشغیل إلى جانب ضبط بعض اإلعدادات األخرى التي تساعدك على 

تشغیل الكامیرا بطریقة أكثر سھولة.
.Wi-Fi/Bluetoothویمكنك أیًضا تكوین إعدادات الوظائف المتعلقة باتصال 

تتیح ھذه القائمة تسجیل القوائم المتكررة االستخدام.)245(ص  [قائمتي]

تتیح ھذه القائمة ضبط إعدادات العرض والتحریر للصور.)246(ص  [عرض]
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
المس عنصر القائمة.
) بالناحیة الیمنى للشاشة.Aیمكنك تغییر الصفحة بلمس الشریط (•

المس اإلعداد المراد ضبطھ.

 بزر المؤشر الختیار عنصر القائمة، ثم 3/4اضغط على 2
].MENU/SETاضغط على زر [

یمكنك أیًضا اختیار عنصر القائمة عن طریق تدویر قرص التحكم.•
یمكنك أیًضا االنتقال إلى الشاشة التالیة بتدویر القرص الخلفي.•

عملیة اللمس

لعرض توضیحات لعناصر القائمة.
] أثناء تحدید عنصر قائمة أو إعداد، یُعرض  .DISPإذا ضغطت على زر [

وصف للقائمة.

 بزر المؤشر الختیار اإلعداد، ثم اضغط على 3/4اضغط على 3
].MENU/SETزر [

یمكنك أیًضا اختیار اإلعداد عن طریق تدویر قرص التحكم.•
اعتمادًا على عنصر القائمة، قد ال یظھر اإلعداد الخاص بھ، أو قد یُعرض •

بطریقة مختلفة.

عملیة اللمس

تُعَرض عناصر القائمة غیر المتاحة باللون الرمادي. وعندما یجري تحدید عناصر رمادي، •
]، تظھر رسالة تفید بعدم إمكانیة ضبط العنصر مع MENU/SETإذا ضغطت على زر [

توضیح سبب تعذر ذلك في ظل ظروف معینة.
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
].المس أیقونة محدد القائمة، مثل [

].المس أیقونة [

االنتقال إلى القوائم األخرى∫

.2اضغط على 1
]. الختیار أیقونة محدد القائمة، مثل [3/4اضغط على 2

یتسنى لك أیًضا اختیار أیقونات القائمة القابلة للتبدیل عن طریق تدویر القرص •
األمامي.

].MENU/SETاضغط على زر [3

عملیة اللمس

أغلق القائمة∫

]، أو اضغط على زر الغالق إلى منتصفھ.اضغط على [

عملیة اللمس
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
استدعاء القوائم المتكررة االستخدام في الحال (القائمة السریعة)
باستخدام القائمة السریعة، یمكن الوصول إلى بعض إعدادات القائمة بسھولة.

تُحدَّد المیزات التي یمكن ضبطھا عن طریق القائمة السریعة حسب النمط أو أسلوب العرض المستخدم بالكامیرا.•

] لعرض القائمة السریعة.Q.MENUاضغط على زر [1
)60(ص  یمكنك أیًضا استخدام الزر باعتباره أحد أزرار الوظائف.•

أِدر القرص األمامي الختیار عنصر القائمة.2
یمكن أیًضا إجراء الضبط بتدویر قرص التحكم.•

أِدر القرص الخلفي لتغییر اإلعداد.3

] للخروج من القائمة فور اكتمال Q.MENUاضغط على زر [4
اإلعداد.

.3/4/2/1یتسنى لك أیًضا ضبط العناصر بالضغط على أزرار المؤشر •
)49(ص  ] (نمط الشاشة)معلومات التسجیل المعروضة على الشاشة [

]، وتدویر القرص األمامي، ثم اختر Q.MENUاختر العنصر بالضغط على زر [
اإلعداد عن طریق تدویر القرص الخلفي.

].MENU/SET، وزر [3/4/2/1یمكنك أیًضا إجراء الضبط بواسطة  •

AFSAFS

AUTO603.5 AWB

24pFHD
8bitMOV

L4:3

0

AFSAFS

AUTO603.5 AWB

24pFHD
8bitMOV

L4:3

0

98
98AWB

0 0
0

Fn

ISO

AUTO
OFFL

4:3AFSAFS
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
، یمكن تغییر القائمة السریعة كما ]CUSTOM[) على [العملیة] ([مخصص] ضمن قائمة )227(ص  ]Q.MENU[عند ضبط 
ھو مطلوب.

 عنصًرا ضمن القائمة السریعة.15وتجدُر اإلشارة إلى أنھ یمكن ضبط ما یصل إلى 

].MENU/SET]، ثم اضغط على زر [الختیار [ 4اضغط على 1

 الختیار عنصر القائمة من الصف العلوي، ثم اضغط 3/4/2/1اضغط على 2
].MENU/SETعلى زر [

 لتحدید المسافة الفارغة في الصف السفلي، ثم اضغط على 2/1اضغط على 3
].MENU/SETزر [

Aالعناصر القابلة للضبط
Bالعناصر المضبوطة

بإمكانك أیًضا تعیین عنصر القائمة عن طریق سحبھ من الصف العلوي إلى الصف •
السفلي.

إذا لم توجد مسافة فارغة في الصف السفلي، یمكنك استبدال أحد العناصر الحالیة •
بعنصر جدید محدد عن طریق تحدید العنصر الحالي.

].MENU/SET، واختر العنصر المراد إلغاؤه، ثم اضغط على زر [4إللغاء اإلعداد، انتقل إلى الصف السفلي بالضغط على •

].اضغط على [4
.1سترجع الكامیرا إلى الشاشة المبینة في الخطوة •

] لالنتقال إلى شاشة التسجیل.MENU/SETاضغط على زر [

تخصیص إعدادات القائمة السریعة

L
4:3 AFS

12345

L
4:3 AFS
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
تخصیص الوظائف المتكررة االستخدام إلى األزرار (أزرار الوظائف)
یمكنك تخصیص وظائف التسجیل وغیرھا إلى أزرار وأیقونات معینة.

ال یمكن تخصیص بعض الوظائف بحسب زر الوظیفة.•

)55(ص  اختر القائمة.1

 الختیار زر الوظیفة التي ترید تخصیص وظیفة ما إلیھ، ثم 3/4اضغط على 2
].MENU/SETاضغط على زر [

، اضغط [التھیئة في وضع التسجیل]] ضمن Fn20] إلى [Fn12الختیار زر من [•
 لتغییر الشاشة.] .DISPعلى زر [

 الختیار الوظیفة التي ترید تخصیصھا، ثم اضغط على زر 3/4اضغط على 3
]MENU/SET.[
للحصول على تفاصیل حول الوظائف التي یمكن تخصیصھا في •

.61ص  ، راجع [التھیئة في وضع التسجیل]
.63ص  ، راجع[التھیئة في وضع العرض]للحصول على تفاصیل حول الوظائف التي یمكن تخصیصھا في •
.[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]الستعادة إعدادات أزرار الوظائف االفتراضیة، اختر •

تكوین إعدادات أزرار الوظائف على شاشة عرض معلومات التسجیل∫
.2 عرض الشاشة في الخطوة)49(ص  ] على شاشة عرض معلومات التسجیلFnیتیح لك أیًضا لمس أیقونة [

التخصیص السریع لألزرار∫
 الموضحة فیما سبق بالضغط مطوالً على أحد أزرار الوظائف 3یمكن عرض شاشة التخصیص المعروضة في الخطوة 

) لمدة ثانیتین.[Fn20]] إلى Fn12] أو [Fn6] إلى [Fn1(تخصیص أي زر من األزرار [
في بعض الحاالت، ال یمكن عرض شاشة تخصیص الوظائف بحسب النمط أو شاشة العرض.•

>]Fn[ضبط زر  > [العملیة] > [مخصص] >
[التھیئة في وضع العرض]/[التھیئة في وضع التسجیل]

MENU
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
یمكنك استخدام الوظائف المخصصة بالضغط على أزرار الوظائف عند إجراء التسجیل.
استخدام أزرار الوظائف عن طریق اللمس∫
].المس أیقونة [1
].Fn11] أو [Fn10] أو [Fn9] أو [Fn8] أو [Fn7المس [2

[التھیئة في وضع التسجیل]الوظائف التي یمكن تخصیصھا في ∫

استخدام أزرار الوظائف أثناء التسجیل

[تسجیل]قائمة 
–]Wi-Fi[  265(ص(] :Fn7[¢

–]Q.MENU[  58(ص(] :Fn2[¢

¢]Fn5: [)42(ص  ]LVF[تحویل الشاشة/–

)50(ص  /الشاشة]LVF[أسلوب عرض –
–]AF/AE LOCK[  104(ص(
–]AF-ON[  104، 103(ص(
¢]Fn6: [)76(ص  [معاینة]–

)77(ص  ]AE[بلمسة واحدة –
)54(ص  [تعریض ضوئي تلقائي باللمس]–
¢]Fn4: [)50(ص  [مقیاس المستوى]–

)62(ص  [ضبط منطقة التركیز]–
)147(ص  [التحكم بالزوم]–
)62(ص  ]RAW+JPG[لقطة واحدة –
)62(ص  [قیاس حیز عالمة لقطة واحدة]–
)227(ص  [قفل العملیة]–
¢]Fn1: [)46(ص  [مفتاح تشغیل القرص]–

)208(ص  [إسلوب الصورة]–
)210، 78(ص  [مؤثر الفلتر]–
)205(ص  [نسبة األبعاد]–
)206(ص  [حجم صور]–
)207(ص  [جودة]–

–]AFS/AFF[  88(ص(
)212(ص  [نمط قیاس السطوع]–
)113(ص  [سرعة اللقطات]–
¢]Fn9: [)116(ص  ]6K/4K[صورة –

)133(ص  [المؤقت الذاتي]–
)139(ص  [التعرض للضوء]–
)212(ص  [ظل عالمة التظلیل]–
)213(ص  [دینامیكي ذكي]–
)213(ص  [الوضوح الذكي]–
)128(ص  [التركیز المتأخر]–
–]HDR[  219(ص(
)217(ص  [نوع الغالق]–
)156(ص  [نمط الفالش]–
)158(ص  [تعدیل الفالش]–
)160(ص  [تھیئة السلكیة للفالش]–
[محول تبعید ممتد]–

)148(ص  (صور ثابتة/صور متحركة)
)150(ص  [زوم رقمي]–
)143(ص  [موازن]–
)216(ص  [وضع بدون صوت]–

[صور متحركة]قائمة 
)179(ص   المباشر]4K[قص –
)163(ص  [صیغة التسجیل لصورة متحركة]–
)163(ص  [جودة التسجیل لصورة متحركة]–
)176(ص  [معدل اإلطار المتغیر]–
)168(ص  [نمط التصویر في التسجیل]–
)184(ص  [المسح المتزامن]–
)169(ص  [عرض رمز الوقت]–

)192(ص  [ضبط اتجاھیة المیكروفون]–
)172(ص  [أشرطة اللون]–
)185(ص  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]–
)186(ص  ]LUT[عرض شاشة –
)191(ص  ]LUT HDMI[عرض –
)178(ص  [انتقال التركیز]–

Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFF

OFFOFFOFF
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
إعدادات أزرار الوظائف عند الشراء.¢
].Fn20] إلى [Fn10 إلى األزرار من [[إیقاف]یجري افتراضیًا تخصیص إعداد •

[مخصص]قائمة 
)228(ص  [الذروة]–
¢]Fn8: [)229(ص  [الرسم البیاني]–

)229(ص  [الخطوط اإلرشادیة]–
)230(ص  [أسلوب مخطط (زیبرا)]–
)228(ص  [المشاھدة الحیة أحادیة اللون]–

)231(ص  [منطقة التسجیل]–
)231(ص  [عرض أولویة الفیدیو]–
)151(ص  [زوم المرحلة]–
)151(ص  [سرعة الزوم]–

وظائف التسجیل
–]ON[/]OFF[ [توازن الضوء األبیض] لكل عنصر ضمن 

)109(ص 
–]ON[/]OFF[ [إسلوب الصورة] لكل عنصر ضمن

)208(ص  
¢]Fn3: [)101، 91(ص  ]  AF /MF[نمط –

)62(ص  [مفتاح تسجیل / تشغیل]–
[إیقاف]–
[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]–

.MF، أو مساعدة AF، یمكن عرض شاشة تعیین الموضع لنطاق [ضبط منطقة التركیز]عند تعیین ھذا النمط على •
 على نحو متزامن مرة JPEG وصورة نقیة بتنسیق RAW، ستسجل الكامیرا ملف ]RAW+JPG[لقطة واحدة في حالة ضبط •

واحدة فقط. وستعود الكامیرا إلى الجودة األصلیة بعد التسجیل.
] (عالمة) مرة  على [[نمط قیاس السطوع]، ستُجري الكامیرا التسجیل مع ضبط [قیاس حیز عالمة لقطة واحدة]في حالة ضبط •

واحدة فقط. وستعود الكامیرا إلى نمط قیاس السطوع األصلي بعد التسجیل.
، یتسنى لك التبدیل بین نمطي التسجیل والعرض.[مفتاح تسجیل / تشغیل]في حالة تخصیص •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
] في الحاالت التالیة.Fn1یتعذر استخدام زر [•

[التصویر البطيء]استخدام –
] في الحاالت التالیة.Fn2یتعذر استخدام زر [•

)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  التسجیل بواسطة –
] في الحاالت التالیة.Fn4یتعذر استخدام زر [•

الوضع التلقائي الذكي بالس–
نمط التحكم اإلبداعي–
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –

] في الحاالت التالیة.Fn20یتعذر استخدام زر [•
 المباشر]4K[قص عند ضبط –

] عندما یكون محدد المنظر قید االستخدام.Fn11] و[Fn10] و[Fn9] و[Fn8] و[Fn7ال یمكن استخدام أزرار [•
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
یمكنك ضبط وظیفة مخصصة على صورة محددة مباشرة بالضغط على زر الوظیفة أثناء العرض.
]¿3[تصنیف] على Fn2مثال: عند ضبط [

 الختیار الصورة.2/1اضغط على 1
.]¿3[تصنیف]، ثم اضبط الصورة على إعداد Fn2اضغط على زر [2

[التھیئة في وضع العرض]الوظائف التي یمكن تخصیصھا في ∫
].Fn6] أو [Fn5] أو [Fn3] أو [Fn2] أو [Fn1یمكن تخصیص الوظائف التالیة إلى الزر [•

إعدادات أزرار الوظائف عند الشراء.¢

استخدام أزرار الوظائف أثناء العرض

/وظائف العرض[عرض]قائمة 

–]Wi-Fi[  265(ص(] :Fn1[¢

¢]Fn5: [)42(ص  ]LVF[تحویل الشاشة/–

)62(ص  [مفتاح تسجیل / تشغیل]–
¢]Fn3: [)63(ص  [تغییر الفتحة]–

)123(ص  ]6K/4K[عرض صورة –
)203(ص  [حذف منفرد]–
)249(ص  [حمایة]–

)249(ص  ]¿1[تصنیف–
)249(ص  ]¿2[تصنیف–
¢]Fn2: [)249(ص  ]¿3[تصنیف–

)249(ص  ]¿4[تصنیف–
)249(ص  ]¿5[تصنیف–
)251(ص  [ضبط الطباعة]–
)258(ص  [نسخ]–
¢]Fn6: [[إیقاف]–

[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]–

، ستُعَرض شاشة تتیح لك تغییر فتحة البطاقة بغرض العرض.[تغییر الفتحة]في حالة تخصیص •

333 1/981/981/981/98
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 بدء االستخدام/العملیات األساسیة.2
إدخال نص

 الختیار نص، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 1
]MENU/SET.للتسجیل [
] لتبدیل حالة MENU/SET]، ثم اضغط على زر [حّرك المؤشر إلى [•

] (أرقام) و[&] (رموز 1] (صغیرة) و[a] (كبیرة) و[Aحروف النص بین [
خاصة).

إلدخال نفس الحرف مرة أخرى، أِدر قرص التحكم ناحیة الیمین لتحریك المؤشر.•
]:MENU/SETیمكن إجراء العملیات التالیة بتحریك المؤشر تجاه العنصر، ثم الضغط على زر [•

]: إدخال مسافة فارغة[[–
: حذف حرف[حذف]–
]: تحریك مؤشر موضع اإلدخال ناحیة الیسار[–
]: تحریك مؤشر موضع اإلدخال ناحیة الیمین[–

 حرفًا كحد أقصى.30یمكن إدخال •
)[التعّرف على الوجھ] حروف كحد أقصى عند تعیین أسماء في وظیفة 9(

].] و[] و[] و [] و[ رمًزا كحد أقصى من [15یمكن إدخال •
)[التعّرف على الوجھ] حروف كحد أقصى عند تعیین أسماء في وظیفة 6(

] إلنھاء إدخال MENU/SET، ثم اضغط على زر [[ضبط] لنقل المؤشر إلى 3/4/2/1اضغط على 2
النص.
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أنماط التسجیل .3

)الوضع التلقائي الذكيالتقاط صور باستخدام الوظیفة التلقائیة (
نمط التسجیل: 

تعمل الكامیرا في ھذا النمط على ضبط أفضل اإلعدادات للھدف والمشھد المراد تصویرھما.

].¦[ضبط قرص تحدید النمط على 1
ستتحول الكامیرا إلى آخر نمط تلقائي ذكي بالس من حیث االستخدام، أو النمط •

التلقائي الذكي.
وعند الشراء، یكون النمط مضبوطًا على النمط التلقائي الذكي بالس.

قم بمحاذاة الشاشة مع الھدف.2

عندما تحدد الكامیرا أفضل المشاھد التي یمكن التقاطھا، تُعرض أیقونة المشھد •
المحدد باللون األزرق لمدة ثانیتین، ثم تتحول بعد ذلك إلى اللون األحمر المعتاد. 

24pFHD(تحسس المشاھد التلقائي)
8bitMOV
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 أنماط التسجیل.3
تعمل الكامیرا على تحسس المشاھد تلقائیًا (تحسس المشاھد)
: عند التقاط صورة متحركة): عند التقاط صور ثابتة، (

التبدیل بین النمط التلقائي الذكي بالس والنمط التلقائي الذكي∫
)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET]، ثم اضغط على زر [] أو [ الختیار [3/4اضغط على 2

]i[تصویر الوجھ-]i[منظر-]i[تقریب-]i[ً1 ¢-تصویر الوجھ لیال]i[منظر لیلي-

-ضوء منخفض]i[-نمط تصویر الغروب]i[3 ¢-طفل]i[-طعام]i[2 ¢[لقطة لیلیة بالید ذ]
یُعرض ھذا النمط في حالة استخدام فالش خارجي.1 ¢
)68(ص  .]ON[ على [لقطة لیلیة بالید ذ]یُعرض ھذا النمط فقط عند ضبط 2 ¢
] أمام تواریخ المیالد الخاصة ، تظھر أیقونة []ON[ على [التعّرف على الوجھ]عند ضبط 3 ¢

باألوجھ المسجلة التي جرى بالفعل ضبطھا فقط في حالة تمییز وجھ/عین طفل یقل عمره عن 
 سنوات.3

] في حالة عدم إمكانیة استخدام أي مشھد من المشاھد، وكذلك ضبط ¦یجري ضبط أیقونة [•
اإلعدادات القیاسیة.

 أو التركیز المتأخر، تعمل وظیفة التعرف 6K/4Kفي حالة إجراء التسجیل بواسطة وظیفة صورة •
على المشاھد بالطریقة ذاتھا كما في حالة تسجیل الصور المتحركة.

¦

معادلة إضاءة الخلفیة
عندما یوجد ضوٌء خلفٌي، یبدو الھدف أشد إعتاًما؛ لذا ستحاول الكامیرا تلقائیًا تصحیح الوضع عن طریق زیادة درجة إضاءة الصورة.•

[وضع نمط تلقائي ذكي] > [نمط تلقائي ذكي] >

من الممكن أیًضا عرض شاشة االختیار عن طریق لمس أیقونة نمط التسجیل في شاشة التسجیل.

MENU
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 أنماط التسجیل.3
یتیح لك النمط التلقائي الذكي بالس ضبط بعض اإلعدادات، كدرجتي اإلضاءة واللون والتحكم في تخفیف التركیز البؤري أثناء 
استخدام النمط التلقائي الذكي مع اإلعدادات األخرى.

التركیز التلقائي والتعرف على الوجھ/العین والتعرف على الوجھ∫
 AF. وستعمل وظیفة تتبع AF]. وإذا لمست الھدف، فستعمل وظیفة تتبع šیُضبط نمط التركیز التلقائي ضبطًا تلقائیًا على [

]، ثم ضغطت على زر الغالق جزئیًا.أیًضا، إذا ضغطت على [
] R، والتعرف على وجھ مشابھ للوجھ المسجل، یظھر حرف []ON[ على [التعّرف على الوجھ]عند ضبط •

].] و[] و[أعلى یمین [

حول الفالش∫
/الحد من حمرة العین) AUTO] (] أو [في حالة إجراء التسجیل بواسطة الفالش، تعمل الكامیرا تلقائیًا على تحدید [

وفقًا لنوع الھدف المراد تصویره ودرجة اإلضاءة.][] أو[

تحسس المشاھد∫
إذا كان یوجد حامل ثالثي القوائم - على سبیل المثال - قید االستخدام وقد حددت الكامیرا أن نسبة االھتزاز وصلت إلى أقل حد ممكن •

]، فإن سرعة االلتقاط تقل عن السرعة العادیة. لذا احرص على عدم تحریك الكامیرا أثناء وكان نمط تحسس المشاھد محددًا على [
التقاط الصور.

قد یجري اختیار أنواع مشاھد مختلفة للھدف نفسھ وذلك حسب ظروف التسجیل.•

الوضع التلقائي الذكيالوضع التلقائي الذكي بالس
—±ضبط درجة اإلضاءة
—±ضبط درجة اللون

—±التحكم في تخفیف التركیز البؤري
قلیلكثیرالقوائم القابلة للضبط

.153ص  للحصول على معلومات حول الفالش الخارجي، راجع•
]، یجري تمكین وظیفة إزالة ُحمرة العین.] أو [عند ضبط [•
].] أو [تقل سرعة االلتقاط عن السرعة العادیة أثناء نمط [•
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 أنماط التسجیل.3
تتیح ھذه القائمة ضبط الوظائف المتوفرة فقط للنمط التلقائي الذكي بالس والنمط التلقائي الذكي.

)55(ص  اختر القائمة.

] أثناء تصویر لقطات لیلیة بالید، سیجري التقاط صور للمناظر اللیلیة بسرعة التقاط عالیة، وتجمیعھا في عند التعرف على [
صورة واحدة.

وھذا النمط مفید، إذا أردت تصویر لقطات لیلیة رائعة بأقل قدر من االھتزاز والضجیج، دون استخدام حامل ثالثي القوائم.

یوجد تباین شدید بین الخلفیة والھدف مثالً؛ فیجري تسجیل صور ثابتة متعددة بدرجات تعرض للضوء متفاوتة، ثم یجري دمجھا 
إلنشاء صورة ثابتة واحدة بتدرج لوني غني.

على الشاشة.] تلقائیًا حسب الحاجة. وعندما یكون قید العمل، یُعرض اختصار []iHDR[یعمل نطاق 

[نمط تلقائي ذكي]قائمة 

[نمط تلقائي ذكي] >

)[لقطة لیلیة بالید ذ]تصویر لقطات لیلیة بالید لمناظر لیلیة (

]ON[/]OFF[ > [لقطة لیلیة بالید ذ] > [نمط تلقائي ذكي] >

ستصبح زاویة المشاھدة أضیق قلیالً.•
ال تحرك الكامیرا أثناء التصویر المتواصل بعد الضغط على زر الغالق.•
] (فرض إیقاف تشغیل الفالش).Œیجري ضبط الفالش على [•

)]iHDR[دمج الصور في صورة واحدة تحظى بتدرج لوني غني (

]iHDR[ < ]ON[/]OFF[ > [نمط تلقائي ذكي] >

ستصبح زاویة المشاھدة أضیق قلیالً.•
ال تحرك الكامیرا أثناء التصویر المتواصل بعد الضغط على زر الغالق.•
ال یمكنك التقاط الصورة التالیة حتى تكتمل عملیة دمج الصور.•
قد یجري تسجیل ھدف متحرك بتشوھات غیر طبیعیة.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 مع الصور الملتقطة أثناء تسجیل صورة متحركة.]iHDR[/[لقطة لیلیة بالید ذ]ال یعمل نطاق •
 متاحة في الحاالت التالیة:]iHDR[/[لقطة لیلیة بالید ذ]ال تكون وظیفة •

6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
عند التسجیل بنمط لقطات متالحقة–
التسجیل المتالحق بوظیفة التعرض للضوء–

]] أو [] أو [ على [[جودة]ضبط –
[تسجیل] من قائمة [محول تبعید ممتد]عند ضبط –
[التصویر البطيء]عند استخدام –
 (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]عند استخدام –

 فقط)[التصویر التلقائي]
 متاحة في الحاالت التالیة:]iHDR[ال تكون وظیفة •

التسجیل باستخدام الفالش–

MENU

MENU

MENU
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 أنماط التسجیل.3
نمط التسجیل: 

ضبط درجة اإلضاءة∫
].اضغط على [1
أِدر القرص الخلفي لتعدیل درجة اإلضاءة.2

 أثناء عرض شاشة 3/4یمكنك ضبط إعداد نمط التعرض للضوء بالضغط على •
)140(ص  ضبط درجة اإلضاءة.

] مرة أخرى للرجوع إلى شاشة التسجیل.اضغط على زر [•

ضبط اللون∫
].اضغط على [1
أِدر القرص الخلفي لتعدیل اللون.2

] مرة أخرى للرجوع إلى شاشة التسجیل.اضغط على زر [•
سیعود إعداد اللون إلى الضبط االفتراضي (النقطة المركزیة) عند إیقاف تشغیل •

الكامیرا، أو تحویل الكامیرا إلى نمط تسجیل آخر.

التقاط صورة على خلفیة ضبابیة (التحكم في تخفیف التركیز البؤري)∫
] لعرض شاشة اإلعداد.Fn4اضغط على زر [1
اضبط درجة الضبابیة عن طریق تدویر القرص الخلفي.2

]، یمكنك العودة إلى شاشة التسجیل.MENU/SETإذا ضغطت على زر [•
] على شاشة تعیین درجة الضبابیة إلى إلغاء اإلعداد.Fn4سیؤدي الضغط على زر [•
].Øیجري ضبط النمط التلقائي الذكي على [•

 عن طریق لمس الشاشة. (ال یمكن تغییر الحجم)AFیمكن تعیین موضع نطاق 

تغییر اإلعدادات باستخدام لوحة اللمس

].المس أیقونة [1
المس العنصر الذي ترغب في ضبطھ.2

]: درجة اللون[

]: مستوى تخفیف التركیز البؤري[

]: درجة اإلضاءة[
اسحب الشریط المنزلق إلجراء الضبط.3

] للعودة إلى شاشة التسجیل.MENU/SETاضغط على زر [•

التقاط صور مع ضبط إعدادات مخصصة للون والتحكم في تخفیف التركیز البؤري ودرجة اإلضاءة

اعتمادًا على نوع العدسة المستخدمة، قد تسمع صوتًا صادًرا من العدسة عند استخدام وظیفة التحكم في تخفیف التركیز البؤري، •
ویُعزى ھذا إلى تشغیل فتحة الضوء بالعدسة، وال یعتبر خلالً.

وفقًا لنوع العدسة المستخدمة، قد یتم تسجیل صوت تشغیل وظیفة التحكم في تخفیف التركیز البؤري عند استخدامھا أثناء تسجیل صورة •
متحركة.
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 أنماط التسجیل.3
التقاط صور بنسبة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعدلتین تلقائیًا 
)AEنمط برنامج (

نمط التسجیل: 

تقوم الكامیرا تلقائیًا بضبط سرعة االلتقاط وقیمة فتحة الضوء وفقًا لدرجة إضاءة الھدف.
.[تسجیل]یمكنك التقاط الصور بحریة أكبر عن طریق تغییر اإلعدادات المختلفة في قائمة 

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

اضغط على زر االلتقاط إلى منتصفھ، واعرض قیمة فتحة الضوء 2
وسرعة االلتقاط على الشاشة.

Aقیمة فتحة الضوء
Bسرعة االلتقاط

إذا لم یكن التعرض للضوء مالئًما عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف، تتحول قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط إلى •
اللون األحمر مع إصدار ومیض.

0 98989860602.82.8
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 أنماط التسجیل.3
، یمكنك تغییر قیمة فتحة الضوء، وسرعة االلتقاط المعینة مسبقًا دون القیام بتغییر التباین؛ وھذه العلمیة AEفي نمط برنامج 
تُعرف باسم تغییر البرنامج.

یمكنك جعل الخلفیة أكثر تمویًھا عن طریق تقلیل قیمة فتحة الضوء أو تسجیل ھدف متحرك بشكل أكثر دینامیكیة وذلك عن طریق 
.AEتقلیل سرعة االلتقاط عند التقاط الصور من خالل نمط برنامج 

اضغط على زر االلتقاط إلى منتصفھ، واعرض قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط على الشاشة.1
 ثواٍن تقریبًا)، أجِر تغییر البرنامج عن طریق 10بینما تكون القیم معروضة (2

تدویر القرص الخلفي أو القرص األمامي.
Aإشارة تغییر البرنامج

إللغاء تغییر البرنامج، أطفئ الكامیرا، أو أِدر القرص األمامي/الخلفي؛ حتى تختفي •
إشارة تغییر البرنامج.

)77(ص  .]AE[بلمسة واحدة یمكن إلغاء تغییر البرنامج بسھولة عن طریق تعیین إحدى أزرار الوظائف إلى 

تغییر البرنامج

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر وظیفة تغییر البرنامج في الحاالت التالیة.•

6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
] على [ISOعند ضبط درجة الحساسیة للضوء –

200060604.04.0 989898
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 أنماط التسجیل.3
التقاط صور بتحدید نسبة فتحة الضوء/سرعة االلتقاط
نمط التسجیل: 

لن تظھر تأثیرات قیمتي فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعینتین على شاشة التسجیل. ولمعاینة ھذه التأثیرات على شاشة التسجیل، یرجى •
)76(ص  .[معاینة]استخدام وظیفة 

قد تختلف درجة إضاءة الشاشة والصور المسجلة. عاین الصور المعروضة على شاشة العرض.•
أِدر القرص األمامي/الخلفي من أجل عرض مقیاس التعریض؛ حیث تُعرض المناطق غیر المناسبة من النطاق باللون األحمر.•
إذا لم یكن التعرض للضوء كافیًا، تتحول قیمتا فتحة الضوء وسرعة االلتقاط إلى اللون األحمر مع إصدار ومیض، عند الضغط على زر •

الغالق حتى المنتصف.

(مثال: في نمط التعرض للضوء یدویًا)

Aمقیاس التعریض الضوئي
Bقیمة فتحة الضوء
Cسرعة االلتقاط

قیمة فتحة 
الضوء

صغیرة
یصبح من األسھل تخفیف التركیز 

البؤري على الخلفیة.

كبیرة
یصبح من السھل االحتفاظ بالتركیز 

بقدر بُعد الخلفیة.

سرعة االلتقاط

بطیئة
یصبح من األسھل تنشیط الحركة.

سریعة
یصبح من السھل تجمید الحركة.
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SSSSSS
FF

8 15 30 60 125
5.64.02.8 8.0 11
72



 أنماط التسجیل.3
عندما تعین قیمة فتحة الضوء، تعمل الكامیرا تلقائیًا على تحسین سرعة االلتقاط بما یتوافق مع درجة إضاءة الھدف.

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

عیّن قیمة فتحة الضوء عن طریق تدویر القرص الخلفي أو القرص 2
األمامي.

Aقیمة فتحة الضوء
Bمقیاس التعریض الضوئي

عندما تعین سرعة االلتقاط، تعمل الكامیرا تلقائیًا على تحسین قیمة فتحة الضوء بما یتوافق مع درجة إضاءة الھدف.

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

اضبط سرعة االلتقاط عن طریق تدویر القرص الخلفي أو القرص 2
األمامي.

Aسرعة االلتقاط
Bمقیاس التعریض الضوئي

 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط 

] لتنشیط إعدادات القرص األمامي/Aعند استخدام عدسة مزودة بحلقة لضبط فتحة الضوء، اضبط موضع حلقة فتحة الضوء على [•
]، تكون األولویة إلعداد الحلقة.Aالخلفي. وفي المواضع األخرى بخالف [

 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط 

)157(ص   جزء من الثانیة.1/250عند تنشیط الفالش، تبلغ أعلى سرعة التقاط یمكن اختیارھا •
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 أنماط التسجیل.3
حدد درجة التعرض للضوء بضبط فتحة الضوء وسرعة االلتقاط یدویًا.

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

أِدر القرص الخلفي لضبط سرعة االلتقاط، ثم أِدر القرص األمامي 2
لتعیین قیمة فتحة الضوء.

Aمقیاس التعریض الضوئي
Bقیمة فتحة الضوء
Cسرعة االلتقاط
Dتعزیز التعرض للضوء یدویًا

 بما یتالءم مع سرعة االلتقاط وقیمة فتحة الضوءISOتحسین درجة الحساسیة للضوء 
 تلقائیًا؛ ISO]، تعمل الكامیرا على ضبط درجة الحساسیة للضوء AUTO على [ISOعندما تُضبط درجة الحساسیة للضوء 

بحیث یصبح معدل التعرض للضوء مالئًما لسرعة االلتقاط وقیمة فتحة الضوء.
 أعلى، وذلك اعتمادًا على ظروف التسجیل.ISOقد یتعذر تعیین معدل مالئم من التعرض للضوء، أو قد تصبح درجة الحساسیة للضوء •

تعزیز التعرض للضوء یدویًا

یتخذ تعزیز التعرض للضوء یدویًا قیمة تقریبیة. یوصى بمعاینة الصور التي تظھر على شاشة العرض.•

نمط التعرض للضوء یدویًا

سرعة االلتقاط المتاحة (بالثانیة)

]B من الثانیة (بالغالق اآللي)1/8000 إلى 60] (مصباح)، من 
]B من الثانیة (بالحاجز اإللكتروني األمامي)1/2000 إلى 60] (مصباح)، من 

 من الثانیة (بالغالق اإللكتروني)1/16000 إلى 1من 

التعرض للضوء كاٍف.

اضبطھ على سرعة التقاط أعلى أو قیمة فتحة ضوء أكبر.

اضبطھ على سرعة التقاط أقل أو قیمة فتحة ضوء أصغر.

عند استخدام عدسة تتوفر فیھا حلقة فتحة ضوء، تُمنح األولویة إلعداد حلقة فتحة الضوء.•
)157(ص   جزء من الثانیة.1/250عند تنشیط الفالش، تبلغ أعلى سرعة التقاط یمكن اختیارھا •
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 أنماط التسجیل.3
] (مصباح)Bحول [∫
 دقیقة تقریبًا).30]، یظل الغالق مفتوًحا أثناء الضغط على زر الغالق إلى آخره (حتى Bإذا ضبطت سرعة االلتقاط على [

ویجري قفل الغالق، إذا ما حّررت زر الغالق.
استخدم ھذا عندما ترغب في اإلبقاء على الغالق مفتوًحا لفترة طویلة اللتقاط صور أللعاب ناریة أو مشھد لیلي ونحو ذلك.

یمكن استخدام ھذه المیزة مع نمط التعرض للضوء یدویًا.•

اختیاري)، عندما تقوم بالتقاط : DMW-RSL1یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم أو جھاز التحكم عن بعد في الغالق (•
].Bصور مع ضبط سرعة االلتقاط على [

 للحصول على معلومات حول التحكم في الغالق عن بعد.320ص  راجع
]، قد یصبح الضجیج ملحوظًا. ولمنع تشویش الصور، یوصى بضبط Bعند التقاط صور مع ضبط سرعة االلتقاط على [•

)215(ص   قبل التصویر.]ON[ على [تسجیل] في قائمة [خفض سرعة المغالق]

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

 فقط)]2ND[ على [تزامن الفالش]التسجیل باستخدام الفالش (في حالة ضبط –
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
التسجیل المتالحق بوظیفة التعرض للضوء–
]ON[ على [وضع بدون صوت]عند ضبط –
عند استخدام الغالق اإللكتروني–
]ON[ على ]HDR[عند ضبط –
[التصویر البطيء]عند استخدام –
 فقط)[التصویر التلقائي] (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]عند استخدام –
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 أنماط التسجیل.3
األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكن التحقق من تأثیرات نسبة فتحة الضوء، وسرعة االلتقاط باستخدام نمط المعاینة.
قیمة یمكنك التحقق من عمق المجال (مدى التركیز الفعال) قبل التقاط صورة بإغالق الشفرات الغشائیة على تأكید تأثیرات فتحة الضوء: •

فتحة الضوء التي قمت بضبطھا.
 یمكن تأكید الحركة بعرض الصورة الحقیقیة التي سیتم التقاطھا بسرعة االلتقاط المعینة.تأكید تأثیرات سرعة االلتقاط:•

انتقل إلى شاشة التأكید بالضغط على زر المعاینة.
)60(ص  یمكنك أیًضا استخدام الزر باعتباره أحد أزرار الوظائف.•

خصائص عمق المجال

ظروف التسجیل1 ¢
مثال: عندما ترید التقاط صورة بھا خلفیة منخفضة الوضوح، ونحو ذلك.2 ¢
مثال: عندما ترید التقاط صورة مع التركیز على كل شيء بما في ذلك الخلفیة، وغیرھا.3 ¢

التأكد من تأثیرات فتحة الضوء وسرعة االلتقاط (نمط المعاینة)

شاشة التسجیل العادي
شاشة معاینة تأثیر فتحة الضوء

±تأثیر فتحة الضوء: 
تأثیر سرعة االلتقاط: —

شاشة معاینة التأثیر لسرعة االلتقاط
±تأثیر فتحة الضوء: 

±تأثیر سرعة االلتقاط: 

¢ 1
كبیرةصغیرةقیمة فتحة الضوء

"Wideوضع ""Teleوضع "الطول البؤري للعدسة
بعیدقریببُعد الھدف

3¢ عمیق (واسع)2¢ سطحي (ضیق)عمق المجال (مدى التركیز الفعال)

من الممكن إجراء التسجیل أثناء نمط المعاینة.•
 جزء من الثانیة.1/16000 ثواٍن إلى 8یتراوح نطاق التحقق من تأثیر سرعة االلتقاط من •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
. مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  ال یتوفر نمط المعاینة عند التسجیل بواسطة •

Fn6Fn6
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 أنماط التسجیل.3
األنماط القابلة للتطبیق: 

 للحصول على إعداد AEعندما یكون إعداد التعرض للضوء شدید اإلضاءة أو شدید اإلعتام، یمكنك استخدام وظیفة بلمسة واحدة 
مالئم للتعرض للضوء.

)60(ص  .]AE[بلمسة واحدة اضبط زر الوظیفة على 1
(عندما یكون التعرض للضوء غیر كاٍف)2

.اضغط على زر الوظیفة

یجري عرض مقیاس التعریض، وتتغیر فتحة الضوء وسرعة االلتقاط للحصول على تعرض مالئم للضوء.•
ال یمكن ضبط التعرض للضوء بدرجة مناسبة في الحاالت التالیة.•

عندما یكون الھدف شدید اإلعتام أو یتعذر الحصول على التعرض المالئم للضوء بسبب تغییر قیمة فتحة الضوء أو سرعة –
االلتقاط

عند التسجیل باستخدام الفالش–
)76(ص  في نمط المعاینة–
عند استخدام عدسة مزودة بحلقة فتحة ضوء–

)AEبلمسة واحدة ضبط نسبة فتحة الضوء/سرعة االلتقاط بسھولة للحصول على التعرض المالئم للضوء (

كیف تعرف إذا ما كان التعرض للضوء غیر مالئم
إذا صدر ومیض باللون األحمر من قیم فتحة الضوء وسرعة االلتقاط عند الضغط على زر الغالق إلى المنتصف.•
 في نمط التعرض للضوء یدویًا. مضبوطًا على أي إعداد عدا )74(ص  عندما یكون تعزیز التعرض للضوء یدویًا•

یتغیر التعرض للضوء إلتاحة یومض بضوء أحمر
مستوى تعریض مناسب.
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 أنماط التسجیل.3
)نمط التحكم اإلبداعيالتقاط صور بتأثیرات تصویر مختلفة (
نمط التسجیل: 

یجري التسجیل في ھذا النمط بتأثیرات تصویر إضافیة.
یمكنك ضبط التأثیرات المراد إضافتھا باختیار صور نموذجیة، ومعاینتھا على الشاشة.

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

 الختیار تأثیرات التصویر (ُمرِشحات).3/4اضغط 2
Aعرض المعاینة

یمكنك أیًضا اختیار تأثیرات التصویر (ُمرِشحات) عن طریق لمس الصور •
النموذجیة.

].MENU/SETاضغط على زر [3

[تحكم إبداعي]قائمة ∫
تتیح ھذه القائمة ضبط الوظائف المتوفرة فقط لنمط التحكم اإلبداعي.

)55(ص  اختر القائمة.

من الممكن أیًضا عرض شاشة االختیار عن طریق •
لمس أیقونة نمط التسجیل في شاشة التسجیل.

].AUTO على [[حساسیة]، وضبط ]AWB[سیجري ضبط توازن الضوء األبیض على •
تبدو شاشة التسجیل كما لو أنھ ثمة إطارات مفقودة وذلك حسب تأثیر التصویر.•

[تحكم إبداعي] >

یتیح ھذا العنصر عرض شاشة اختیار تأثیر التصویر (المرشح).[مؤثر الفلتر]

)211(ص  یتیح ھذا العنصر ضبط الكامیرا على التصویر بواسطة أو دون تأثیر تصویر في آٍن واحٍد.[تسجیل فوري بال مرشح]

1/8
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 أنماط التسجیل.3
عرض وصف كل تأثیر من تأثیرات التصویر
] أثناء عرض شاشة اختیار تأثیر التصویر. .DISPاضغط على زر [

عندما یكون عرض شاشة اختیار المشھد مضبوطًا على عرض الدلیل، تُعَرض معلومات لكل تأثیر تصویر على حدة.•

أنواع تأثیرات التصویر

عرض القائمةعرض الدلیلالعرض العادي

[األیام السابقة][قدیم][معبّر]

[بني داكن][مفتاح منخفض][إضاءة عالیة]

[أحادي اللون حاد][أحادي اللون دینامیكي][أحادي اللون]

[دینامیكیة عالیة][فن مؤثر][أحادي اللون انسیابي]

[لعبة شعبیة][تأثیر كامیرا لعبة][عملیة التقاطع]

[تركیز سلس][صور مصغرة]]Bleach Bypass[المؤثر 

[التركیز على لون واحد][مرشح النجوم][خیال]

[سطوع الشمس]

1/81/8
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 أنماط التسجیل.3
)[صور مصغرة]ضبط نوع تخفیف درجة التركیز البؤري (∫

 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 1
] على الترتیب.]، ثم أیقونة [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس أیقونة [•

 لتحریك الجزء الواقع في بؤرة التركیز.2/1 أو 3/4اضغط على 2
تستطیع كذلك تحریك الجزء الواقع في بؤرة التركیز بلمس الشاشة المعروضة داخل •

شاشة التسجیل.
] ضبط اتجاه التسجیل (اتجاه تخفیف درجة التركیز البؤري).یمكنك بلمس [•

أِدر القرص الخلفي لتغییر حجم الجزء الواقع في بؤرة التركیز.3
من الممكن أیًضا تكبیر/تصغیر ھذا الجزء عن طریق لمس الشاشة بإصبعین من •

.)52(ص  أصابعك مع المباعدة بینھما للتكبیر/التقریب بینھما للتصغیر
] إلى إعادة ضبط الجزء الواقع في بؤرة التركیز  .DISPسیؤدي الضغط على زر [•

على اإلعداد االفتراضي.
] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [4

)[التركیز على لون واحد]ضبط اللون المراد تركیزه في (∫

 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 1
] على الترتیب.]، ثم أیقونة [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس أیقونة [•

.3/4/2/1اختر اللون الذي ترید أن تُبقي علیھ بتحریك اإلطار بواسطة 2
یمكنك كذلك اختیار اللون الذي ترید اإلبقاء علیھ بلمس الشاشة.•
]، سیعود اإلطار مرة أخرى إلى وسط الشاشة. .DISPبالضغط على زر [•

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [3

ال یجري تسجیل أي صوت في الصور المتحركة.•
 مقارنةً 1/10، سیصبح طول الصورة المتحركة المسجلة أقل بنسبة ]59.94Hz (NTSC)[ على [تردد النظام]عندما یجري ضبط •

 أضعاف تقریبًا عن المعتاد.10بالمدة الزمنیة الفعلیة، بینما یكون الوقت المعروض المتاح للتسجیل أطول بمقدار 
، سیصبح طول الصورة المتحركة ]24.00Hz (CINEMA)[ أو ]50.00Hz (PAL)[ على [تردد النظام]عندما یجري ضبط 
 أضعاف تقریبًا عن 8 مقارنةً بالمدة الزمنیة الفعلیة، بینما یكون الوقت المعروض المتاح للتسجیل أطول بمقدار 1/8المسجلة أقل بنسبة 

المعتاد.
إذا أنھیت تسجیل الصور المتحركة بعد وقت قصیر، فقد تواصل الكامیرا التسجیل لمدة معینة.•

اعتمادًا على الھدف، قد ال یجري تركیز اللون المعین.•
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 أنماط التسجیل.3
)[سطوع الشمس]ضبط موضع مصدر الضوء وحجمھ (∫

 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 1
] على الترتیب.]، ثم أیقونة [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس أیقونة [•

 لنقل الموضع المركزي لمصدر الضوء. 3/4/2/1اضغط على 2
یمكن أیًضا نقل مصدر الضوء بواسطة لمس الشاشة. •

اضبط حجم مصدر الضوء بتدویر القرص الخلفي.3
یتسنى أیًضا تكبیر/تصغیر العرض عن طریق اللمس بإصبعین مع المباعدة بینھما للتكبیر/التقریب بینھما للتصغیر.•
] إلى إعادة ضبط مصدر الضوء على اإلعداد االفتراضي. .DISPسیؤدي الضغط على زر [•

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [4

یمكن تعدیل قوة التأثیرات وألوانھا بسھولة لتالئم التفضیالت الخاصة بك.

].اضغط على [1

أِدر القرص الخلفي إلجراء الضبط.2

] مرة أخرى للرجوع إلى شاشة التسجیل.اضغط على زر [•

قم باإلشارة عند تحدید مركز مصدر الضوء
یمكن إضفاء لمسة طبیعیة أكبر لمظھر الصورة بوضع مركز مصدر 

الضوء خارج إطارھا.

تعدیل التأثیر لیتالءم مع التفضیالت الخاصة

العناصر القابلة للضبطتأثیر التصویر
ألوان زاھیةألوان باھتةالنَضارة[معبّر]
أحمر خفیفأصفر خفیفاللون[قدیم]

تباین مرتفعتباین منخفضالتباین[األیام السابقة]
زبرجدي خفیفوردي خفیفاللون[إضاءة عالیة]

أزرق خفیفأحمر خفیفاللون[مفتاح منخفض]
تباین مرتفعتباین منخفضالتباین[بني داكن]
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 أنماط التسجیل.3
العناصر القابلة للضبطتأثیر التصویر
أزرق خفیفأصفر خفیفاللون[أحادي اللون]

تباین مرتفعتباین منخفضالتباین[أحادي اللون دینامیكي]
أكثر خشونةأقل خشونةالخشونة[أحادي اللون حاد]

تخفیف تركیز بؤري قويتخفیف تركیز بؤري ضعیفمدى تخفیف التركیز البؤري[أحادي اللون انسیابي]

ألوان زاھیةأبیض وأسودالنَضارة[فن مؤثر]
ألوان زاھیةأبیض وأسودالنَضارة[دینامیكیة عالیة]
أخضر خفیف/أزرق خفیف/أصفر خفیف/أحمر خفیفاللون[عملیة التقاطع]

أزرق خفیفبرتقالي خفیفاللون[تأثیر كامیرا لعبة]

المناطق ذات درجة اإلضاءة [لعبة شعبیة]
كبیرةصغیرةالطرفیة المنخفضة

تباین مرتفعتباین منخفضالتباین]Bleach Bypass[المؤثر 

ألوان زاھیةألوان باھتةالنَضارة[صور مصغرة]
تخفیف تركیز بؤري قويتخفیف تركیز بؤري ضعیفمدى تخفیف التركیز البؤري[تركیز سلس]

ألوان زاھیةألوان باھتةالنَضارة[خیال]

[مرشح النجوم]

طول أشعة الضوء

طویلقصیر

عدد أشعة الضوء

أكبرأصغر

زاویة أشعة الضوء

تدویر ناحیة الیمینتدویر ناحیة الیسار

مقدار لون كبیرمقدار لون قلیلمقدار اللون المركَّز[التركیز على لون واحد]
أصفر خفیف/أحمر خفیف/أزرق خفیف/أبیض خفیفاللون[سطوع الشمس]
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 أنماط التسجیل.3
] لعرض شاشة اإلعداد.Fn4اضغط على زر [1
أِدر القرص الخلفي إلجراء الضبط.2

]، یمكنك العودة إلى شاشة التسجیل.MENU/SETإذا ضغطت على زر [•
] على شاشة تعیین درجة الضبابیة إلى إلغاء اإلعداد.Fn4سیؤدي الضغط على زر [•

].اضغط على [1

أِدر القرص الخلفي إلجراء الضبط.2
 أثناء عرض شاشة 3/4یمكنك ضبط إعداد نمط التعرض للضوء بالضغط على •

)140(ص  ضبط درجة اإلضاءة.

] مرة أخرى للرجوع إلى شاشة التسجیل.اضغط على زر [•

تغییر اإلعدادات باستخدام لوحة اللمس∫

].المس أیقونة [1

المس العنصر الذي ترغب في ضبطھ.2

]: یتیح ھذا اإلعداد ضبط تأثیر تصویر[

]: مستوى تخفیف التركیز البؤري[

]: درجة اإلضاءة[

اسحب الشریط المنزلق إلجراء الضبط.3
] للعودة إلى شاشة التسجیل.MENU/SETاضغط على زر [•

التقاط صورة على خلفیة ضبابیة (التحكم في تخفیف التركیز البؤري)

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحالة التالیة.•

)نمط التحكم اإلبداعي ([صور مصغرة]–

ضبط درجة اإلضاءة
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 أنماط التسجیل.3
)النمط المخصصتسجیل اإلعدادات المفضلة (
نمط التسجیل: 

، ، ، ، . ([حفظ إعدادات م.] مجموعات من إعدادات الكامیرا الحالیة باستخدام 5یمكن تسجیل حتى 
(

 في البدایة كإعدادات افتراضیة مخصصة.AEیتم تسجیل الضبط األولي لنمط برنامج •

االستعدادات:
اضبط نمط التسجیل المراد حفظھ ضبطًا مسبقًا، ثم اختر إعدادات القائمة المرغوبة بالكامیرا.

)55(ص  اختر القائمة.

 بقرص تحدید النمط.یمكنك تسجیل ما یصل إلى ثالث مجموعة مخصصة إلى •

عناصر القائمة التالیة غیر مسجلة باعتبارھا إعدادات مخصصة.•

تسجیل إعدادات القائمة الشخصیة (تسجیل إعدادات مخصصة)

> [حفظ إعدادات م.] > [إعداد] >
إجراء الضبط المخصص حیث ترید تسجیل اإلعدادات

[إعداد]قائمة [مخصص]قائمة 
[دلیل القائمة]–
[التعّرف على الوجھ]البیانات المسجلة بواسطة وظیفة –
[إعداد البروفایل]إعداد –

جمیع القوائم–
[عرض]قائمة 

[تدویر وعرض]–
[فرز الصور]–
[تأكید الحذف]–

MENU
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 أنماط التسجیل.3
.[حفظ إعدادات م.] یمكنك استدعاء اإلعدادات التي سجلتھا بسھولة عن طریق استخدام 

].] أو [] أو [اضبط قرص تحدید النمط على [
]، فستُستدعى آخر مجموعة مخصصة سیجري استدعاء المجموعة المخصصة المتوافقة. وإذا ضبطت قرص تحدید النمط على [•

مستخدمة.

)[نمط مخّصص]] (قائمة لتغییر مجموعة مخصصة ضمن [∫
].[اضبط قرص تحدید النمط على1
)55(ص  اختر القائمة.2

].MENU/SET الختیار اإلعداد المخصص المراد استخدامھ، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 3

یتم عرض حفظ اإلعدادات المخصصة المحددة على الشاشة.•

تغییر المحتوى المسجل∫
.  أو  أو ال تتغیر المحتویات المسجلة عند تغییر إعداد القائمة مؤقتًا، في حالة ضبط قرص تحدید النمط على 

.[إعداد] ضمن قائمة [حفظ إعدادات م.]لتغییر اإلعدادات المسجلة، استبدل البیانات المسجلة باستخدام 

التسجیل عن طریق استخدام مجموعة مخصصة مسجلة

[نمط مخّصص] >

من الممكن أیًضا عرض شاشة االختیار عن طریق لمس أیقونة نمط التسجیل في شاشة 
التسجیل.

MENU

C3-1C3-1C3-1

C3-1C3-1C3-1
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إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة  .4
اللون

تعدیل التركیز تلقائیًا
بضبط نمط التركیز األمثل أو نمط التركیز التلقائي للھدف أو حالة التسجیل، یتسنى لك السماح للكامیرا بتعدیل التركیز تلقائیًا في 

المشاھد المتنوعة.

].AFC] أو [AFS/AFFاضبط ذراع النمط البؤري على [1
)88(ص  سیجري ضبط نمط التركیز.•

].اضغط على [2

، ثم اضغط على زر AF الختیار نمط 2/1اضغط على 3
]MENU/SET.[
)91(ص  سیجري ضبط نمط التركیز التلقائي.•

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.4
سیجري تفعیل التركیز التلقائي.•

] في بیئة مظلمة، وقد تستغرق عملیة التركیز وقتًا أطول من المعتاد.تُعرض إشارة التركیز ھكذا [•
 لضوء النجوم. وعندما AF]، فسیجري تنشیط إعداد إذا تعرفت الكامیرا على نجوم في السماء لیالً بعد عرض أیقونة [•

 AF في بؤرة التركیز. (تعمل وظیفة التعرف بواسطة إعداد AF] ونطاقات یتحقق التركیز، تُعرض إشارة التركیز [
 تقریبًا من نطاق الشاشة األوسط.)1/3لضوء النجوم فقط لنسبة 

عند عدم التركیز على الھدفعند التركیز على الھدفالتركیز
تومضتضيءAإشارة التركیز 

—أخضرAF  Bنطاق 
—یصدر صوت مرتینالصوت

LOW
LOW

STAR
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
إذا أجریت تقریبًا/إبعادًا بعد التركیز على ھدف ما، فقد یفقد التركیز دقتھ. وفي ھذه الحالة، أعد ضبط التركیز.•

األھداف وظروف التسجیل التي یصعب التركیز علیھا
األھداف السریعة الحركة، أو األھداف الشدیدة اإلضاءة، أو األھداف الخالیة من التباین.•
عند تصویر األھداف من خالل النافذة، أو بالقرب من األشیاء الالمعة.•
في األجواء المعتمة، أو عند حدوث االھتزاز.•
عندما تكون الكامیرا قریبة جدًا من الھدف، أو في حالة التقاط صورة ألھداف بعیدة وأخرى قریبة معًا.•
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
)AFS /AFF /AFCتعیین نمط التركیز (
األنماط القابلة للتطبیق: 

یجري ضبط طریقة إجراء التركیز عند الضغط على زر الغالق حتى منتصفھ.

اضبط ذراع تحدید وضع البؤرة.

المشھد (الموصى بھ)العنصر

]AFS/AFF[

]AFS[
(التركیز 
التلقائي 
المنفرد)

الھدف ثابت
(مناظر وصور عید میالد 

وغیرھا)

"AFS عبارة عن اختصار لعبارة "
"Auto Focus Single التركیز التلقائي) "

المنفرد).
یتم ضبط التركیز تلقائیًا عند الضغط على زر 

الغالق إلى منتصفھ. ویظل ھذا النمط محددًا أثناء 
الضغط على الزر إلى منتصفھ؛ مما یتیح لك تسجیل تراكیب مختلفة للصورة.

]AFF[
(التركیز 
التلقائي 
المرن)

ال یمكن التنبؤ بالحركة
(أطفال وحیوانات ألیفة 

وغیرھا)

"AFF عبارة عن اختصار لعبارة "
"Auto Focus Flexible التركیز التلقائي) "

المرن).
وفي ھذا النمط، یجرى التركیز تلقائیًا عند الضغط 

على زر الغالق إلى منتصفھ.
إذا تحرك الھدف أثناء الضغط على زر الغالق إلى منتصفھ، یجري تصحیح 

التركیز لیتوافق مع الحركة تلقائیًا.

.[صور متحركة]/[تسجیل] ضمن قائمة ]AFS/AFF[یمكنك تغییر اإلعداد بواسطة 

]AFC[
(التركیز التلقائي 

المستمر)

الھدف متحرك
(ریاضة وقطارات 

وغیرھا)

"AFC عبارة عن اختصار لعبارة "
"Auto Focus Continuous التركیز) "

التلقائي المستمر).
في ھذا النمط، أثناء الضغط على زر الغالق إلى 

منتصفھ، یجرى التركیز على نحٍو مستمر من أجل 
التوافق مع حركة الھدف.

]MF[.101(ص  یتیح ھذا اإلعداد ضبط التركیز یدویًا(
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
األنماط القابلة للتطبیق: 

ص إعدادات عملیة التركیز التلقائي لمالءمة حركة الھدف المراد تصویره. خّصِ
].AFC أو []AFF[یعمل ھذا العنصر فقط في حالة ضبط نمط التركیز على •

]AFC و[]AFF[عند التسجیل باستخدام وظیفتي 

وأثناء تحرك الھدف، یجري التركیز بواسطة التنبؤ بموضع الھدف في أثناء التسجیل. (التنبؤ بالحركة)•
، أو في حالة تغییر Tele إلى وضع Wideقد یستغرق األمر بعض الوقت للتركیز على الھدف، إذا ما قمت بتغییر الزوم من وضع •

الھدف فجأةً من ھدف بعید إلى ھدف قریب.
اضغط على زر الغالق حتى المنتصف مرة أخرى عندما یصعب التركیز على الھدف.•

 في الحاالت التالیة:]AFS[] بنفس طریقة عمل إعداد AFC و[]AFF[تعمل إعدادات وضع البؤرة •
نمط الفیلم اإلبداعي–
)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  التسجیل بواسطة –
في مواقف تكون فیھا اإلضاءة خافتة–

 أثناء التسجیل.]AF[تركیز متواصل . وتجدُر اإلشارة إلى أنھ یعمل إعداد 6K/4K غیر متاح في حالة تسجیل صور ]AFF[نمط •
ال یمكن تغییر إعداد نمط التركیز في حالة إجراء التركیز بواسطة وظیفة التركیز المتأخر.•

تخصیص إعدادات عملیة التركیز التلقائي اللتقاط الصور

(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ  > [تسجیل] >

اإلعداد األساسي.]1[ضبط

اإلعدادات المتاحة عند تحرك الھدف حركة سریعة في اتجاه واحد فقط.]2[ضبط

إعداد الحركة العشوائیة البطیئة.]3[ضبط

إعدادات الحركة العشوائیة السریعة.]4[ضبط

MENU
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
 المخصصةAFضبط إعدادات ∫
 المخصص.AF الختیار إعداد 2/1اضغط على 1
 إلجراء الضبط.2/1 الختیار العناصر، ثم اضغط على 3/4اضغط على 2

إلى العودة إلى اإلعداد االفتراضي.]  .DISPسیؤدي الضغط على زر [•

].MENU/SETاضغط على زر [3

]AF[حساسیة 

یتیح ھذا اإلعداد ضبط درجة الحساسیة المراد تطبیقھا عند ضبط التركیز حسب حركة الھدف.

r
عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف تغیًرا ملحوظًا، تعمل الكامیرا في 

الحال على إعادة تعدیل التركیز. كما یمكنك وضع أھدف مختلفة في بؤرة التركیز واحدًا 
تلو اآلخر.

s
عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف تغیر ملحوظًا، تنتظر الكامیرا قلیالً قبل 

إعادة ضبط التركیز. ویتیح ھذا اإلجراء منع إعادة تعدیل التركیز دون قصد في حالة 
تحرك شيء ما على سبیل المثال أثناء التصویر.

]AF[حساسیة تحویل منطقة 

كھ لمالئمة AFیتیح ھذا اإلعداد ضبط مستوى الحساسیة الذي تغیر الكامیرا عنده نطاق   أو تحّرِ
حركة الھدف. 

r
 أو AF، تعمل الكامیرا في الحال على تغییر نطاق AFعندما یخرج الھدف عن نطاق 

نقلھ للحفاظ على الھدف في بؤرة التركیز.

s
 أو نقلھ تدریجیًا. ستقل التأثیرات الناجمة عن الحركة AFتعمل الكامیرا على تغییر نطاق 

الطفیفة للھدف أو الناتجة عن العوائق القائمة أمام الكامیرا.

[التنبؤ بالھدف المتحرك]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط المستوى الذي یجري عنده تنشیط تحسس حركة األشیاء وفقًا للتغیر الذي 
یطرأ على سرعة الھدف.

یناسب ھذا اإلعداد األھداف الثابتة. ستقل التأثیرات الناجمة عن الحركة الطفیفة للھدف أو 0
الناتجة عن العوائق القائمة أمام الكامیرا.

یناسب ھذان اإلعدادان الھدف الذي تتغیر سرعة حركتھ. یمكنك منع تقلیل درجة التركیز 1
الناجم عن الحركة المفاجئة للھدف. 2

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
.6K/4K على تسجیل صور (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ ال یجري تطبیق إعدادات •
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تعیین نمط التركیز التلقائي
األنماط القابلة للتطبیق: 

یتیح ھذا اختیار طریقة التركیز التي تالئم مواضع األھداف وعددھا.

].اضغط على [
)60(ص  یمكنك أیًضا استخدام الزر باعتباره أحد أزرار الوظائف.•

)[التعرف على الوجھ/العین](

تتعرف الكامیرا تلقائیًا على وجھ الشخص وعینیھ.
ستدخل العین األقرب من الكامیرا في بؤرة التركیز، بینما یجري تحسین 

التعرض للضوء على الوجھ.
]) على [[نمط قیاس السطوع](عند ضبط 

 وجًھا حیث یمكن التعرف على أعین 15یمكن التعرف على ما یصل إلى •
األوجھ التي في بؤرة التركیز فقط.

، AFعندما تتعرف الكامیرا على وجھ شخص ما، یُعرض نطاق •
.Aوالعالمة التي تشیر إلى أن العین في بؤرة التركیز 

أصفر:
 للوجھ المراد التركیز علیھAFنطاق 

األبیض:
 لألوجھ التي لن یجري التركیز علیھا. وتظھر ھذه النطاقات في حالة الكشف عن AFنطاقات 

أكثر من وجھ واحد.
یمكنك تغییر العین المراد التركیز علیھا عن طریق لمس العین في المنطقة الصفراء.•
]، فسیُلغى إعداد التركیز على العین.MENU/SET]، أو ضغطت على زر [إذا لمست [•
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)[تتبع](

تركز الكامیرا على الھدف الذي تحدده.
وسیجري تحسین التعرض للضوء في الھدف.

]) على [[نمط قیاس السطوع](عند ضبط 
وسیستمر التركیز والتعرض للضوء في تتبع الھدف حتى في حالة تحركھ. 

(التتبع الدینامیكي)
عملیة ضغط األزرار:

 فوق الھدف، ثم اضغط على زر الغالق جزئیًا.AF  Bضع إطار تتبع 
عملیة اللمس:
المس الھدف.

 ومیًضا باللون األحمر ثم AFفي حالة فشل عملیة القفل، یصدر نطاق •
یختفي.

 إلى اللون األصفر أثناء قفل الھدف (یصبح أخضر اللون أثناء الضغط على زر AFیتحول نطاق •
الغالق جزئیًا).

].]، أو لمس أیقونة [MENU/SETیُلغى القفل في حالة الضغط على زر [•

) منطقة]225[(

.AF نطاق 225یمكن التركیز على ما یصل إلى 
ویكون ھذا اإلعداد فعاالً، إذا لم یكن الھدف في منتصف الشاشة.

 وما إلى ذلك
)[متعدد مخصص](

 في AF، یمكنك تعیین الشكل األمثل لنطاق AF نطاق 225من بین 
)93(ص  الھدف بحریة.

) منطقة]1[(

 على الشاشة.AFتركز الكامیرا على الھدف في نطاق 

)[تحدید دقیق](

].Øیمكنك الحصول على تركیز أكثر دقة على نقطة ما أقل من [
إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا، سیجري تكبیر الشاشة التي تتیح لك 

التحقق من التركیز.
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].اضغط على [1
.3] وما شابھ)، ثم اضغط على اختر أیقونة إعداد متعدد مخصص ([2
.4 الختیار إحدى الصور، ثم اضغط على 2/1اضغط على 3

A یُعرض الشكل الحالي لنطاقAF

.AFاختر نطاقات 4
B نطاقاتAFالمحددة 

]/[]/[]عند اختیار [

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [

)[متعدد مخصص]  (AFتعیین شكل نطاق 

)[أسلوب أفقي](

خط أفقي
یعد ھذا األسلوب مالئًما لتصویر 
لقطات الحركات االستعراضیة 

أو ما شابھ.

)[أسلوب عمودي](

خط عمودي
یعد ھذا األسلوب مالئًما لتسجیل 

أھداف، كالمباني.

)[أسلوب مركزي](

مجموعة موضوعة في المركز
یعد ھذا األسلوب مالئًما عندما 

ترغب في التركیز على المنطقة 
المركزیة.

//
/]1[مخصص(

/]2[مخصص
)]3[مخصص

یمكنك اختیار إعداد مخصص.

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

تغییر الموضعاللمس3/4/2/1

//

اللمس بإصبعین 
مع المباعدة بینھما 
للتكبیر/التقریب 
بینھما للتصغیر

تغییر الحجم

]DISP. [[أعد ضبط]

المرة األولى: یجري إعادة ضبط 
الموضع على الوسط

المرة الثانیة: یُعاد ضبط الحجم 
على اإلعداد االفتراضي
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]]/[]/[عند اختیار [

ر إصبعك فوق األجزاء التي ترغب في تعیینھا كنطاقات  .AFمّرِ
 المحددة، فسیُلغى تحدید النطاق.AFإذا لمست نطاقًا من نطاقات •

، ثم اضغط على زر AF الختیار نطاق 3/4/2/1اضغط على 
]MENU/SET.(تكرار) لضبط [
] مرة أخرى.MENU/SETیُلغى اإلعداد المضبوط عند الضغط على زر [•
]، فستُلغى جمیع التحدیدات. .DISPإذا ضغطت على زر [•

] إلجراء الضبط.Fn2اضغط على [

]] أو [] أو [ المعین على [AFتسجیل نطاق ∫
.3، اضغط على 93ص   في3على الشاشة المعروضة ضمن الخطوة 1
].MENU/SET الختیار الوجھة التي سیُسّجل علیھا اإلعداد، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 2

تقییدات نمط التركیز التلقائي∫
] في الحاالت التالیة.Ø على [AFیجري ضبط نمط •

عند استخدام الزوم الرقمي–
)نمط التحكم اإلبداعي ([صور مصغرة]–

. المباشر]4K[قص ] عند ضبط šیجري ضبط نمط التركیز التلقائي على [•
ال یمكن ضبط نمط التركیز التلقائي في الحاالت التالیة.•

التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–

)[التعرف على الوجھ/العین](
]. عمل [AFفي حالة عدم التعرف على األوجھ، یعمل نمط •

)[تتبع](
 على نحو صحیح بسبب ظروف تسجیل معینة، كصغر حجم الھدف أو عتمة موقع AFفي الحاالت التي ال تعمل فیھا وظیفة تتبع •

].Øالتصویر، تجري عملیة [
.[التصویر البطيء]] مع إعداد ال یمكن استخدام [•
].Ø] كنمط [في الحاالت التالیة، یعمل نمط [•

/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]/[أحادي اللون دینامیكي]/[أحادي اللون]/[بني داكن]–
)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]

)[إسلوب الصورة] (.أحادیة اللون]L[/[أحادیة اللون]–

)[تحدید دقیق](
].Ø] كنمط [في الحالة التالیة، یعمل نمط [•

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –

] في الحاالت التالیة.ال یمكن ضبط ھذه الوظیفة على [•
–]AFF[]/AFC(نمط التركیز) [

عملیة اللمس

عملیة ضغط األزرار

] إلى الضبط االفتراضي.]/[]/[بإیقاف تشغیل الكامیرا، سیعود اإلعداد الذي جرى تعدیلھ بواسطة [•
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AFتعیین موضع نطاق 

 منفصلة لالتجاھین األفقي والرأسيAFإنشاء نطاقات ∫

96ص  على شاشة اإلعدادAFتعیین موضع نطاق 

98ص  بواسطة عصا التحكمAFتعیین موضع نطاق 

99ص  بواسطة لوحة اللمسAFتعیین موضع نطاق 

100ص  بواسطة وظیفة اللمسAFتعیین موضع نطاق 

[تحویل التركیز لرأسي/أفقي] > [تركیز/تحریر غالق] > [مخصص] >

]ON[

 (في حالة ضبط AFیجري تخزین المواضع األخیرة المحددة لنطاق 
]Ø] وعرض مساعدة ] أو ([MF كّلٍ على حدة لالتجاھین 

األفقي والرأسي للكامیرا (یتوافر اتجاھان رأسیان واالتجاه ناحیة 
الیمین والیسار).

]OFF[.یتیح ھذا العنصر ضبط اإلعداد نفسھ لكال االتجاھین األفقي والرأسي

 أو تغییر حجمھ.AFألغِ وظیفة غالق یعمل باللمس قبل نقل نطاق •
]. على [)212(ص  [نمط قیاس السطوع] عند ضبط AFیمكن أیًضا تحریك ھدف قیاس السطوع النقطي لمطابقة نطاق •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عند استخدام الزوم الرقمي–
 المباشر]4K[قص عند ضبط –

MENU
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األنماط القابلة للتطبیق: 

 وحجمھ.AF] في نمط التركیز التلقائي، یمكنك اختیار موضع نطاق ] أو [Ø] أو [] أو [šعندما یجري اختیار [

].اضغط على [1
.4]، ثم اضغط على Ø] أو [] أو [šاختر [2

 وحجمھ.AFغیّر موضع نطاق 3

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [4
].š] في الموضع الملموس، وذلك عند اختیار [Ø الذي یعمل على نحو مماثل لنمط [AFیجري عرض نطاق •

].]، أو لمس [MENU/SET عند الضغط على زر [AFیُلغى تعیین نطاق 
].] (النقطة المركزیة للمجموعة المحددة) معروضة على الشاشة فقط، في حالة اختیار [iستظل عالمة [•

 على شاشة اإلعدادAFتعیین موضع نطاق 

š] ، [ ،[[Ø]عند اختیار [

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
تغییر الموضعاللمس3/4/2/1

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع

تغییر الحجم
)[Ø]] أو š(بدرجات صغیرة في حالة اختیار [

/s
تغییر الحجم

)[Ø]] أو š(بدرجات كبیرة في حالة اختیار [

]DISP. [[أعد ضبط]المرة األولى: یجري إعادة ضبط الموضع على الوسط
المرة الثانیة: یُعاد ضبط الحجم على اإلعداد االفتراضي
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یمكنك ضبط موضع التركیز بدقة عن طریق تكبیر الشاشة.
].اضغط على [1
.4] ، ثم اضغط على اختر [2
 لتعیین موضع التركیز، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 3

]MENU/SET.[

حّرك عالمة [+] إلى الموضع المراد التركیز علیھ.4

 تقریبًا؛ وعندما تعُرض 6k  إلى 3k عندما تُعرض الصورة في وضع النافذة، یمكنك تكبیر/تصغیر الصورة بمعدل یتراوح بین •
 تقریبًا.10k إلى 3k  الصورة بوضع الشاشة بأكملھا، یمكنك تكبیر/تصغیر الصورة بمعدل یتراوح بین 

].یمكنك أیًضا التقاط الصور بلمس [•
] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [5

]عند اختیار [

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

تحریك عالمة [+].اللمس3/4/2/1

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات صغیرة.

s.تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات كبیرة

تبدیل العرض المكبّر (على ھیئة نوافذ/الشاشة بأكملھا).

]DISP. [[أعد ضبط] 3تُعیدك ھذه العملیة إلى الشاشة المعروضة في الخطوة.
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األنماط القابلة للتطبیق: 

 المعروض AF] لنمط التركیز التلقائي، یمكنك تحدید موضع نطاق ] أو [Ø] أو [] أو [] أو [šفي حالة استخدام [
على شاشة التسجیل بواسطة عصا التحكم.

)55(ص  اختر القائمة.1

ك عصا التحكم2 .AF لتحریك نطاق 3/4/2/1حّرِ
 بتدویر القرص األمامي/الخلفي.AFیتسنى لك تغییر حجم نطاق •

 االفتراضي والموضع AFاضغط على عصا التحكم للتغییر بین موضع نطاق •
المعین.

).[تحدید دقیق]] (سیظھر العرض المكبَّر في حالة ضبط [

اضغط على زر الغالق جزئیًا إلجراء الضبط.3
 AFاضغط على عصا التحكم أثناء عرض شاشة التسجیل للتبدیل بین موضع نطاق •

االفتراضي والموضع المعین.

 بواسطة عصا التحكمAFتعیین موضع نطاق 

]D.FOCUS Movement[ > [إعداد عصا التحكم] > [العملیة] > [مخصص] > MENU
98



 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
األنماط القابلة للتطبیق: 

 المعروض على محدد المنظر بلمس الشاشة.AFیمكنك تحریك نطاق 

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف لتحدید موضع التركیز.•
 إلى الموضع المركزي.AF] قبل تحدید موضع التركیز، یعود إطار نطاق  .DISPإذا ضغطت على [

)، أو [تتبع]] ()، أو [[التعرف على الوجھ/العین] ([š] على )91(ص   عند ضبط نمط التركیز التلقائيAFإللغاء إطار نطاق •
].MENU/SET)، اضغط على زر [ منطقة]225[] ([

 بواسطة لوحة اللمسAFتعیین موضع نطاق 

[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي] > [تھیئة اللمس] > [العملیة] > [مخصص]>

]EXACT[

 لمحدد AFیتیح ھذا اإلعداد تحریك نطاق 
المنظر بلمس الموضع المطلوب على لوحة 

اللمس.

]OFFSET[

 AFیعمل ھذا اإلعداد على تحریك نطاق 
لمحدد المنظر حسب المسافة التي تسحبھا 

.)52(ص  على لوحة اللمس

]OFF[—

.[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي] معطلة عند استخدام )53(ص  تكون وظیفة غالق یعمل باللمس•
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
األنماط القابلة للتطبیق: 

)]AF[یتیح ھذا اإلعداد تحسین التركیز على الھدف الملموس (∫
المس الھدف.1

])]/[]/[]/[]/[(في حالة ضبط [2
.[ضبط]المس أیقونة 

]. في حالة لمس [AF]) یُلغى إعداد نطاق ]/[]/[(في حالة ضبط [•

)]AF+AE[تحسین التركیز ودرجة اإلضاءة بموضع اللمس (∫
المس الھدف الذي ترغب في تحسین درجة اإلضاءة لھ.1

. ویتبع ھذا الموضع AFیُعرض موضع تحسین درجة اإلضاءة في وسط نطاق •
.AFحركة نطاق 

]، ویقتصر استخدام ھذا اإلعداد على  على [[نمط قیاس السطوع]یجري ضبط •
إجراء التعریض الضوئي التلقائي باللمس.

 إلى AF إلى إعادة موضع تحسین درجة اإلضاءة ونطاق [أعد ضبط]یؤدي لمس •
الوسط.

.[ضبط]المس أیقونة 2
] ذاتھا في موضع اللمس.Ø  الذي یؤدي وظیفة إعداد [AFیُعرض نطاق •
.]AF+AE[) إلى إلغاء إعداد [Ø]] في حالة اختیار ] (أو [سیؤدي لمس [•
عند إجراء التسجیل بوظیفة غالق یعمل باللمس، یجري تحسین التركیز ودرجة اإلضاءة لموضع اللمس قبل إجراء التسجیل.•

 بواسطة وظیفة اللمسAFتعیین موضع نطاق 

[تركیز تلقائي باللمس] > [تھیئة اللمس] > [العملیة] > [مخصص] >

]AF[.یتیح ھذا اإلعداد تحسین التركیز على الھدف الملموس
]AF+AE[.یتیح ھذا اإلعداد تحسین التركیز ودرجة اإلضاءة بالھدف الملموس

]OFF[—

)96(ص   إلى الھدف والحجم، وتُعَرض شاشة إعداد الحجم والموضع.AFینتقل نطاق )[التعرف على الوجھ/العین](
)92(ص  یجري قفل الھدف الملموس.)[تتبع](

)96(ص   إلى الھدف والحجم، وتُعَرض شاشة إعداد الحجم والموضع.AFینتقل نطاق ) منطقة]225[(
 وما إلى ذلك

)93(ص   إلى الھدف والحجم، وتُعَرض شاشة اإلعداد المالئمة.AFینتقل نطاق )[متعدد مخصص](

)96(ص   إلى الھدف والحجم، وتُعَرض شاشة إعداد الحجم والموضع.AFینتقل نطاق ) منطقة]1[(
)97(ص   إلى الھدف، وتعرض شاشة اإلعداد المنطقة المكبَّرة.AFینتقل نطاق )[تحدید دقیق](

MENU
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
تعدیل التركیز یدویًا
األنماط القابلة للتطبیق: 

استخدم ھذه الوظیفة عندما ترغب في ضبط التركیز، أو عند تحدید المسافة بین العدسة والھدف مع عدم رغبتك في تنشیط التركیز 
التلقائي.

].MFقم بضبط ذراع تحدید وضع البؤرة على [1

].اضغط على [2
)60(ص  یمكنك أیًضا استخدام الزر باعتباره أحد أزرار الوظائف.•
).]D.FOCUS Movement[ (في حالة ضبط 3/4/2/1یتسنى لك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا بتحریك عصا التحكم •

].MENU/SET لتعیین موضع التركیز، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 3
)MFتُعرض شاشة المساعدة مع تكبیر النطاق. (مساعدة •
یمكنك أیًضا تكبیر النطاق عن طریق تدویر حلقة التركیز، أو تحریك ذراع •

 للشاشة، أو لمس الشاشة مرتین.)52(ص  التركیز، أو اللمس المزدوج
 الشاشة.)52(ص  یمكنك أیًضا ضبط موضع التركیز عن طریق سحب•
] إلى إعادة ضبط موضع التركیز مرة أخرى  .DISPیؤدي الضغط على زر [•

على الوسط.

ضبط مستوى التركیز.4

تتغیر العملیات المستخدمة إلجراء التركیز یدویًا حسب العدسة.

/H-ES12060عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل (
H-FS12060/H-HSA12035 غیر مزودة بحلقة (

تركیز
:Aأِدر الحلقة في اتجاه 

للتركیز على ھدف قریب
:Bأِدر الحلقة في اتجاه 

التركیز على أھداف بعیدة

عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل المزودة بذراع تركیز
ك الذراع ناحیة  :Cحّرِ

للتركیز على ھدف قریب
ك الذراع ناحیة  :Dحّرِ

التركیز على أھداف بعیدة
تختلف سرعة التركیز •

اعتمادًا على مدى تحریك 
ذراع التركیز.

A

B

C

D
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
A مساعدةMF(شاشة مكبَّرة) 
Bذروة التركیز
Cدلیل الضبط الیدوي

سیجري تمییز األجزاء الواقعة في بؤرة التركیز. (الذروة)•
یمكنك التحقق إن كانت نقطة التركیز تظھر في الناحیة القریبة أو الناحیة البعیدة. •

(دلیل الضبط الیدوي)

یمكنك إجراء العملیات التالیة:

  4في حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز، یمكنك إجراء العملیات التالیة بعد الضغط على زر ¢
لعرض الشاشة التي تتیح لك تعیین النطاق المراد تكبیره.

 تقریبًا؛ وعندما 6k  إلى 3k عندما تُعرض الصورة في وضع النافذة، یمكنك تكبیر/تصغیر الصورة بمعدل یتراوح بین •
 تقریبًا.10k  إلى 3k تعُرض الصورة بوضع الشاشة بأكملھا، یمكنك تكبیر/تصغیر الصورة بمعدل یتراوح بین 

عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز
: للتركیز على ھدف قریب1اضغط على 
: التركیز على أھداف بعیدة2اضغط على 

Aالشریط المنزلق
 إلى زیادة سرعة التركیز.2/1سیؤدي الضغط مطوالً على •
یمكن كذلك تعدیل التركیز عن طریق سحب الشریط المنزلق.•

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

تحریك النطاق المكبَّر.السحب¢ 3/4/2/1

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات صغیرة.

s.تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات كبیرة

تبدیل العرض المكبّر (على ھیئة نوافذ/الشاشة بأكملھا)

]DISP. [¢[أعد ضبط]¢
المرة األولى: یُعاد ضبط موضع المنطقة الُمكبَّرة على الوسط.

المرة الثانیة: یُعاد ضبط مستوى التكبیر للمنطقة الُمكبَّرة على اإلعداد 
االفتراضي.

AF

AF
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.5
].MENU/SETیمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على [•
 ثواٍن من إجراء 10إذا كبّرت الصورة بتدویر حلقة التركیز أو تحریك ذراع التركیز، فستُغلق شاشة المساعدة بعد مرور •

العملیة.

تحقیق التركیز بسرعة باستخدام التركیز التلقائي

] في نمط التركیز الیدوي، فسیعمل التركیز التلقائي.AF/AE LOCKإذا جرى الضغط على زر [
یعمل التركیز التلقائي في وسط اإلطار.•
یعمل التركیز التلقائي أیًضا مع العملیات التالیة.•

]AF-ON[الضغط على زر الوظیفة المخصص إلى وظیفة –
]لمس أیقونة [–
لمس الشاشة وتحریر إصبعك في الموضع الذي ترغب في التركیز علیھ–

. المباشر]4K[قص تصبح ھذه الوظیفة غیر متاحة عند ضبط •

 بالتشغیل المباشر MF أو دلیل الضبط الیدوي وذلك بحسب العدسة المستخدمة، ولكن یمكن عرض مساعدة MFقد ال تظھر مساعدة •
للكامیرا باستخدام شاشة اللمس أو األزرار.

)، یمكنك تعیین موضع عرض [تركیز/تحریر غالق] ([مخصص] ضمن قائمة [تحویل التركیز لرأسي/أفقي]في حالة تمكین إعداد •
 الُمكبَّر لكل اتجاه للكامیرا.MFمساعدة 

 عبارة عن عالمة تستخدم لقیاس مسافة التركیز.Aالعالمة المرجعیة لنطاق التركیز •
استخدم ھذه العالمة عند التقاط الصور باستخدام التركیز الیدوي، أو التقاط صور عن قرب.

]AF/AE[ < ]AF-ON[قفل  > [تركیز/تحریر غالق] > [مخصص] > MENU

AF

AF
103



 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
)AF/AEضبط التركیز والتعرض للضوء (قفل 
األنماط القابلة للتطبیق: 

، أو عندما یكون التباین شدیدًا للغایة، وال AFیعتبر ھذا اإلعداد مفیدًا، عندما ترغب في التقاط صورة لھدف یقع خارج نطاق 
یكون بإمكانك تحقیق التعرض للضوء المالئم.

قم بمحاذاة الشاشة مع الھدف.1

] لضبط التركیز أو AF/AE LOCKاضغط باستمرار على [2
التعرض للضوء.

.AF/AE]، یُلغى قفل AF/AE LOCKإذا حّررت زر [•
یجري قفل التعرض للضوء في اإلعداد االفتراضي فقط.•

]، حّرك الكامیرا أثناء تكوین AF/AE LOCKأثناء الضغط على [3
الصورة، ثم اضغط على زر االلتقاط إلى آخره.

A إشارة قفلAE

]AF/AE LOCK[إعدادات الوظائف الخاصة بزر ∫
]AF/AE[قفل  > [تركیز/تحریر غالق] > [مخصص] >

]AE LOCK[.یجري قفل نمط التعرض للضوء فقط
.]AEL[في حالة ضبط التعرض للضوء، یُعرض •

]AF LOCK[.یتم فقط قفل التركیز
.]AFL[في حالة التركیز على الھدف، یُعرض •

]AF/AE LOCK[.یجري قفل نمطي التعرض للضوء والتركیز على حد سواء
 في حالة تحسین التركیز والتعرض للضوء.]AEL[ و ]AFL[یُعرض •

]AF-ON[.یتم إجراء التركیز التلقائي

 فقط عند التقاط الصور في نمط التعرض للضوء یدویًا.AFیعمل قفل •
 فقط عند التقاط الصور بواسطة التركیز الیدوي.AEیعمل قفل •
.AEیمكن التركیز على الھدف عن طریق الضغط على زر الغالق حتى المنتصف حتى في حالة قفل •
.AEیمكن ضبط تغییر البرنامج حتى في حالة قفل •

0602.8
AELAELAELAEL

MENU
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
تعویض التعرض للضوء
األنماط القابلة للتطبیق: 

استخدم ھذه الوظیفة، إذا لم یكن بإمكانك الوصول إلى المستوى المالئم للتعرض للضوء نظًرا الختالف درجة اإلضاءة بین الھدف 
المراد تصویره والخلفیة.

].اضغط على [1

قم بتدویر زر االتصال الخلفي من أجل تعویض التعرض للضوء.2
Aنمط التعرض للضوء
Bتعویض التعرض للضوء
C[تعدیل الفالش]

یمكنك إجراء العملیات التالیة أثناء عرض شاشة تعویض التعرض للضوء.•

]. .DISPیمكنك تبدیل الوظائف بین القرص الخلفي والقرص األمامي بالضغط على زر [•

] إلجراء الضبط.اضغط على [3
یمكنك أیًضا الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلجراء الضبط.•

تعویض التعرض للضوء

)158(ص  تعدیل إخراج الفالش

)140(ص  ضبط نمط التعرض للضوء3/4

تعریض مرتفعتعریض مالئمتعریض منخفض

قم بتعویض التعرض للضوء باتجاه 
موجب.

قم بتعویض التعرض للضوء باتجاه
سالب.

+3+3+1+1 +2+2 +3+3-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 +5+5+4+4

+1+1

0OFFOFF
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
 على ISOفي نمط التعرض للضوء یدویًا، یمكنك تعویض درجة التعرض للضوء فقط في حالة ضبط درجة الحساسیة للضوء •
]AUTO.[
.i5 EV وj5 EVیمكنك ضبط قیمة تعویض التعرض للضوء في نطاق یتراوح بین •

 أو 6K/4K أثناء تسجیل صورة متحركة أو في حالة إجراء التسجیل بوظیفة صورة i3 EV وj3 EVیمكنك تعیین قیمة فیما بین 
بواسطة التركیز المتأخر.

، سیجري ضبط درجة إضاءة ]ON[ على [تسجیل] بقائمة [فالش] ضمن [تعویض التعّرض للضوء التلقائي]عندما یُضبط إعداد •
)158(ص  الفالش تلقائیًا على المستوى المالئم للتعویض المحدد للتعرض للضوء.

j3 عندما تخرج قیمة التعرض للضوء عن النطاق الذي یتراوح بین • EV إلى  i3 EV لن تتغیر درجة إضاءة شاشة التسجیل مرة ،
أخرى.

ویوصى بإجراء التسجیل عن طریق معاینة درجة اإلضاءة الفعلیة للصورة المسجلة بواسطة وظیفة المراجعة التلقائیة، أو شاشة 
العرض.

 )224(ص  [إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]تحتفظ الكامیرا بقیمة التعرض للضوء المعینة، حتى إذا تم إطفاؤھا. (عند ضبط •
)]OFF[على 
106



 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
ضبط درجة الحساسیة للضوء
األنماط القابلة للتطبیق: 

).ISOیسمح ھذا اإلعداد بضبط الحساسیة للضوء (الحساسیة للضوء 
ویسمح الضبط على رقم أعلى بالتقاط الصور حتى في األماكن المظلمة، بدون جعل الصور تبدو داكنة.

].اضغط على [1

 عن طریق تدویر القرص ISOاختر درجة الحساسیة للضوء 2
الخلفي.

یمكنك تبدیل الوظائف بین القرص الخلفي والقرص األمامي بالضغط على زر •
]DISP. .[
A ضبط حد أعلى تلقائي لـ]ISO[
B درجة الحساسیة للضوءISO

.]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ أِدر القرص األمامي لضبط 3
 عند استخدام وضع  (فیدیو)]ISO[حساسیة  (أو في  (صورة)]ISO[حساسیة  ضمن ]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ اضبط •

الفیلم اإلبداعي).
].] أو [AUTO مضبوطًا على [[حساسیة]یعمل ھذا النمط عندما یكون إعداد •

] إلجراء الضبط.اضغط على [4
یمكنك أیًضا الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلجراء الضبط.•

AUTOAUTO

200200 4040ISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISO AUTOAUTO

ISOISO
LIMITLIMIT AUTOAUTO
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
].AUTO على [ (صورة)]ISO[حساسیة  ضمن )214(ص  ]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ في حالة ضبط 1 ¢
 فقط.   ممتد]ISO [ یكون ھذا اإلعداد متاًحا عند ضبط 2 ¢

AUTO
 تلقائیًا وفقًا لدرجة اإلضاءة.ISOیتم ضبط الحساسیة للضوء 

ISO1600[(¢1[ (مع ضبط الفالش على ]ISO3200[الحد األقصى •

(ذكي)

 وسرعة ISOتستشعر الكامیرا حركة الھدف؛ فیجري ضبط الحساسیة المثلى للضوء 
االلتقاط تلقائیًا لمالءمة حركة الھدف وسطوع المشھد، وتقلیل اھتزاز الھدف ألدنى حد.

ISO1600[(¢1[ (مع ضبط الفالش على ]ISO3200[الحد األقصى •

ال یجري ضبط سرعة االلتقاط عند الضغط على زر الغالق حتى المنتصف؛ حیث •
یجري تغییرھا باستمرار لتناسب حركة الھدف حتى یتم الضغط على زر الغالق 

بالكامل.
L.100 ¢ 2 یتم ضبط الحساسیة للضوء 25600 إلى 200 منISO.على إعدادات مختلفة 

ISOخصائص الحساسیة للضوء 
20025600

عندما یكون مضیئًا مكان التسجیل (موصى بھ)
عندما یكون مظلًما(في األماكن الخارجیة)

سریعةبطیئةسرعة االلتقاط
متزایدأخف حدةالضجیج

أخف حدةمتزایداھتزاز الھدف

] في الحاالت التالیة:یتعذر اختیار [•
 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط –
نمط التعرض للضوء یدویًا–

.]ISO3200[، یبلغ أقصى إعداد [تعّرض متعدد للضوء]عند ضبط •
].ISO400 على [ISO، سیجري ضبط الحد األدنى لدرجة الحساسیة للضوء ]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]في حالة ضبط •
 التي تقع ضمن ISO أو التركیز المتأخر، یمكنك تعیین قیمة درجة الحساسیة للضوء 6K/4Kباستخدام نمط الفیلم اإلبداعي أو صورة •

النطاق التالي.
)   ممتد]ISO [ ] في حالة ضبط 12800] إلى [100] ([12800] على [200 ،[[AUTO]نطاق القیمة: –
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
تعدیل توازن الضوء األبیض
األنماط القابلة للتطبیق: 

یعمل ھذا اإلعداد على ضبط اللون األبیض بحیث یصبح أقرب ما یكون إلى ما تراه العین حسب مصدر الضوء، سواء كان ذلك 
أشعة الشمس، أو مصادر اإلضاءة الساطعة أو في حاالت اإلضاءة األخرى حیث یمیل اللون األبیض إلى االحمرار أو الزرقة.

].اضغط على [1

أِدر القرص الخلفي أو القرص األمامي الختیار توازن الضوء 2
األبیض.

یمكن أیًضا إجراء الضبط بتدویر قرص التحكم.•

 أو التركیز 6K/4K عندما تسجل صورة متحركة، أو إجراء التسجیل بواسطة وظیفة صورة ]AWB[یجري تطبیق إعداد ¢
المتأخر.

]AWB[/
]AWBc[

تعدیل توازن الضوء األبیض تلقائیًا
تحت إضاءة كإضاءة فلورسنت حیث قد تظھر درجات اللون المائلة للحمرة.•

، یُحتَفظ بدرجات اللون المائلة للحمرة إلنتاج محیط للمشھد أكثر دقة.]AWB[بواسطة –
، تجري إزالة درجات اللون المائلة للحمرة إلنتاج ألوان الھدف على نحو أكثر دقة. ]AWBc[بواسطة –

 ذاتھا في بیئة ساطعة.]AWB[وتَنتُج درجات ألوان 
 درجات األلوان ذاتھا تحت مصادر اإلضاءة التي قد ال تظھر فیھا درجات ]AWBc[ و]AWB[تستخدم •

اللون المائلة للحمرة.

]V[عند التقاط صور في األماكن الخارجیة والسماء صافیة

]Ð[عند التقاط صور في األماكن الخارجیة والسماء ملیئة بالسحب

]î[عند التقاط صور في األماكن الخارجیة في الظل

]Ñ[عند التقاط صور تحت مصادر إضاءة ساطعة

عند التقاط صور بواسطة الفالش فقط¢][

AWBcAWBcWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
] إلجراء الضبط.اضغط على [3
یمكنك أیًضا الضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلجراء الضبط.•

توازن الضوء األبیض التلقائي∫
اعتمادًا على الظروف السائدة أثناء التقاط الصور، قد تمیل الصور إلى االحمرار أو الزرقة. عالوة على ذلك، قد ال یعمل توازن 
الضوء األبیض التلقائي جیدًا، أثناء استخدام مصادر إضاءة متعددة أو عدم وجود لون مقارب إلى اللون األبیض. وفي مثل ھذه 

.]AWBc[ أو ]AWB[الحالة، اضبط توازن الضوء األبیض على نمط آخر غیر نمط 
 في ھذا النطاق.]AWB[سیعمل إعداد 1
سماء زرقاء2
سماء ملیئة بالسحب (مطر)3
ظّل4
أشعة الشمس5
مصابیح فلورسنت بیضاء6
مصابیح إضاءة ساطعة7
شروق الشمس وغروبھا8
ضوء الشمعة9
K lحرارة اللون بوحدة قیاس كیلفن

][/
][/
][/
][

اضبط قیمة توازن الضوء األبیض. استخدم ھذه الوظیفة لمالءمة الظروف 
المحیطة عند التصویر.

.3اضغط على 1
ضع شیئًا أبیض كقطعة ورق في نطاق اإلطار بوسط الشاشة، ثم 2

].MENU/SETاضغط على زر [
سیعمل ھذا اإلجراء على ضبط توازن الضوء األبیض، والرجوع إلى شاشة التسجیل.•
یمكن إجراء العملیة ذاتھا بالضغط على زر الغالق.•
قد یتعذر تعیین إعداد توازن الضوء األبیض في حالة السطوع الشدید أو اإلعتام الدامس للھدف المراد •

تصویره. فاضبط توازن الضوء األبیض مرة أخرى بعد تعیین درجة اإلضاءة المالئمة.

]/[
]/[
]/[
][

یمكنك ضبط حرارة اللون یدویًا اللتقاط صورة طبیعیة في حاالت اإلضاءة 
المختلفة.

.3اضغط على 1
 لتحدید حرارة اللون، ثم اضغط على 3/4اضغط على 2

]MENU/SET.[
].10000K] إلى [2500Kیمكنك ضبط حرارة لون من [•
یمكنك ضبط تعرض ضوء موازن البیاض (درجة حرارة اللون) عن طریق تدویر قرص التحكم.•

)142(ص  

ض توازن الضوء األبیض المالئم للتغییر حسب LEDتحت إضاءة الفلورسنت وتركیبات إضاءة   وما إلى ذلك، سیتعرَّ
].] أو [] أو [] أو [ أو []AWBc[ أو ]AWB[نوع اإلضاءة؛ فاستخدم 

1

2

3

4

1

2

3

4

5500K5500K5500K

1234
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 إعدادات التركیز ودرجة اإلضاءة (التعرض للضوء) ودرجة اللون.4
یمكنك تعدیل توازن الضوء األبیض بدقة، عندما ال تستطیع الحصول على درجة اللون المطلوبة عن طریق ضبط توازن الضوء 
األبیض.

.4اختر توازن الضوء األبیض، ثم اضغط على 1
 لتعدیل درجة توازن الضوء األبیض بدقة.3/4/2/1اضغط على 2

یتسنى لك أیًضا إدخال تعدیالت دقیقة عن طریق لمس مخطط توازن الضوء •
األبیض.

] إلى إعادة ضبط الموضع مرة أخرى على الوسط. .DISPیؤدي الضغط على زر [•
)142(ص  یمكنك ضبط تعرض ضوء موازن البیاض عن طریق تدویر قرص التحكم.•

].MENU/SETاضغط على زر [3

التعدیل الدقیق لتوازن الضوء األبیض

2: A(أصفر محمر: برتقالي) 
1: B(أزرق: مائل للزرقة) 
3: G(أخضر: مائل للخضرة) 
4: M(أرجواني: مائل للحمرة) 

] (أصفر محمر)، فسیتغیر لون أیقونة توازن الضوء األبیض على الشاشة إلى اللون Aإذا عدّلت توازن الضوء األبیض بدقة على [•
البرتقالي.

] (أزرق)، فسیتغیر لون أیقونة توازن الضوء األبیض على الشاشة إلى اللون Bأما إذا عدّلت توازن الضوء األبیض بدقة على [
األزرق.

] `] (أخضر) أو [_] (أرجواني)، تظھر العالمة [M (أخضر) أو []G[إذا أجریت تعدیل توازن الضوء األبیض بدقة على •
(أرجواني) بجوار أیقونة توازن الضوء األبیض على الشاشة.

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM
111



 والمحرك6K/4Kإعدادات صورة  .5

اختیار وضع محرك
األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك تغییر طریقة استجابة الكامیرا عندما تضغط على زر الغالق.

تدویر قرص تحدید وضع المحرك.

 

عند الضغط على زر الغالق، یجري تسجیل صورة واحدة فقط.[فرد]

تُجرى التسجیالت على نحو متتابع أثناء الضغط على زر الغالق.)113(ص  [لقطات متالحقة]

.6K/4Kعند الضغط على زر الغالق، یجري تسجیل صورة )116(ص  ]6K/4K[صورة 

عند الضغط على زر الغالق، یجري تسجیل التركیز المتأخر.)128(ص  [التركیز المتأخر]

عند الضغط على زر الغالق، یجري التسجیل بعد مرور المدة الزمنیة المحددة.)133(ص  [المؤقت الذاتي]

 [تصویر بطيء / رسوم متحركة]
تُسّجل الصور بواسطة نمط التصویر البطيء أو نمط إیقاف حركة الرسوم المتحركة.)136، 134(ص 
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
التقاط الصور باستخدام نمط اللقطات المتالحقة
األنماط القابلة للتطبیق: 

تُلتقط الصور باستمرار أثناء الضغط على زر الغالق.

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1

قم بالتركیز على الھدف ثم التقط صورة.2
اضغط ضغطًا مطوالً على زر الغالق بالكامل لتنشیط نمط اللقطات المتالحقة.•

ضبط سرعة اللقطات المتالحقة∫
)55(ص  اختر القائمة.

عدد الصور القابلة للتسجیل1 ¢
.Panasonicعندما یُجرى التسجیل في ظل الظروف المحددة من قِبَل شركة 2 ¢

ستقل سرعة اللقطات المتالحقة جزئیًا. ومع ذلك یمكن التقاط صور حتى تمتلئ المساحة الموجودة بالبطاقة. اعتمادًا على ظروف 
التسجیل، سیقل عدد الصور المتالحقة التي یمكن التقاطھا.

قد تقل سرعة اللقطات المتالحقة اعتمادًا على اإلعدادات التالیة.•
)226(ص  [أولویة التركیز/التحریر]/)88(ص  /نمط التركیز)107(ص  [حساسیة]/)207(ص  [جودة]/)206(ص  [حجم صور]–

[سرعة اللقطات] > [تسجیل]>

]H[
(سرعة عالیة)

]M[
(سرعة متوسطة)

]L[
(سرعة منخفضة)

سرعة اللقطات المتالحقة
(صورة/ثانیة)

12) AFS /MF(
9) AFF /AFC(72

المنظر المباشر أثناء نمط اللقطات 
المتالحقة

)AFS /MFال یوجد (
متوفرمتوفر)AFF /AFCمتوفر (

¢ 1
2¢ أو أكثرRAW60مع ملفات 

2¢ أو أكثرRAW600بدون ملفات 

p
t AFSAFSL

4:3 H

MENU
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
حول أقصى عدد للصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل∫
إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا، فسیظھر أقصى عدد للصور التي یمكن التقاطھا. ویمكنك 
التحقق من العدد التقریبي للصور التي یمكن التقاطھا قبل ما تنخفض سرعة اللقطات المتالحقة.

]r20 صورة [20مثال: في حالة إمكانیة التقاط 
فور بدء التسجیل، سینخفض العدد األقصى للصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل. وعندما •

]، ستقل سرعة اللقطات المتالحقة.r0یظھر [
 صورة أو أكثر على نحو متواصل.100]، یمكنك التقاط  +r99عندما یُعرض [•

التركیز في نمط اللقطات المتالحقة

 ضمن قائمة )226(ص  [أولویة التركیز/التحریر] وإعداد )88(ص  تختلف طریقة إجراء التركیز وفقًا إلعداد نمط التركیز
).[تركیز/تحریر غالق] ([مخصص]

عندما یكون الھدف مظلًما، یتم ضبط التركیز على الصورة األولى.1 ¢
من الممكن أن تصبح سرعة اللقطات المتالحقة أقل؛ نظًرا لتركیز الكامیرا المستمر على الھدف.2 ¢
تمنح األولویة لسرعة اللقطات المتالحقة، ویقدَّر التركیز في إطار المدى المتاح.3 ¢

التركیز[أولویة التركیز/التحریر]نمط التركیز

]AFS[
]AFS/AFF[ :]FOCUS[

في الصورة األولى ]AFS/AFF[ :]BALANCE[
]AFS/AFF[ :]RELEASE[

]AFF[¢ 1

]AFS/AFF[ :]FOCUS[] ضبط سرعة اللقطات علىH3¢]: التركیز المتوقع

2¢]: التركیز العاديM[] ،L[ضبط سرعة اللقطات على 

]AFS/AFF[ :]BALANCE[
3¢التركیز المتوقع

]AFS/AFF[ :]RELEASE[

]AFC [¢ 1

]AFC :[]FOCUS[] ضبط سرعة اللقطات علىH3¢]: التركیز المتوقع

2¢]: التركیز العاديM[] ،L[ضبط سرعة اللقطات على 

]AFC :[]BALANCE[
3¢التركیز المتوقع

]AFC :[]RELEASE[
]MF[—التركیز المضبوط بواسطة التركیز الیدوي

2020r200200
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
اختیاري) عندما ترغب في االستمرار في الضغط بالكامل على : DMW-RSL1یوصى باستخدام جھاز التحكم في الغالق عن بعد (•
 للحصول على معلومات حول التحكم في الغالق عن بعد.320ص  زر الغالق أثناء التقاط الصور في نمط اللقطات المتالحقة. راجع

)، یجري ضبط التعرض [MF] أو ]AFS[] (عندما یكون نمط التركیز مضبوطًا على Hعند ضبط سرعة اللقطات المتالحقة على [•
للضوء على اإلعدادات المستخدمة للصورة األولى فیما یتعلق بالصور التالیة أیًضا.

وفي ھذه الحالة، تعمل الكامیرا على ضبط التعرض للضوء لكل إطار من اإلطارات.
قد یستغرق حفظ الصور الملتقطة في نمط اللقطات المتالحقة على البطاقة بعض الوقت. وإذا واصلت التقاط الصور أثناء الحفظ، یقل •

الحد األقصى لعدد الصور القابلة للتسجیل. فیما یتعلق بالتصویر المتواصل، یوصى باستخدام بطاقة ذاكرة ذات سرعة عالیة.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
یصبح نمط اللقطات المتالحقة معطالً في الحاالت التالیة.•

)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
عند تسجیل صور متحركة–
[تعّرض متعدد للضوء]عند استخدام –
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
6K/4Kتسجیل صور 
األنماط القابلة للتطبیق: 

 إطاًرا/ثانیة، وحفظ 30، یتسنى لك تصویر لقطات متالحقة فائقة السرعة من الصور بسرعة 6Kباستخدام وظیفة صورة 
 ملیون بكسل (تقریبًا).18الصورة المطلوبة من ملف اللقطات المتالحقة؛ حیث تتألف كل صورة من 

 إطاًرا/ثانیة، وحفظ 60، یتسنى لك تصویر لقطات متالحقة فائقة السرعة من الصور بسرعة 4Kباستخدام وظیفة صورة 
 ملیون بكسل (تقریبًا).8الصورة المطلوبة؛ حیث تتألف كل صورة من 

•"6K PHOTO عبارة عن وظیفة تسجیل لقطات متالحقة فائقة السرعة، تتیح لك حفظ الصور المأخوذة من الصور المسجلة بنسبة "
 میجا بكسل تقریبًا) 18، وحجم صور فعال مكافئ لعدد معین من وحدات البكسل (3:2 أو 4:3األبعاد المخصصة للصور الثابتة، 

 (رأسي)).k 3,000 (أفقي)6,000 (تقریبًا 6Kالصادرة عن الصور ذات حجم 
UHS Speed Classاستخدام بطاقة ذات فئة سرعة • )30(ص  .6K/4K لتسجیل صور 3

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1

)55(ص  حدد حجم الصورة وسرعة اللقطات.2

)55(ص  اختر طریقة التسجیل.3

> ]6K/4K[صورة  > [تسجیل]>
[حجم الصورة/سرعة االندفاع]

سرعة اللقطات المتالحقةحجم الصورةاالستخدام (الموصى بھ)
(صورة/ثانیة)

]6K 18M[لحجم صورة أكبر
]6K  [(18M)

]4:3) :[4992 k 3744(
]3:2) :[5184 k 3456(

30

]4K H 8M[لسرعة لقطات أعلى
]4K  [(8M)

]4:3) :[3328 k 2496(
]3:2) :[3504 k 2336(
]16:9) :[3840 k 2160(
]1:1) :[2880 k 2880(

60

]4K 8M[30للقطات متالحقة طویلة

[طریقة التسجیل] > ]6K/4K[صورة  > [تسجیل]>

MENU

MENU
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
 وعرضھ علي ھیئة ملفات منفصلة في الحاالت التالیة. (یمكنك مواصلة 6K/4Kسیجري تسجیل ملف اللقطات المتالحقة بدقة 1 ¢
التسجیل دون انقطاع.)

 جیجابایت4: في حالة زیادة حجم الملف عن SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
 دقائق، أو عند زیادة حجم الملف عن 4 ساعات و3: في حالة تجاوز وقت التسجیل المتواصل SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة –

 جیجابایت96
ال یجري تشغیل الصوت عندما تؤدي العرض بواسطة الكامیرا.2 ¢

اضغط على زر الغالق جزئیًا للخروج من القائمة.4

]]/[]/[[

6K/4K [¢ 1[لقطات متالحقة  

 (كاأللعاب لتصویر أفضل لقطة لھدف سریع الحركة
الریاضیة والطائرات والقطارات)

یجري تسجیل اللقطات المتالحقة أثناء الضغط على زر 
الغالق ضغطًا مطوالً.

وسیصدر صوت الغالق على نحو متكرر.
Aالضغط المطول
Bإجراء التسجیل

تسجیل الصوت: غیر متوافر

]]/[]/[[

S/S)6K/4K[(¢ 1[لقطات متالحقة  

"S/S عبارة عن اختصار "
لعملیة "البدء/اإلیقاف".

 (كالنباتات والحیوانات لتحیّن فرص تصویر غیر متوقعة
واألطفال)

یبدأ تسجیل اللقطات المتالحقة عند الضغط على زر 
الغالق، ویتوقف عند الضغط على الزر مرة أخرى. 

ویرجى العلم بأنھ سیصدر صوت نغمات البدء واإلیقاف.
C(ًأوال) البدء
D(ثانیًا) اإلیقاف
Eإجراء التسجیل

2¢تسجیل الصوت: متوافر

]]/[]/[[

 مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  

 إلجراء التسجیل المطلوب كلما سنحت فرص تصویر
(كلحظة إلقاء كرة)

یجري تسجیل اللقطات المتالحقة لمدة ثانیة واحدة تقریبًا 
قبل لحظة الضغط على زر الغالق وبعدھا. وسیصدر 

صوت الغالق مرة واحدة فقط.
Fثانیة واحدة تقریبًا
Gإجراء التسجیل

تسجیل الصوت: غیر متوافرطول مدة التسجیل: ثانیتان تقریبًا
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.6K/4Kتسجیل صور 5
 أثناء التسجیل. وسیجري التركیز على نحو ]AF[تركیز متواصل إذا كنت بصدد استخدام التركیز التلقائي، فسیعمل إعداد •

متواصل.

 [صیغة التسجیل] مع ضبط إعداد 6K/4K، وتحفظھا كملف لقطات متالحقة 6K/4Kستجري الكامیرا تسجیل لقطات متالحقة لصورة •
.]MP4[على تنسیق 

]، والتي یمكن تشغیلھا على الكامیرا بغض النظر عن 60p] أو [30p بمعدل إطارات [6K/4Kیجري تسجیل ملفات اللقطات المتالحقة •
.[تردد النظام]إعداد 

 مفعَّالً، ستُعرض شاشة إعداد الصور عرًضا تلقائیًا. ولمواصلة التسجیل، اضغط على زر الغالق [مراجعة تلقائیة]عندما یكون إعداد •
جزئیًا لعرض شاشة التسجیل.

.123ص ، راجع 6K/4Kللحصول على معلومات حول كیفیة اختیار الصور وحفظھا من ملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة •

]]/[]/[[

] 6K/4K[لقطات متالحقة  

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.1
اضغط على زر الغالق تماًما ضغطًا مطوالً ما دمت ترید إجراء 2

التسجیل.
Aوقت التسجیل المتاح

اضغط على الزر كلیًا برفق على نحو مسبق. ویبدأ التسجیل بعد مرور •
 ثانیة تقریبًا على الضغط على ھذا الزر بالكامل.0.5

 ثانیة تقریبًا 1.5إذا رفعت إصبعك عن زر الغالق فور بدء التسجیل، فقد یجري تسجیل ما یصل إلى •
من لحظة رفع إصبعك.

]]/[]/[[

)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  

اضغط على زر االلتقاط كلیًا لبدء التسجیل.1
اضغط على زر االلتقاط تماًما مرة أخرى إلیقاف التسجیل.2
Bوقت التسجیل المتاح

إضافة عالمات لتحدید الصور وحفظھا
] خالل التسجیل. (ما یصل إلى Fn2یمكنك إضافة عالمات في حالة الضغط على زر [

 6K/4K عالمة لكل تسجیل) في حالة تحدید الصور من ملف لقطات متالحقة ذات دقة 40
وحفظھا، یمكنك االنتقال إلى المواضع التي أضفت إلیھا عالمات.

]]/[]/[[

 مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  

اضغط على زر االلتقاط إلى آخره.
Cعدد التسجیالت التي یمكن إجراؤھا

تعمل وظیفة التركیز التلقائي على ضبط التركیز على نحو متواصل؛ •
باستثناء نمط التعرض للضوء یدویًا، فھي تتیح ضبط التركیز دون انقطاع 

أیًضا.
قد ال تُعرض الصور على نحو سلس كما في حالة التسجیل بواسطة شاشة التسجیل العادیة.•

تلمیحات للتسجیل
في الحاالت التي ترغب فیھا قفل التركیز والتعرض للضوء، كما في حالة عدم وجود الھدف في 

)104(ص  .]AF/AE LOCK[الوسط، استخدام زر 

اختیاري): DMW-RSL1للحد من اھتزاز الكامیرا، یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم وجھاز التحكم في الغالق عن بعد (•
.)255(ص  [تركیب الضوء] في حالة استخدام )320(ص  

0 5m0404s5m04s

0 5m0404s5m04s

0 120012001200
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))]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  /] 6K/4K[لقطات متالحقة  ضبط تسجیل اللقطات المتالحقة المسبقة (∫
تبدأ الكامیرا في التسجیل قبل الضغط على زر الغالق تماًما بحوالي ثانیة واحدة تقریبًا؛ حتى ال تفوتك لقطة واحدة تستحق 

التصویر.
)55(ص  اختر القائمة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

))]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  ضبط التسجیل المتتابع (∫
، یمكنك إجراء التسجیل مع حذف بیانات التسجیل األقدم زمنیًا؛ مما یتیح لك مواصلة )]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  بواسطة 

التسجیل أثناء االنتظار لفرصة التقاط صورة دون استبدال البطاقة.
 وتقسیمھ كل دقیقتین تقریبًا، عند بدء التسجیل.6K/4Kسیجري حفظ ملف اللقطات المتالحقة ذات دقة •

 دقیقة تقریبًا). وسیُحذَف الجزء السابق.12سیجري حفظ الدقائق العشرة األخیرة تقریبًا (ما یصل إلى 
)55(ص  اختر القائمة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

[تسجیل قبل االندفاع] > ]6K/4K[صورة  > [تسجیل]>

] على شاشة التسجیل.في حالة تفعیل ھذه الوظیفة، یجري تعرض أیقونة [•
إعدادات عملیة التركیز التلقائي والقوائم الخاصة بھا التي ال یمكن ضبطھا أثناء استخدام ھذه الوظیفة ھي ذاتھا المستخدم أثناء عملیة •

. مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  

استھالك طاقة البطاریة ودرجة حرارة الكامیرا

  مضبوطًا، تنفد طاقة البطاریة على نحو أسرع، [تسجیل قبل االندفاع] أو  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  عندما یكون إعداد •
وترتفع درجة حرارة الكامیرا. فاستخدم ھاتین الوظیفتین فقط في حالة إجراء التسجیل عن طریقھما.

)]4K[تسجیل متتابع(صورة  > ]6K/4K[صورة  > [تسجیل]>

 (اختیاري).ACیوصى باستخدام بطاریة مشحونة بالكامل، أو مھایئ تیار متردد •
 ساعة على نحو متواصل.12یمكن إجراء التسجیل لمدة تصل إلى •
] على شاشة التسجیل.في حالة تفعیل ھذه الوظیفة، یجري تعرض أیقونة [•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 في حالة عدم وجود مساحة خالیة كافیة على البطاقة.)]4K[تسجیل متتابع(صورة ال یمكن إجراء •
.]6K 18M[ غیر متاحة إلعداد )]4K[تسجیل متتابع(صورة وظیفة •

MENU

MENU
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لتغییر نسبة األبعاد∫
.6K/4K تغییر نسبة األبعاد لصور [تسجیل] بقائمة [نسبة األبعاد]یتیح لك اختیار 

لتسجیل ھدف بدرجة ضبابیة منخفضة∫
یمكنك الحد من درجة الضبابیة للھدف عن طریق ضبط سرعة التقاط أعلى.

].[اضبط قرص تحدید النمط على 1
اضبط سرعة االلتقاط عن طریق تدویر القرص الخلفي أو القرص األمامي.2

صوت الغالق إلجراء التسجیل∫
، یمكنك تغییر إعدادات صوت الغالق اإللكتروني  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة   أو ] 6K/4K[لقطات متالحقة  في حالة استخدام •

)237(ص  .[نغمة الغالق اإللكتروني] و[صوت غالق]ضمن 
، یتسنى لك ضبط مستوى صوت نغمة البدء/اإلیقاف في )]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  في حالة التسجیل بواسطة 

.[جھارة نغمة التنبیھ]
.[وضع بدون صوت]یمكن إجراء تسجیل لقطات متالحقة فائقة السرعة دون إصدار صوت في حالة استخدام ھذا اإلعداد مع •

المشاھد غیر المناسبة∫
التسجیل في أماكن ساطعة للغایة أو في أماكن مغلقة

، قد تتغیر درجة اللون أو درجة اإلضاءة LEDعندما تُسّجل األھداف في مكان شدید السطوع، أو تحت ضوء فلورسنت/ضوء 
على الصورة، أو قد تظھر خطوط أفقیة على الشاشة.

وقد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر الخطوط األفقیة.
األھداف المتحركة بسرعة في االتجاه األفقي

إذا كنت تسجل ھدفًا سریع الحركة في االتجاه األفقي، فقد یبدو ھذا الھدف مشوشًا في الصور المسجلة.

6K/4Kمالحظات متعلقة بوظیفة صورة 

سرعة االلتقاط التقریبیة للتسجیل الخارجي في أحوال الطقس الجیدة:•
 ثانیة أو أسرع.1/1000

 أعلى؛ مما قد یؤدي إلى زیادة مستوى الضجیج على ISOفي حالة زیادة سرعة االلتقاط، تصبح درجة الحساسیة للضوء •
الشاشة.
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6K/4Kضبط الكامیرا لوظیفة صورة ∫
.6K/4Kیجري تحسین ضبط الكامیرا تلقائیًا لتسجیل صورة 

 التالیة على اإلعدادات التالیة:[تسجیل]یجري ضبط عناصر •

 بواسطة اإلعدادات المشار إلیھا فیما یلي:6K/4Kیجري تسجیل ملفات لقطات متالحقة •
.6K/4K على ملفات لقطات متالحقة ذات دقة [صور متحركة]ال تنطبق اإلعدادات بقائمة 

.[حجم الصورة/سرعة االندفاع]یتیح االنتقال إلى إعداد متطابق مع إعداد ¢

، تختلف مستویات الوظائف التالیة عما ھو متاح اللتقاط الصور:6K/4Kعند إجراء التسجیل بواسطة وظیفة صورة •
 جزء من الثانیة1/16000) إلى ]4K H 8M[ جزء من الثانیة في حالة ضبط 1/60 جزء من الثانیة (1/30سرعة الغالق: –
)]4K H 8M[] في حالة ضبط 1/60] ([1/30] إلى [1/1000: [[أدنى سرعة للمغالق]–
j3تعویض التعرض للضوء: من – EV إلى i3 EV
)   ممتد]ISO [ ] في حالة ضبط 12800] إلى [100] ([12800] إلى [ISO  :[AUTO]] ،200درجة الحساسیة للضوء –

تكون عناصر القائمة التالیة معطلة:•

6K  [(18M)[¢[حجم صور]
]4K  [(8M)

]A[[جودة]
]ESHTR[[نوع الغالق]

]AF[]ON[تركیز متواصل ]MP4[[صیغة التسجیل]

¢[جودة التسجیل]

]6K/200M/30p[
]4K/150M/60p[
]4K/100M/30p[

]0s255[[مستوى اإلضاءة]

، یجري تعطیل الوظائف التالیة:6K/4Kفي حالة التسجیل بواسطة وظیفة صورة •
الفالش–
التسجیل بالتعرض للضوء–
تغییر البرنامج–
)AFFنمط التركیز (–

) (]AF[نمط –
 فقط) مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة   (]MF[مساعدة –
)توازن الضوء األبیض (–

]iHDR[/[لقطة لیلیة بالید ذ][نمط تلقائي ذكي]
[تسجیل فوري بال مرشح][تحكم إبداعي]

[تسجیل]

/]AFS/AFF[/[جودة]/[حجم صور]
 فقط)/)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة   ((صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 

/[التعرض للضوء]/[تأخیر الغالق]/[نوع الغالق]/[خفض سرعة المغالق]/[فالش]/[مساحة األلوان]
]HDR[

[إعداد البروفایل]/[التعّرف على الوجھ]/[منطقة التسجیل][مخصص]
 فقط) مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة   ([النمط االقتصادي][إعداد]
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].1:1] أو [16:9 على [[نسبة األبعاد] ، ال یمكن ضبط ]6K 18M[في حالة ضبط •
:6K/4Kتحدث التغییرات التالیة في حالة تسجیل صور •

.[تاریخ السفر] ضمن [مكان التواجد]ال یمكن تسجیل إعداد –
 غیر متوفر.[إعدادات الفلتر] ضمن [تسجیل فوري بال مرشح]إعداد –
 أثناء التسجیل.HDMIال یمكن استخدام خرج –

، فسیجري ضبط اإلعدادات كما یلي:HDMIإذا كنت تستخدم خرج •
.] 6K/4K[لقطات متالحقة   إلى  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  سیجري تغییر –
.]OFF[ إلى ]ON[ من [تسجیل قبل االندفاع]سیجري تغییر إعداد –

.]6K 18M[ متاًحا في حالة ضبط [محول تبعید ممتد]ال یكون إعداد •
.]4K 8M[ أو ]4K H 8M[ متاًحا في حالة ضبط ]ZOOM[ال یكون إعداد 

.]6K 18M[ متاًحا في حالة ضبط [زوم رقمي]ال یكون إعداد •
.[تسجیل الطابع الزمني]ال یمكنك تركیب تواریخ التسجیل باستخدام •
.[عدسة زوم آلي] ضمن [زوم المرحلة]، یجري تعطیل  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  في حالة إجراء التسجیل بواسطة •
تعمل خاصیة التعرف على المشاھد في النمط التلقائي الذكي بالطریقة ذاتھا المستخدمة في حالة تسجیل صور متحركة.•
، ال یمكن التقاط صور أثناء تسجیل صورة متحركة. (فقط في حالة ضبط 6K/4Kعندما یكون وضع المحرك مضبوطًا على صورة •

))[أولویة الصورة]] ([

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر مفعلة في حالة استخدام اإلعدادات التالیة:6K/4Kتكون وظیفة صورة •

)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
عند تسجیل صور متحركة–
[تعّرض متعدد للضوء]عند استخدام –
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 وحفظھا6K/4Kتحدید صور من ملف لقطات متالحقة بدقة 
 وحفظھا.6K/4Kیصف ھذا القسم كیفیة اختیار صور من ملف لقطات متالحقة 

.116ص ، راجع 6K/4Kللحصول على معلومات حول كیفیة تسجیل ملفات لقطات متالحقة 
] المعروضة على شاشة التشغیل، ] أو [اختر صورة بواسطة أیقونة [1

.3ثم اضغط على 
].] أو [یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس أیقونة [•
.3، انتقل إلى الخطوة  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  في حالة تسجیل الصورة بواسطة •

اسحب اإلطارات لتحدید اإلطار الذي ترغب في حفظھ كصورة.3
.2/1یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على •
] لمسًا مطوالً للتقدیم/الترجیع إطار تلو اآلخر على نحو مستمر.]/[المس [•

] لحفظ الصورة.] أو [المس أیقونة [4
ستُعرض رسالة تأكید.•

)] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة   في الحال (6K/4Kحفظ الصور الملتقطة بواسطة وظیفة صورة ∫
 ثواٍن مرةً واحدةً.5 ملتقطة من أي مقطع مدتھ 6K/4Kیتسنى لك حفظ صور لملف لقطات متالحقة ذات دقة 

)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [6K/4Kالختیار ملفات اللقطات المتالحقة  2/1اضغط على 2
 ثواٍن أو أقل، فسیجري حفظ جمیع اإلطارات على ھیئة صور.5إذا كانت مدة اللقطات المتالحقة •

حدد اإلطار األول للصور المراد حفظھا دفعةً واحدةً.3
.6K/4Kاختر اإلطار بالطریقة ذاتھا التي تحدد بھا الصور من ملف لقطات متالحقة ذات دقة •
)201(ص  .JPEGسیجري حفظ الصور في مجموعة من صور نمط اللقطات المتالحقة بتنسیق •

اسحب الشریط المنزلق إلجراء تحدید تقریبي للمشاھد.2
125ص للحصول على معلومات حول كیفیة استخدام شاشة عرض الشرائح، راجع •
 أو ] 6K/4K[لقطات متالحقة  في حالة تسجیل الصورة بواسطة •

، یمكنك تحدید مشاھد تلك الصورة على شاشة )]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  
)126(ص  ).Fn1] ( بلمس [6K/4Kعرض اللقطات المتالحقة ذات دقة 

شاشة عرض الشرائح

.JPEGسیجري حفظ الصورة بتنسیق •
)، بما في ذلك معلومات سرعة االلتقاط ونسبة فتحة الضوء ودرجة Exifستُحفَظ الصورة مقترنةً بمعلومات التسجیل (معلومات •

.ISOالحساسیة للضوء 

] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة   > [عرض] >

Fn2Fn1

MENU
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)[تخفیض الغالق الدوار]تصحیح التشویش في الصور(∫
تعمل الكامیرا على تصحیح التشوه في الصور الناتج عن الغالق اإللكتروني (تأثیر غالق المسطح البؤري) عندما تحفظھا.

.[تخفیض الغالق الدوار]، المس 123ص   في4على شاشة تأكید الحفظ بالخطوة 1
عُد إلى شاشة التأكید في حالة تعذر الحصول على أي نتیجة تصحیح.•

.[حفظ]افحص نتیجة التصحیح، ثم المس 2
.[ضبط/إلغاء]یمكنك التحقق من نسختي الصورة المصححة/غیر المصححة عن طریق لمس •

)] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة الحد من التشویش الناجم عن الحساسیة الفائقة (∫
 عند حفظ الصور.ISOاحرص على الحد من التشویش الناجم أثناء التسجیل بواسطة درجة الحساسیة الفائقة للضوء 

)55(ص  اختر القائمة.

]AUTO/[]OFF[اإلعدادات: 

 بعد التسجیل (تنقیح ما بعد التسجیل)6K/4Kتصحیح صور 

قد تصبح زاویة المشاھدة للصورة المصححة أضیق نطاقًا.•
قد تبدو الصورة التي جرى تصحیحھا غیر طبیعیة، وذلك اعتمادًا على حركة األھداف بحواف اإلطار.•
قد یتعذر علیك تصحیح الصور المسجلة بواسطة أجھزة أخرى.•

] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة  > [عرض] >

.] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  ال یجري تطبیق ھذه الوظیفة على الصور المحفوظة بواسطة إعداد •
قد یتعذر علیك تطبیق ھذه الوظیفة للصور المسجلة بواسطة أجھزة أخرى.•

MENU
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التنقل عبر شاشة عرض الشرائح∫

 أو نھایتھ. واضغط 6K/4Kأثناء عملیة التحدید، یمكنك االنتقال إلى العالمات التي أضفتھا، أو بدایة ملف اللقطات المتالحقة ذات دقة •
] مرة أخرى للرجوع إلى العملیة األصلیة.Fn2على زر [

العملیات أثناء اختیار صور/اختیار صور على شاشة التلفزیون

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

السحب//2/1
/

اختیار إطار ما.
إذا حددت اإلطار ناحیة الیسار/الیمین، ثم حددت إطاًرا آخر قبل/بعد اإلطار •

المحدد، فسیُعَرض اإلطار السابق/التالي في عرض الشرائح.

2/1
الضغط المطول

/
اللمس المطول

الترجیع/التقدیم المستمر إطار تلو اآلخر.

sاللمس/السحب
تحدید اإلطار المراد عرضھ، وعرض اإلطارات السابقة والالحقة لإلطار المحدد في 

عرض الشرائح.

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع

تكبیر/تصغیر العرض.

s
تحدید إطار أثناء االحتفاظ بالعرض الُمكبَّر.

(أثناء العرض المكبَّر)

تحریك النطاق المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).السحب3/4/2/1

]Fn1[ 6إظھار شاشة عرض اللقطات المتالحقة ذات دقةK/4K.

]Fn2[.االنتقال إلى عملیة التحدید

s/.إضافة/حذف عالمة تحدید

s
)[الذروة]یجري تمییز األجزاء الواقعة في بؤرة التركیز باأللوان. (

 ]OFF[<]ON[) ]LOW[ (< ]ON[تتیح ھذه العملیة التبدیل بین ما یلي •
)]HIGH[.(

]MENU/SET[ ،حفظ الصورة

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
االنتقال إلى العالمة التالیة.1
االنتقال إلى العالمة السابقة.2

موضع اإلطار المعروض

Fn2Fn1
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6K/4Kالتنقل عبر شاشة عرض اللقطات المتالحقة ذات دقة ∫

أثناء العرض المتواصلأثناء التوقف المؤقت

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

العرض المتواصل/التوقف المؤقت (أثناء العرض المتواصل)./3

الترجیع المتواصل/التوقف المؤقت (أثناء الترجیع المتواصل)./4

التقدیم السریع/تقدیم إطار تلو اآلخر (أثناء التوقف المؤقت).//1

الترجیع السریع/ترجیع إطار تلو اآلخر (أثناء التوقف المؤقت).//2

sاللمس/السحب
تحدید اإلطارات المراد عرضھا (أثناء التوقف المؤقت).

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع

تكبیر/تصغیر العرض (أثناء العرض المكبَّر).

s.(أثناء العرض المكبَّر) تحدید إطار مع االحتفاظ بالعرض المكبَّر

تحریك النطاق المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).السحب3/4/2/1

]Fn1[.(أثناء التوقف المؤقت) إظھار شاشة عرض الشرائح

]Fn2[.االنتقال إلى عملیة التحدید

s/.إضافة/حذف عالمة تحدید

s
)[الذروة]یجري تمییز األجزاء الواقعة في بؤرة التركیز باأللوان. (

 ]OFF[<]ON[) ]LOW[ (< ]ON[تتیح ھذه العملیة التبدیل بین ما یلي •
)]HIGH[.(

]MENU/SET[ ،.(أثناء التوقف المؤقت) حفظ الصورة

المس الشاشة مرتین لتكبیر العرض. وللعودة إلى العرض األصلي، المس الشاشة المكبَّرة مرتین.•
 على جھاز كمبیوتر، استخدم برنامج 6K/4Kلتحدید صور وحفظھا من ملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة •

"PHOTOfunSTUDIO".  311(ص(
 كصورة متحركة.6K/4Kویرجى مالحظة أنھ ال یمكن تحریر ملف لقطات متالحقة ذات دقة 

 وتحریرھا على جھاز كمبیوتر، یلزم توفر بیئة جھاز ]6K 18M[ المسجلة بواسطة 6K/4Kلعرض ملفات اللقطات المتالحقة •
كمبیوتر فائق األداء. كما یوصى اختیار الصور وحفظھا بواسطة الكامیرا.

Fn2
Fn1

Fn2
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تحدید صور وحفظھا على شاشة التلفزیون∫
].4K بدقة [HDMI على جھاز تلفزیون متصل عبر طرف ]6K 18M[ المسجلة بواسطة 6Kیجري إخراج ملفات اللقطات المتالحقة •
].4K] أو إعداد بدقة [AUTO على [ (العرض)]HDMI[نمط اضبط •

].AUTO، اختر [4Kعند التوصیل بجھاز تلفزیون ال یدعم صور متحركة ذات دقة 
.]OFF[ على ]TV[توصیل شاشة  في ]VIERA Link[اضبط •
على شاشة التلفزیون المتصل بالكامیرا، فسیجري عرضھا فقط على شاشة 6K/4Kإذا عرضت ملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة •

.6K/4Kعرض اللقطات المتالحقة ذات دقة 
.SD مباشرةً من بطاقة 6K/4K عرض ملفات لقطات متالحقة SD المزودة بفتحات بطاقة Panasonicال یمكن ألجھزة تلفزیون •
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التحكم في التركیز بعد التسجیل (التركیز المتأخر/ترتیب التركیز)
األنماط القابلة للتطبیق: 

 مع تغییر التركیز تلقائیًا على نطاقات 6K/4Kیمكن للكامیرا إجراء التسجیل المتالحق بجودة صورة تضاھي تسجیل صورة 
مختلفة.

یتسنى لك تحدید النقاط المطلوبة على الشاشة، وحفظ الصور التي تكون فیھا النقاط المحددة قید التركیز بواسطة وظیفة التركیز 
المتأخر بعد االنتھاء من التركیز.

یمكنك أیًضا دمج صور متعددة بواسطة نقاط تركیز مختلفة لتویع نطاق التركیز وذلك بواسطة وظیفة ترتیب التركیز.
وتعد ھذه الوظیفة مالئمة لتسجیل األھداف الثابتة.

یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم عند تسجیل صور بغرض استخدامھا في تقنیة ترتیب التركیز.•
UHS Speed Classاستخدم بطاقة ذات فئة سرعة • )30(ص  .3

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1
)55(ص  اختیار حجم الصورة.2

اضغط على زر الغالق جزئیًا للخروج من القائمة.3

 أثناء 6K/4Kتسجیل لقطات متالحقة 
تغییر التركیز تلقائیًا.

تُلتَقط صورة متضمنةً نقطة التركیز المس نقطة التركیز المطلوبة.
المطلوبة.

التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر

[التركیز المتأخر] > [تسجیل]>

الوصفحجم الصورة

]6K 18M[
]6K  [(18M)

]4:3) :[4992 k 3744(
]3:2) :[5184 k 3456(

یمكن إنشاء صور ذات حجم أكبر.

]4K 8M[

]4K  [(8M)
]4:3) :[3328 k 2496(
]3:2) :[3504 k 2336(
]16:9) :[3840 k 2160(
]1:1) :[2880 k 2880(

.[محول تبعید ممتد]یمكن تكبیر العرض باستخدام 
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حدد نمط تكوین الصور، ثم اضغط على زر الغالق جزئیًا.4
سیتعرف التركیز التلقائي على المناطق المعروضة على الشاشة. •

(باستثناء حواف الشاشة)
في حالة وجود مناطق معروضة على الشاشة ال یمكن التركیز علیھ، سیصدر •

) ومیًضا. وفي ھذه الحالة ال یمكن إجراء التسجیل.Aعرض التركیز (
اضغط على زر االلتقاط كلیًا لبدء التسجیل.5

)، ینتھي التسجیل Bتتغیر نقطة التركیز تلقائیًا أثناء التسجیل. عندما تتالشى أیقونة (•
تلقائیًا.

. (لن یجري تسجیل الصوت.)]MP4[ على [صیغة التسجیل]سیجري تسجیل صورة متحركة مع ضبط •
]. ویمكن عرض تلك الصورة على الكامیرا بغض النظر عن 60p] أو [30pسیجري تسجیل صورة متحركة بمعدل إطارات [•

.[تردد النظام]إعداد 
)130(ص  ، ستعرض شاشة تتیح لك تحدید المنطقة المراد التركیز علیھا.[مراجعة تلقائیة]عند تمكین •

القیود المتعلقة بوظیفة التركیز المتأخر∫
، تسري تقییدات معینة على وظائف التسجیل 6K/4Kنظًرا إلجراء التسجیل بجودة الصورة ذاتھا التي یحظى بھا تسجیل صور •

.121ص  في "6K/4Kضبط الكامیرا لوظیفة صورة "وإعدادات القوائم. للحصول على تفاصیل، راجع 
، تسري التقییدات التالیة على وظیفة التركیز المتأخر:6K/4Kباإلضافة إلى التقییدات المتعلقة بوظیفة صورة •

یجري تعطیل عملیة التركیز الیدوي.–
یكون نمط التركیز التلقائي معطالً.–
ال یمكن تسجیل الصور المتحركة.–
.[تسجیل الطابع الزمني]/[زوم رقمي]یجري تعطیل –
 التالیة معطلة:[مخصص]تكون عناصر قائمة –

]AF[[زر الفیدیو]/ غالق
].1:1] أو [16:9 على [[نسبة األبعاد] ، ال یمكن ضبط ]6K 18M[في حالة ضبط •
.]6K 18M[ متاًحا في حالة ضبط [محول تبعید ممتد]ال یكون إعداد •

.]4K 8M[ متاًحا في حالة ضبط ]ZOOM[ال یكون إعداد 

بدًءا من لحظة الضغط على زر الغالق جزئیًا حتى نھایة التسجیل:
احتفظ بالمسافة ذاتھا بین الكامیرا والھدف ونمط التكوین نفسھ.•
ل الزوم.• ال تشغِّ

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
تكون وظیفة التركیز المتأخر غیر مفعلة في حالة استخدام اإلعدادات التالیة:•

)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
[تعّرض متعدد للضوء]عند ضبط –

6K
4:3
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.3] المعروضة على شاشة التشغیل، ثم اضغط على اختر صورة بواسطة أیقونة [1
].یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس أیقونة  [•

المس منطقة  التركیز المطلوبة.2
وإذا لم تكن المنطقة المحددة بالصورة قید التركیز، فسیظھر إطار أحمر. وفي ھذه •

الحالة، ال یمكنك حفظ صورة.
ال یمكنك تحدید حواف الشاشة.•

یتسنى لك تعدیل التركیز تعدیالً دقیقًا عن طریق سحب الشریط المنزلق أثناء العرض •
.)2/1المكبَّر. (یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على 

] لحفظ الصورة.المس أیقونة [3
.JPEGسیجري حفظ الصورة بتنسیق •

تحدید المنطقة المراد التركیز علیھا وحفظ صورة

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

3/4/2/1/
تتیح ھذه العملیة تحدید منطقة تركیز.اللمس/

ال یمكن تحدیدھا أثناء العرض المكبَّر.•

تتیح ھذه العملیة تكبیر العرض.

تتیح ھذه العملیة تصغیر العرض (أثناء العرض المكبَّر).

]Fn1[.131(ص  تتیح ھذه العملیة تغییر وظیفة ترتیب التركیز(

]Fn2[
)[الذروة]یجري تمییز األجزاء الواقعة في بؤرة التركیز باأللوان. (

) ]OFF[<]ON[) ]LOW[تتیح ھذه العملیة التبدیل بین ما یلي •
< ]ON[) ]HIGH[.(

]MENU/SET[.یتیح ھذا الزر حفظ الصورة

 مصغر.HDMIال یمكنك اختیار الصورة وحفظھا عبر شاشة تلفزیون حتى إذا كانت الكامیرا متصلة بتلفزیون عبر كابل •

Fn2

Fn1

Fn2
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ادمج صوًرا متعددة مأخوذة من الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر في صورة واحدة بنطاق تركیز أوسع مجاالً.

Aالتركیز: أقرب
Bالتركیز: أبعد

."تحدید المنطقة المراد التركیز علیھا وحفظ صورة" ضمن خطوات 2] في الخطوة المس أیقونة [1
].Fn1یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على [•

المس طریقة الدمج.2

دمج صور متعددة لتوسیع نطاق التركیز (ترتیب التركیز)

[دمج تلقائي]
تعمل ھذه الوظیفة على تحدید الصور المالئمة للدمج تلقائیًا، ثم دمجھا في صورة واحدة.

ستكون األولویة للصور ذات التركیز األقرب.•
سیجري دمج الصور في صورة واحدة، وستُحفَظ ھذه الصورة عند تحدید ھذا العنصر.•

یعمل ھذا اإلعداد على دمج الصور ذات مناطق التركیز المحددة في صورة واحدة.[دمج النطاق]
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)[دمج النطاق](في حالة اختیار 3
المس منطقة  التركیز المطلوبة.

المس منطقة التركیز مرة أخرى إللغاء التحدید.•
یتیح لك سحب الشاشة تحدید مناطق متعددة.•

] لدمج الصور، وحفظ الصورة الناتجة.المس أیقونة [4
) الخاصة بالصورة األصلیة التي تحظى Exif. سیجري حفظ أیًضا معلومات التسجیل (معلومات JPEGسیجري حفظ الصورة بتنسیق •

، مع الصورة الجدیدة.ISOبأقرب مسافة تسجیل، بما في ذلك سرعة الغالق وفتحة الضوء ودرجة الحساسیة للضوء 

حدد منطقتین على األقل.•
سیجري أیًضا تحدید المناطق قید التركیز بین ھذین المنطقتین، وستُعَرض منطقة •

التركیز المدمجة.
تشیر المناطق الرمادیة إلى المناطق التي قد تؤدي - في حالة تحدیدھا - إلى ظھور •

الصورة المدمجة بشكل غیر طبیعي، والمناطق التي ال یمكن تحدیدھا.

عملیة ضغط 
وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

تتیح ھذه العملیة تحدید منطقة ما.اللمس3/4/2/1

]Fn2[[ضبط/إلغاء].تتیح ھذه العملیة تحدید/إلغاء منطقة ما

]DISP. [
تتیح ھذه العملیة تحدید جمیع المناطق.[كل]

(قبل تحدید المناطق)

تتیح ھذه العملیة إلغاء جمیع التحدیدات.[أعد ضبط]
(بعد تحدید المناطق)

]MENU/SET[ تعمل ھذه العملیة على دمج الصور
وحفظ الصورة الناتجة.

قد تعمل الكامیرا تلقائیًا على تصحیح أخطاء محاذاة الصور الناجمة عن اھتزاز الكامیرا. وإذا جرى تصحیح المحاذاة، تضیق زاویة •
المشاھدة قلیالً وذلك في حالة دمج الصور.

قد یجري إنشاء صور غیر طبیعیة في حالة تحرك الھدف أثناء التسجیل، أو بُعد المسافة بین األھداف المراد تصویرھا.•
قد یجري دمج الصور غیر الواضحة للغایة، كالصور المسجلة بواسطة عدسة ماكرو على ھیئة صورة غیر طبیعیة. إذا أجریت •

 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوء أو نمط التعرض للضوء یدویًا، فقد تبدو AEالتركیز بواسطة قیمة فتحة ضوء أ:بر في نمط 
الصورة الناتجة أقرب للطبیعة.

قد یتعذر علیك استخدام وظیفة ترتیب التركیز للصور المسجلة بواسطة أجھزة أخرى.•

Fn2

Fn2
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التقاط صور من خالل المؤقت الذاتي
األنماط القابلة للتطبیق: 

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1

اضغط على زر الغالق حتى المنتصف إلجراء التركیز، ثم اضغط علیھ 2
تماًما اللتقاط الصورة.

وسیتم ضبط التركیز، والتعرض للضوء عند الضغط على زر الغالق إلى •
المنتصف.

بعدما یومض مؤشر المؤقت الذاتي، یبدأ التسجیل.•

ضبط المؤقت الذاتي∫
)55(ص  اختر القائمة.

[المؤقت الذاتي] > [تسجیل]>

 ثواٍن من الضغط على زر الغالق.10یجرى التقاط الصور بعد مرور 
 صور بفاصل زمني یصل إلى ثانیتین تقریبًا.3 ثواٍن 10تلتقط الكامیرا بعد 

یجرى التقاط الصور بعد مرور ثانیتین من الضغط على زر الغالق.
عند استخدام حامل ثالثي القوائم أو ما شابھ ذلك، یعتبر ھذا اإلعداد مالئًما لتجنب حدوث االھتزاز الناتج عن الضغط على •

زر الغالق.

یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم عند التسجیل باستخدام المؤقت الذاتي.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
] في الحاالت التالیة.ال یمكن ضبط ھذه الوظیفة على [•

]ON[ على [إعدادات الفلتر] ضمن [تسجیل فوري بال مرشح]عند ضبط –
التسجیل المتالحق بوظیفة التعرض للضوء–
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –

یصبح المؤقت الذاتي معطالً في الحاالت التالیة.•
عند تسجیل صور متحركة–

MENU
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التقاط صور بواسطة نمط التصویر البطيء/نمط إیقاف حركة الرسوم 
المتحركة

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك التقاط الصور بواسطة نمط التصویر البطيء أو نمط إیقاف حركة الرسوم 
المتحركة. باإلضافة إلى ذلك، یمكن دمج الصور الملتقطة في صورة متحركة.

)39(ص  اضبط إعدادات التاریخ والوقت مسبقًا.•

لعرض شاشة اإلعداد قبل التسجیل∫
. ]اضبط قرص وضع المحرك على [1
اعرض شاشة اإلعداد.2

 في قائمة التسجیل. (ستُعرض الشاشة فقط عندما [تصویر بطيء / رسوم متحركة]ستُعرض الشاشة المحددة بواسطة نمط ¢
].)] ألول مرة بعد تحویل قرص تحدید وضع المحرك إلى [MENU/SETتضغط على زر [

للتبدیل بین نمط التصویر البطيء وإیقاف حركة الرسوم المتحركة∫
.[تسجیل] بقائمة [تصویر بطيء / رسوم متحركة] ضمن [نمط]علیك بتغییر إعداد 

یمكن للكامیرا تلقائیًا التقاط صور ألھداف، كالحیوانات والنباتات، مع مرور الوقت، وإنشاء صورة متحركة.

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1
)134(ص  اعرض شاشة اإلعداد.2

)134(ص   في حالة عدم اختیاره.[التصویر البطيء]انتقل إلى نمط •

)201(ص  تُعرض الصور المسجلة كصور مجموعة.•
 وسجلت صوًرا على أكثر من بطاقة، فسیجري تسجیل الصور الناتجة على [ترحیل التسجیل] على [وظیفة ضعف الفتحة]إذا ضبطت •

ھیئة مجموعات منفصلة. وفي ھذه الحالة، ال یمكن إنشاء صورة متحركة مستمرة.

عملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

]MENU/SET [¢ < [MENU/SET]/

)[التصویر البطيء]التقاط الصور تلقائیًا بفواصل زمنیة معینة (
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قد ال یتسق التسجیل مع الفاصل الزمني المعین للتسجیل، أو عدد الصور المحدد اعتمادًا على الظروف المحیطة بالتسجیل.•
اضغط على زر الغالق جزئیًا للخروج من القائمة.3

] إلى أن ستُعرض شاشة التسجیل. ویمكنك كذلك إجراء العملیة نفسھا بالضغط على [•
تظھر شاشة التسجیل.

اضغط على زر االلتقاط إلى آخره.4
یبدأ التسجیل تلقائیًا.•
أثناء االستعداد لبدء التسجیل، یجري إیقاف تشغیل الكامیرا تلقائیًا في حالة عدم إجراء أي عملیة لمدة زمنیة محددة. وستستمر •

عملیة التصویر البطيء حتى في حالة إیقاف التشغیل. وعندما یحین وقت بدء التسجیل، سیجري تشغیل الطاقة تلقائیًا.
لتشغیل الطاقة یدویًا، اضغط على زر الغالق إلى منتصفھ.

العملیات أثناء االستعداد للتسجیل (تكون الكامیرا قید التشغیل)•

بعد إیقاف التسجیل، ستعرض شاشة تأكید، تخیرك بین متابعة إنشاء صورة متحركة أو عدمھ.•
.[نعم]إلنشاء صورة متحركة، اختر 

.138ص للحصول على معلومات حول إنشاء صور متحركة، راجع 

تغییر إعدادات التصویر البطيء∫
.[تسجیل] ضمن قائمة [تصویر بطيء / رسوم متحركة]یمكنك تغییر اإلعداد بواسطة 

[وقت البدء]

یتیح ھذا اإلعداد بدء التسجیل بالضغط على زر الغالق إلى آخره.[اآلن]

[بدء ضبط الوقت]

 دقیقة الحقة.59 ساعة و23حیث یمكن ضبط أي وقت حتى 
اختیار العنصر (ساعة/دقیقة): 2/1
 اإلعداد:3/4

]MENU/SET:[الضبط 

/[الفاصل الزمني للتصویر]
[عدد الصور]

یمكن تعیین الفاصل الزمني للتسجیل وعدد الصور.
اختر العنصر (دقیقة/ثانیة/عدد الصور): 2/1
 اإلعداد:3/4

]MENU/SET:[الضبط 

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار

]Fn1[
عرض شاشة تحدید تتیح لك إیقاف التسجیل مؤقتًا أو نھائیًا.

عرض شاشة تحدید تتیح لك استئناف التسجیل أو إیقافھ (أثناء التوقف المؤقت).

AFSAFSL
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تُنشأ الصور المتحركة المتوقفة الحركة عن طریق دمج الصور مع بعضھا البعض.

.]اضبط قرص وضع المحرك على [1
)134(ص  اعرض شاشة اإلعداد.2

)134(ص   في حالة عدم اختیاره.[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]انتقل إلى نمط •

اضغط على زر الغالق جزئیًا للخروج من القائمة.3
ستُعرض شاشة التسجیل. ویمكنك كذلك إجراء العملیة نفسھا بالضغط على •

] إلى أن تظھر شاشة التسجیل.[

ھذه الوظیفة غیر مخصصة لكامیرات المراقبة.•
 معطالً في الحاالت التالیة.[التصویر البطيء]یصبح نمط •

عند نفاد شحن البطاریة–
إطفاء الكامیرا–

، یمكنك استبدال البطاریة والبطاقة، ثم إعادة تشغیل الكامیرا. (الحظ أن الصور الملتقطة بعد إعادة التشغیل [التصویر البطيء]أثناء 
ستُحفظ كدفعة منفصلة من صور المجموعة) أوقف تشغیل الكامیرا عند استبدال البطاریة.

 مضبوطًا على قیمة أكبر في حالة إیقاف تشغیل الكامیرا تلقائیًا أثناء االنتظار للتسجیل [الفاصل الزمني للتصویر]عندما یكون إعداد •
التالي، یوصى باستخدام وظیفة التصویر البطيء في نمط التركیز التلقائي.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –

)[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]إنشاء صور إیقاف الحركة (

[التصویر التلقائي]
]ON[.یتیح ھذا اإلعداد التقاط الصور تلقائیًا بفاصل زمني معین للتسجیل

]OFF[.ھذا اإلعداد مخصص اللتقاط الصور یدویًا على ھیئة إطار تلو اآلخر

[الفاصل الزمني للتصویر]

 فقط)]ON[ على [التصویر التلقائي](في حالة ضبط 
اختیار العنصر (ثانیة): 2/1
 اإلعداد:3/4

]MENU/SET:[الضبط 

AFSAFSL
4:3
136



 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
اضغط على زر االلتقاط إلى آخره.4
 إطار.9999یمكن تسجیل ما یصل إلى •

حّرك الھدف لتحدید معالم تكوین الصورة.5
كرر التسجیل بالطریقة ذاتھا.•
إذا جرى إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء التسجیل، تُعرض رسالة الستئناف التسجیل عند •

، یمكنك متابعة التسجیل من نقطة التوقف.[نعم]تشغیل الكامیرا. فباختیار 

] إلنھاء التسجیل.المس [6
 [تصویر بطيء / رسوم متحركة]من الممكن أیًضا إنھاء ھذه الوظیفة باختیار نمط •

].MENU/SET، ثم الضغط على زر [[تسجیل]من قائمة 
 على شاشة التأكید.[إنھاء]، فاختر ]ON[ على [التصویر التلقائي]إذا جرى ضبط •

، اضغط على زر الغالق تماًما الستئناف التسجیل.)[توقف مؤقت](في حالة اختیار 
بعد إیقاف التسجیل، ستعرض شاشة تأكید، تخیرك بین متابعة إنشاء صورة متحركة •

أو عدمھ.
.[نعم]إلنشاء صورة متحركة، اختر 

.138ص للحصول على معلومات حول إنشاء صور متحركة، راجع 

تغییر إعدادات إیقاف حركة الرسوم المتحركة∫
.[تسجیل] ضمن قائمة [تصویر بطيء / رسوم متحركة]یمكنك تغییر اإلعداد بواسطة 

إضافة صور إلى مجموعة إیقاف حركة الرسوم المتحركة∫
 على عرض صور المجموعة المسجلة بواسطة 2 في الخطوة [إضافة لمجموعة الصور]سیعمل اختیار 

.[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]
].MENU/SETاختر مجموعة من صور المجموعة، ثم اضغط على زر [

تسجیل المواد بمھارة
تعرض شاشة التسجیل ما یصل إلى صورتین قد سبق التقاطھما. فاستخدمھما كمرجع لمقدار الحركة.•
]، یمكنك معاینة الصور المسجلة.)بالضغط على [•

.]ویمكنك حذف الصور غیر الضروریة بالضغط على [
] مرة أخرى، ستعود إلى شاشة التسجیل.)وعندما تضغط على [

قد ال یجري التسجیل التلقائي وفقًا للفواصل الزمنیة المحددة؛ ألن التسجیل یستغرق بعض الوقت في ظل ظروف تسجیل معینة، كما ھو •
الحال مثالً عند استخدام الفالش في التسجیل.

 عندما تكون تلك الصورة ھي الصورة الوحیدة التي جرى التقاطھا.[إضافة لمجموعة الصور]ال یمكن اختیار صورة من •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –

30
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إلنشاء صور متحركة بعد التقاط صور، اتبع الخطوات التالیة.

اختر طرق إنشاء صورة متحركة.1
.]MP4[یجري ضبط تنسیق التسجیل •

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[قم بالتنفیذ] الختیار 3/4اضغط على 2
 بقائمة )262(ص  [إیقاف حركة الفیدیو] أو )262(ص  [فیدیو التصویر البطيء]یمكنك أیًضا إنشاء صور متحركة باستخدام •

.[عرض]

إنشاء صور متحركة من صور مسجلة

[جودة التسجیل]
یتیح ھذا اإلعداد ضبط جودة صورة متحركة.

، یجري ضبط اإلعداد على ]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]في حالة ضبط •
]FHD/24M/24p.[

یتیح ھذا اإلعداد تعیین عدد اإلطارات في الثانیة.[معدل اإلطار]
فكلما زاد العداد، أصبحت الصورة المتحركة أكثر سالسة.

[تعاقب]

]NORMAL[:
یتیح ھذا اإلعداد دمج الصور مع بعضھا البعض في ترتیب التسجیل.

]REVERSE[:
یتیح ھذا اإلعداد دمج الصور مع بعضھا البعض في ترتیب التسجیل العكسي.

 ثانیة.59 دقیقة و29، ال تزید أوقات التسجیل عن [جودة التسجیل]] ضمن 4Kفي حالة إنشاء صور متحركة بواسطة دقة [•
 جیجابایت.4، ال یمكنك إنشاء صور متحركة بحجم ملف یزید عن SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
 جیجابایت.4، یمكنك إنشاء صور متحركة بحجم ملف یزید عن SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة –

 دقائق و29] في حالة تجاوز وقت التسجیل لمدة FHD ضمن نمط [[جودة التسجیل]ال یمكنك إنشاء صورة متحركة بواسطة إعداد •
 جیجابایت.4 ثانیة، أو زیادة حجم الملف عن 59
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التقاط صور أثناء ضبط أحد اإلعدادات تلقائیًا 
(التسجیل بالتعرض للضوء)

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك التقاط صور متعددة أثناء ضبط أحد اإلعدادات تلقائیًا بالضغط على زر الغالق.

)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[تھیئات أكثر] الختیار 3/4اضغط على 2
، راجع الصفحة التي تحدد كل وظیفة من الوظائف.[تھیئات أكثر]للحصول على معلومات حول •
اضغط على زر الغالق جزئیًا للخروج من القائمة.•

قم بالتركیز على الھدف ثم التقط صورة.3
عند اختیار نمط التعرض للضوء، یصدر عرض التعرض للضوء ومیًضا حتى یتم التقاط جمیع الصور المعینة. وإذا غیرت •

إعدادات التعرض للضوء أو أوقفت تشغیل الكامیرا قبل التقاط جمیع الصور المعینة، تعید الكامیرا إجراء التسجیل بدایةً من 
الصورة األولى.

[نوع التعرض للضوء]إللغاء ∫
.1 في الخطوة ]OFF[اختر 

[نوع التعرض للضوء] >[التعرض للضوء] > [تسجیل] >

 اضغط على زر الغالق إلجراء التسجیل أثناء ضبط التعرض للضوء.نمط التعرض للضوء
)140(ص 

تعرض الفتحة للضوء

 اضغط على زر الغالق إلجراء التسجیل أثناء ضبط نسبة فتحة الضوء.
)141(ص 

 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوء أو في حالة AEمتاح في نمط •
] ضمن نمط AUTO على [ISOضبط درجة الحساسیة للضوء 

التعرض للضوء یدویًا.

اضغط على زر الغالق إلجراء التسجیل أثناء ضبط موضع التركیز.تركیز التعرض للضوء
)141(ص  

اضغط على زر الغالق مرة واحدة اللتقاط ثالث صور تلقائیًا بإعدادات تعرض ضوء موازنة البیاض
)142(ص  مختلفة لموازنة البیاض.

تعرض ضوء موازنة البیاض 
(درجة حرارة اللون)

اضغط على زر الغالق مرة واحدة اللتقاط ثالث صور تلقائیًا بقیم درجة 
)142(ص  حرارة اللون لتوازن الضوء األبیض.

] أو ] أو [متاح في حالة ضبط توازن الضوء األبیض على [•
.]] أو [[

MENU
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
)139ص  في 2 (الخطوة [تھیئات أكثر]حول ∫

غیر متاح لتسجیل اللقطات المتالحقة. عند استخدام تسجیل اللقطات المتالحقة، إذا ضغطت مطوالً على زر الغالق، فسیجري التسجیل ¢
على نحو متواصل إلى أن یتم التقاط عدد الصور المحدد.

]s/r/0 [:[تعاقب]] ، 1/3• 3[:[خطوة]

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
یصبح التسجیل بالتعرض للضوء معطالً في الحاالت التالیة.•

)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –
[التصویر البطيء]استخدام –
فقط)[التصویر التلقائي] (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]عند استخدام –

یصبح نمط التعرض للضوء معطالً في الحاالت التالیة.•
التسجیل باستخدام الفالش–

یجري تعطیل تعرض ضوء موازنة البیاض وتعرض ضوء موازنة البیاض (درجة حرارة اللون) في الحاالت التالیة:•
الوضع التلقائي الذكي بالس–
نمط التحكم اإلبداعي–
التسجیل بنمط لقطات متالحقة–
]] أو [] أو [ على [[جودة]ضبط –

نمط التعرض للضوء

[خطوة]
یتیح ھذا اإلعداد تعیین عدد الصور المراد التقاطھا، ونطاق تعویض التعرض للضوء.

1/3 ] (التقاط ثالث صور بفاصل قدره 1/3•3 [ EV] (التقاط سبع صور بفاصل 1•7 ) إلى [
)EV 1قدره 

یتیح ھذا اإلعداد ضبط ترتیب الصور الملتقطة.[تعاقب]

¢[إعداد لقطة واحدة]
]: یتیح ھذا اإلعداد التقاط صورة واحدة كلما جرى الضغط على زر الغالق.[
]: یتیح ھذا اإلعداد التقاط جمیع الصور المراد التقاطھا عند الضغط على زر الغالق [

مرة واحدة.

الصورة الثالثةالصورة الثانیةالصورة األولى

d0 EVj1/3 EVi1/3 EV

عند التقاط صور باستخدام ضبط نمط التعرض للضوء بعد تعیین قیمة تعویض التعرض للضوء، فإن الصور الُملتقطة تعتمد على قیمة •
تعویض التعرض للضوء التي جرى تحدیدھا.
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
نمط التسجیل: 

)139ص  في 2 (الخطوة [تھیئات أكثر]حول ∫

عند استخدام تسجیل اللقطات المتالحقة، إذا ضغطت مطوالً على زر الغالق، فسیجري التسجیل إلى أن یتم التقاط عدد الصور المحدد.•
تختلف قیم فتحة الضوء المتاحة تبعًا للعدسة.

)H-ES12060مثال: عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

:F8.0عند ضبط الموضع األولي على 
 الصورة السابعة7 الصورة الثالثة... 3 الصورة الثانیة، 2 الصورة األولى، 1

)139ص  في 2 (الخطوة [تھیئات أكثر]حول ∫

غیر متاح لتسجیل اللقطات المتالحقة. عند استخدام تسجیل اللقطات المتالحقة، إذا ضغطت مطوالً على زر الغالق، فسیجري التسجیل ¢
على نحو متواصل إلى أن یتم التقاط عدد الصور المحدد.

Aالتركیز: أقرب
Bالتركیز: أبعد
 الصورة الخامسة...5 الصورة الثانیة... 2 الصورة األولى، 1

تعرض الفتحة للضوء

[عدد الصور]
 یتیح ھذا اإلعداد التقاط عدد معین من الصور ذات قیم مختلفة لفتحة الضوء في إطار النطاق ]:5]، [3[

المعین بناًء على قیمة فتحة الضوء األولیة.
]ALL:[.یتیح ھذا اإلعداد التقاط صور باستخدام جمیع قیم فتحة الضوء 

تركیز التعرض للضوء

[خطوة]
یمكن بھذا اإلعداد تعیین الفاصل بین أوضاع التركیز.

ستصبح المسافة التي یتحرك بھا موضع التركیز في كل خطوة أقصر في حالة قرب الموضع األولي من •
الھدف؛ وبالعكس ستصبح المسافة أطول، إذا كان الموضع األولي بعیدًا عن الھدف.

یتیح ھذا اإلعداد تعیین عدد الصور المراد التقاطھا.¢[عدد الصور]

[تعاقب]
] 0/s/r:[ یعمل ھذا اإلعداد على تقریب موضع التركیز وإبعاده على نحو متبادل في إطار النطاق 

المرتكز في الموضع األولي أثناء التقاط الصور.
] 0/r:[.یعمل ھذا اإلعداد على إبعاد موضع التركیز عن الموضع األولي أثناء التقاط الصور 

]r/0 [:[تعاقب]]s/r/0 [:[تعاقب]

4.02.8 5.6 8.0 11 16 22

・・・ ・・・・・・
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 والمحرك6K/4K إعدادات صورة .5
)139ص  في 2 (الخطوة [تھیئات أكثر]حول ∫

].MENU/SETأِدر قرص التحكم على تعدیل نطاق التصحیح، ثم اضغط على زر [

)[B]] إلى A: أفقي ([

)[M] إلى ]G[: رأسي (

].]/[]/[]/[یمكنك أیًضا ضبط نطاق التصحیح بلمس [•

)139ص  في 2 (الخطوة [تھیئات أكثر]حول ∫

].MENU/SETأِدر قرص التحكم على تعدیل نطاق التصحیح، ثم اضغط على زر [

].]/[یمكنك أیًضا ضبط نطاق التصحیح بلمس [•

)201(ص  تُعرض الصور الملتقطة بواسطة تركیز التعرض للضوء باعتبارھا دفعة من صور المجموعة.•
 وسجلت صوًرا على أكثر من بطاقة، فستُعَرض الصور الناتجة على ھیئة [ترحیل التسجیل] على [وظیفة ضعف الفتحة]إذا ضبطت •

مجموعات منفصلة.

تعرض ضوء موازنة البیاض

تعرض ضوء موازنة البیاض (درجة حرارة اللون)

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM

±300K

5500K5500K5500K
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مثبت الصور
یمكن للكامیرا تشغیل موازن الصورة عبر العدسة، أو موازن الصورة عبر الكامیرا، بل یمكنھا تشغیل كال الموازنین، وتقلیل 

نمط موازن الصورة المزدوج)االھتزاز بكفاءة أعلى. (
Dualیحظى أیًضا نمط  I.S.2)  ، ،.ًبالدعم؛ حیث یتیح تصحیًحا أكثر كفاءة (

إلجراء تسجیل الصور المتحركة، یمكنك استخدام موازن صور ھجین خماسي المحاور التي یستفید موازن الصورة عبر العدسة 
وموازن الصورة عبر الكامیرا وموازن الصور اإللكتروني.

تختلف موازنات الصورة القابلة للتشغیل باختالف العدسة المتوافرة لدیك. وتُعرض أیقونة موازن الصورة قید التشغیل حالیًا على الشاشة •
التسجیل.

]ON[ مضبوطًا على[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]عندما یكون إعداد ¢

عند تسجیل صور متحركةعند التقاط صور

 المتوافقة مع موازن الصورة المزدوج Panasonicعدسات 
)Dual I.S. النمط (

)Micro Four Thirds System(استنادًا إلى معیار 
للحصول على معلومات حول العدسات المتوافقة، یرجى زیارة •

)19(ص  موقعنا على الویب.
] معروضة على ] أو [إذا لم تكن أیقونة [•

شاشة التسجیل حتى عند استخدام عدسة متوافقة، فعلیك بتحدیث 
)19(ص  البرنامج الثابت للعدسة حتى آخر إصدار.

العدسة + جسم الكامیرا 
(موازن الصورة المزدوج) 

)///(

العدسة + جسم الكامیرا 
(موازن الصورة المزدوج) 

)/،(

ھجین خماسي المحاور
)/(¢

العدسات المتوافقة مع وظیفة موازن الصورة 
/Micro Four Thirds System(استنادًا إلى معیار 

Four Thirds System(

العدسة أو جسم الكامیرا
)/(

العدسة أو جسم الكامیرا
)،(

ھجین خماسي المحاور
)(¢

العدسات غیر المتوافقة مع وظیفة موازن الصورة 
/Micro Four Thirds System(استنادًا إلى معیار 

Four Thirds System(
)/جسم الكامیرا (

)،جسم الكامیرا (

ھجین خماسي المحاور
)(¢

 Leicaفي حالة استخدام مھایئ قاعدة التركیب لعدسة 
(اختیاري) أو مھایئ قاعدة تركیب مصنع من قِبل شركة مصنعة 

أخرى
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األنماط القابلة للتطبیق: 

)، یجري تفعیل وظیفة الموازن في حالة ضبط مفتاح H-ES12060 (مثل  .O.I.Sعند استخدام عدسة قابلة للتبدیل مزودة بمفتاح •
O.I.S. ] بالعدسة على ON] عند الشراء.)]. (یكون ھذا اإلعداد مضبوطًا على [

)55(ص  اختر القائمة.

تجنب حدوث االھتزاز (اھتزاز الكامیرا)
 أو جھاز )133(ص  ، أو حامل ثالثي القوائم، أو المؤقت الذاتي[موازن]]، استخدم في حالة ظھور تنبیھ االھتزاز [

)320(ص  اختیاري).: DMW-RSL1التحكم في الغالق عن بعد (
تقل سرعة االلتقاط بصفة خاصة في الحاالت التالیة. لذا علیك االحتفاظ بثبات الكامیرا بدایة من لحظة الضغط على زر الغالق وحتى •

ظھور الصورة على الشاشة.
یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.

تزامن بطيء/الحد من حمرة العین–تزامن بطيء–
عند الضبط على سرعة التقاط بطیئة–

[موازن] > [تسجیل] >

[وضع التشغیل]

][
)[عادي](

یجري ضبط اھتزاز الكامیرا؛ بحیث یتالءم مع الحركات 
العلویة/السفلیة والیسرى/الیمنى والدائریة.

][
)[بحث](

یجري ضبط اھتزاز الكامیرا؛ بحیث یتالءم مع الحركات 
العلویة/السفلیة.

یعد ھذا النمط مثالیًا للتصویر البطيء (وھو طریقة اللتقاط 
الصور التي تتضمن تدویر الكامیرا لتعقب حركات الھدف 

المستمر في الحركة في اتجاه ثابت).

]OFF[ [موازن]وظیفة]) .ال تعمل ([
.]OFF[، اضبط المفتاح على  .O.I.Sعند استخدام عدسة مزودة بمفتاح •

[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

یُعالج االھتزاز أثناء تسجیل الصور المتحركة على طول المحور الرأسي والمحور األفقي والمحور 
األسطواني والمحور المتأرجح والمحور المنحرف باستخدام موازن الصور عبر العدسة وموازن الصورة 

عبر الكامیرا وموازن الصور اإللكتروني. (موازن صور ھجین خماسي المحاور)
]ON[/]OFF[
، قد تصبح زاویة المشاھدة للصور المتحركة المسجلة أضیق.]ON[عندما یكون ھذا اإلعداد مضبوطًا على •

[ضبط الطول البؤري]
)145(ص  في حالة عدم تعیین الطول البؤري تلقائیًا، یمكنك تعیینھ یدویًا.

في حالة ضبط طول بؤري محدد یدویًا، تُعرض شاشة تأكید تطالبك بتغییر إعداد الطول البؤري بعد تشغیل •
.[موازن] ضمن [ضبط الطول البؤري] ضبط [نعم]الكامیرا. یتیح اختیار 

MENU
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)55(ص  اختر القائمة.1

أدخل الطول البؤري.2
: اإلعداد3/4: اختر العنصر (رقم)؛ 2/1

 مم.1000 مم و0.1یمكن ضبط طول بؤري یتراوح بین •
].MENU/SETاضغط على زر [3

تسجیل طول بؤري∫
."ضبط الطول البؤري للعدسة" من خطوات 2قم بإجراء الخطوة 1
 الختیار الطول البؤري المراد استبدالھ، ثم اضغط على زر 1اضغط على 2

]DISP. .[
 إعدادات للطول البؤري.3یمكن تسجیل ما یصل إلى •

ضبط طول بؤري مسجل∫
 الختیار الطول البؤري، ثم 1، اضغط على "ضبط الطول البؤري للعدسة" من خطوات 2على الشاشة المعروضة بخطوة 

].MENU/SETاضغط على زر [

ضبط الطول البؤري للعدسة

[ضبط الطول البؤري] > [موازن] > [تسجیل]> MENU
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قد یصدر موازن الصورة صوتًا ناجًما عن التشغیل، أو قد یسبب اھتزاًزا أثناء تشغیلھ، إال أن ھذا ال یمثل أوجھ قصور في األداء.•
یوصى بتعطیل وظیفة موازن الصورة أثناء استخدام الحامل ثالثي القوائم.•
قد ال تعمل وظیفة الموازن بشكل فعال في الحاالت التالیة.•

تعامل بحذر مع اھتزاز الكامیرا عند الضغط على زر الغالق.
عند حدوث الكثیر من االھتزازات–
عندما تكون نسبة تكبیر الزوم عالیة–
عند استخدام الزوم الرقمي–
عند التقاط الصور أثناء تتبع ھدف متحرك–
عندما تنخفض سرعة االلتقاط ؛ لكي تتمكن من التصویر في أماكن مغلقة أو مظلمة–

] في الحاالت التالیة.تزداد صعوبة تأثیر الحركة االستعراضیة أكثر بنمط [•
في األماكن ذات اإلضاءة الساطعة، مثلما ھو الحال في وضح النھار في أحد أیام الصیف–
 جزء من الثانیة1/100عندما تكون سرعة االلتقاط أسرع من –
عندما تحرك الكامیرا ببطء شدید نظًرا لبطء حركة الھدف (لن تصبح الخلفیة ضبابیة)–
عندما ال تتماشي الكامیرا مع حركة الھدف بشكل جید–

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
] (حركة استعراضیة):] (عادي)، حتى في حالة الضبط على [ إلى [[موازن]في الحاالت التالیة، سیتغیر •

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–

] عند استخدام عدسة متوافقة، وذلك في الحالة التالیة:] إلى [ من [[موازن]سیتغیر إعداد •
[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –

ال تتوافر وظیفة موازن الصورة الھجین الخماسي المحاور في الحاالت التالیة:•
عند استخدام الزوم الرقمي–
[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –
 المباشر]4K[قص عند ضبط –
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الزومالتقاط الصور باستخدام 

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك القیام بتزویم مقترب؛ لتقریب األشخاص واألشیاء، أو القیام بتزویم مبتعد لتسجیل مناظر طبیعیة وما شابھ.

الزوم البصري

لتكبیر األھداف البعیدة:Tناحیة 
لتوسیع زاویة المشاھدة:Wناحیة 

عدسة قابلة للتبدیل مزودة بحلقة 
/H-ES12060زوم (

H-FS12060/
H-HSA12035(

أِدر حلقة الزوم.

العدسة القابلة للتبدیل التي تدعم 
الزوم اآللي (زوم یعمل كھربائیًا)

ك ذراع الزوم. حّرِ
(تختلف سرعة الزوم اعتمادًا على مدى تحریك الذراع.)

 إلى أحد أزرار الوظائف، [التحكم بالزوم]إذا خصصت •
، 2/1یمكنك تشغیل الزوم البصري ببطء بالضغط على 

.3/4أو بسرعة بالضغط على 
وللحصول على تفاصیل حول كیفیة التشغیل، راجع الخطوة 

.149ص ، والخطوات التالیة لھا الموضحة في 2

العدسة القابلة للتبدیل التي ال تدعم 
الزوم

الزوم البصري غیر متاح.

T

W

T

W
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األنماط القابلة للتطبیق: 

یتیح محول التبعید الممتد التقاط صور مضخمة بدرجة أكبر دون انخفاض جودة الصورة.

].‹[أو ] A)، ثم اضبط الجودة على [ (أحجام الصور الُمشار إلیھا باختصار ]S[] أو Mاضبط إعداد حجم الصور على [•

زیادة التأثیر التلسكوبي

[محول تبعید ممتد]

[محول تبعید ممتد]عند التقاط صور
)[تسجیل](

1.4k  :[  M]
2.0k  :[  S]
1.4k 6: عند تسجیل صورK/4K ¢]) 16:9]/[1:1([
1.5k 6: عند تسجیل صورK/4K ¢]) 3:2([
1.6k 6: عند تسجیل صورK/4K ¢]) 4:3([

 فقط]4K H 8M[ ،]4K 8M[في حالة ضبط ¢

[محول تبعید ممتد]عند تسجیل صور متحركة
)[صور متحركة](

1.4k] 4 (یجري ضبط الصور المتحركة علىK] أو [C4K ضمن [
)[جودة التسجیل]

2.7k] یجري ضبط الصور المتحركة على) FHD [جودة التسجیل]] ضمن(
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زیادة معدل تكبیر الزوم بالتدریج ∫
ال یمكن استخدام ھذا اإلجراء سوى عند تسجیل الصور.•

)55(ص  اختر القائمة.1

)60(ص  .[التحكم بالزوم]اضبط زر الوظیفة على 2
اضغط على زر الوظیفة.3
.3/4 أو 2/1اضغط على 4

تنتھي عملیة الزوم عند الضغط على زر الوظیفة مرة أخرى، أو عند مرور مدة زمنیة معینة.•

A(الطول البؤري) نطاق الزوم البصري¢

B(تكبیر الزوم) نطاق محول التبعید الممتد لتسجیل الصور الثابتة
یُعرض شریط الزوم المنزلق عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل تدعم الزوم ¢

اآللي.
سیجري ضبط سرعة زوم ثابتة.•
تعد نسبة تكبیر الزوم المشار إلیھا نسبة تقریبیة.•

ضبط معدل تكبیر الزوم على أقصى مستوى∫
)55(ص  اختر القائمة.

]ZOOM[ > [محول تبعید ممتد] > [تسجیل] >

3/1:Tele(لتكبیر األھداف البعیدة) 
4/2:Wide(لتوسیع زاویة المشاھدة) 

]TELE CONV[. > [محول تبعید ممتد] > [تسجیل] >
]ON[ > [محول تبعید ممتد] > [صور متحركة] >

]OFF[.]TELE CONV[/]ON[

MENU

EX1.0x EX2.0x

4:3 4:3

MENU

MENU

4:3 4:3
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األنماط القابلة للتطبیق: 

مع أن جودة الصورة تتعرض لالنخفاض كلما قّربت الصورة أكثر، إال أنھ یمكنك إجراء تقریب یصل إلى أربعة أضعاف تكبیر 
الزوم األصلي.

(الزوم المتواصل غیر متاح.)

)، یمكنك عرض شاشة إعداد محول [العملیة] ([مخصص] بقائمة )60(ص  ]Fn[ضبط زر  إلى [محول تبعید ممتد]إذا خصصت •
التبعید الممتد للصور الثابتة والصور المتحركة على السواء، وذلك بالضغط على زر الوظیفة المخصصة. وأثناء عرض الشاشة، 

]. .DISP بالضغط على زر [[حجم صور]یمكنك تغییر إعداد 

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

)نمط التحكم اإلبداعي ([لعبة شعبیة]/[تأثیر كامیرا لعبة]–
] على [[جودة]ضبط –
 فقط)]6K 18M[ (في حالة ضبط 6K/4Kتسجیل صور –
 فقط)]6K 18M[التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر (في حالة ضبط –
]ON[ على ]HDR[ضبط –
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –
[معدل اإلطار المتغیر] إطاًرا في الثانیة أو أعلى ضمن إعداد 150ضبط معدل إطارات یبلغ –
 المباشر]4K[قص عند ضبط –

 في الحالة التالیة:]ZOOM[ال یعمل •
 فقط)]4K H 8M[ ،]4K 8M[ (في حالة ضبط 6K/4Kتسجیل صور –
 فقط)]4K 8M[التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر (في حالة ضبط –

[زوم رقمي]

4t /[[2t] [> [زوم رقمي] > [تسجیل] >

 اللتقاط الصور.)133(ص  عند استخدام الزوم الرقمي، یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم والمؤقت الذاتي•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

)نمط التحكم اإلبداعي ([صور مصغرة]/[لعبة شعبیة]/[تأثیر كامیرا لعبة]–
 فقط)]6K 18M[ (في حالة ضبط 6K/4Kتسجیل صور –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –

MENU
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األنماط القابلة للتطبیق: 

یتیح ھذا اإلعداد ضبط عرض الشاشة وعملیات العدسة عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي (زوم یعمل بالتیار 
الكھربائي).

یمكن اختیار ھذه الوظیفة فقط عند استخدام عدسة متوافقة مع زوم الطاقة (الزوم الذي یعمل بالتیار الكھرباء).•

تغییر اإلعدادات لعدسة زوم آلي

[عدسة زوم آلي] > [العدسة / غیر ذلك] > [مخصص] >

[عرض الطول البؤري]

عندما تقوم بإجراء الزوم، یُعرض الطول البؤري، ویمكنك تأكید 
موضع الزوم.

Aإشارة البعد البؤري
Bالبعد البؤري الحالي

[زوم المرحلة]

، سیتوقف الزوم عند ]ON[عند تشغیل الزوم بواسطة إعداد 
المواضع المتوافقة مع األبعاد المحددة مسبقًا.

Cإشارة زوم المرحلة
ال یعمل ھذا اإلعداد في حالة تسجیل صور متحركة أو التسجیل •

. مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  بواسطة 

[سرعة الزوم]

یمكنك ضبط سرعة الزوم لعملیات الزوم.
، فلن یطرأ تغییر على سرعة الزوم.]ON[ على [زوم المرحلة]إذا ضبطت •

:[صورة]
]H[/(سرعة عالیة) ]M[/(سرعة متوسطة) ]L[(سرعة منخفضة) 

:[صور متحركة]
]H[/(سرعة عالیة) ]M[/(سرعة متوسطة) ]L[(سرعة منخفضة) 

[حلقة الزوم]
یمكن اختیار ھذه الوظیفة فقط عند تركیب عدسة متوافقة مع الزوم اآللي، ومزودة بذراع وحلقة للزوم.

، یجري تعطیل العملیات الخاضعة للتحكم بواسطة حلقة الزوم؛ وذلك تفادیًا ]OFF[وعند ضبطھا على 
للتشغیل غیر المقصود.

MENU
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(یمكن تشغیل الزوم البصري، ومحول التبعید الممتد لتسجیل الصور الثابتة)
)، فال یمكنك H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035إذا كنت بصدد استخدام عدسة قابلة للتبدیل ال تدعم الزوم اآللي (•

.]ZOOM[ على )148(ص  [محول تبعید ممتد]تشغیل محول التبعید الممتد للصور إال عن طریق ضبط 

.]المس أیقونة [1

.]المس أیقونة [2
یجري عرض الشریط المنزلق.•

أجِر عملیات الزوم عن طریق سحب الشریط المنزلق.3
تختلف سرعة الزوم باختالف موضع اللمس.•

] مجددًا إلنھاء عملیات التزویم باللمس.المس أیقونة [•

عملیات التزویم باستخدام اللمس (زوم اللمس)

إلجراء التزویم ببطء]]/[[

إلجراء التزویم بسرعة][]/[

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

 المباشر]4K[قص عند ضبط –

××
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التقاط صور بواسطة الفالش الخارجي (اختیاري)
األنماط القابلة للتطبیق: 

اختیاري)، ثم التقط الصور بھ.: DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lیمكنك تركیب فالش (
اقرأ تعلیمات التشغیل للفالش الخارجي للتعرف علي كیفیة تركیب الفالش الخارجي.•

نزع غطاء منصة التوصیل∫
تُباع الكامیرا ملحقةً بغطاء لمنصة التوصیل.

 مع 2انزع غطاء منصة التوصیل بسحبھ في االتجاه المشار إلیھ بالسھم 
.1الضغط علیھ في االتجاه الموضح بالسھم 

احتفظ بغطاء منصة التوصیل بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من بلعھ.•

] (فرض إیقاف التشغیل).Œفي الحاالت التالیة، یُضبط الفالش على [
عند تسجیل صور متحركة•
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة •
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر•
عند استخدام الغالق اإللكتروني•
[إعدادات الفلتر] ضمن [مؤثر الفلتر]في حالة ضبط أحد تأثیرات التصویر في •
]ON[ على [وضع بدون صوت]عند ضبط •
]ON[ على ]HDR[عند ضبط •

استخدام الفالش بمھارة
عند التقاط الصور بالفالش حال تركیب واقي العدسة، قد یبدو الجزء األسفل من الصورة مظلًما، وقد یجري تعطیل التحكم في الفالش •

نظًرا الحتمالیة حجب واقي العدسة للفالش. لذا یوصى بفك واقي العدسة.
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استخدام الفالش الخارجي عن طریق التوصیل بمقبس مزامنة الفالش∫
یمكنك استخدام فالش خارجي عن طریق توصیل كابل مزامنة بمقبس مزامنة الفالش، مع •

العلم بأن المقبس مزود بمسمار قفل ملولب لمنع الكابل من السقوط.
انزع غطاء مقبس مزامنة الفالش بتدویره في اتجاه السھم.•
احرص على عدم ضیاع غطاء مقبس مزامنة الفالش.•
ال توجد قطبیة معینة لمقبس مزامنة الفالش. فیتسنى لك استخدام كابل مزامنة بغض النظر •

عن القطبیة الخاصة بھ.
 فولت أو أقل.400استخدم الفالش بفولتیة مزامنة قدرھا •
 أو أكثر.م3ال تستخدم كابالت مزامنة یبلغ طولھا •

بالكامیراعند استخدام الفالشات الخارجیة األخرى المتوفرة تجاریًا دون وظائف االتصال 
من الضروري ضبط التعرض للضوء الموجود على الفالش الخارجي. إذا أردت استخدام الفالش الخارجي في النمط التلقائي، •

 لتتماشى مع اإلعدادات الموجودة ISOفاستخدم الفالش الخارجي الذي یتیح لك ضبط قیمة فتحة الضوء، ودرجة الحساسیة للضوء 
بالكامیرا.

 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوء أو نمط التعرض للضوء یدویًا بالكامیرا، ثم اضبط نفس قیمة فتحة الضوء AEاضبط على نمط •
 الموجودین على الفالش الخارجي. (ال یمكن تعویض التعرض للضوء بشكٍل كاٍف نتیجة للتغیر بقیمة ISOودرجة الحساسیة للضوء 

 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاط، وكذلك یتعذر على الفالش الخارجي التحكم في الضوء بشكل مناسب في AEفتحة الضوء في نمط 
، نظًرا لتعذر تعیین قیمة فتحة الضوء.)AEنمط برنامج 

ال تضع أي شیئ بالقرب من الفالش. فقد تؤدي الحرارة واإلضاءة المنبعثتان من الفالش إلى تشوه األشیاء وتغیر ألوانھا.•
قد تستغرق عملیة شحن الفالش بعض الوقت، إذا التقطت صوًرا على نحو متكرر. یتعین علیك االنتظار دقیقة اللتقاط الصورة التالیة •

أثناء ومیض أیقونة الفالش بضوء أحمر؛ مما یشیر إلى أنھ جاري شحن الفالش.
 بالكامیرا حتى عند تركیب الفالش الخارجي.ISOبإمكانك ضبط قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط ودرجة الحساسیة للضوء •
عند التسجیل من مسافة قریبة وبزاویة عریضة، فقد تحجب العدسة الضوء الصادر من الفالش، وتسبب إعتام الجزء األسفل من •

الشاشة.
ال تستخدم الفالشات الخارجیة المتوافرة تجاریًا ذات أطراف تزامن عالیة الفولتیة، أو أقطاب معكوسة، أو وظائف تتیح لھا االتصال •

بالكامیرا. فقد یؤدي ھذا إلى تعطل الكامیرا أو عدم عملھا على نحو سلیم.
عند تركیب الفالش الخارجي، ال تقم بمسكھ وحده، إذ قد ینفصل من الكامیرا.•
لمزید من التفاصیل، قم بقراءة تعلیمات تشغیل الفالش الخارجي.•
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إعداد وظائف الفالش
 فقط في حالة تركیب فالش خارجي.[تسجیل] بقائمة [فالش]یتوافر •

األنماط القابلة للتطبیق: 

اختر ضبط ُمخَرج الفالش تلقائیًا أو ضبطھ یدویًا.
اختیاري). ویمكن : DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lال یمكن ضبط نمط اإلطالق في حالة استخدام فالش (•

 الرقمیة).Panasonicضبط ھذا النمط في حالة استخدام فالش خارجي ال یستخدم بطاریة (ملحقة ببعض طُُرز كامیرا 

)55(ص  اختر القائمة.1

)]MANUAL[(في حالة اختیار 2
اختر القائمة.

].MENU/SET لتحدید نسبة اإلضاءة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 3
].1/3 بقیم متدرجة قدرھا []1/64[ (إضاءة كاملة) إلى ]1/1[یمكنك تعیین درجة اإلضاءة بدًءا من •

تغییر نمط اإلطالق

[نمط اإلطالق] > [فالش] > [تسجیل]>

]TTL[.تعمل الكامیرا تلقائیًا على ضبط ُمخَرج الفالش

]MANUAL[

، فیمكنك التقاط ]TTL[یعمل ھذا اإلعداد على ضبط درجة لمعان الفالش یدویًا. أما بواسطة إعداد 
الصورة التي ترغب فیھا حتى عند تصویر مشاھد معتمة؛ قد تصبح شدیدة السطوع بفعل الفالش، إذا ما 

اُستخدم إعداد آخر.
] أو غیرھا) على أیقونة الفالش على 1/1، تُعرض نسبة اإلضاءة ([]MANUAL[عند ضبط إعداد •

الشاشة.

[تعدیل الفالش یدویًا] > [فالش] > [تسجیل]>

MENU

MENU
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األنماط القابلة للتطبیق: 

اضبط الفالش كي یتطابق مع التسجیل.
)55(ص  اختر القائمة.

.]TTL[ على [نمط اإلطالق]، وكذلك ضبط ]OFF[ على [فالش] ضمن [السلكي]یمكن ضبط ھذا اإلعداد عند ضبط ¢
قد تكون بعض أنماط الفالش غیر متاحة تبعًا إلعدادات الفالش الخارجي.•

یجري تنشیط الفالش مرتین.
]. وینبغي عدم تحرك الھدف المراد ] أو [یكون الفاصل الزمني بین الفالش األول والثاني أطول في حالة ضبط [

تصویره إال بعد تنشیط الفالش الثاني.
یختلف تأثیر الحد من حمرة العین من شخص آلخر. أیًضا، إذا كان الھدف المراد تصویره بعیدًا عن الكامیرا، أو لم یكن ینظر إلى •

الفالش األول، فقد یؤدي ذلك إلى عدم ظھور التأثیر.

إعدادات الفالش المتاحة من خالل نمط التسجیل∫
تعتمد إعدادات الفالش المتاحة على نمط التسجیل.

غیر متاح)متاح، —::±(

تغییر نمط الفالش

[نمط الفالش] > [فالش] > [تسجیل]>

)[فرض تشغیل الفالش](‰
¢)]RED-EYE[فرض تشغیل/ (

ینشط الفالش في كل مرة بصرف النظر عن ظروف التسجیل.
استخدم ھذا اإلعداد في حالة وجود إضاءة خلف الھدف •

المراد تصویره أو عند التصویر تحت إضاءة مصابیح 
فلورسنت.

)[تزامن بطيء](
¢)]RED-EYE[تزامن بطيء/ (

في حالة التقاط صور في منظر طبیعي بخلفیة مظلمة، فستعمل 
ھذه المیزة على تقلیل سرعة االلتقاط عند تنشیط الفالش. 

ویظھر المنظر الطبیعي ذو الخلفیة مظلمة بشكل أكثر إشراقًا.
استخدم ھذه المیزة عند التقاط صور ألشخاص مواجھین •

لخلفیات مظلمة.
قد یؤدي استخدام سرعة التقاط أقل إلى عدم وضوح •

الصورة. وباستخدام حامل ثالثي القوائم، یمكن تحسین وضوح صورك.

Œ)[فرض إیقاف التشغیل](.ال یتم تنشیط الفالش في أي ظرف من ظروف التسجیل
استخدم ھذه المیزة عند التقاط صور في األماكن التي ال یُسمح فیھا باستخدام الفالش.•

Œ‰نمط التسجیل

AEنمط برنامج 
±±±±± حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط 

 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط 
±——±±نمط التعرض للضوء یدویًا

)67(ص  ].Œ] أو [)، سیجري ضبط الفالش على [ أو في النمط التلقائي الذكي (•
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 الموازن والزوم والفالش.6
سرعة االلتقاط لكل إعداد فالش∫

  (مصباح) في نمط التعرض للضوء یدویًا.B حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاط، وAE ثانیة في نمط 60تبلغ سرعة االلتقاط ھذه ¢
 جزء من الثانیة.1/250عند تنشیط الفالش، تبلغ أعلى سرعة التقاط یمكن اختیارھا •
)، تتغیر سرعة االلتقاط وفقًا للمشھد المحدد. أو في النمط التلقائي الذكي (•

األنماط القابلة للتطبیق: 

عند تصویر أھداف متحركة مثل السیارات، وذلك باستعمال سرعة التقاط منخفضة، تقوم وظیفة تزامن الحاجز الثاني بتنشیط 
الفالش قبل قفل الغالق.

)55(ص  اختر القائمة.

سرعة االلتقاط (بالثانیة)إعداد الفالشسرعة االلتقاط (بالثانیة)إعداد الفالش

‰
 جزء من الثانیة1/8000 إلى 1 جزء من الثانیة1/250 إلى 1/60¢

الضبط على تزامن الحاجز الثاني

[تزامن الفالش] > [فالش] > [تسجیل]>

]1ST[

تزامن الحاجز األول
الطریقة المعتادة عند التقاط الصور باستخدام الفالش.

]2ND[

تزامن الحاجز الثاني
یظھر مصدر الضوء خلف الھدف، وتصبح الصورة دینامیكیة.

.]2ND[ على [تزامن الفالش] بأیقونة الفالش على الشاشة، إذا قمت بضبط ]2nd[یظھر إعداد •
)160(ص  .]OFF[ على [فالش] ضمن [السلكي]یكون ھذا اإلعداد متاًحا فقط في حالة ضبط •
 للتراجع.[تزامن الفالش]في حالة ضبط سرعة التقاط عالیة، قد یتعرض تأثیر •
.]2ND[ على [تزامن الفالش]] في حالة ضبط ] أو [ال یمكنك ضبط [•
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 الموازن والزوم والفالش.6
األنماط القابلة للتطبیق: 

قم بتعدیل درجة إضاءة الفالش عندما تكون الصور الملتقطة بواسطة الفالش ذات تعریض زائد أو تعریض منخفض.

)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET لتحدید مخَرج الفالش، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 2
1/3  بقیم متدرجة تبلغ ]i3 EV[ إلى ]j3 EV[یمكنك إجراء التعدیل بدًءا من • EV.
] للرجوع إلى مخَرج الفالش األصلي.n0اختر [•

األنماط القابلة للتطبیق: 

)55(ص  اختر القائمة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

تعدیل مخَرج الفالش

[تعدیل الفالش] > [فالش] > [تسجیل]>

] على أیقونة الفالش بالشاشة عند تعدیل مستوى الفالش.j] أو [iتُعرض عالمة [•
.]TTL[ على [نمط اإلطالق]، وكذلك ضبط ]OFF[ على [فالش] ضمن [السلكي]یمكن ضبط ھذا اإلعداد فقط عند ضبط •

)160، 155(ص  

تزامن مخَرج الفالش مع تعویض التعرض للضوء

[تعویض التعّرض للضوء التلقائي] > [فالش] > [تسجیل]>

.105ص  للحصول على تفاصیل حول التعرض للضوء، راجع•
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 الموازن والزوم والفالش.6
التقاط صور بواسطة الفالشات الالسلكیة
األنماط القابلة للتطبیق: 

 اختیاري)، : DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lباستخدام الفالشات التي تدعم التسجیل الالسلكي (
یمكنك التحكم في إطالق ثالث مجموعات من الفالشات، والفالش المثبت بقاعدة التوصیل السریع بالكامیرا على نحو منفصل.

 اختیاري) بالكامیرا.: DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lركِّب (1

، ثم ثبِّتھا.RCاضبط الفالشات الالسلكیة على نمط 2
عیّن قناة ومجموعات للفالش الالسلكي.•

تثبیت الفالشات الالسلكیة∫
ضع الفالش الالسلكي؛ بحیث یكون المستشعر الالسلكي المجھز بھ مواجًھا للكامیرا.

یوضح الشكل التالي النطاق التقریبي الذي یمكن التحكم فیھ عندما تلتقط صوًرا، مع اإلمساك الكامیرا أفقیًا. مع العلم بأن النطاق 
القابل للتحكم یختلف باختالف البیئة المحیطة.

 : DMW-FL360Lنطاق التركیب [في حالة تركیب فالش (
مثال لوضعیة الفالشاختیاري)]

.B وA لمحو ظل الھدف الذي ینتج عن فالش Cفي ھذه الوضعیة النموذجیة، یُثبت فالش •
العدد الموصى بھ من الفالشات الالسلكیة لكل مجموعة على حدة ھو ثالثة فالشات أو أقل.•
إذا كان الھدف قریبًا للغایة، فقد یؤثر الفالش التنبیھي على درجة التعرض للضوء.•

، أو خفضت الُمخَرج بواسطة ناشر ضوئي أو منتج مشابھ، فسیجري الحد من التأثیر.]LOW[ على [ضوء االتصال]إذا ضبطت 

5m

5m
7m

7m

50°50°
50°50°

30°30°
30°30°

A
B

C
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 الموازن والزوم والفالش.6
)55(ص  اختر القائمة.3

].MENU/SET  الختیار أحد العناصر، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 4
] إلطالق فالش تجریبي. .DISPاضغط على زر [•

Aنمط اإلطالق
Bُمخَرج الفالش
Cنسبة اإلضاءة

.]ON[ على  السلكي]FP[ یكون ھذا اإلعداد متاًحا عند ضبط 1 ¢
اختیاري) بالكامیرا.: DMW-FL200Lال یُعَرض ھذا الخیار في حالة تركیب الفالش (2 ¢

[فالش] > [تسجیل]>

.]ON[اختر [السلكي]
.2اختر القناة التي عیّنتھا للفالشات الالسلكیة في الخطوة [قناة السلكیة]
.4انتقل إلى الخطوة [تھیئة السلكیة]

1 ¢[فالش خارجي]

[نمط اإلطالق]
]TTL[:.تعمل الكامیرا تلقائیًا على ضبط الُمخَرج
]AUTO [¢ 2:.یُضبط ُمخَرج الفالش بواسطة الفالش الخارجي
]MANUAL[:.یعمل ھذا اإلعداد على ضبط نسبة اإلضاءة للفالش الخارجي یدویًا
]OFF[:.یصدر الفالش بجانب الكامیرا ضوء اتصال فقط

[تعدیل الفالش]
.]TTL[ على [نمط اإلطالق]یعمل ھذا اإلعداد على ضبط ُمخَرج فالش الكامیرا یدویًا عن ضبط 

[تعدیل الفالش یدویًا]
.]MANUAL[ على [نمط اإلطالق]یعمل ھذا اإلعداد على ضبط نسبة اإلضاءة عند ضبط 

.1/3 بقیم متدرجة قدرھا ]1/128[ (إضاءة كاملة) إلى ]1/1[یمكنك تعیین درجة اإلضاءة بدًءا من •

/]A[مجموعة 
/]B[مجموعة 
]C[مجموعة 

[نمط اإلطالق]
]TTL[:.تعمل الكامیرا تلقائیًا على ضبط الُمخَرج
]AUTO [¢ 1:.تعمل الفالشات الخارجیة تلقائیًا على ضبط الُمخَرج
]MANUAL[:.یعمل ھذا اإلعداد على تعیین نسبة اإلضاءة الفالشات الالسلكیة یدویًا
]OFF[:.لن تنطلق الفالشات الالسلكیة في المجموعة المحددة

[تعدیل الفالش]
.]TTL[ على [نمط اإلطالق]یعمل ھذا اإلعداد على ضبط ُمخَرج الفالشات الالسلكیة یدویًا عند ضبط 

[تعدیل الفالش یدویًا]
.]MANUAL[ على [نمط اإلطالق]یعمل ھذا اإلعداد على ضبط نسبة اإلضاءة بالفالشات الالسلكیة عند ضبط 

.1/3 بقیم متدرجة قدرھا ]1/128[ (إضاءة كاملة) إلى ]1/1[یمكنك تعیین درجة اإلضاءة بدًءا من •
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 الموازن والزوم والفالش.6
 (إطالق الفالش بتكرار فائق السرعة). ویتیح ھذا اإلطالق إجراء FPأثناء التسجیل الالسلكي، یطلق الفالش الخارجي فالش 
التسجیل عن طریق الفالش بسرعة التقاط عالیة.

)55(ص  اختر القائمة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

)55(ص  اختر القائمة.

]HIGH[]/STANDARD/[]LOW[اإلعدادات: 

استخدام اإلعدادات األخرى للتسجیل بواسطة الفالش الالسلكي

 للفالشات الالسلكیةFPتمكین إطالق فالش 

 السلكي]FP[  > [فالش] > [تسجیل]>

ضبط إخراج ضوء االتصال

[ضوء االتصال] > [فالش] > [تسجیل]>
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تسجیل الصور المتحركة .7

تسجیل الصور المتحركة
األنماط القابلة للتطبیق: 

 أو صور متحركة عالیة الدقة بالكامل متوافقة مع MOV أو MP4 بتنسیق 4Kیمكن للكامیرا تسجیل صور متحركة ذات دقة 
. یجري تسجیل الصوت بنمط استریو.AVCHDمعیار 

ابدأ التسجیل بالضغط على زر الصور المتحركة.1
A وقت التسجیل المنقضي
Bوقت التسجیل المتاح 

یمكن تسجیل صور متحركة مالئمة لكل نمط على حدة.•
أثناء تسجیل الصور  Cسیضيء مؤشر حالة التسجیل (باللون األحمر) •

المتحركة.
اترك زر الصور المتحركة بعد الضغط علیھ مباشرة.•
یظھر الوقت المتاح للتسجیل بعرض الوقت المتاح للتسجیل قبل التسجیل وذلك •

استنادًا إلى المساحة الخالیة على البطاقة، في حین یظھر الوقت المتبقي للتسجیل 
المتواصل أثناء التسجیل.

•h ،ساعة :m ،دقیقة :sثانیة :

أوقف التسجیل بالضغط على زر الصور المتحركة مرة أخرى.2

 المحددة؛ أما في األنماط األخرى، فیجري ISOفي نمط الفیلم اإلبداعي، یجري تسجیل الصور المتحركة بدرجة الحساسیة للضوء •
] (فیما یتعلق بالصور المتحركة).AUTOتسجیل تلك الصور باستخدام [

بإمكانك عرض وقت التسجیل المتاح قبل إجراء التسجیل في نمط الفیلم اإلبداعي. كما یمكن عرضھ في األنماط األخرى بضبط •
.]ON[ على )231(ص  [عرض أولویة الفیدیو]

عندما یكون إعداد نسبة األبعاد مختلفًا فیما بین الصور الثابتة والمتحركة، فإن زاویة المشاھدة تتغیر في بدایة تسجیل الصور المتحركة.•
]، تظھر زاویة المشاھدة أثناء تسجیل الصور ) على [[الشاشة / العرض] ([مخصص] بقائمة [منطقة التسجیل]عند ضبط 
المتحركة.

قد یجري تسجیل صوت تشغیل الزوم أو األزرار عند استخدام أّيٍ منھا أثناء تسجیل الصور المتحركة.•
تختلف الوظائف المتاحة عند تسجیل الصور المتحركة باختالف العدسة المستخدمة، وقد یجري تسجیل الصوت الناتج عن تشغیل •

العدسة.

1m3737s1m37s
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 تسجیل الصور المتحركة.7
)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[جودة التسجیل] الختیار 3/4اضغط على 2
.)240(ص  [تردد النظام] و[صیغة التسجیل]تختلف العناصر المتاحة اعتمادًا على •
.)]4:3[متغیر( متاًحا في حالة ضبط [جودة التسجیل]ال یكون إعداد •

ب ما یلي:• إذا كان صوت التشغیل الصادر من جراء الضغط على زر الصور المتحركة إلنھاء التسجیل یُزعجك، فجّرِ
م الجزء األخیر من الصورة المتحركة باستخدام – ل الصورة المتحركة لمدة أطول بثالث ثواني تقریبًا، ثم قسِّ [تقسیم الفیدیو]سّجِ

.[عرض] بقائمة )261(ص  
)320(ص  اضبط الكامیرا على نمط الفیلم اإلبداعي، واستخدم جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري) لتسجیل صور متحركة.–

وفقًا لنوع البطاقة، قد تظھر إشارة وصول البطاقة لفترة قصیرة بعد تسجیل صور متحركة. وال یمثل ھذا خلالً ما.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال یمكن تسجیل الصور المتحركة في الحاالت التالیة.•

)نمط التحكم اإلبداعي ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[التصویر البطيء]استخدام –
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –

ضبط التنسیق والحجم ومعدل اإلطارات

[صیغة التسجیل] > [صور متحركة] >

]AVCHD[.یعد تنسیق البیانات ھذا مناسبًا للعرض على شاشة تلفزیون عالي الدقة أو جھاز مشابھ
]MP4[.یعد تنسیق البیانات ھذا مالئًما للعرض على شاشة كمبیوتر أو جھاز مماثل

]MP4 (LPCM)[ تنسیق بیاناتMP4.لتحریر الصور 
]MOV[.تنسیق البیانات لتحریر الصور
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 تسجیل الصور المتحركة.7
]AVCHD[في حالة اختیار 

¢ 1AVCHD Progressive
 إطار/ثانیة29.97إخراج المستشعر: 2 ¢
 إطار/ثانیة25.00إخراج المستشعر: 3 ¢

]MP4[في حالة اختیار 

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]FHD/28M/60p [¢ 1

 ھرتز59.94
)NTSC(

1920 k 108059.94p28 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/17M/60i[1920 k 108059.94i17 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/24M/30p[1920 k 108059.94i ¢ 224 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/24M/24p[1920 k 108023.98p24 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/28M/50p [¢ 1

 ھرتز50.00
)PAL(

1920 k 108050.00p28 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/17M/50i[1920 k 108050.00i17 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/24M/25p[1920 k 108050.00i ¢ 324 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]4K/100M/30p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

3840 k 216029.97p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/100M/24p[3840 k 216023.98p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/28M/60p[1920 k 108059.94p28 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/20M/30p[1920 k 108029.97p20 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/24M/24p[1920 k 108023.98p24 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/100M/25p[

 ھرتز50.00
)PAL(

3840 k 216025.00p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/28M/50p[1920 k 108050.00p28 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/20M/25p[1920 k 108025.00p20 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]FHD/24M/24p[24.00ھرتز 
)CINEMA(1920 k 108024.00p24 میجابت في 

 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة
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]MP4 (LPCM)[ ،]MOV[في حالة اختیار 

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]C4K/10bit/150M/24p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

4096 k 216023.98p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]C4K/8bit/100M/24p[4096 k 216023.98p100 میجابت 
 طویلGOPبت8 /4:2:0في الثانیة

]4K/8bit/150M/60p[3840 k 216059.94p150 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]4K/10bit/150M/30p[3840 k 216029.97p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]4K/8bit/100M/30p[3840 k 216029.97p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]4K/10bit/150M/24p[3840 k 216023.98p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]4K/8bit/100M/24p[3840 k 216023.98p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/60p[1920 k 108059.94p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/30p[1920 k 108029.97p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/24p[1920 k 108023.98p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]4K/8bit/150M/50p[

 ھرتز50.00
)PAL(

3840 k 216050.00p150 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]4K/10bit/150M/25p[3840 k 216025.00p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]4K/8bit/100M/25p[3840 k 216025.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/50p[1920 k 108050.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/25p[1920 k 108025.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]C4K/10bit/150M/24p[

 ھرتز24.00
)CINEMA(

4096 k 216024.00p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]C4K/8bit/100M/24p[4096 k 216024.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]4K/10bit/150M/24p[3840 k 216024.00p150 میجابت 
 طویلGOPبت10/ 4:2:2في الثانیة

]4K/8bit/100M/24p[3840 k 216024.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة

]FHD/8bit/100M/24p[1920 k 108024.00p100 میجابت 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0في الثانیة
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حول توافق الصور المتحركة المسجلة∫
إذا كانت الصور المتحركة  مالئمة ألجھزة العرض المخصصة لھا، فقد تصبح جودة الصورة أو الصوت ضعیفة، أو قد ال 

تعرض معلومات التسجیل على نحو صحیح في حالة عرض الصور المتحركة، أو قد یتعذر عرضھا من األساس. فإذا واجھت 
ھذه المشكالت، یرجى عرض الصور بواسطة ھذه الكامیرا.

] أو FHD/24M/30p] أو [FHD/28M/50p] أو [FHD/28M/60pلعرض الصور المتحركة المسجلة بدقة [•
]FHD/24M/25p] أو [FHD/24M/24p بتنسیق []AVCHD[ بواسطة جھاز آخر، أو نقلھا إلى جھاز آخر، ستكون بحاجة إلى 

.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO" متوافق، أو جھاز كمبیوتر المثبت علیھ برنامج Blu-rayمسجل أقراص 
مشاھدة ، راجع "[جودة التسجیل]] ضمن C4K] أو [4Kللحصول على معلومات حول الصور المتحركة المسجلة مع ضبط الحجم على [•

.307ص  " في على جھاز كمبیوتر أو مسجل4K على تلفزیون/ حفظ صور متحركة ذات دقة 4Kصور متحركة ذات دقة 
 بت مخصصة للتحریر على جھاز كمبیوتر مستخدم إلنتاج الفیدیو. وھكذا تكون ھذه الصور 10/ 4:2:2الصورة المتحركة ذات تنسیق •

.Panasonicغیر مدعومة بواسطة أجھزة التلفزیون والمسجالت والمشغالت من إنتاج شركة 

"، یتغیر معدل البت تلقائیًا وفقًا VBRكلما زادت قیمة "معدل البت"، زادت جودة الصورة. وبما أن الكامیرا تستخدم طریقة تسجیل "•
للھدف المراد تصویره. ونتیجةً لذلك، یقل وقت التسجیل في حالة تسجیل ھدف سریع الحركة.

 في نمط التحكم اإلبداعي، یتعذر علیك اختیار العناصر المستخدمة في الصور المتحركة ذات دقة [صور مصغرة]عندما یجري اختیار •
4K بت.10/ 4:2:2 أو الصور المتحركة

UHS Speed Class، استخدم بطاقة 4K أو ]MOV[ أو ]MP4 (LPCM)[لتسجیل صورة متحركة بتنسیق • .)30(ص  3
 بسرعات تركیز تلقائیة منخفضة. وقد یكون من الصعب التركیز على 4Kلضمان إجراء تركیز دقیقة للغایة، یجري تسجیل صور •

الھدف بواسطة التركیز التلقائي، وال یمثل ھذا خلالً ما.
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األنماط القابلة للتطبیق: 

.[صور متحركة] في قائمة ]AF[تركیز متواصل ، وإعداد )88(ص  یتغیر التركیز تبعًا إلعداد وضع البؤرة

]، إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا أثناء تسجیل صورة متحركة، AFC أو []AFF[ أو ]AFS[في حالة ضبط نمط التركیز على •
فستعمل الكامیرا على إعادة تعدیل التركیز.

اعتمادًا على ظروف التسجیل، أو العدسة المستخدمة، قد یجري تسجیل الصوت الناتج عن تشغیل العدسة عند تشغیل التركیز التلقائي •
أثناء تسجیل صورة متحركة.

، إذا كان صوت التشغیل یمثل مصدر ]OFF[ على [صور متحركة] بقائمة ]AF[تركیز متواصل ویوصى بإجراء التسجیل بضبط 
إزعاج لك؛ لتجنب تسجیل التشویش الناجم عن تشغیل العدسة.

قد یستغرق إجراء التركیز بعض الوقت عند تشغیل الزوم أثناء تسجیل الصور المتحركة.•

األنماط القابلة للتطبیق: 

)]AF[تركیز متواصل كیفیة ضبط التركیز عند تسجیل صورة متحركة (

وصف اإلعدادات]AF[تركیز متواصل نمط التركیز

]AFS[/]AFF[/
]AFC[

]ON[.تعمل الكامیرا تلقائیًا على االحتفاظ بالتركیز على األھداف أثناء التسجیل
]OFF[.تحتفظ الكامیرا بموضع التركیز في بدایة التسجیل

]MF[]ON[/]OFF[.101(ص  یمكنك إجراء التركیز یدویًا(

)(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ تخصیص إعدادات عملیة التركیز التلقائي لتسجیل الصور المتحركة (

(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ  > [صور متحركة] >

]ON[.یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صور متحركة باستخدام إعدادات عملیة التركیز التلقائي المخصصة

]OFF[.یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صور متحركة باستخدام إعدادات عملیة التركیز التلقائي االفتراضیة

]SET[

]AF[سرعة 
یتیح ھذا اإلعداد ضبط السرعة التي یتحرك بھا التركیز أثناء التركیز التلقائي.

]: یتحرك التركیز بسرعة أعلى.rناحیة [
]: یتحرك التركیز بسرعة أبطأ.sناحیة [

]AF[حساسیة 

یتیح ھذا اإلعداد ضبط درجة حساسیة التتبع للتركیز التلقائي.
]: عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف بدرجة كبیرة، تعمل الكامیرا rناحیة [

في الحال على إعادة تعدیل التركیز.
]: عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف بدرجة كبیرة، تنتظر sناحیة [

الكامیرا قلیالً قبل إعادة ضبط التركیز.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

]OFF[ على ]AF[تركیز متواصل عند ضبط –

MENU
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األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك تسجیل صور ثابتة أثناء تسجیل صورة متحركة. (التسجیل المتزامن)

أثناء تسجیل الصور المتحركة، اضغط على زر الغالق إلى آخره لتسجیل 
صورة ثابتة.

یُعرض مؤشر التسجیل المتزامن أثناء تسجیل الصور الثابتة.•
 یعمل باللمس.)53(ص  تتوفر أیًضا إمكانیة التسجیل بوظیفة مغالق•

ضبط نمط أولویة الصور المتحركة أو أولویة الصور الثابتة∫

األنماط القابلة للتطبیق: 

)55(ص  اختر القائمة.

تسجیل الصور الثابتة أثناء تسجیل الصور المتحركة

[نمط التصویر في التسجیل] > [صور متحركة] >

][
)[أولویة الفیلم](

 للصور المتحركة.[جودة التسجیل]سیجري تسجیل الصور بواسطة حجم الصور المحدد بواسطة إعداد •
].] أو [] أو [ على [[جودة] فقط عند ضبط JPEGیجري تسجیل صور بتنسیق •

.)[A] [جودة]]، ستُسّجل الصور الثابتة في (عند ضبط الجودة على [
 صورة ثابتة أثناء تسجیل الصورة المتحركة.80یمكن تسجیل ما یصل إلى •

 صور)20: ما یصل إلى [جودة التسجیل]] ضمن 4K(صورة متحركة ذات حجم [

][
)[أولویة الصورة](

سیتم تسجیل الصور بالجودة والحجم المعینین.•
ستعتم الشاشة أثناء تسجیل الصور المتحركة؛ حیث سیجري حینئٍذ تسجیل صورة ثابتة من الصورة •

المتحركة، وال یجري تسجیل الصوت.
 صورة ثابتة أثناء تسجیل الصورة المتحركة.20یمكن تسجیل ما یصل إلى •

 صور)10: ما یصل إلى [جودة التسجیل]] ضمن 4K(صورة متحركة ذات حجم [

].16:9سیجري ضبط نسبة أبعاد الصورة على [•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

) [أولویة الصورة]] ( (في حالة ضبط [[جودة التسجیل]] ضمن 24pعندما یُضبط معدل اإلطارات للصور المتحركة على [–
فقط)

]C4K على [[جودة التسجیل]ضبط –
) فقط)[أولویة الصورة]] ( (في حالة ضبط [6K/4Kعند ضبط وضع المحرك على صورة –
 فقط)[أولویة الصورة]]  (في حالة ضبط [[صور متحركة] من قائمة [محول تبعید ممتد]عند استخدام –

131313
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األنماط القابلة للتطبیق: 

وتعمل الكامیرا تلقائیًا على تسجیل رمز الوقت أثناء تسجیل الصور المتحركة.
 على [صیغة التسجیل]ال تُسّجل رموز الوقت على الصور المتحركة المسجلة مع ضبط •

]MP4[.

ضبط طریقة التسجیل لرمز الوقت

[رمز الوقت] > [صور متحركة] >

یتیح ھذا اإلعداد عرض رمز الوقت أو عدم عرضھ على شاشة التسجیل/العرض.[عرض رمز الوقت]

[العد التصاعدي]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط طریقة عد رمز الوقت.
]REC RUN[:

یتیح ھذا اإلعداد عد رمز الوقت أثناء تسجیل الصور المتحركة فقط.
]FREE RUN[:

یتیح ھذا اإلعداد عد رمز الوقت حتى في حالة عدم التسجیل (بما في ذلك إیقاف تشغیل الكامیرا).

 في الحاالت التالیة.]REC RUN[یتم ضبط اإلعداد على •
[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –

[قیمة رمز الوقت]

یتیح ھذا اإلعداد تعیین نقطة البدایة (وقت البدء) لرمز الوقت.
:[إعادة الضبط]

 (الساعة: الدقیقة: الثانیة: اإلطار)00:00:00:00یتیح ھذا اإلعداد الضبط على 
:[اإلدخال الیدوي]

یتیح ھذا اإلعداد إدخال الساعة والدقیقة والثانیة واإلطار یدویًا.
:[الوقت الحالي]

.00یتیح ھذا اإلعداد ضبط الساعة والدقیقة والثانیة على الوقت الحالي، وكذلك ضبط اإلطار على 

[نمط رمز الوقت]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط طریقة تسجیل رمز الوقت.
]DF[:(إسقاط اإلطار) 

تعمل الكامیرا على تعدیل الفارق بین الوقت المسجل ورمز الوقت.
)00:00:00.00یُفصل بین الثواني واإلطارات بواسطة ".". (مثال: •
]NDF[:(بدون إسقاط إطار) 

یتیح ھذا اإلعداد تسجیل رمز الوقت دون إسقاط اإلطار.
)00:00:00:00یُفصل بین الثواني واإلطارات بواسطة ":". (مثال: •

 في الحاالت التالیة.]NDF[یتم ضبط اإلعداد على •
]24.00Hz (CINEMA)[ أو ]50.00Hz (PAL)[ على [تردد النظام]ضبط –
[جودة التسجیل]] ضمن 24pعندما یُضبط حجم الصور المتحركة على [–

]HDMI[مخرج رمز الوقت ل 

.HDMIیتیح ھذا اإلعداد إنشاء رمز وقت للصور التي یجري إخراجھا عبر 

 فقط في نمط الفیلم اإلبداعي.]HDMI[مخرج رمز الوقت ل یمكن ضبط •
، وإخراج مقاطع الفیدیو التي ال تتضمن رموز وقت (مثال: عندما یُضبط HDMIفي حالة استخدام مخرج •

)، لن یجري إخراج رمز وقت.]MP4[ على [صیغة التسجیل]إعداد 
قد تصبح شاشة الجھاز سوداء اعتمادًا على نوع الجھاز المتصل.•

TC 00:01:30:00TC 00:01:30:00
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HDMIحاالت إخراج رمز وقت عبر مخرج ∫
 فقط في حالة توافر الظروف التالیة.HDMIیجري إخراج رمز وقت على ھیئة فیدیو عبر مخرج 

األنماط القابلة للتطبیق: 

اعرض مستوى المیكروفون على شاشة التسجیل.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 
.]ON[ على [عرض مستوى مایك]، یجري ضبط ]OFF[ على [محدد مستوى المایك]عند ضبط •

األنماط القابلة للتطبیق: 

دیسبل).i6دیسبل إلى j12 مستویات مختلفة (19یعمل ھذا اإلعداد على تعدیل مستوى إدخال الصوت على 

قیم الدیسبل المعروضة تقریبیة.•

األنماط القابلة للتطبیق: 

تعمل الكامیرا على تعدیل مستوى دخل الصوت تلقائیًا، بالحد من تشویش الصوت (ضجیج قرقعة) عندما یكون مستوى الصوت 
مرتفعًا للغایة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

أثناء التسجیل
.]ON[ على ]HDMI[مخرج رمز الوقت ل عند ضبط •
في نمط الفیلم اإلبداعي.•
 أو ]AVCHD[ على [صیغة التسجیل]ضبط •

]MP4 (LPCM)[ أو ]MOV[

أثناء العرض
.]ON[ على ]HDMI[مخرج رمز الوقت ل عند ضبط •
في حالة تشغیل صورة متحركة مسجلة بواسطة نمط الفیلم •

اإلبداعي.
 ]TV[توصیل شاشة   ضمن  (العرض)]HDMI[نمط عند ضبط •

].AUTOعلى [

عرض/إعداد مستوى دخل الصوت

[عرض مستوى مایك]

[عرض مستوى مایك] > [صور متحركة] >

[ضبط مستوى مایك]

[ضبط مستوى مایك] > [صور متحركة] >

[محدد مستوى المایك]

[محدد مستوى المایك] > [صور متحركة]>
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األنماط القابلة للتطبیق: 

ل صوًرا متحركة وصوًرا ثابتة مع طباعة تواریخ التسجیل علیھا. سّجِ
ال یمكنك حذف تواریخ التسجیل بعد طباعتھا.•

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

.[ضبط الساعة]یجري تسجیل تواریخ التسجیل استنادًا إلى إعداد •
یجري تسجیل عرض تاریخ التسجیل أسفل یسار الشاشة.•

)[تسجیل الطابع الزمني]تسجیل صور مع طباعة تواریخ التسجیل علیھا (

[تسجیل الطابع الزمني] > [صور متحركة] >

.RAW وصور ذات تنسیق 6K/4Kال یجري تسجیل تواریخ التسجیل على ملفات لقطات متالحقة ذات دقة •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –
)]4:3[متغیر(عند ضبط –
[أشرطة اللون]عند ضبط –

10:00:00:00 2017. 12. 01 
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 تسجیل الصور المتحركة.7
األنماط القابلة للتطبیق: 

عرض أشرطة اللون/إصدار نغمة اختبار.
)55(ص  اختر القائمة.1

ستُعرض أشرطة اللون، وسیجري إصدار نغمة اختبار.•
دیسبل) عن طریق تدویر s20دیسبل وs18دیسبل وs12یمكنك تعیین مستوى نغمة االختبار من بین ثالثة خیارات (•

قرص التحكم.
إذا ضغطت على زر الصور المتحركة، فسیجري تسجیل أشرطة اللون ونغمة االختبار على ھیئة صور متحركة.•

] للخروج من القائمة.MENU/SETاضغط على [2

عرض أشرطة اللون/إصدار نغمة اختبار

[أشرطة اللون] > [صور متحركة] >

]SMPTE[]EBU[]ARIB[

ARIBأشرطة اللون متوافقة مع EBUأشرطة اللون المتوافقة مع SMPTEأشرطة اللون المتوافقة مع 

قد تختلف درجة اإلضاءة وتدرج اللون اللذین یظھران على شاشة الكامیرا ومحدد المنظر المزود بھا عن اإلعدادین ذاتیھما على جھاز •
آخر، كشاشة خارجیة.

فتحقق من جودة الصورة النھائیة على جھاز آخر، كشاشة خارجیة.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

 المباشر]4K[قص عند ضبط –
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 تسجیل الصور المتحركة.7
تسجیل صور متحركة في نمط الفیلم اإلبداعي
نمط التسجیل: 

 یدویًا، ثم تسجیل الصور المتحركة.ISOمن الممكن تغییر فتحة الضوء وسرعة االلتقاط ودرجة الحساسیة للضوء 
یمكنك تسجیل الصورة المتحركة مع إضافة تأثیرات كما یلي:

].[اضبط قرص تحدید النمط على1

)55(ص  اختر القائمة.2

 أو  أو عملیة تغییر قیمة فتحة الضوء أو سرعة االلتقاط ھي ذاتھا العملیة المتبعة لضبط قرص تحدید النمط على •
. أو 

176ص  التسجیل بحركة بطیئة أو سریعة ([معدل اإلطار المتغیر])
178ص  نقل موضع التركیز إلى موضع مسجل على نحو سلس ([انتقال التركیز])

179ص   المباشر])4Kتسجیل صور متحركة بالحركة االستعراضیة والزوم مع االحتفاظ بموضع ثابت للكامیرا ([قص 

P /[[A] /[S] /[M] [> [وضع تعریض ضوئي] > [فیلم مبتكر] >

من الممكن أیًضا عرض شاشة االختیار عن طریق لمس أیقونة نمط التسجیل في شاشة 
التسجیل.

MENU
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اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) لبدء التسجیل.3
قد یجري تسجیل صوت تشغیل الزوم أو األزرار عند استخدام أّيٍ منھا أثناء تسجیل الصور المتحركة.•

یتیح استخدام أیقونات اللمس تشغیالً صامتًا أثناء تسجیل الصور المتحركة.

اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) مرة أخرى إلیقاف التسجیل.4

ISO [AUTO]تغییر إعدادات درجة الحساسیة للضوء ∫
.ISO  [AUTO]اضبط الحدین األقصى واألدنى لدرجة الحساسیة للضوء 

].المس أیقونة [1
أیقونة اللمس.2

: الزوم

: قیمة فتحة الضوء

: سرعة االلتقاط

: تعویض التعرض للضوء

/الكسب (دیسبل)ISO: درجة الحساسیة للضوء /
)185(ص  

: تعدیل مستوى صوت المیكروفون

اسحب الشریط المنزلق إلجراء الضبط.3

]: تغییر اإلعداد ببطء]/[[

]: تغییر اإلعداد بسرعة/[][

 التي تقع ضمن النطاق التالي.ISOیمكنك باستخدام نمط الفیلم اإلبداعي تعیین قیمة درجة الحساسیة للضوء •
)   ممتد]ISO [ ] في حالة ضبط 12800] إلى [100] ([12800] على [200 ،[[AUTO]نطاق القیمة: –
 ضمن ]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ ] (في حالة ضبط ISO  [AUTO]] :6400الحد األقصى إلعداد درجة الحساسیة للضوء –

)[AUTO] على  (فیدیو)]ISO[حساسیة 

 (فیدیو)]ISO[حساسیة  > [صور متحركة] >

]ISO[]200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]ISO[]AUTO] /[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

F

SS

ISOGAIN
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؛ مما یعمل على ضغط األجزاء ذات التعریض الزائد للضوء إلتاحة [إسلوب الصورة] في ]709[إعجاب یتسنى لك استخدام 
التسجیل بواسطة الحد األدنى من التشبع في نمط الفیلم اإلبداعي.

].[اضبط قرص تحدید النمط على1
)55(ص  اختر القائمة.2

].Fn2، ثم اضغط على زر []709[إعجاب  الختیار 2/1اضغط على 3
].MENU/SET الختیار إلعداد نمط الركبة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 4

إجراء التسجیل بالحد األدنى من التشبع باللون األبیض عن طریق ضغط األجزاء ذات التعریض الزائد للضوء 
(الركبة)

[إسلوب الصورة] > [صور متحركة] >

یعمل ھذا اإلعداد على ضبط مستوى الضغط لألجزاء ذات التعریض الزائد للضوء تلقائیًا.[تلقائي]

[یدوي]

یتیح لك ھذا اإلعداد ضبط نقطة الركبة الرئیسیة وانحدار الركبة الرئیسیة یدویًا.
 إلجراء الضبط.2/1 الختیار العناصر، ثم اضغط على 3/4اضغط على 

]POINT] ،(نقطة الركبة الرئیسیة) [SLOPE(انحدار الركبة الرئیسیة) [
أِدر القرص األمامي لضبط نقطة الركبة الرئیسیة، وأِدر القرص الخلفي لضبط انحدار الركبة الرئیسیة.•
یمكن تعیین القیم في النطاقات التالیة:•

107 إلى 80نقطة الركبة الرئیسیة: –
99 إلى 0انحدار الركبة الرئیسیة: –

s[إیقاف]

 المالئمة للصورة المتحركة[إسلوب الصورة]إعدادات 
 مالئمین [إسلوب الصورة] ضمن [فیدیو شبیھ بالسینما] و [نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما]، یعد تأثیرا ]709[إعجاب باإلضافة إلى 

للصورة المتحركة.
.208ص  ، راجع[إسلوب الصورة]للحصول على تفاصیل حول •
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یمكنك تعیین معدل اإلطارات للتسجیل.

الصور البطیئة الحركة (التسجیل البطيء)
.[جودة التسجیل]اضبط معدل إطارات یسمح بعدد إطارات أكثر من التي یتیحھا معدل اإلطارات في 

]، وسّجلت صورة متحركة، یمكن الحصول على تأثیر التصویر 48] على [FHD/8bit/100M/24pمثال: إذا ضبطت [
.1/2البطيء بمعدل 

الصور السریعة الحركة (التسجیل السریع)
.[جودة التسجیل]اضبط معدل إطارات یسمح بعدد إطارات أقل من التي یتیحھا معدل اإلطارات في 

]، وسّجلت صورة متحركة، یمكن الحصول على تأثیر التصویر 12] على [FHD/8bit/100M/24pمثال: إذا ضبطت [
.2kالسریع بمعدل 

.[جودة التسجیل] و [صیغة التسجیل]یمكن إجراء التسجیل بواسطة معدل إطارات متغیر مع ضبط اإلعدادات التالیة في •

)[معدل اإلطار المتغیر]التسجیل بحركة بطیئة أو سریعة (

[جودة التسجیل][تردد النظام][صیغة التسجیل]

]AVCHD[
]59.94Hz (NTSC)[]FHD/24M/30p[

]FHD/24M/24p[
]50.00Hz (PAL)[]FHD/24M/25p[

]24.00Hz (CINEMA)[s

]MP4[s

]MP4 (LPCM)[
]MOV[

]59.94Hz (NTSC)[

]4K/8bit/100M/30p[
]4K/8bit/100M/24p[
]FHD/8bit/100M/60p[
]FHD/8bit/100M/30p[
]FHD/8bit/100M/24p[

]50.00Hz (PAL)[
]4K/8bit/100M/25p[
]FHD/8bit/100M/50p[
]FHD/8bit/100M/25p[

]24.00Hz (CINEMA)[
]C4K/8bit/100M/24p[

]4K/8bit/100M/24p[
]FHD/8bit/100M/24p[
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 تسجیل الصور المتحركة.7
].[اضبط قرص تحدید النمط على1
)176(ص  .[معدل اإلطار المتغیر]اختر عنصًرا یدعم إعداد 2

.[معدل اإلطار المتغیر] إعداد ]MP4[ال یدعم تنسیق •

 على الشاشة.[معدل اإلطار المتغیر متوفر] على ھیئة [معدل اإلطار المتغیر]یُشار إلى العناصر المتاحة للتسجیل بواسطة •
)55(ص  اختر القائمة.3

 لتحدید معدل اإلطارات التي ستسجل بھ الھدف.2/1اضغط على 4
 على [جودة التسجیل]] مع ضبط 60]  ([180] إلى [2یمكنك تحدید قیمة من بین [•

]4K] على [جودة التسجیل]] مع ضبط 48]، و [C4K/8bit/100M/24p].(
، یمكنك ضبط معدل ]AVCHD[ مضبوطًا على [صیغة التسجیل]عندما یكون إعداد •

 إطار في الثانیة".60fps"  60إطارات یتضمن عدد إطارات أكبر من 
].MENU/SETاضغط على زر [5

[صیغة التسجیل] > [صور متحركة] >

[جودة التسجیل] > [صور متحركة] >

]ON[ > [معدل اإلطار المتغیر] > [فیلم مبتكر] >

ال یعمل التركیز التلقائي.•
.[جودة التسجیل]ال یجري تسجیل الصوت عندما یكون معدل اإلطارات مختلفًا عن المعدل المتاح ضمن •
 إطاًرا في الثانیة، فقد تنخفض جودة الصورة.60إذا ضبطت معدل إطارات یتضمن عدد إطارات أكبر من •
)، ثم ضغطت على زر الوظیفة [العملیة] ([مخصص] بقائمة )60(ص  ]Fn[ضبط زر  إلى [معدل اإلطار المتغیر]إذا عیّنت •

المخصص، فستُعرض شاشة إعداد معدل اإلطارات.
في حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز، ال یمكن ضبط التركیز بواسطة التركیز الیدوي.•
 بجھاز خارجي، أو لتصدیر الصور المتحركة إلیھ، تحتاج إلى مسجل أقراص [معدل اإلطار المتغیر]لعرض صور متحركة مسجلة •

Blu-ray متوافق، أو جھاز كمبیوتر مثبت علیھ برنامج PHOTOfunSTUDIO.
یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم.•
، سیبدو عرض وقت التسجیل للصور المتحركة أعلى یمین [معدل اإلطار المتغیر]عندما تعرض صورة متحركة مسجلة بواسطة •

الشاشة مختلفًا عن الوقت الذي یظھر أثناء عرض الصور المتحركة العادي.
]: زمن العرض الفعلي[
]: الوقت الفعلي المنقضي الذي جرى خاللھ تسجیل الصور المتحركة[

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[إعدادات الفلتر] ضمن [مؤثر الفلتر]في حالة ضبط أحد تأثیرات التصویر في –
 المباشر]4K[قص عند ضبط –

MENU
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MENU
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 تسجیل الصور المتحركة.7
تعمل الكامیرا على نقل التركیز من الموضع الحالي إلى الموضع المسبق التسجیل.
].[اضبط قرص تحدید النمط على1
)55(ص  اختر القائمة.2

].اضغط على [3
].MENU/SET لتحدید موضع التركیز، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 4
اضبط موضع التركیز.5

)101(ص  تتماثل ھذه العملیة تماًما مع عملیة التركیز الیدوي.•
].MENU/SETاضغط على زر [6

ر الخطوات من • .4 حتى 2لتخصیص مواضع التركیز إلى عناصر أخرى، كّرِ
اضبط العناصر التالیة حسبما تقتضي الحاجة.•

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[بدء] الختیار 3/4اضغط على 7
]، یمكنك العودة إلى شاشة التسجیل. .DISPإذا ضغطت على زر [•

اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) لبدء التسجیل.8
، سیبدأ نقل التركیز في حالة بدء تسجیل صورة [تسجیل انتقال التركیز]إذا فعَّلت •

متحركة.
POSالمس [9 POS] أو [1 POS] أو [2 ] لبدء عملیة نقل التركیز.3

 لتحدید الموضع، ثم الضغط 2/1یمكنك إجراء العملیة ذاتھا بالضغط على زر •
].MENU/SETعلى زر [

.B وموضع التركیز المسجل A موضع التركیز الحالي MFیعرض دلیل •
] إلنھاء نقل التركیز.اضغط على [•

اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) مرة أخرى إلیقاف التسجیل.10

)[انتقال التركیز]نقل موضع التركیز إلى موضع مسجل على نحو سلس (

 > [ضبط بؤرة تركیز] > [انتقال التركیز] > [فیلم مبتكر] >
]POS 1 /[[POS 2] /[POS 3]

[سرعة انتقال التركیز]
یعمل ھذا اإلعداد على ضبط سرعة حركة التركیز.

]SH /[[H] /[M] /[L]/]SL[
 (بطیئة)]SL[] (سریعة) إلى SHسرعة الحركة: [•

یعمل ھذا اإلعداد على بدء نقل التركیز في حالة بدء التسجیل.[تسجیل انتقال التركیز]
]POS 1 /[[POS 2] /[POS 3]/]OFF[

یتیح ھذا اإلعداد تعیین وقت االنتظار قبل بدء نقل التركیز.[انتظار انتقال التركیز]
]10SEC[/]5SEC[/]OFF[

MENU
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 تسجیل الصور المتحركة.7
 إلى دقة عالیة بالكامل، یتسنى لك تسجیل صورة متحركة تجري تدویرھا 4Kبقص الصورة المتحركة من زاویة مشاھدة 
وتقریبھا/إبعادھا أثناء ضبط الكامیرا في موضع محدد.

].FHDیتغیر حجم الصور المتحركة تلقائیًا إلى نمط [•
امسك الكامیرا بإحكام أثناء التسجیل.•

].[اضبط قرص تحدید النمط على1
)55(ص  اختر القائمة.2

اضبط إطار بدایة القص.3
Aإطار بدایة القص

في حالة ضبط اإلعدادات ألول مرة، یُعرض إطار بدایة القص بحجم •
1920 k 1080 بعد تعیین إطار بدایة القص وإطار نھایتھ، سیُعرض إطار البدایة) .

وإطار النھایة الذي عینتھ للتو.)
ستحتفظ الكامیرا بموضع اإلطار وحجمھ حتى بعد إیقاف تشغیل الكامیرا.•

سیؤدي القیام بأّيٍ من ھذه العملیات إلى إلغاء إعدادات موضع التركیز. الستخدامھا مرة أخرى، أعد تسجیل مواضع التركیز.•
استخدام مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا–
عملیة الزوم–
تغییر نمط التركیز–

تغییر نمط التسجیل–
استبدال العدسة–

احتفظ بالمسافة ذاتھا بین الكامیرا والھدف بعد ضبط موضع التركیز.•
تختلف سرعة تحریك التركیز بحسب العدسة المستخدمة.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –
 المباشر]4K[قص عند ضبط –
[أشرطة اللون]عند ضبط –
].AFCفي حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل ال تدعم نمط التركیز [–

) المباشر]4K[قص تسجیل صور متحركة بالحركة االستعراضیة والزوم مع االحتفاظ بموضع ثابت للكامیرا (

تقریبتدویر

]40SEC[/]20SEC[ >  المباشر]4K[قص  > [فیلم مبتكر] > MENU
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ر الخطوة 4 ، ثم عیّن إطار نھایة القص.3كّرِ
Bإطار نھایة القص

].šیتغیر إعداد نمط التركیز التلقائي إلى [•
(العین المراد التركیز علیھا غیر محددة.)

اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) لبدء التسجیل.5
Cوقت التسجیل المنقضي
Dوقت التشغیل المعین

ر زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) فوًرا بعد الضغط علیھ.• حّرِ
عندما ینقضي وقت التشغیل المعین، ینتھي التسجیل تلقائیًا.•

إلنھاء التسجیل قبل اكتمالھ، اضغط على زر الصور المتحركة (أو زر الغالق) مرة 
أخرى.

تغییر موضع إطار القص وحجمھ∫
.4 و3 أثناء عرض شاشة التسجیل، ثم أجِر الخطوتین 2اضغط على زر 

 المباشر]4K[قص إللغاء تسجیل ∫
.2 في الخطوة ]OFF[اضبط ھذا اإلعداد على 

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
تحریك اإلطار.اللمس3/4/2/1

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر بالتقریب 

بین األصابع

تكبیر/تصغیر اإلطار.
 إلى k 1080 1920(نطاق اإلعداد المسموح بھ یتراوح من 

3840 k 2160(.

]DISP. [[أعد ضبط] إعادة موضع اإلطار إلى الوسط وإعادة ضبط حجمھ إلى اإلعداد
االفتراضي.

]MENU/SET[[ضبط].تحدید موضع اإلطار وحجمھ

7s7s7s

20s20s20s
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 المتاحة للتسجیل[جودة التسجیل] و[صیغة التسجیل]إعدادات ∫

[جودة التسجیل][تردد النظام][صیغة التسجیل]
]AVCHD[s

]MP4[

]59.94Hz (NTSC)[]FHD/28M/60p[
]FHD/20M/30p[

]50.00Hz (PAL)[]FHD/28M/50p[
]FHD/20M/25p[

]24.00Hz (CINEMA)[s

]MP4 (LPCM)[
]MOV[

]59.94Hz (NTSC)[
]FHD/8bit/100M/60p[
]FHD/8bit/100M/30p[
]FHD/8bit/100M/24p[

]50.00Hz (PAL)[]FHD/8bit/100M/50p[
]FHD/8bit/100M/25p[

]24.00Hz (CINEMA)[]FHD/8bit/100M/24p[

تُقاس درجة اإلضاءة، ویجري التركیز في وقت بدء القص. وأثناء تسجیل الصور المتحركة، یجري ذلك في إطار القص. ولقفل موضع •
].MF، أو اضبط نمط التركیز على []OFF[ على ]AF[تركیز متواصل التركیز، اضبط 

] (متعدد). إلى [[نمط قیاس السطوع]سیتحول •
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تتیح ھذه القائمة ضبط الوظائف المتوفرة فقط لنمط الفیلم اإلبداعي.

)55(ص  اختر القائمة.

.4:3 بنسبة أبعاد 4Kیمكنك إجراء التسجیل المالئم للعدسة المتغیرة. سیجري تسجیل الصور المتحركة ذات دقة 
)55(ص  .)]4:3[متغیر(حدد تنسیق التسجیل الذي یدعم 1

 غیر متاح.]MP4[ أو ]AVCHD[التسجیل بواسطة تنسیق •
اختر جودة التسجیل.2

[فیلم مبتكر]قائمة 

[فیلم مبتكر] >

)]4:3[متغیر(

]MP4 (LPCM)[/]MOV[ > [صیغة التسجیل] > [صور متحركة] >

)]4:3[متغیر( > [فیلم مبتكر] >

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]4K/A/150M/60p[

 ھرتز59.94
)NTSC(

3328 k 249659.94p150 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/A/100M/30p[3328 k 249629.97p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/A/100M/24p[3328 k 249623.98p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/A/150M/50p[
 ھرتز50.00

)PAL(

3328 k 249650.00p150 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/A/100M/25p[3328 k 249625.00p100 میجابت في 
 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

]4K/A/100M/24p[24.00ھرتز 
)CINEMA(3328 k 249624.00p100 میجابت في 

 طویلGOPبت8/ 4:2:0الثانیة

. ولتحویل مشھد مصور إلى نسبة أبعاد 4:3، استخدم عدسة متغیرة تدعم نسبة األبعاد )]4:3[متغیر(عند إجراء التسجیل بواسطة •
سینمائیة مالئمة للعرض، یلزم توفر برنامج وجھاز متوافقین.

اعتمادًا على العدسة المتغیرة المستخدمة، قد تظھر مشكالت، كتعتیم الجوانب والصور الشبحیة. ویوصى تسجیل صور متحركة •
تجریبیة على نحو مسبق.

في حالة استخدام عدسة متوافقة مع وظیفة مثبت الصورة، قد تعمل وظیفة مثبت الصورة على نحو غیر صحیح. وفي ھذه الحالة، علیك •
)144(ص  بتعطیل وظیفة مثبت الصورة.

MENU

MENU

MENU
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حتى عندما یشغل التسجیل المساحة الخالیة على البطاقة، تواصل الكامیرا التسجیل بحذف األجزاء األقدم من البیانات المسجلة.
 في نمط الفیلم اإلبداعي.]MOV[ أو ]MP4 (LPCM)[ على [صیغة التسجیل]متاح فقط عند ضبط •

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 
) B)، ویقل وقت التسجیل المتاح (A] (یُشار إلى وقت التسجیل المنقضي بأیقونة [•

أثناء إجراء التسجیل.
عندما یستخدم التسجیل المساحة الخالیة على البطاقة، یختفي عرض الوقت المتاح للتسجیل، •

وتواصل الكامیرا التسجیل مع حذف األجزاء األقدم من البیانات المسجلة. سیجري حفظ 
صورة متحركة ذات مدة زمنیة مساویة للوقت المتاح للتسجیل (مقدار الوقت المناسب 

للمساحة الخالیة على البطاقة)، وتُحتَسب ھذه المدة بالرجوع إلى الخلف من النقطة التي 
انتھى عندھا التسجیل.

تقسم الكامیرا الصورة المتحركة إلى مقاطع للكتابة فوق البیانات الموجودة في مقطع معین. •
ونتیجةً لذلك، یصبح وقت المعروض المتاح للتسجیل أقصر من الوقت المعروض أثناء 

التسجیل العادي، في حین یصبح وقت التسجیل الفعلي أطول من الوقت المعروض المتاح 
للتسجیل.

[تسجیل متتابع (فیدیو)]

 (اختیاري).ACیوصى باستخدام بطاریة مشحونة بالكامل، أو مھایئ تیار متردد •
 ساعة على نحو متواصل.12یمكن إجراء التسجیل لمدة تصل إلى •
 في حالة عدم وجود مساحة خالیة كافیة على البطاقة.[تسجیل متتابع (فیدیو)]ال یمكن إجراء •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –
 المباشر]4K[قص عند ضبط –

1414m5757s14m57s

3s3s
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اضبط سرعة الغالق بدقة للحد من االرتعاش والخطوط األفقیة.
] بنمط الفیلم اإلبداعي.M] أو [S مضبوطًا على [[وضع تعریض ضوئي]ھذه الوظیفة متاحة عندما یكون •

)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [2/1اختر سرعة االلتقاط بواسطة 2
Aسرعة االلتقاط

ل سرعة االلتقاط أثناء النظر إلى الشاشة؛ بحیث یمكن الحد من االرتعاش • عدِّ
والخطوط األفقیة.

، فسیجري تعدیل سرعة االلتقاط بدرجة أسرع.2/1إذا ضغطت مطوالً على •
یمكنك أیًضا تعدیل إعداد سرعة االلتقاط على شاشة التسجیل بدرجات متزایدة على •

نحو أكثر دقة من طریقة التعدیل العادیة.

یمكنك تعدیل مستوى السواد الذي یعد بمثابة مرجع للصور.

)55(ص  اختر القائمة.1

أِدر القرص الخلفي أو القرص األمامي من أجل تعدیل اإلعداد.2
].0في حالة عدم ضبط اإلعداد، اختر [•

].MENU/SETاضغط على زر [3

[المسح المتزامن]

]ON[ > [المسح المتزامن] > [فیلم مبتكر] >

، یصبح نطاق سرعة االلتقاط المتاح أضیق.]ON[ على [المسح المتزامن]عندما تضبط •

[مستوى السواد الرئیسي]

j ناحیة
تعمل ھذه الجھة على إنشاء صورة ذات 

تباین مرتفع وھیئة نقیة.

n0(قیاسي) 
ھذا ھو اإلعداد القیاسي.

i ناحیة
تعمل ھذه الجھة على خلق جو ضبابي 

بدرجة طفیفة.

[مستوى السواد الرئیسي] > [فیلم مبتكر] >

MENU

246.9246.9

MENU
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یمكنك تغییر وحدات قیم سرعة االلتقاط، وقیم الكسب (الحساسیة).

یمكنك عرض األشكال المتموجة على شاشة التسجیل.
)55(ص  اختر القائمة.1

].MENU/SET لتحدید موضع العرض، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 2
عملیة اللمس المباشر متاحة أیًضا عبر شاشة التسجیل.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط –

/الكسب]SS[تشغیل 

]SEC/ISO[ یعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالثواني، والكسب بقیمISO.

]ANGLE/ISO[
.ISOیعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالدرجات، والكسب بقیم 

):]OFF[ على [المسح المتزامن]قیم الدرجات المتاحة (في حالة ضبط •
 درجة360 درجة إلى 11

]SEC/dB[

یعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالثواني، والكسب بمستویات دیسبل.
قیم الكسب المتاحة (درجة الحساسیة):•

)[ضبط الجلب الممتد]دیسبل إلى في حالة ضبط 30دیسبل s12دیسبل (30دیسبل إلى s6تلقائي أو 
ISOدیسبل ما یصل إلى 0یعادل • 400.
تتغیر أسماء عناصر القائمة التالیة كما یلي:•

[جلب اإلعداد] >  (فیدیو)]ISO[حساسیة –
[إعداد الحد األدنى للجلب التلقائي] > ]ISO[ضبط حد أدنى تلقائي لـ –
[إعداد الحد األعلى للجلب التلقائي] > ]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ –
– ] ISO[[ضبط الجلب الممتد] >    ممتد

[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]

[نطاق الرصد الموجي/المتجھ] > [فیلم مبتكر] >

]WAVE[.یعرض ھذا اإلعداد األشكال المتموجة على ھیئة أمواج

]VECTOR[.یعرض ھذا اإلعداد األشكال المتموجة على ھیئة أشعة

]OFF[s

MENU
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 على [إسلوب الصورة]  (جدول البحث) على صورة شاشة التسجیل في حالة ضبط LUTتعمل ھذه الوظیفة على تطبیق بیانات 
]V-Log L[.
اختیاري).: DMW-SFU1 بواسطة مفتاح برنامج الترقیة ()241(ص  [تفعیل]تصبح ھذه الوظیفة متاحة فقط بعد تنشیطھا في •
.]V-Log L[ متاًحا فقط في حالة ضبطھ على [إسلوب الصورة]یكون إعداد •

LUTاستیراد ملفات ∫
 المدعومة:LUTتنسیق بیانات •

"VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0" الذي یفي بالمتطلبات المحددة في "vlt. تنسیق "–
 رمًزا (وذلك باستثناء االمتداد)8أسماء الملفات المكونة من رموز ھجائیة عددیة تصل إلى –

االستعدادات:
 في البطاقة. ثم احفظھا على الدلیل الجذري (وھو أول مجلد یظھر عند الوصول إلى البطاقة عبر جھاز الكمبیوتر LUTاحفظ بیانات •

".vlt. لدیك) بامتداد "

.1 في فتحة البطاقة LUTأدخل البطاقة التي تتضمن بیانات 1
)55(ص  اختر القائمة.2

].MENU/SET التي ترید استیرادھا، ثم اضغط على زر [LUT الختیار بیانات 3/4اضغط على 3
].MENU/SET الختیار العنصر الذي ترید تسجیل البیانات إلیھ، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 4

.LUT أجزاء من بیانات 4یمكن تسجیل ما یصل إلى •
إذا حددت عنصًرا یحتوي على بیانات مسجلة، فستجري الكتابة علیھا.•

V-Log L View Assist المراد استخدامھ وتفعیل وظیفة مساعدة عرض LUTاختیار ملف ∫
)55(ص  اختر القائمة.

]V-LogL[مساعدة عرض 

]LUT[قراءة ملف  > ]V-LogL[مساعدة عرض  > [فیلم مبتكر] >

]V-LogL[مساعدة عرض  > [فیلم مبتكر] >

 المسبقة الضبط LUT المراد استخدامھا من بین بیانات LUTیتیح لك ھذا العنصر اختیار بیانات ]LUT[تحدید 
)]Vlog_709[.والمسجلة (

]LUT[عرض شاشة 

یتیح ھذا العنصر ضبط إعداد عرض الشاشة/محدد المنظر للكامیرا المراد استخدامھ عند ضبط 
.]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]

•]ON[: یتیح ھذا اإلعداد عرض الصور باستخدام بیاناتLUT] ویُعَرض إعداد .LUT على شاشة [
التسجیل.

•]OFF[: یتیح ھذا اإلعداد عرض صور]V-Log L[] ویُعَرض إعداد .V-LogL.على شاشة التسجیل [

 .]HDMI[إخراج التسجیل  ضمن ]LUT HDMI[عرض ، اضبط HDMI بصورة معروضة عبر خرج LUTالستخدام بیانات •
)191(ص 

 على الصور المتحركة المحفوظة على البطاقة.LUTال یجري تطبیق تأثیرات بیانات •

MENU

MENU
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تسجیل صور متحركة باستخدام جھاز خارجي متصل

ویجري التحكم في إخراج . HDMI] بشاشة أو مقبس خارجیین بواسطة كابل HDMIیتسنى لك توصیل مقبس الكامیرا [
HDMI على نحو منفصل للتسجیل والعرض. وتجدُر اإلشارة إلى أن ھذا القسم یصف التحكم في إخراج HDMI.للتسجیل 

)239(ص  .[إعداد] بقائمة ]TV[توصیل شاشة  ضمن  (العرض)]HDMI[نمط یجري إخراج إشارات العرض باستخدام إعداد •

.HDMI فائق السرعة" یحمل شعار HDMIاستخدم "كابل •
.HDMIلن تعمل الكابالت غیر المتوافقة مع معاییر 

)م1.5، بطول یصل إلى A– النوع A مصغر فائق السرعة" (قابس من النوع HDMI"كابل 

تركیب حامل الكابل∫
 USB] أو HDMI عن طریق الخطأ أو تعرض مقبس [USB وكابل اتصال HDMIثبِّت حامل الكابل للحیلولة دون فصل كابل 

للتلف.
HDMIمثال: التركیب بكابل •

)، اضغط على جزء المشبك بحامل A) 1أثناء الضغط على 1
).2الكابل إلزالتھ (

بعد وضع الكامیرا على سطح ثابت، ركِّب مشبك الكابل 2
)، ثم أحكم 3بالقاعدة المثبتة بالكامیرا على نحو غیر محكم (

تركیب مشبك الكابل عن طریق تدویر المسامیر الملولبة في 
).5، 4اتجاه األسھم (

).6 بجزء المشبك (HDMIثبِّت كابل 3
).7اضغط على جزء المشبك لتركیبھ بحامل الكابل (4

 أثناء التسجیل)HDMIالشاشة/المسجل الخارجیان (إخراج 

A] مقبسHDMI النوع) [A(
B كابلHDMI

Cالمسجل الخارجي
Dالشاشة الخارجیة
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ل كابل 5 ).HDMI)  [8 بمقبس [HDMIوّصِ
B سم10دع الكابل مرخیًّا؛ بحیث ال یقل طولھ عن.

 في USB وكابل توصیل HDMIبإمكانك أیًضا توصیل كابل •
الوقت نفسھ في حالة تثبیت حامل الكابل.

إزالة حامل الكابل
إلزالة حامل الكابل، اتبع الخطوات الموضحة للتركیب ذاتھا ولكن بترتیب معكوس.

 (ُمصنّفة حسب نمط التسجیل)HDMIمالحظات متعلقة بإخراج الصور عبر ∫

] بنمط آخر خالف نمط الفیلم اإلبداعي، یجري تحدید إعداد اإلخراج لنسبة األبعاد والحجم  على [[منطقة التسجیل]في حالة ضبط •
 بت.8. وتجدُر اإلشارة إلى أن قیمة بت اإلخراج تبلغ [صور متحركة] ضمن قائمة [جودة التسجیل]ومعدل اإلطارات بواسطة إعداد 

في حالة تسجیل صور متحركة، تتغیر طریقة اإلخراج إلى إعداد مكافئ لإلعداد المستخدم في نمط الفیلم اإلبداعي.•
وقد یستغرق تغییر طریقة اإلخراج بعض الوقت.•

 بحد أقصى.مم6 بقطر سمكھ HDMIیوصى باستخدام كابل •
قد یتعذر تركیب كابالت ذات أشكال معینة.•
احتفظ بجزء المشبك بعیدًا عن متناول األطفال تجنبًا لخطر ابتالعھا.•

 نمط التسجیل

نسبة األبعاد

یجري تحدید إعداد اإلخراج بواسطة إعداد 
.[صور متحركة] بقائمة [جودة التسجیل]

، تظھر خطوط سوداء )]4:3[متغیر(في حالة ضبط •
على جانبي صور اإلخراج.

یجري تحدید إعداد اإلخراج بواسطة إعداد 
.[تسجیل] بقائمة [نسبة األبعاد]

تظھر خطوط سوداء على جانبي الصور باستثناء •
].16:9الصور ذات نسبة األبعاد [

الحجم/معدل 
اإلطارات

یجري تحدید إعداد اإلخراج عن طریق إعداد 
 لنمط [تحویل سفلي] وإعداد [جودة التسجیل]

؛ ویوجد كال اإلعدادین في ]HDMI[إخراج التسجیل 
.[صور متحركة]قائمة 

یتحدد إعداد اإلخراج حسب الجھاز المتصل.

قیمة البت لإلخراج

یجري تحدید إعداد اإلخراج بواسطة إعداد 
.[صور متحركة] بقائمة [جودة التسجیل]

]، 10bitإذا كان الجھاز المتصل ال یدعم إعداد [•
 بت.8یتغیر اإلعداد إلى 

یمكنك تعیین قیمة البت لإلخراج في حالة استخدام •
.4K/60p  (4K/50p)إعداد 

یتحدد إعداد اإلخراج حسب الجھاز المتصل.
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4K/60p  (4K/50p)تعیین قیمة البت لإلخراج لنمط ∫

4:2:2 [اإلعدادات:  10bit /[[4:2:0 8bit]
.HDMI] أثناء إخراج 10bit 4:2:2ال یمكن تسجیل الصور المتحركة على البطاقة بإعداد [•
] في نمط الفیلم 4K/8bit/150M/50p] أو [4K/8bit/150M/60p على [[جودة التسجیل]یعمل ھذا العنصر فقط في حالة ضبط •

اإلبداعي.

HDMIضبط جودة الصورة (الحجم/معدل اإلطارات) بما یتالءم مع إخراج ∫
ل الحجم/معدل اإلطارات إلى قیمة أقل عندما یكون حجم الصور المتحركة مضبوطًا على [ ] ضمن C4K] أو [4Kحّوِ

.[جودة التسجیل]

، قد یستغرق إجراء التركیز بواسطة وظیفة التركیز التلقائي وقتًا أطول من المعتاد، كما یصبح إداء التتبع [تحویل سفلي]في حالة تشغیل •
للتركیز المتواصل بطیئًا.

 عند استخدام نمط الفیلم اإلبداعي (أثناء تسجیل صور متحركة)HDMIاألحجام ومعدالت اإلطارات إلخراج ∫
 كما ھو مبین فیما یلي.HDMI الحجم ومعدل اإلطارات إلخراج [جودة التسجیل] و[تحویل سفلي]یحدد إعدادا 

:]59.94Hz (NTSC)[ على [تردد النظام]عند ضبط •

، إذا كان الجھاز المتصل ال یدعم القیمة المحددة.59.94p/ 1080یجري اإلخراج بمعدل 1 ¢

> ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >
) بت]4K/50p[وضع  ( بت]4K/60p[وضع 

[تحویل سفلي] > ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >

]AUTO[ یتیح ھذا اإلعداد تحویل إعداد الحجم/معدل اإلطارات للصور إلى اإلعداد الخاص بالجھاز المتصل المخصص
إلخراج تلك الصور.

]4K/30p[
)[4K/25p](

 إلى 4K/60p /[[4K/50p]یتیح ھذا اإلعداد تحویل إعداد الحجم/معدل اإلطارات للصور إلى قیمة أقل من [
]4K/30p /[[4K/25p].إلخراج تلك الصور 

]1080p[] وإخراج الصور بتنسیق تصاعدي.1080یتیح ھذا اإلعداد تحویل إعداد الحجم إلى ،[
]1080i[] وإخراج الصور بتنسیق متشابك.1080یتیح ھذا اإلعداد تحویل إعداد الحجم إلى ،[
]OFF[ [جودة التسجیل]كما یعمل على إخراج الصور بحجم/معدل إطارات معین في.

[تحویل سفلي]
[جودة التسجیل]الحجم/معدل اإلطارات في 

C4K/
 23.98p

4K/
 59.94p

4K/
 29.97p

4K/
 23.98p

1080/
 59.94p

1080/
 29.97p

1080/
 59.94i

1080/
23.98p

]AUTO[.یتحدد إعداد اإلخراج حسب الجھاز المتصل

]4K/30p[—4K/
 29.97p

4K/
 29.97p—————

]1080p[1080/
 23.98p

1080/
 59.94p

1080/
29.97p ¢ 1

1080/
 23.98p

1080/
 59.94p

1080/
29.97p ¢ 1—1080/

23.98p

]1080i[—1080/
 59.94i

1080/
 59.94i—1080/

 59.94i
1080/

 59.94i
1080/

 59.94i—

]OFF[C4K/
 23.98p

4K/
 59.94p

4K/
 29.97p

4K/
 23.98p

1080/
 59.94p

1080/
 29.97p

1080/
 59.94i

1080/
23.98p
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:]50.00Hz (PAL)[ على [تردد النظام]عند ضبط •

، إذا كان الجھاز المتصل ال یدعم القیمة المحددة.50.00p /1080یجري اإلخراج بمعدل 2 ¢

:]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]عند ضبط •

HDMIضبط المعلومات المعروضة أثناء إخراج ∫
یتیح ھذا اإلعداد إظھار عرض المعلومات أو إخفاءه.

.HDMI إلى أجھزة [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]ال یمكن إخراج األشكال المتموجة في •

إخراج معلومات التحكم إلى مسجل خارجي∫
 أو عدمھ.HDMIیتیح ھذا اإلعداد ضبط إخراج معلومات التحكم في بدء/إیقاف التسجیل عبر األجھزة الخارجیة المتصلة بمقبس 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 
 في نمط الفیلم ]ON[ على )169(ص  ]HDMI[مخرج رمز الوقت ل  فقط في حالة ضبط ]HDMI[التحكم في تسجیل یمكن ضبط •

اإلبداعي.
 أثناء التسجیل.HDMIال یمكن إخراج معلومات التحكم إال في حالة إخراج رمز وقت على ھیئة فیدیو عبر مخرج •
فعند الضغط على زر الصور المتحركة أو زر االلتقاط، یجري إخراج معلومات التحكم، حتى في حالة عدم إمكانیة تسجیل الصور •

المتحركة (كما في حالة عدم وجود بطاقة داخل الكامیرا).
یمكن التحكم في األجھزة الخارجیة المتوافقة فقط.•

[تحویل سفلي]
[جودة التسجیل]الحجم/معدل اإلطارات في 

4K /50.00p4K /25.00p1080 /50.00p1080 /25.00p1080 /50.00i

]AUTO[.یتحدد إعداد اإلخراج حسب الجھاز المتصل

]4K/25p[4K /25.00p4K /25.00p———

]1080p[1080 /50.00p1080 /25.00p ¢ 21080/ 50.00p1080/ 25.00p ¢ 2—

]1080i[1080 /50.00i1080/ 50.00i1080/ 50.00i1080/ 50.00i1080 /50.00i

]OFF[4K /50.00p4K/ 25.00p1080/ 50.00p1080 /25.00p1080 /50.00i

[تحویل سفلي]
[جودة التسجیل]الحجم/معدل اإلطارات في 

C4K /24.00p4K /24.00p1080 /24.00p

]AUTO[.یتحدد إعداد اإلخراج حسب الجھاز المتصل

]1080p[1080 /24.00p1080 /24.00p1080 /24.00p

]OFF[C4K /24.00p4K /24.00p1080 /24.00p

[عرض معلومات] > ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >

]ON[.یتیح ھذا اإلعداد إخراج العرض على الكامیرا كما ھو

]OFF[.یتیح ھذا اإلعداد إخراج الصورة فقط

]HDMI[التحكم في تسجیل  > ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >
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HDMI على الصور التي جرى إخراجھا إلى جھاز LUTتطبیق بیانات ∫
 على [إسلوب الصورة] في حالة ضبط HDMI (جدول البحث) على الصور التي جرى إخراجھا إلى جھاز LUTطبق بیانات 

]V-Log L[.
اختیاري).: DMW-SFU1 بواسطة مفتاح برنامج الترقیة ()241(ص  [تفعیل]تصبح ھذه الوظیفة متاحة فقط بعد تنشیطھا في •

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 
 بنمط الفیلم اإلبداعي.]V-Log L[ مضبوطًا على [إسلوب الصورة]ھذه الوظیفة متاحة فقط عندما یكون •
)186(ص  .]V-LogL[مساعدة عرض  المراد تطبیقھا في LUTیمكنك ضبط بیانات •

HDMIإخراج الصوت الذي جرى تحویلھ إلى تنسیق أقل عبر جھاز ∫
اختیاري) مثبتًا، یجري تحویل الصوت إلى تنسیق أقل مناسب لجھاز : XLR) DMW-XLR1عندما یكون مھایئ المیكروفون 

HDMI.المتصل قبل إصداره 

]AUTO/[]OFF[اإلعدادات: 
.XLRیكون ھذا العنصر متاًحا فقط عند استخدام مھایئ میكروفون •

]LUT HDMI[عرض  > ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >

[تحویل انخفاض الصوت] > ]HDMI[إخراج التسجیل  > [صور متحركة] >

 أثناء التسجیل، قد تُعرض الصورة بتأخر زمني.HDMIعندما تستخدم إخراج •
یجري كتم األصوات اإللكترونیة وأصوات الغالق اإللكتروني.•
عندما تتحقق من الصورة والصوت عبر التلفزیون المتصل بالكامیرا، قد یلتقط میكروفون الكامیرا صوت من سماعات التلفزیون؛ مما •

یصدر صوتًا غیر طبیعي (صدى صوت). وإذا حدث ھذا، فأبعد الكامیرا عن التلفزیون أو اخفض مستوى الصوت بالتلفزیون.
.HDMIال یجري إخراج شاشات إعداد معینة عبر جھاز •
 في الحاالت التالیة:HDMIال یمكن استخدام إخراج •

6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
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اختیاري)، : VW-VMS10اختیاري) أو میكروفون استریو (: DMW-MS2باستخدام میكروفون استریو شدید الحساسیة (
یصبح بمقدورك تسجیل األصوات بجودة أعلى من جودة التسجیل بواسطة میكروفون داخلي.

اختیاري)، یمكنك التبدیل بین التسجیل الشدید الحساسیة : DMW-MS2باستخدام المیكروفون االستریو ذي االلتقاط االتجاھي (
(اتجاھي فائق)، والتسجیل االستریو الواسع النطاق.

قد ال تتوفر بعض الملحقات االختیاریة في بعض البلدان.•

Aمنصة التوصیل
B] مقبسMIC[
C) میكروفون استریو ذو التقاط اتجاھيDMW-MS2 :(اختیاري

اختیاري): VW-VMS10میكروفون استریو (

االستعدادات:
ل الكامیرا.• شغِّ
)153(ص  في حالة تركیب میكروفون استریو ذي االلتقاط االتجاھي بالكامیرا، أِزل غطاء منصة التوصیل.•

اختیاري) في إطاره على تسجیل : DMW-MS2تعیین النطاق الذي سیعمل المیكروفون االستریو ذو االلتقاط االتجاھي (∫
األصوات

ل الكامیرا.1 ب المیكروفون االستریو المخصص الشدید الحساسیة بالكامیرا، ثم شغِّ ركِّ
)55(ص  اختر القائمة.2

یكون ھذا العنصر متاًحا فقط عند استخدام میكروفون استریو ذي التقاط اتجاھي.•

)]MANUAL[(في حالة اختیار 3
].MENU/SET الختیار نطاق ما، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 

المیكروفون الخارجي (اختیاري)

[میكروفون خاص] > [صور متحركة] >

]STEREO[.یتیح ھذا الخیار إجراء التسجیل االستریو للصوت عبر نطاق واسع
]LENS AUTO[.یتیح ھذا الخیار إجراء التسجیل في إطار النطاق المعین تلقائیًا وفقًا لزاویة المشاھدة بالعدسة

]SHOTGUN[.یتیح ھذا الخیار إجراء تسجیل من اتجاه واحد عن طریق منع تشویش الخلفیة والتشویش المحیط
]S.SHOTGUN[ یتیح ھذا الخیار إجراء التسجیل في إطار نطاق أكثر ضیقًا من نطاق خیار]SHOTGUN[.

]MANUAL[.یتیح ھذا الخیار إجراء التسجیل في إطار النطاق الذي عیّنتھ یدویًا
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الحد من التشویش الناجم عن الریاح في حالة استخدام میكروفون خارجي∫
ستعمل الكامیرا على الحد من التشویش الناجم عن الریاح على نحو فعّال عند تسجیل صوت بواسطة میكروفون خارجي.

]HIGH[]/STANDARD/[]LOW[/]OFF[اإلعدادات: 

یكون ھذا العنصر متاًحا فقط عند استخدام میكروفون خارجي.•
 إلى تغییر جودة الصوت المعتادة.[قطع صوت الریاح]قد یؤدي إعداد •

[قطع صوت الریاح] > [صور متحركة]>

] على الشاشة.أثناء توصیل المیكروفون الخارجي، یتم عرض أیقونة [•
، ویُعرض مستوى المایك ]ON[ تلقائیًا على )170(ص  [عرض مستوى مایك]عندما یكون المیكروفون الخارجي موصالً، یُضبَط •

على الشاشة.
عندما یجري تثبیت میكروفون خارجي بالكامیرا، ال تمسك بالمیكروفون الخارجي وحده فقط، وذلك لوقایة الكامیرا من السقوط.•
 (اختیاري)، فاستخدم بطاریة.ACإذا جرى تسجیل أصوات الضجیج عند استخدام مھایئ تیار متردد •
.]STEREO[ على [میكروفون خاص]اختیاري)، یجري ضبط : VW-VMS10في حالة استخدام میكروفون استریو (•
، یجري [إخراج الصوت] أو ]MANUAL[ أو ]S.SHOTGUN[ أو ]LENS AUTO[ على [میكروفون خاص]عند ضبط •

.]REC SOUND[ على [صور متحركة]ضبط بقائمة 
 [مخصص] بقائمة )60(ص  ]Fn[ضبط زر  ضمن [ضبط اتجاھیة المیكروفون]إذا ضغطت على زر الوظیفة المخصص إلى •

، فستُعَرض الشاشة التي تتیح لك تعیین النطاق المطلوب.]MANUAL[ على [میكروفون خاص]) في حالة ضبط [العملیة](
للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالمیكروفون الخارجي.•
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 متوافر تجاریًا XLRاختیاري) بالكامیرا، یتسنى لك استخدام میكروفون : XLR) DMW-XLR1بتركیب مھایئ میكروفون 
إلتاحة تسجیل صوت عالي الدقة/استریو فائق الجودة.

االستعدادات:
ل الكامیرا.• شغِّ
)153(ص  انزع غطاء منصة التوصیل المثبت بالكامیرا.•

ضبط تردد المعاینة∫
ب مھایئ میكروفون 1 ل الكامیرا.XLRركِّ  بمنصة التوصیل بالكامیرا، ثم شغِّ
)55(ص  اختر القائمة.2

.XLRیكون ھذا العنصر متاًحا فقط عند استخدام مھایئ میكروفون •

 ضمن [تحویل انخفاض الصوت]. وعن طریق HDMIیجري تطبیق تردد المعاینة المحدد أیًضا على إخراج الصوت عبر •
)191(ص  .HDMI، یتسنى لك تحویل إخراج الصوت لتنسیق أقل عبر ]HDMI[إخراج التسجیل 

 (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون 

Aمنصة التوصیلB مھایئ میكروفونXLR) DMW-XLR1 :(اختیاري
C میكروفونXLRمتوافر تجاریًا 

]XLR[ضبط محول میكروفون  > [صور متحركة] >

]96kHz/24bit[ یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صوت عالي الدقة
 متاًحا فقط في [صیغة التسجیل]یكون إعداد  بت.24 كیلو ھرتز/96بتردد 

.]MOV[حالة ضبطھ على 
]48kHz/24bit[ یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صوت فائق الجودة

 بت.24 كیلو ھرتز/48بتردد 
]48kHz/16bit[ بت.16 كیلو ھرتز/48یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صوت قیاسي الجودة بتردد 

]OFF[.یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صوت باستخدام المیكروفون الداخلي

.]XLR[ضبط محول میكروفون یجري ضبط العناصر الواردة فیما یلي على اإلعدادات التالیة في حالة ضبط •
]OFF[: [ضبط مستوى مایك]–
]OFF[: [محدد مستوى المایك]–

]OFF[: [قطع ضوضاء العدسة]–
]REC SOUND[: [إخراج الصوت]–

.]XLR[ضبط محول میكروفون یجري تعطیل عناصر القائمة التالیة في حالة ضبط •
[میكروفون خاص]–[قطع صوت الریاح]–

.]ON[ تلقائیًا على )170(ص  [عرض مستوى مایك]، یجري ضبط XLRفي حالة توصیل مھایئ میكروفون •
 وحده فقط، وذلك لوقایة الكامیرا من XLR بالكامیرا، ال تمسك بمھایئ میكروفون XLRعندما یجري تركیب مھایئ میكروفون •

السقوط.
 (اختیاري)، فاستخدم بطاریة.ACإذا جرى تسجیل أصوات الضجیج عند استخدام مھایئ تیار متردد •
.XLRللحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بمھایئ میكروفون •

MENU
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 تسجیل الصور المتحركة.7
یمكنك تسجیل الصور المتحركة أثناء سماع األصوات الجاري تسجیلھا عن طریق توصیل سماعات رأس متوفرة تجاریًا 
بالكامیرا.

Aمقبس سماعة الرأس
Bسماعة رأس متوفرة تجاریًا

 أو أكثر.م3ال تستخدم كابالت سماعة رأس یبلغ طولھا •
في حالة توصیل سماعات رأس، یجري كتم األصوات اإللكترونیة وأصوات الغالق اإللكتروني.•

تغییر طریقة إخراج الصوت∫

 باعتباره مستوى میكروفون.[ضبط مستوى مایك]یُعرض مستوى الصوت المحدد في •
.]REC SOUND[ أثناء التسجیل، یجري ضبط اإلعداد على HDMIإذا كنت تستخدم إخراج •

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس∫
ل سماعات الرأس، وأِدر قرص التحكم أثناء عرض شاشة التسجیل أو بینما یجري عرض صورة متحركة. وّصِ

] أثناء العرض.] أو [یمكنك أیًضا ضبط مستوى الصوت بلمس [•

لضبط مستوى الصوت باستخدام القائمة:

سماعة الرأس

[إخراج الصوت] > [صور متحركة]>

]REALTIME[.الصوت الفعلي دون تأخر زمني
قد یختلف الوقت الحقیقي عن الصوت المسجل في الصور المتحركة.

]REC SOUND[.الصوت الذي یجري تسجیلھ في الصور المتحركة
قد یجري إخراج الصوت بمعدل أبطأ من الصوت الفعلي.

رفع مستوى الصوت:خفض مستوى الصوت:

[حجم صوت سماعة الرأس] > [إعداد] >

MENU
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عرض الصور وتحریرھا .8

عرض الصور

].)اضغط على [1

.2/1اضغط على 2

Aفتحة البطاقة
، یمكنك عرض الصور بشكل متتابع.2/1عند الضغط مطوالً على •
یمكن أیًضا تقدیم الصور أو ترجیعھا عن طریق تدویر قرص التحكم، أو سحب •

)52(ص  الشاشة سحبًا أفقیًا.
یمكنك تقدیم الصور، أو ترجیعھا على نحو متواصل بوضع إصبعك على الجانبین األیسر أو األیمن للشاشة باستمرار بعد •

تقدیم/ترجیع صورة.
یتسنى لك تغییر البطاقة المحددة للعرض من خالل تقدیم الصور أو ترجیعھا على نحو متواصل.•

إلنھاء العرض∫
] مرة أخرى أو اضغط على زر الغالق حتى المنتصف.)اضغط على [

عرض الصورة السابقة:2
عرض الصورة التالیة:1

تغییر البطاقة المحددة للعرض في الحال
)63(ص   إلى زر وظیفة.[تغییر الفتحة]یمكنك تغییر البطاقة المحددة للعرض على الفور عن طریق تخصیص 

إرسال صورة عبر خدمة شبكة
)294(ص   في حالة عرض صور واحدة تلو األخرى، یمكنك إرسال صورة إلى خدمة شبكة بسھولة.4إذا ضغطت على 

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
DCF"  Designتتوافق ھذه الكامیرا مع معیار • rule for Camera File system قاعدة التصمیم الخاصة بنظام ملفات) "

" JEITA"  (Japan Electronics and Information Technology Industries Associationالكامیرا) الذي وَضعَتھ (
Exif"  (Exchangeable(الجمعیة الیابانیة للصناعات اإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات)، ومع تنسیق ( Image File Format "

(تنسیق ملفات الصور القابلة للتغییر).
 فقط.DCFویمكن بواسطة ھذا الكامیرا عرض الصور المتوافقة مع معیار 

یتعذر على الكامیرا عرض الصور المسجلة بواسطة أجھزة أخرى بشكل سلیم، كما قد تكون وظائف الكامیرا غیر متاحة لمعالجة •
الصور.

1/981/981/981/98
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 عرض الصور وتحریرھا.8
عرض الصور المتحركة
.MOV وMP4 وAVCHDُصممت ھذه الكامیرا لتشغیل الصور المتحركة باستخدام تنسیقات 

]).تُعرض الصور المتحركة مصحوبةً بأیقونة الصور المتحركة ([•

 إلجراء العرض.3اضغط على 
Aوقت تسجیل الصور المتحركة

بعدما یبدأ العرض، یُعرض الوقت المنقضي من العرض على الشاشة.•
].8m30s ثانیة على سبیل المثال بصیغة [30 دقائق و8تُعرض 

ال یتم عرض بعض المعلومات (بما في ذلك معلومات التسجیل وغیرھا) للصور المتحركة •
.]AVCHD[المسجلة بتنسیق 

] في وسط الشاشة.یمكنك عرض الصور المتحركة؛ بلمس [•

العملیات أثناء عرض الصور المتحركة∫

 مرة أخرى.2 /1تزید سرعة التقدیم/الترجیع السریع، في حالة الضغط على 1 ¢
 على ھیئة إطار تلو اآلخر، ستظھر إطارات الصورة بفاصل زمني ]AVCHD[عندما یجري ترجیع صور متحركة مسجلة بتنسیق 2 ¢

 ثانیة تقریبًا.0.5قدره 

عملیة ضغط 
عملیة ضغط وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

إیقاف4تشغیل/توقف مؤقت3

2

1¢ترجیع سریع

1

1¢تقدیم سریع

ترجیع إطار تلو اآلخر
2¢(أثناء التوقف المؤقت)

تقدیم إطار تلو اآلخر
(أثناء التوقف المؤقت)

رفع مستوى الصوتخفض مستوى الصوت

.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"یمكنك عرض الصور المتحركة عبر جھاز الكمبیوتر المثبت علیھ برنامج •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
)240(ص   مختلف.[تردد النظام]ال یمكن عرض الصور المتحركة المسجلة بواسطة إعداد •

12s12s12s12s
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 عرض الصور وتحریرھا.8
یمكنك حفظ مشھد من صورة متحركة كصورة ثابتة.

 إلیقاف عرض الصور المتحركة إیقافًا مؤقتًا.3اضغط على 1
 أثناء التوقف المؤقت للصورة المتحركة.2/1یمكنك ضبط موضع التقسیم بدقة بالضغط على •

].MENU/SETاضغط على زر [2
].یمكن إجراء العملیة ذاتھا بلمس [•

إنشاء صور ثابتة من صورة متحركة

]. وسیختلف عدد وحدات البكسل وفقًا للصورة A على [[جودة]]، وضبط 16:9 على [[نسبة األبعاد]ستُحفظ الصور الثابتة مع ضبط •
المتحركة المعروضة.

k 2160 (9 M) 4096: [جودة التسجیل]] ضمن C4Kعندما یُضبط حجم الصور المتحركة على [–
M  [(8 M): [[جودة التسجیل]] ضمن 4Kعندما یُضبط حجم الصور المتحركة على [–
)S[)  2 M[: [جودة التسجیل]] ضمن FHDعندما یُضبط حجم الصور المتحركة على [–

قد تكون الصور الثابتة المنشأة من صورة متحركة أقل جودة من الصور العادیة.•
] أثناء عرض الصور الثابتة المنشأة من الصور المتحركة.تُعرض أیقونة [•
 مصغر، اضبط HDMIإلنشاء صور ثابتة من صور متحركة عندما تكون الكامیرا موّصلة بجھاز تلفزیون عبر كابل •

]VIERA Link[ توصیل شاشة  ضمن]TV[ على [إعداد] بقائمة ]OFF[.
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 عرض الصور وتحریرھا.8
تغییر طریقة العرض

استخدام زوم العرض

أِدر القرص الخلفي ناحیة الیمین.
1k 2k 4k 8k 16k

إذا جرى تدویر القرص الخلفي ناحیة الیسار بعد تكبیر الصورة، فسیجري تقلیل معدل التكبیر.•
یمكنك كذلك تكبیر/تصغیر الصورة بلمس الجزء الذي ترید تكبیره/تصغیره بإصبعیك مع •

.)52(ص  المباعدة بینھما للتكبیر/التقریب بینھما للتصغیر
 عن طریق سحب الشاشة.3/4/2/1یمكنك تحریك الجزء المكبّر بالضغط على •

)52(ص  
) الصورة باللمس المزدوج للجزء الذي ترغب في تكبیره. فإذا 2kیتسنى لك أیًضا تكبیر (•

.1kلمست الجزء المكبّر مرتین، یُعاد ضبط معدل التكبیر على 
یمكنك تقدیم الصور أو ترجیعھا مع االحتفاظ بمعدل تكبیر الزوم وموضع الزوم ذاتیھما لزوم •

العرض عن طریق تدویر قرص التحكم أثناء نمط الزوم العرض.

2.0X2.0X2.0X2.0X
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 عرض الصور وتحریرھا.8
عرض الشاشات المتعددة (العرض المتعدد)

أِدر القرص الخلفي ناحیة الیسار.
عرض شاشة التقویم شاشة 30 شاشة12شاشة واحدة

Aفتحة البطاقة
یجري العرض على نحو منفصل حسب فتحة البطاقة. بإمكانك تغییر البطاقة المحددة •

].Fn3للعرض بالضغط على زر [
إذا جرى تدویر القرص الخلفي ناحیة الیمین، فستظھر شاشة العرض السابق.•
من الممكن تغییر شاشة العرض بلمس األیقونات التالیة.•

]: شاشة واحدة[–
 شاشة12]: [–
 شاشة30]: [–
]: عرض شاشة التقویم[–

یمكن تغییر الشاشة تدریجیًا من خالل سحب الشاشة ألعلى أو ألسفل.•
].ال یمكن عرض الصور المعروضة باستخدام [•

للرجوع إلى العرض العادي∫
].MENU/SET الختیار صورة، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 

إذا اخترت صورة متحركة، فسیجري عرضھا على نحو تلقائي.•

عرض الصور بحسب تاریخ التسجیل (عرض التقویم)

قم بتدویر زر االتصال الخلفي لعرض شاشة التقویم.1

 الختیار تاریخ بدء التسجیل، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 2
]MENU/SET.[
ستُعرض الصور المسجلة في ذلك التاریخ فقط.•
أِدر القرص الخلفي یساًرا للرجوع إلى عرض شاشة التقویم.•

 الختیار صورة، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 3
]MENU/SET.[

یجري العرض على نحو منفصل حسب فتحة البطاقة. ال یمكنك تغییر البطاقة المحددة للعرض أثناء العرض التقویم.•
یصبح تاریخ تسجیل الصورة المحدد على شاشة العرض ھو التاریخ الذي یجري تحدیده عند عرض شاشة التقویم في البدایة.•
.2099 ودیسمبر 2000یمكنك عرض التقویم في الفترة بین ینایر •
.2017 ینایر 1إذا لم یكن التاریخ مضبوطًا بالكامیرا، یجري ضبط تاریخ التسجیل على یوم •
، تُعرض الصور بحسب تواریخ وجھة السفر في عرض التقویم.[توقیت جھة مقصودة]إذا التقطت صوًرا بعد ضبط جھة السفر في •

CAL
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 عرض الصور وتحریرھا.8
عرض صور المجموعة
تتألف مجموعة الصور من صور متعددة؛ حیث یمكنك عرض صور في مجموعة واحدة، سواًء على نحو متواصل، أو صورة 

تلو األخرى.
یمكنك تحریر جمیع الصور ضمن مجموعة، أو حذفھا دفعةً واحدةً.•

(على سبیل المثال، في حالة حذف مجموعة صور، یجري حذف جمیع الصور الموجودة في المجموعة.)

.3اضغط على 
]). [،] [،]یمكن إجراء العملیة نفسھا عن طریق لمس أیقونة صورة المجموعة ([•
یُعرض الخیاران التالیان، عند عرض صور المجموعة واحدة تلو األخرى.•

)، اختر إحدى طرق العرض التالیة:[العرض المتتابع] (أو [عرض اللقطات]بعد اختیار 
:[من الصورة األولى]

تُعرض الصور على نحو مستمر بدًءا من الصورة األولى للمجموعة.
:[من الصورة الحالیة]

تُعرض الصور على نحو متواصل بدًءا من الصورة الجاري عرضھا.

العملیات أثناء عرض صور المجموعة∫

]:[
 .] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  مجموعة صور محفوظة دفعةً واحدةً بواسطة إعداد 

)123(ص 
]:[

)141(ص  مجموعة صور مكونة من صور ملتقطة بواسطة تركیز التعرض للضوء.
]:[

)134(ص  مجموعة صور مكونة من صور ملتقطة بنمط التصویر البطيء.
]:[

مجموعة صور مكونة من صور ملتقطة في نمط إیقاف حركة الرسوم المتحركة.
)136(ص  

لن یجري وضع الصور في مجموعات، إذا جرى التسجیل دون ضبط الساعة.•

العرض المستمر لصور المجموعة

إیقاف4العرض المتواصل/التوقف المؤقت3

2

ترجیع سریع

1

تقدیم سریع

الترجیع
(أثناء التوقف المؤقت)

التقدیم
(أثناء التوقف المؤقت)

1/981/981/981/98
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 عرض الصور وتحریرھا.8
.4اضغط على 1
.]] أو [] أو [] أو [یمكن إجراء العملیة ذاتھا بلمس [•

 لتقلیب الصور.2/1اضغط على 2
]، ستعود إلى شاشة العرض العادي. مرة أخرى أو لمس أیقونة [4بالضغط على •
یمكن معاملة كل صورة من الصور الموجودة في المجموعة بالمعاملة ذاتھا التي تحظى بھا الصور العادیة عند عرضھا. (مثل: •

العرض المتعدد وزوم العرض و حذف الصور)

عرض صور المجموعة واحدة تلو األخرى

1/981/981/981/98
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 عرض الصور وتحریرھا.8
حذف الصور
ال یمكن استرداد الصور، بعد حذفھا.

].في نمط العرض، اختر الصورة المراد حذفھا، ثم اضغط على [1
].یمكن إجراء العملیة ذاتھا بلمس [•

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[حذف منفرد] الختیار 3اضغط على 2

تُعامل مجموعات الصور باعتبارھا صورة واحدة. (ستُحذف جمیع الصور الموجودة ضمن مجموعة الصور المحددة.)•
یمكنك حذف الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

].في نمط عرض التسجیل، اضغط على [1

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[حذف كلي] أو [حذف متعدد] الختیار 3/4اضغط على 2
، فسیجري حذف جمیع الصور المخزنة على البطاقة ذات األیقونة المعروضة.[حذف كلي]إذا اخترت •
؛ فسیمكنك حذف جمیع الصور باستثناء الصور ذات [حذف كل ما ھو غیر التصنیف]، إذا اخترت [حذف كلي]بعد اختیار •

التصنیفات.

)[حذف متعدد](في حالة اختیار 3

 الختیار الصورة، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 
]MENU/SET .(كرر ھذه الخطوة.)] للضبط
] على الصور التي تم اختیارھا.‚تظھر أیقونة [•

] من جدید، یُلغى اإلعداد.MENU/SETعند الضغط على زر [
یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة. بإمكانك تغییر البطاقة •

].Fn3المعروضة بالضغط على زر [

)[حذف متعدد](في حالة اختیار 4

] للتنفیذ. .DISPاضغط على زر [

لحذف صورة واحدة

 صورة) أو جمیع الصور100لحذف العدید من الصور (حتى 

اعتمادًا على عدد الصور المطلوب حذفھا، قد تستغرق عملیة الحذف بعض الوقت.•

Fn3
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استخدام وظائف القائمة .9

قائمة القوائم

)85(ص  ).باستطاعتك تغییر اإلعدادات المسجلة إلى المجموعات المخصصة (

204ص القوائم المتاحة فقط ألنماط التسجیل المحددة

A

تُعَرض القوائم التالیة ألنماط التسجیل ذات الصلة بھا فقط.
[نمط تلقائي ذكي]–
[فیلم مبتكر]–
[نمط مخّصص]–
[تحكم إبداعي]–

205ص [تسجیل]

B

221ص [صور متحركة]

223ص [مخصص]

235ص [إعداد]

245ص [قائمتي]

246ص [عرض]

القوائم المتاحة فقط ألنماط التسجیل المحددة

[نمط تلقائي ذكي]قائمة :

)66(ص  [وضع نمط تلقائي ذكي]•
)68(ص  [لقطة لیلیة بالید ذ]•

•]iHDR[  68(ص(

[فیلم مبتكر]قائمة :

)173(ص  [وضع تعریض ضوئي]•
)176(ص  [معدل اإلطار المتغیر]•
)182(ص  )]4:3[متغیر(•
)183(ص  [تسجیل متتابع (فیدیو)]•
)184(ص  [المسح المتزامن]•
)184(ص  [مستوى السواد الرئیسي]•

)185(ص  /الكسب]SS[تشغیل •
)185(ص  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]•
)186(ص  ]V-LogL[مساعدة عرض •
)178(ص  [انتقال التركیز]•
)179(ص   المباشر]4K[قص •

[نمط مخّصص]قائمة :
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یتیح ھذا النمط اختیار نسبة األبعاد للصور تتناسب مع عملیة الطباعة، أو طریقة العرض.

[تحكم إبداعي]قائمة :

)78(ص  [تسجیل فوري بال مرشح]•)78(ص  [مؤثر الفلتر]•

[تسجیل]قائمة :

)205(ص  [نسبة األبعاد]•
)206(ص  [حجم صور]•
)207(ص  [جودة]•
•]AFS/AFF[  88(ص(
)89(ص  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ •
)208(ص  [إسلوب الصورة]•
)210(ص  [إعدادات الفلتر]•
)211(ص  [مساحة األلوان]•
)212(ص  [نمط قیاس السطوع]•
)212(ص  [ظل عالمة التظلیل]•
)213(ص  [دینامیكي ذكي]•
)213(ص  [الوضوح الذكي]•
)156(ص  [فالش]•
)214(ص  [زوال حمرة عین]•
)214(ص   (صورة)]ISO[حساسیة •
)214(ص  [أدنى سرعة للمغالق]•
)215(ص  [خفض سرعة المغالق]•

)215(ص  [تعویض الظل]•
)216(ص  [تعویض الحیود]•
)143(ص  [موازن]•
)148(ص  [محول تبعید ممتد]•
)150(ص  [زوم رقمي]•
)113(ص  [سرعة اللقطات]•
)116(ص  ]6K/4K[صورة •
)128(ص  [التركیز المتأخر]•
)133(ص  [المؤقت الذاتي]•
)136، 134(ص  [تصویر بطيء / رسوم متحركة]•
)216(ص  [وضع بدون صوت]•
)217(ص  [نوع الغالق]•
)218(ص  [تأخیر الغالق]•
)139(ص  [التعرض للضوء]•
•]HDR[  219(ص(
)220(ص  [تعّرض متعدد للضوء]•
)171(ص  [تسجیل الطابع الزمني]•

[نسبة األبعاد]

[نسبة األبعاد] > [تسجیل] >

4:3 لجھاز تلفزیون بنسبة [نسبة األبعاد]]4:3[
 مم35 لكامیرا سینمائیة مقاس [نسبة األبعاد]]3:2[
 لتلفزیون عالي الدقة وما شابھ[نسبة األبعاد]]16:9[
نسبة األبعاد التربیعیة]1:1[

]  في الحالة التالیة:1:1]، [16:9ال یعمل [•
فقط) ]6K 18M[ (في حالة ضبط 6K/4Kتسجیل صور –
 فقط)]6K 18M[التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر (في حالة ضبط –
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یعمل ھذا اإلعداد على ضبط عدد وحدات البكسل.
فكلما ارتفع ھذا العدد، زادت دقة تفاصیل الصور، حتى عند طباعتھا على ورق كبیر.

[حجم صور]

[حجم صور] > [تسجیل] >

].3:2عندما تكون نسبة األبعاد [].4:3عندما تكون نسبة األبعاد [
حجم الصورةاإلعداداتحجم الصورةاإلعدادات

]L[  (20M)5184 k 3888]L[  (17M)5184 k 3456

] M[  (10M)3712 k 2784] M[  (9M)3712 k 2480

] S[  (5M)2624 k 1968] S[  (4.5M)2624 k 1752

].1:1عندما تكون نسبة األبعاد [].16:9عندما تكون نسبة األبعاد [
حجم الصورةاإلعداداتحجم الصورةاإلعدادات

]L[  (14.5M)5184 k 2920]L[  (14.5M)3888 k 3888

] M[  (8M)3840 k 2160] M[  (7.5M)2784 k 2784

] S[  (2M)1920 k 1080] S[  (3.5M)1968 k 1968

.]L[] على أحجام الصور لكل نسبة من نسب األبعاد باستثناء ، تُعرض أیقونة [)148(ص  [محول تبعید ممتد]في حالة ضبط •
.6K/4K عند إجراء التسجیل بواسطة وظیفة أو صورة التركیز المتأخر [حجم صور]ال یمكن ضبط •
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یعمل ھذا اإلعداد على ضبط مستوى االنضغاط الذي سیتم تخزین الصور بھ.

[جودة]

[جودة] > [تسجیل] >

وصف اإلعداداتتنسیق الملفاإلعدادات
]A[

JPEG
 لجودة الصورة.JPEGتكون األولویة في صورة 

 ذات جودة قیاسیة.JPEGصورة ]‹[
ویفید ھذا في زیادة عدد اللقطات دون تغییر عدد وحدات البكسل.

][
RAW i JPEG یمكنك تسجیل صورةRAW وصورة JPEG])  A] في آٍن واحٍد.‹] أو ([

][
][RAW یمكنك تسجیل صورRAW.فقط 

RAWحول تنسیق 
 إلى تنسیق بیانات الصور التي لم تخضع للمعالجة. حیث یلزم استخدام الكامیرا أو البرنامج المخصص RAWیشیر تنسیق 

 وتحریرھا.RAWفي عرض الصور ذات تنسیق 
)252(ص  .[عرض] ضمن قائمة ]RAW[المعالجة  في RAWیمكن معالجة صور •
 الُمطور من قِبَل شركة )312(ص  "SILKYPIX Developer Studio"استخدم البرنامج (•

Ichikawa Soft Laboratory لمعالجة ملفات (RAW.وتحریرھا على جھاز كمبیوتر 

).k 3888 5184] (4:3 بنسبة أبعاد [RAWیجري دوًما تسجیل صور •
 على حٍد سواء في آٍن واحٍد.JPEG و RAW]، ستُحذَف صور ] أو [عندما تحذف صورة مسجلة بواسطة [•
]، تُعَرض األجزاء الرمادیة المتوافقة مع نسبة األبعاد في وقت التسجیل.عندما تَعِرض صورة مسجلة بواسطة [•
.6K/4K] عند إجراء التسجیل بواسطة وظیفة أو صورة التركیز المتأخر Aیجري ضبط اإلعداد على [•
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك اختیار تأثیرات تتوافق مع نوع الصورة التي ترغب في تسجیلھا.
ومن الممكن تعدیل العناصر كاللون وجودة الصورة للتأثیر الذي ترغب فیھ.

یمكن ضبط ھذا التأثیر في نمط الفیلم التلقائي فقط.1 ¢
"؛ وھى نظام بث قیاسي عالي الدقة.ITU-R Recommendation BT.709 اختصاًرا لعبارة "Rec.709یُعد 2 ¢

[إسلوب الصورة]

[إسلوب الصورة] > [تسجیل] >

ھذا ھو اإلعداد القیاسي.[معیار معتدل] 
تأثیر مشرق بدرجة عالیة من التشبع والتباین.[مشرقة] 
تأثیر خافت ذو تباین منخفض.[طبیعیة] 
تأثیر أحادي اللون بدون ظالل ألوان.[أحادیة اللون] 
 ]L[التأثیر األسود واألبیض بتدرج لوني زاهٍ ولمسات سوداء المعة.أحادیة اللون.
تأثیر مناسب للمشاھد التي تصور السماء الزرقاء والخضرة النابضة بالحیاة.[منظر] 
تأثیر مالئم لتصویر الوجھ بمظھر بشرة نضرة وجمیلة.[تصویر الوجھ] 
]1[مخصص 

استخدم اإلعداد المسجل مسبقًا.
]2[مخصص 
]3[مخصص 
]4[مخصص 

یمنح ھذا التأثیر األولویة للنطاق الدینامیكي باستخدام منحنى جاما؛ الُمصمَّم إلنشاء صور [نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما] 
سینمائیة. مالئم إلجراء التحریر.

یمنح ھذا التأثیر األولویة للتباین باستخدام منحنى جاما؛  الُمصمَّم إلنشاء صور سینمائیة.[فیدیو شبیھ بالسینما] 

یتیح ھذا النمط الحد من تشبع اللون األبیض بتطبیق معادل التصحیح لمنحنى جاما على 1 ¢]709[إعجاب  
Rec.709 ¢ 2.(الركبة) لضغط األجزاء ذات التعریض الزائد للضوء 

 ]V-Log L[¢ 1

ھذا عبارة عن تأثیر منحنى جاما مصمم للتحریر في مرحلة ما بعد اإلنتاج. وھو یسمح لك 
بإضافة تدرج ألوان غني إلى الصور أثناء التحریر في مرحلة ما بعد اإلنتاج.

 باستخدام مفتاح ترقیة )241(ص  [تفعیل]تصبح ھذه الوظیفة متاحة بعد تفعیلھا ضمن •
اختیاري).: DMW-SFU1البرنامج (

تشغیل الوضع التلقائي الذكي بالس:•
.[أحادیة اللون] أو [معیار معتدل]یتسنى لك فقط ضبط –
 عند تشغیل الكامیرا على نمط تسجیل آخر، أو عند إطفاء الكامیرا.[معیار معتدل]سیُعاد ضبط اإلعداد على –
ال یمكن تعدیل جودة الصورة.–
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208



 استخدام وظائف القائمة.9
ضبط جودة الصورة∫
 الختیار نمط أسلوب الصورة.2/1اضغط على 1
 إلجراء الضبط.2/1 الختیار العناصر، ثم اضغط على 3/4اضغط على 2

.]709[إعجاب  ال یمكن تعدیل ھذا اإلعداد حال ضبط 1 ¢
.]V-Log L[ ال یمكن تعدیل ھذا اإلعداد حال ضبط 2 ¢
.[تشبّع] فقط. وفي الحاالت األخرى، سیجري عرض .أحادیة اللون]L[ أو [أحادیة اللون] عند اختیار [درجة اللون]یُعرض 3 ¢
 فقط. وفي الحاالت األخرى، سیجري عرض .أحادیة اللون]L[ أو [أحادیة اللون] عند اختیار [مؤثر الفلتر]یُعرض 4 ¢

.[تدرج اللون]
] بجوار أیقونة أسلوب الصورة المعروضة على الشاشة._إذا عدلت جودة الصورة، یُعرض [•

].MENU/SETاضغط على زر [3

زیادة الفرق بین درجة اإلضاءة واإلعتام في الصورة.]r[2 ،1 ¢[تباین] 
]s[.تقلیل الفرق بین درجة اإلضاءة واإلعتام في الصورة

[دقة] 
]r[.یتم تحدید معالم الصورة بدقة
]s[.تسلیط التركیز على الصورة على نحو مخفف

[خفض التشویش] 
]r[.تتم زیادة تأثیر خفض التشویش

وقد تتدنى دقة الصورة بدرجة طفیفة.
]s[.ینخفض تأثیر خفض التشویش؛ فیمكنك الحصول على صور ذات دقة عالیة

صور ذات ألوان زاھیة.]r[3 ،2 ¢[تشبّع] 
]s[.صور ذات ألوان طبیعیة

یضیف ھذا اإلعداد درجة لون مائل للزرقة.]r[3 ¢[درجة اللون] 
]s[.یضیف ھذا اإلعداد درجة لون مائل لالصفرار

4 ،2 ¢[تدرج اللون] 

]r[
یتیح ھذا اإلعداد تعدیل درجة اللون للصورة بأكملھا. وإذا رأیت اللون 
األحمر كنقطة مرجعیة، فإنھ یعمل على تقریب تدرج اللون من اللون 

البنفسجي/األرجواني.

]s[
یتیح ھذا اإلعداد تعدیل درجة اللون للصورة بأكملھا. وإذا رأیت اللون 
األحمر كنقطة مرجعیة، فإنھ یعمل على تقریب تدرج اللون من اللون 

األصفر/األخضر.

4 ¢[مؤثر الفلتر] 

یعمل ھذا التأثیر على تعزیز تباین الھدف. (التأثیر: ضعیف)[أصفر]
ویمكن تسجیل السماء الصافیة بوضوح.

یعمل ھذا التأثیر على تعزیز تباین الھدف. (التأثیر: متوسط)[برتقالي]
ویمكن تسجیل السماء الصافیة بدرجة لون أكثر زرقة.

یعمل ھذا التأثیر على تعزیز تباین الھدف. (التأثیر: قوي)[أحمر]
ویمكن تسجیل السماء الصافیة بدرجة لون أكثر وأشد زرقة.

تظھر بشرة األشخاص وشفاھھم بدرجات ألوان طبیعیة.[أخضر]
كما تظھر أوراق النباتات الخضراء على نحو أكثر سطوعًا، وأشد زھًوا.

—[إیقاف]

DISP.カスタム登録

-5-5 00 +5+5 ±0

±0S

±0

±0

±0

S

209



 استخدام وظائف القائمة.9
]4[مخصص حتى ]1[مخصصتسجیل اإلعدادات في ∫
ل جودة الصورة باتباع الخطوة 1 ]. .DISP، ثم اضغط على زر ["ضبط جودة الصورة" من خطوات 2عدِّ
].MENU/SET الختیار الوجھة التي سیُسّجل علیھا اإلعداد، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 2

األنماط القابلة للتطبیق: 

 حیث تمنح األولیة لقطر AEیمكنك تطبیق تأثیرات التصویر (ُمرِشحات) المتاحة في نمط التحكم اإلبداعي في أحد األنماط، كنمط 
)78(ص  فتحة الضوء.

]ON[/]OFF[/]SET[اإلعدادات: 

تغییر اإلعدادات باستخدام شاشة اللمس∫

].المس أیقونة [1

المس العنصر الذي ترغب في ضبطھ.2

.175ص . للحصول على تفاصیل، راجع  في ]709[إعجاب یمكنك اختیار إعداد نمط الركبة حال ضبط •

[إعدادات الفلتر]

[مؤثر الفلتر] > [إعدادات الفلتر] > [تسجیل] >

ON /OFFتأثیر التصویر ]:[

یتیح ھذا اإلعداد اختیار أحد تأثیرات التصویر (المرشح)]:[

یتیح ھذا اإلعداد ضبط تأثیر تصویر]:[

 متاحة في الحاالت التالیة:[سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]ال تكون وظیفة •
نمط الفیلم اإلبداعي–
عند تسجیل صور متحركة–

]. في حین سیجري ضبط درجة الحساسیة ISO 3200 حتى [ISOسیجري تحدید اإلعدادات المتاحة لدرجة الحساسیة للضوء •
].AUTO على [[دینامیكیة عالیة] إلعداد ISOللضوء 

، ال یمكنك استخدام القوائم أو وظائف التسجیل غیر المتوفرة في نمط التحكم اإلبداعي.[مؤثر الفلتر]في حالة استخدام •
] (فرض إیقاف تشغیل Œ، في حین سیُضبَط الفالش على []AWB[فعلى سبیل المثال، سیجري ضبط توازن الضوء األبیض على 

الفالش).

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 في الحالة التالیة:[إعدادات الفلتر]ال یعمل •

 المباشر]4K[قص استخدام –
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 استخدام وظائف القائمة.9
)[تسجیل فوري بال مرشح]التقاط صورة بواسطة تأثیر تصویر وبدونھ في آٍن واحٍد (∫
یمكنك الضغط على زر الغالق مرة واحدة، والتقاط صورتین في الوقت ذاتھ؛ إحداھما بتأثیر تصویر، واألخرى دون تأثیر 

تصویر.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

األنماط القابلة للتطبیق: 

قم بضبط ھذا النمط عندما ترید تصحیح إنتاج األلوان الخاصة بالصور المسجلة على الكمبیوتر أو الطابعة أو نحوھما.

[تسجیل فوري بال مرشح] > [إعدادات الفلتر] > [تسجیل] >

سیجري التقاط صورة بتأثیر تصویر أوالً، ثم التقاط صورة أخرى دونھ.•
تُعرض صور ذات تأثیر تصویر فقط في المراجعة التلقائیة.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 في الحالة التالیة:[تسجیل فوري بال مرشح]ال یعمل •

))[أولویة الفیلم]] (تسجیل صور ثابتة أثناء تسجیل صورة متحركة (فقط عند الضبط على [–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
عند التسجیل بنمط لقطات متالحقة–
]] أو [] أو [ على [[جودة]ضبط –
التسجیل المتالحق بوظیفة التعرض للضوء–
[التصویر البطيء]استخدام –
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –

[مساحة األلوان]

[مساحة األلوان] > [تسجیل] >

]sRGB[ یتم ضبط مساحة األلوان على مساحة األلوانsRGB.
ویتم استخدام ھذا على نطاق واسع في األجھزة القابلة للتشغیل مع الكمبیوتر.

]AdobeRGB[
.AdobeRGBیتم ضبط مساحة األلوان على مساحة األلوان 

 في األساس ألغراض تجاریة مثل الطباعة المھنیة لما لھا من نطاق أكبر من األلوان AdobeRGBیستخدم 
.sRGBالقابلة لإلنتاج مقارنة بنطاق 

.AdobeRGB]، إذا لم تتعرف جیدًا على sRGBاضبط ھذا اإلعداد على [•
] في الحاالت التالیة.sRGBیجري ضبط اإلعداد على [•

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكن تغییر نمط القیاس البصري لقیاس السطوع.

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك تعدیل درجة إضاءة األجزاء الساطعة والمعتمة بالصورة مع معاینة درجة اإلضاءة على الشاشة.

أِدر القرص األمامي/الخلفي لتعدیل درجة إضاءة األجزاء الساطعة/المعتمة.1
Aالجزء الساطع
Bالجزء المعتم

یختص القرص الخلفي بتعدیل المناطق المعتمة، في حین یختص القرص األمامي •
بتعدیل المناطق الساطعة.

، ثم اختر الوجھة التي سیجري تسجیل 3لتسجیل إعداد مفضل، اضغط على •
 ]3[مخصص)/ (]2[مخصص)/ (]1[مخصصاإلعداد المفضل إلیھا (

).((
یمكن أیًضا إجراء التعدیالت عن طریق سحب الرسم البیاني.•

].MENU/SETاضغط على زر [2

[نمط قیاس السطوع]

[نمط قیاس السطوع] > [تسجیل] >

][
(متعدد)

یمثل ھذا النمط الطریقة التي تقوم الكامیرا من خاللھا بتحدید المستوى المالئم للتعرض للضوء من خالل 
قیاس توزیع درجة اإلضاءة على الشاشة بأكملھا تلقائیًا.

ویوصى عادةً باستعمال ھذا النمط.
][

(مركزي)
تستخدم ھذه الطریقة للتركیز على الھدف المراد تصویره في وسط الشاشة، ولقیاس الشاشة بأكملھا 

بالتساوي.

][
عالمة)(

.Aتستخدم ھذه الطریقة لقیاس سطوع الھدف المراد تصویره عند عالمة معینة 
إذا ضبطت ھدف قیاس السطوع النقطي، فقد یتأثر نمط قیاس السطوع على •

حواف الشاشة بدرجة الضوء حول الموضع المحدد.

[ظل عالمة التظلیل]

[ظل عالمة التظلیل] > [تسجیل]>

الوضع الذي ال توجد بھ أي تعدیالت مضبوطة. (قیاسي)
تزداد المناطق الساطعة سطوعًا، والمناطق المعتمة إعتاًما. (زیادة التباین)

تصبح المناطق الساطعة معتمة، والمناطق المعتمة ساطعة. (خفض التباین)
تجري إضاءة المناطق المعتمة. (إضاءة المناطق المعتمة)

یجري تطبیق اإلعدادات المخصصة المسجلة. (مخصص)//
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یجري تعویض التباین والتعرض للضوء عندما یكون الفارق في درجة اإلضاءة بین الخلفیة والھدف كبیًرا أو ما إلى ذلك.

]AUTO /[]HIGH[ /[STANDARD]/]LOW[/]OFF[اإلعدادات: 

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكن التقاط صور ذات تخطیط دقیق ووضوح حاد باستخدام تقنیة الوضوح الذكي.

]HIGH[]/STANDARD/[]LOW[/]OFF[اإلعدادات: 

] بشاشة تعدیل درجة اإلضاءة. .DISPیمكن تبدیل عرض الشاشة بالضغط على زر [•

 إلى الضبط االفتراضي.///بإیقاف تشغیل الكامیرا، سیعود اإلعداد الذي جرى تعدیلھ بواسطة •
] (قیاسي).، یجري ضبط على []V-Log L[ أو ]709[إعجاب  على [إسلوب الصورة]عند ضبط •

[دینامیكي ذكي]

[دینامیكي ذكي] > [تسجیل] >

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
.]HDR[ في حالة ضبط [دینامیكي ذكي]ال یعمل إعداد •
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

]V-Log L[ أو ]709[إعجاب  على [إسلوب الصورة]ضبط –

[الوضوح الذكي]

[الوضوح الذكي] > [تسجیل] >
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

])، تجري إزالة حمرة العین كلما جرى استخدام الفالش. ]، [عند اختیار أحد إعدادات الحد من حمرة العین ([
تكتشف الكامیرا العین الحمراء تلقائیًا، وتقوم بتصحیح الصورة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

األنماط القابلة للتطبیق: 

].] أو [AUTO في حالة ضبطھ على [ISOیتیح ھذا اإلعداد تعیین الحد األقصى واألدنى لدرجة الحساسیة للضوء 

األنماط القابلة للتطبیق: 

].] أو [AUTO على [ISOیعمل ھذا اإلعداد على تعیین الحد األدنى لسرعة الغالق في حالة ضبط درجة الحساسیة للضوء 

]1/1] إلى [1/16000/[[AUTO]اإلعدادات: 

[زوال حمرة عین]

[زوال حمرة عین] > [تسجیل] >

.]ON[] على األیقونة عند ضبطھا على تُعرض عالمة [•
في حاالت معینة، ال یمكن تصحیح العین الحمراء.•

 (صورة)]ISO[حساسیة 

 (صورة)]ISO[حساسیة  > [تسجیل] >

]ISO[]200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]/ISO[]AUTO/[ ]400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 
]25600[

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عند تسجیل صور متحركة–

[أدنى سرعة للمغالق]

[أدنى سرعة للمغالق] > [تسجیل] >

قد تصبح سرعة الغالق أبطأ من القیمة المعینة في الحاالت التي یتعذر فیھا الحصول على درجة التعرض للضوء المالئمة.•

MENU

MENU

MENU
214



 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

بھذا النمط، ستتخلص الكامیرا تلقائیًا من التشویش الذي یظھر عندما تنخفض سرعة االلتقاط لتصویر المشاھد اللیلیة وما شابھ 
ذلك؛ حتى تتمكن من التقاط صور جمیلة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

األنماط القابلة للتطبیق: 

عندما یخیم اإلعتام على حواف الشاشة نتیجة لخواص العدسة، یمكنك تسجیل الصور مع تصحیح درجة إضاءة تلك الحواف.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

[خفض سرعة المغالق]

[خفض سرعة المغالق] > [تسجیل] >

 في نفس الوقت مع عرض سرعة االلتقاط لمعالجة اإلشارة.[خفض سرعة المغالق جاري]تُعرض رسالة •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
عند استخدام الغالق اإللكتروني–

[تعویض الظل]

[تعویض الظل] > [تسجیل] >

قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
.ISOقد یزداد التشویش على حواف الصور مع زیادة درجة الحساسیة للضوء •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
یتعذر إجراء التصحیح في الحاالت التالیة:•

[محول تبعید ممتد]استخدام –
عند استخدام الزوم الرقمي–
[معدل اإلطار المتغیر]عند ضبط –
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

تعمل الكامیرا على زیادة الدقة بتصحیح درجة الضبابیة الناجمة عن االنحراف في حالة إغالق فتحة الضوء.

]AUTO/[]OFF[اإلعدادات: 

األنماط القابلة للتطبیق: 

یتیح ھذا الوضع تعطیل إصدار األصوات الناتجة عن التشغیل وانبعاث الضوء في آٍن واحٍد.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

.AFسیجري كتم الصوت الصادر من السماعة، كما سیجري تعطیل لمبة تعزیز •
كما یجري ضبط اإلعدادات التالیة.

] (فرض إیقاف التشغیل)Œ: [[نمط الفالش]–
]ESHTR[: [نوع الغالق]–
]AF[ :]OFF[لمبة تعزیز –
s  [(OFF): [[جھارة نغمة التنبیھ]–
)OFF] (: [[صوت غالق]–

[تعویض الحیود]

[تعویض الحیود] > [تسجیل] >

قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
.ISOقد یبدو التشویش واضًحا مع زیادة درجة الحساسیة للضوء •

[وضع بدون صوت]

[وضع بدون صوت] > [تسجیل] >

، تصدر الوظائف التالیة ضوًءا/ومیًضا.]ON[حتى عند ضبط •
مؤشر الحالة–
مؤشر المؤقت الذاتي–
WIRELESSمصباح اتصال –

ال یمكن كتم األصوات الصادرة من الكامیرا بصرف النظر عن العملیات التي تقوم بھا، كصوت فتحة ضوء العدسة.•
تأكد من المراعاة التامة للخصوصیة والحقوق المشابھة وما إلى ذلك للھدف عند استخدام ھذه الوظیفة. فاستخدامھا یقع على •

مسؤولیتك الشخصیة.
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

اختر الغالق المراد استخدام اللتقاط الصور.

)74(ص  ھذا اإلعداد متوفر فقط في نمط التعرض للضوء یدویًا.1 ¢
]، ستصبح سرعة االلتقاط ISO3200]. عندما یزید اإلعداد عن [ISO3200 قدرھا [ISOما یصل إلى درجة حساسیة للضوء 2 ¢

 ثانیة.1أعلى من 
)237(ص  .[نغمة الغالق اإللكتروني] و[صوت غالق]یمكن تغییر إعدادات صوت الغالق اإللكتروني ضمن 3 ¢
مقارنةً بنمط الغالق اآللي، یَنتُج عن نمط الحاجز األمامي اإللكتروني اھتزاًزا أقل بسبب الغالق؛ ومن ثم یمكنھ الحد من تأثیر االھتزاز •

الناجم عن الغالق.
یمسح لك نمط الغالق اإللكتروني التقاط صور دون حدوث اھتزاز ناتج عن الغالق.•

[نوع الغالق]

[نوع الغالق] > [تسجیل] >

]AUTO[.یتیح ھذا اإلعداد تغییر نوع الغالق تلقائیًا حسب حالة التسجیل وسرعة الغالق

]MSHTR[.یتیح ھذا اإلعداد التقاط صور بنمط الغالق اآللي

]EFC[.یمكن بواسطة ھذه اإلعداد التقاط صور بنمط الحاجز األمامي اإللكتروني

]ESHTR[.یتیح ھذا اإلعداد التقاط صور بنمط الغالق اإللكتروني

الغالق اإللكترونيالحاجز األمامي اإللكترونيالغالق اآللي

الوصف
تعمل الكامیرا على بدء التعرض 

للضوء وإنھائھ بواسطة الغالق 
اآللي.

تبدأ الكامیرا في إجراء التعرض 
للضوء إلكترونیًا، وتنتھي منھ 

بواسطة الغالق المیكانیكي.

تبدأ الكامیرا في إجراء التعرض 
للضوء، وتنتھي منھ إلكترونیًا.

—±±الفالش

سرعة االلتقاط 
(بالثانیة)

B(مصباح) ¢1/
 جزء من الثانیة1/8000 إلى 60

B(مصباح) ¢1/
 جزء من الثانیة1/2000 إلى 60

 إلى 2 1¢
 جزء من الثانیة1/16000

3¢صوت الغالق اإللكترونيصوت الغالق اآلليصوت الغالق اآلليصوت الغالق

] على الشاشة، تُلتقط الصور باستخدام الغالق اإللكتروني.عندما تُعرض أیقونة [•
عندما یجري تسجیل ھدف متحرك بواسطة غالق إلكتروني، قد یبدو الھدف في الصورة مشوشًا.•
 أو غیرھا من مصادر اإلضاءة، قد تظھر خطوط أفقیة على LEDعندما یُستخدم الغالق اإللكتروني تحت إضاءة فلورسنت أو إضاءة •

)73(ص  الصورة. وفي مثل ھذه الحاالت، قد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر الخطوط األفقیة.
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

للحد من تأثیر ارتعاش الید أو اھتزاز الغالق، یتحرر الغالق بعد مرور المدة الزمنیة المحددة.

]8SEC[/]4SEC[/]2SEC[/]1SEC[/]OFF[اإلعدادات: 

[تأخیر الغالق]

[تأخیر الغالق] > [تسجیل] >

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
]ON[ على ]HDR[عند ضبط –
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

 صور ذات مستویات مختلفة للتعرض للضوء في صورة واحدة تحظى بتدرج لوني غني.3یمكنك دمج 
كما یتسنى لك تقلیل فقدان تدرجات األلوان إلى أدنى حد في المناطق الساطعة والداكنة عندما یكون - على سبیل المثال التباین بین 

الخلفیة والھدف كبیًرا.
.JPEG بتنسیق HDRتُسّجل الصورة المدمجة بواسطة نطاق 

]ON[/]OFF[/]SET[اإلعدادات: 

تغییر اإلعدادات∫

]HDR[

]HDR[ > [تسجیل] >

[نطاق دینامیكي]

]AUTO:[ یعمل ھذا اإلعداد على تعدیل نطاق التعرض للضوء تعدیالً تلقائیًا وفقًا لالختالفات
بین المناطق الساطعة والمعتمة.

]n1 EV /[[n2 EV] /[n3 EV]:
یتیح ھذا اإلعداد تعدیل التعرض للضوء في نطاق معاییر التعرض للضوء المحددة.

[المحاذاة التلقائیة]

]ON[: یعمل ھذا اإلعداد تلقائیًا على تصحیح اھتزاز الكامیرا (االرتعاش)، وغیرھا من
المشكالت التي تتسبب في عدم المحاذاة.

ویوصى بھذا اإلعداد أثناء التصویر مع إمساك الكامیرا بالید.
]OFF[:.ال یجري تصحیح خطأ محاذاة الصورة

ویوصى بھذا اإلعداد عند استخدام حامل ثالثي القوائم.

ال تحرك الكامیرا أثناء التصویر المتواصل بعد الضغط على زر الغالق.•
ال یمكنك التقاط الصورة التالیة حتى تكتمل عملیة دمج الصور.•
قد یجري تسجیل ھدف متحرك بتشوھات غیر طبیعیة.•
.]ON[ على [المحاذاة التلقائیة]تصبح زاویة المشاھدة ضیقة بدرجة طفیفة عند ضبط •
] (فرض إیقاف تشغیل الفالش).Œیجري ضبط الفالش على [•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 مع الصور الملتقطة أثناء تسجیل صورة متحركة.]HDR[ال یعمل نطاق •
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
عند التسجیل بنمط لقطات متالحقة–
التسجیل المتالحق بوظیفة التعرض للضوء–
]] أو [] أو [ على [[جودة]ضبط –
[التصویر البطيء]استخدام –
 فقط)[التصویر التلقائي] (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

 أضعاف للصورة الواحدة)4یضفي ھذا اإلعداد تأثیًرا یوحى بتعرض متعدد للضوء. (مكافئ لـ 

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[بدء] الختیار 3/4اضغط على 1
حدد نمط تكوین الصور، ثم التقط الصورة األولى.2

بعد التقاط الصورة، اضغط على زر االلتقاط إلى منتصفھ اللتقاط الصورة التالیة.•
] MENU/SET الختیار العنصر، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على •

إلجراء واحدة من العملیات التالیة.

التصویر بالتعرض للضوء الثاني والثالث والرابع.3
] أثناء التقاط الصور، تُسّجل اللقطات المصورة؛ لتكتمل بذلك جلسة التصویر ذات التعرض Fn4في حالة الضغط على زر [•

المتعدد للضوء.
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[خروج] الختیار 4اضغط على 4

یمكنك أیًضا الضغط على زر الغالق حتى المنتصف لإلنھاء.•

تغییر اإلعدادات∫

[تعّرض متعدد للضوء]

[تعّرض متعدد للضوء] > [تسجیل] >

االنتقال إلى الصورة التالیة.:[التالي]–
الرجوع إلى الصورة األولى.:[إعادة التقاط]–
تسجیل لقطة الصورة األولى، وإنھاء جلسة التصویر ذات :[خروج]–

التعرض المتعدد للضوء.

، یجري تركیب جمیع نتائج التعرض للضوء كما ھي. فعلیك بتعویض التعرض ]OFF[إذا اخترت [الكسب التلقائي]
للضوء إذا لزم األمر، وذلك حسب الھدف.

[تراكب]
، یتسنى لك تطبیق التعرض المتعدد للضوء على الصور التي سبق تسجیلھا. وبعد ]ON[إذا اخترت 

، ثم اضغط على زر RAW، ستُعرض الصور الموجودة على البطاقة. فاختر صورة [بدء]اختیار 
]MENU/SET.وتابع التسجیل ،[

معلومات التسجیل المعروضة للصور الملتقطة بتعدد التعرض للضوء ھي نفس معلومات آخر صورة ملتقطة.•
ال یمكن ضبط العناصر المبینة باللون الرمادي في شاشة القائمة أثناء تعدد التعرض للضوء.•
 الملتقطة بواسطة ھذه الكامیرا.RAW متاح فقط لصور [تراكب]إعداد •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

[التصویر البطيء]استخدام –
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یعمل ھذا اإلعداد على تحدید نطاق درجة اإلضاءة لمالئمة استخدام الفیدیو.

]255-16]/[235-16]/[255-0[اإلعدادات: 
 ] و940-64 ] و[1023-0  بت، تتغیر الخیارات المتاحة إلى [10 على إعداد صورة متحركة ذات [جودة التسجیل]إذا ضبطت •

]64-1023.[
تعمل ھذه الوظیفة مع الصور المتحركة فقط. فستُلتَقط الصور الثابتة (بما في ذلك تلك الصور الملتقطة أثناء تسجیل صور متحركة) •

].255-0 بواسطة [
].255-16  إلى [[مستوى اإلضاءة]] في 255-0 ، سیتغیر []MP4[ أو ]AVCHD[ على [صیغة التسجیل]في حالة ضبط •
].255-0 ، یجري ضبط اإلعداد على []V-Log L[ على [إسلوب الصورة]في حالة ضبط •

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكن ضبط سرعة االلتقاط لتقلیل درجة الخفقان أو الخطوط في الصورة المتحركة.

]OFF[]/1/120]/[1/100]/[1/60]/[1/50[اإلعدادات: 

[صور متحركة]قائمة : 

)163(ص  [صیغة التسجیل]•
)163(ص  [جودة التسجیل]•
)169(ص  [رمز الوقت]•
•]AFS/AFF[  88(ص(
)167(ص  ]AF[تركیز متواصل •
)167(ص  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ •
)208(ص  [إسلوب الصورة]•
)210(ص  [إعدادات الفلتر]•
)221(ص  [مستوى اإلضاءة]•
)212(ص  [نمط قیاس السطوع]•
)212(ص  [ظل عالمة التظلیل]•
)213(ص  [دینامیكي ذكي]•
)213(ص  [الوضوح الذكي]•
)174(ص   (فیدیو)]ISO[حساسیة •
)215(ص  [تعویض الظل]•
)216(ص  [تعویض الحیود]•
)143(ص  [موازن]•

)221(ص  [تقلیل الخفقان]•
)148(ص  [محول تبعید ممتد]•
)150(ص  [زوم رقمي]•
)168(ص  [نمط التصویر في التسجیل]•
)171(ص  [تسجیل الطابع الزمني]•
)170(ص  [عرض مستوى مایك]•
)170(ص  [ضبط مستوى مایك]•
)170(ص  [محدد مستوى المایك]•
)222(ص  [إلغاء ضجیج الریاح]•
)193(ص  [قطع صوت الریاح]•
)222(ص  [قطع ضوضاء العدسة]•
)192(ص  [میكروفون خاص]•
)195(ص  [إخراج الصوت]•
)194(ص  ]XLR[ضبط محول میكروفون •
)187(ص  ]HDMI[إخراج التسجیل •
)172(ص  [أشرطة اللون]•

[مستوى اإلضاءة]

[مستوى اإلضاءة] > [صور متحركة] >

[تقلیل الخفقان]

[تقلیل الخفقان] > [صور متحركة] >

MENU

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
األنماط القابلة للتطبیق: 

یعمل ھذا اإلعداد على الحد من التشویش الناجم عن الریاح، والصادر من المیكروفون الداخلي مع االحتفاظ بجودة الصوت.

]HIGH[]/STANDARD/[]OFF[اإلعدادات: 
 على خفض التشویش الناجم عن الریاح عن طریق الحد من الصوت الخافت في حالة اكتشاف ریاح شدیدة.]HIGH[یعمل إعداد •
] على عزل التشویش الناجم عن الریاح فقط وخفضھ دون التأثیر على جودة الصوت.STANDARDیعمل إعداد [•
قد ال تشعر بھذه اإلمكانات الكاملة لھذا التأثیر؛ حیث یعتمد ذلك على ظروف التسجیل.•
تعمل ھذه الوظیفة مع المیكروفون الداخلي فقط.•

.[قطع صوت الریاح]وعند توصیل میكروفون خارجي، یُعَرض إعداد 

األنماط القابلة للتطبیق: 

یمكنك خفض مستوى صوت الزوم لعدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي الصادر أثناء تسجیل صور متحركة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

تعمل ھذه الوظیفة فقط في حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل تدعم الزوم اآللي.•
عندما تُستخدم ھذه الوظیفة، قد تختلف جودة الصوت عما تكون علیھ أثناء التشغیل العادي.•

[إلغاء ضجیج الریاح]

[إلغاء ضجیج الریاح] > [صور متحركة] >

[قطع ضوضاء العدسة]

[قطع ضوضاء العدسة] > [صور متحركة]>

MENU

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
[مخصص]قائمة : 

[تعرض للضوء]
)224(ص  ]ISO[درجات زیادة •
• ] ISO[224(ص     ممتد(
)224(ص  [إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]•

[تركیز/تحریر غالق]
)104(ص  ]AF/AE[قفل •
)224(ص  ]AF/AE[تثبیت قفل •
•]AF[224(ص   غالق(
)224(ص  [نصف ضغطة للتحریر]•
)225(ص  ]AF[سریع •
)225(ص  ]AF[مستشعر العین •
)225(ص  ]AF[ضبط تحدید •
)225(ص  ]AF[لمبة تعزیز •
)226(ص  [أولویة التركیز/التحریر]•
)95(ص  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي]•
•]AF+MF[  226(ص(
)226(ص  ]MF[مساعدة •
)226(ص  ]MF[عرض مساعدة •

[العملیة]
)60(ص  ]Fn[ضبط زر •
•]Q.MENU[  227(ص(
)47(ص  [ضبط القرص]•
)48(ص  [إعداد عصا التحكم]•
)227(ص  [إعداد قفل العملیة]•
)227(ص  [زر الفیدیو]•
)227(ص  [تھیئة اللمس]•

[الشاشة / العرض]
)228(ص  [مراجعة تلقائیة]•
)228(ص  [المشاھدة الحیة أحادیة اللون]•
)228(ص  [معاینة متواصلة]•
)228(ص  [الذروة]•
)229(ص  [الرسم البیاني]•
)229(ص  [الخطوط اإلرشادیة]•
)229(ص  [عالمة المركز]•
)229(ص  [تمییز]•
)230(ص  [أسلوب مخطط (زیبرا)]•
)230(ص  [مقیاس التعریض]•
)230(ص  [دلیل ضبط یدوي]•
)49(ص  /الشاشة]LVF[ضبط عرض •
)231(ص  [عرض معلومات الشاشة]•
)231(ص  [منطقة التسجیل]•
)231(ص  [عرض أولویة الفیدیو]•
)231(ص  [دلیل القائمة]•

[العدسة / غیر ذلك]
)231(ص  [استئناف موضع العدسة]•
)151(ص  [عدسة زوم آلي]•
)232(ص  [التعّرف على الوجھ]•
)234(ص  [إعداد البروفایل]•
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 استخدام وظائف القائمة.9
 من قیمة التعرض للضوء.EV 1/3   لكل ISOیمكنك تعدیل إعدادات حساسیة 
1/3 [اإلعدادات:  EV /[[1 EV]

 بحد أدنى.]ISO100[  على ISOیمكن ضبط درجة الحساسیة للضوء 

یمكن إعادة ضبط قیمة التعرض للضوء عند تغییر نمط التسجیل، أو إیقاف تشغیل الكامیرا.

]، ثم حررتھ. ثم AF/AE LOCK، یظل التركیز والتعرض للضوء مقفلین، حتى وإن ضغطت على زر []ON[عند اختیار 
اضغط على الزر مرة أخرى إللغاء القفل.

یتیح ھذا اإلعداد تشغیل التعدیل التلقائي للتركیز أو إیقافھ عند الضغط على زر الغالق جزئیًا.

سینطلق الغالق في الحال عند الضغط على زر الغالق إلى منتصفھ.

[تعرض للضوء] > [مخصص] >

]ISO[درجات زیادة 

 ] ISO[ممتد   

ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•
]V-Log L[ أو ]709[إعجاب  على [إسلوب الصورة]ضبط –

[إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]

[تركیز/تحریر غالق] > [مخصص] >

]AF/AE[تثبیت قفل 

]AF[غالق 

[نصف ضغطة للتحریر]

MENU

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
تعمل الكامیرا على تعدیل التركیز، وسیكون تعدیل التركیز أسرع عندما یجري الضغط على الغالق، ما دامت الكامیرا محمولة 
بشكل ثابت.

تعمل الكامیرا تلقائیًا على تعدیل التركیز عندما یكون مستشعر العین فعاالً.

ل على الكامیرا إجراء التركیز عن التسجیل AFستضيء لمبة تعزیز   الھدف عند الضغط على زر الغالق إلى منتصفھ؛ مما یسّھِ
في ظروف اإلضاءة الخافتة.

]AF[سریع 

یتم استھالك طاقة البطاریة بشكل أسرع من المعتاد.•
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

في نمط المعاینة–
في مواقف تكون فیھا اإلضاءة خافتة–

]AF[مستشعر العین 

 في ظروف اإلضاءة الخافتة.]AF[مستشعر العین قد ال یعمل •

]AF[ضبط تحدید 

یتیح ھذا اإلعداد ضبط الوقت الذي یجري فیھ تكبیر الشاشة عند الضغط على زر الغالق جزئیًا.]AF[مدة تحدید 

یتیح ھذا اإلعداد إجراء الضبط لعرض شاشة المساعدة في نافذة أو على الشاشة بأكملھا.]AF[عرض تحدید 

]AF[لمبة تعزیز 

 حسب العدسة المستخدمة.AFتتباین فاعلیة النطاق الخاص بلمبة تعزیز •
:Wide)، والتسجیل في وضع H-ES12060عند تركیب العدسة القابلة للتبدیل (–

 تقریبًام3.5 إلى م1.0من 
:Wide)، والتسجیل في وضع H-FS12060عند تثبیت العدسة القابلة للتبدیل (–

 تقریبًام3.0 إلى م1.0من 
:Wide)، والتسجیل في وضع H-HSA12035عند تثبیت العدسة القابلة للتبدیل (–

 تقریبًام3.5 إلى م1.0من 
قم بفك واقي العدسة.•
/H-ES12060/H-FS12060 للحجب شیئًا قلیالً عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (AFتتعرض لمبة تعزیز •

H-HSA12035.إال أن ھذا ال یؤثر على األداء ،(
 بدرجة كبیرة؛ مما یصعب معھ إجراء التركیز، وذلك عند استخدام عدسة ذات قطر كبیر.AFقد یتم حجب لمبة تعزیز •
 في الحاالت التالیة.]OFF[یتم ضبط اإلعداد على •

]ON[ على [وضع بدون صوت]عند ضبط –
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 استخدام وظائف القائمة.9
تتیح ھذه الوظیفة ضبط تمكین التسجیل حتى في حالة عدم تحقیق التركیز بواسطة التركیز التلقائي أو عدمھ.
).AFS/AFF[ ،[AFC][یمكن تطبیق إعدادات متنوعة على إعدادات نمط التركیز المختلفة (•

، أو اضبط ]AFS[ (اضغط على زر الغالق إلى منتصفھ مع ضبط نمط التركیز على ON مضبوطًا على AFعندما یكون قفل 
)، یمكنك إجراء التعدیالت على التركیز یدویًا.]AF/AE LOCK[ باستخدام AFقفل 

 (الشاشة المكبّرة).MFیتیح ھذا اإلعداد ضبط طریقة عرض مساعدة 
تختلف اإلعدادات المتاحة باختالف العدسة المستخدمة.•

)H-ES12060/H-FS12060/H-HSA12035عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل مزودة بحلقة تركیز (

عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 (الشاشة الُمكبّرة) على ھیئة عرض شاشة نافذة أو عن طریق العرض على الشاشة MFیتیح ھذا اإلعداد ضبط ظھور مساعدة 
بأكملھا.

[أولویة التركیز/التحریر]

]FOCUS[.یتیح ھذا اإلعداد تعطیل التسجیل في حالة عدم تحقیق التركیز
]BALANCE[.یتیح ھذا اإلعداد إجراء التركیز أثناء التحكم في التوازن بین التركیز وقت تحریر الغالق
]RELEASE[یتیح ھذا اإلعداد تفعیل التسجیل حتى في حالة عدم تحقیق التركیز

.]BALANCE[ كنمط ]RELEASE[في الحاالت التالیة، یعمل نمط •
أثناء نمط التركیز الیدوي–
] 6K/4K[لقطات متالحقة  التسجیل بواسطة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
إجراء التركیز بواسطة المؤقت الذاتي–
[التصویر البطيء]استخدام –

  (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –
 فقط)[التصویر التلقائي]

]ON[ على [نصف ضغطة للتحریر]عند ضبط –
إجراء التركیز بواسطة غالق یعمل باللمس–
إجراء التسجیل عن بعد بواسطة ھاتف ذكي–

]AF+MF[

]MF[مساعدة 

].یجري تكبیر الشاشة بتشغیل العدسة، أو بالضغط على [][
یجري تكبیر الشاشة بتشغیل العدسة.][

].یجري تكبیر الشاشة بالضغط على [][
]OFF[.ال یتم تكبیر الشاشة

 في الحاالت التالیة:MFال تُعرض وظیفة مساعدة •
عند تسجیل صور متحركة–
 مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  التسجیل بواسطة –
عند استخدام الزوم الرقمي–

]MF[عرض مساعدة 
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 استخدام وظائف القائمة.9
)59(ص  ، یصبح بإمكانك تخصیص إعدادات القائمة السریعة.]CUSTOM[إذا اخترت 

. إذا ضبطت أحد العناصر التالیة على [قفل العملیة]یتیح ھذا اإلعداد ضبط وظائف التحكم المراد تعطیلھا بواسطة زر الوظیفة 
]ON[.فسیجري تعطیل وظائف التحكم المتوافقة في حالة استخدام وظیفة قفل التشغیل ،

یتیح ھذا اإلعداد تمكین/تعطیل زر الصور المتحركة.

تتیح ھذا اإلعداد تمكین/تعطیل عملیة اللمس.

[العملیة] > [مخصص] >

]Q.MENU[

[إعداد قفل العملیة]

]، وقرص التحكم.MENU/SETیعمل ھذا العنصر على تعطیل وظائف أزرار المؤشر، وزر [[المؤشر]
یعمل ھذا العنصر على تعطیل وظائف عصا التحكم.[عصا التحكم]
یعمل ھذا العنصر على تعطیل وظائف اللمس للوحة اللمس.[لوحة لمسیة]

[زر الفیدیو]

[تھیئة اللمس]

تتیح إجراء جمیع عملیات اللمس.[لوحة لمسیة]

] على یمین الشاشة.عملیات لمس البطاقات، مثل [[المس بطاقة]

 ).]AF+AE[)، أو تعدیل التركیز ودرجة اإلضاءة (]AF[عملیة وضع الھدف الملموس في بؤرة التركیز ([تركیز تلقائي باللمس]
)100(ص 

)99(ص   بلمس الشاشة عندما یكون محدد المنظر قید االستخدام.AFعملیة تحریك نطاق [لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
یتیح ھذا اإلعداد عرض الصورة فور التقاطھا.
 [المدة المستغرقة (التركیز المتأخر)] فقط، بینما یعمل إعداد 6K/4K لتسجیل صور )]6K/4K[المدة المستغرقة (صورة یعمل إعداد •

إلجراء التسجیل بواسطة التركیز المتأخر فقط.
، یمكنك إجراء وظائف عرض عینة أثناء المعاینة التلقائیة. فعلى سبیل المثال، یتسنى لك ]ON[ على [أولویة تشغیل العرض]إذا ضبطت •

التبدیل بین أنواع مختلفة من شاشات العرض أو حذف الصور.
، تظل الصور الملتقطة معروضة إلى أن یجري الضغط على زر الغالق جزئیًا. سیجري ضبط ]HOLD[إذا اخترت •

.]ON[ على [أولویة تشغیل العرض]

یمكنك عرض شاشة التسجیل باللونین األسود واألبیض.

یمكنك معاینة تأثیرات قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المحددتین على شاشة التسجیل في نمط التعرض للضوء یدویًا.

یجري تمییز األجزاء الواقعة في بؤرة التركیز (األجزاء المعروضة على الشاشة بمعالم محددة) أثناء تعدیل التركیز یدویًا.
، یجري تقلیص األجزاء المراد تمییزھا؛ مما یتیح لك تحقیق تركیز أكثر ]HIGH[ على ]SET[ ضمن [اكتشاف المستوى]عند ضبط •

دقة.
 كما یلي.[عرض اللون] إلى تغییر إعداد [اكتشاف المستوى]یؤدي أیًضا تغییر إعداد •

[الشاشة / العرض] > [مخصص] >

[مراجعة تلقائیة]

[المشاھدة الحیة أحادیة اللون]

 أثناء التسجیل، لن تعمل ھذه الوظیفة مع الجھاز المتصل.HDMIحتى في حالة استخدام إخراج •
لن تتأثر الصور المسجلة.•

[معاینة متواصلة]

ال تعمل ھذه الوظیفة في حالة استخدام الفالش.•

[الذروة]

]HIGH[]LOW[[اكتشاف المستوى]

[عرض اللون]

] (أزرق)[] (أزرق فاتح)[
] (برتقالي)[] (أصفر)[
] (أخضر)[] (أصفر-أخضر)[
] (أحمر)[] (وردي)[
] (رمادي)[] (أبیض)[

 ]LOW[ (< ]ON[: [اكتشاف المستوى] (]ON[]، یجري تبدیل اإلعداد بالترتیب التالي ] ضمن [كلما جرى لمس [•
.]HIGH[ (< ]OFF[: [اكتشاف المستوى](
 في نمط التحكم اإلبداعي.[أحادي اللون حاد] مع [الذروة]ال یعمل نمط •
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228



 استخدام وظائف القائمة.9
یتیح ھذا اإلعداد عرض الرسم البیاني.
.3/4/2/1یمكنك تعیین الموضع بالضغط على 

عملیة اللمس المباشر متاحة أیًضا عبر شاشة التسجیل.•
الرسم البیاني ھو عبارة عن مخطط یعرض درجة اإلضاءة بطول المحور األفقي (أسود إلى أبیض) إلى جانب •

عدد وحدات البكسل في كل مستوى من مستویات اإلضاءة بالمحور الرأسي.
یتیح ھذا الرسم إمكانیة التحقق بسھولة من درجة تعرض الصورة للضوء.

Aمعتم
Bساطع

یعمل ھذا النمط على ضبط أسلوب الخطوط اإلرشادیة المعروضة عند التقاط الصور.
.3/4/2/1]، یمكن تعیین مواضع الخطوط اإلرشادیة بالضغط على في حالة ضبط [

] على الخطوط اإلرشادیة لشاشة التسجیل.تستطیع أیًضا تعیین الموضع مباشرةً بلمس [•

یُعرض مركز شاشة التسجیل على ھیئة [+].

في حالة تنشیط وظیفة المراجعة التلقائیة أو في حالة العرض، تصدر المناطق المتشبعة باللون األبیض 
ومیًضا باللونین األسود واألبیض.

[الرسم البیاني]

في حالة عدم توافق الصورة المسجلة والرسم البیاني مع بعضھما البعض في الحاالت التالیة، یظھر الرسم البیاني باللون البرتقالي.•
أثناء تعویض التعرض للضوء–
في حالة تنشیط الفالش–
في حالة عدم تحقیق معدل التعرض للضوء الصحیح، كما في حالة انخفاض درجة اإلضاءة.–

یعد الرسم البیاني بمثابة إشارة تقریبیة في نمط التسجیل.•
.[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]ال یجري عرض الرسم البیاني عند ضبط •

[الخطوط اإلرشادیة]

[عالمة المركز]

[تمییز]

 والرجوع إلى )105(ص  في حالة وجود أي مناطق مشبّعة باللون األبیض، یوصى بتعویض التعرض للضوء باتجاه عالمة سالب•
، ثم التقاط الصورة مرة أخرى. فقد یؤدي ذلك إلى تحسین جودة الصورة.)229(ص  الرسم البیاني

 أو عرض صور مسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر أو العرض المتعدد أو 6K/4Kتكون ھذه الوظیفة معطلة أثناء عرض صور •
عرض التقویم أو زوم العرض.
229



 استخدام وظائف القائمة.9
یتیح ھذا اإلعداد تحدید األجزاء المشبعة باللون األبیض نتیجة التعرض المفرط للضوء في أسلوب المخطط (زیبرا).

 لضبط درجة اإلضاءة المطلوبة إلخراج أسلوب مخطط زیبرا.]SET[اختر 
] %100  إذا اخترت []OFF[، یمكنك اختیار ]2[تخطیط (زیبرا) ]. في نمط %105 ] و[%50 یمكنك تحدید قیمة درجة إضاءة بین [•

]، تُعرض األجزاء المشبعة باللون األبیض بالفعل على ھیئة أسلوب حمار الوحش. وكلما قلت القیمة، اتسع نطاق درجة %105 أو [
اإلضاءة المراد معالجتھ على ھیئة أسلوب مخطط (زیبرا).

یتیح ھذا اإلعداد عرض مقیاس التعریض الضوئي.

؛ مما یتیح لك التحقق من االتجاه إلجراء MFعند ضبط التركیز یدویًا، یُعرض دلیل 
التركیز.

A (ماالنھایة) ¶المؤشر المخصص لعالمة

[أسلوب مخطط (زیبرا)]

]ZEBRA1[]ZEBRA2[

 والرجوع إلى )105(ص  في حالة وجود أي مناطق مشبّعة باللون األبیض، یوصى بتعویض التعرض للضوء باتجاه عالمة سالب•
، ثم التقاط الصورة.)229(ص  الرسم البیاني

لن یجري تسجیل أسالیب حمار الوحش المعروضة.•
)، فكلما ضغطت على زر الوظیفة [العملیة] ([مخصص] بقائمة )60(ص  ]Fn[ضبط زر  إلى [أسلوب مخطط (زیبرا)]إذا خصصت •

المخصص إلیھ اإلعداد، یتغیر األسلوب المخطط كما یلي:
.]OFF[ > ]2[تخطیط (زیبرا)  > ]1[تخطیط (زیبرا) 

؛ مما یتیح لك ]OFF[ > ]1[تخطیط (زیبرا) ، یعمل اإلعداد على التبدیل بین ]OFF[ على ]2[تخطیط (زیبرا) عندما یُضبط نمط 
تغییر اإلعداد بسرعة.

[مقیاس التعریض]

 لعرض مقیاس التعریض عند إجراء تغییر البرنامج، ]ON[اضبط ھذا اإلعداد على •
وتعیین قیمة فتحة الضوء، وضبط سرعة االلتقاط.

حیث تُعرض المناطق غیر المناسبة من النطاق باللون األحمر.•
في حالة عدم عرض مقیاس التعریض، علیك بتبدیل معلومات العرض للشاشة بالضغط •

]. .DISPعلى زر [
 ثواٍن تقریبًا، یختفي مقیاس التعریض الضوئي.4في حالة عدم إجراء أي عملیة لمدة •

[دلیل ضبط یدوي]

200060604.04.0 989898
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 استخدام وظائف القائمة.9
)50(ص  یتیح ھذا اإلعداد عرض شاشة معلومات التسجیل.

یمكن عن طریق ھذا اإلعداد تغییر زاویة المشاھدة أثناء تسجیل صورة متحركة وتسجیل صورة ثابتة.

یمكنك تغییر الشاشات، كشاشة التسجیل أو شاشة عرض معلومات التسجیل، إلى الشاشات المناسبة لتسجیل الصور المتحركة.

].یتیح ھذا اإلعداد عرض شاشة االختیار في حالة ضبط قرص تحدید النمط على [

یتیح لك ھذا اإلعداد حفظ موضع التركیز عندما توقف تشغیل الكامیرا. وعندما توجد عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي 
المستخدم، یجري أیًضا حفظ موضع الزوم.

[عرض معلومات الشاشة]

[منطقة التسجیل]

تُحدّد نطاق التسجیل على نحو تقریبي.•
.6K/4K متاًحا عند إجراء التسجیل بواسطة وظیفة أو صورة التركیز المتأخر [منطقة التسجیل]ال یكون إعداد •

[عرض أولویة الفیدیو]

 في نمط التسجیل.Aسیُعَرض وقت التسجیل المتاح •
وسیجري االنتقال من معلومات التسجیل المعروضة على الشاشة إلى المعلومات الخاصة •

)325(ص  بالصور المتحركة.
سیجري تحویل عرض قیمة تعویض التعرض للضوء في إطار النطاق المتاح للصور •

المتحركة. وعند تعدیل قیمة تعویض التعرض للضوء، سیرض النطاق المتاح فقط للصور 
].على ھیئة [

لن تُعرض أیقونات الوظائف غیر المتاحة للصور المتحركة، كأیقونة الفالش أو عدد وحدات البكسل.•

[دلیل القائمة]

[العدسة / غیر ذلك] > [مخصص] >

[استئناف موضع العدسة]

14m57s14m57s14m57s
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 استخدام وظائف القائمة.9
التعرف على الوجھ عبارة عن وظیفة من شأنھا البحث عن وجھ مشابھ ألحد األوجھ المسجلة، وإعداد التركیز والتعرض للضوء 
تلقائیًا حسب األولویة. وحتى إن كان الشخص المراد تصویره واقفًا في الخلف أو في نھایة صف عند التقاط صورة جماعیة، فإنھ 

یمكن مع ذلك التقاط صورة واضحة بواسطة الكامیرا.

[التعّرف على الوجھ]

]ON[.یتیح ھذا اإلعداد تمكین وظیفة التعرف على الوجھ
]OFF[.یتیح ھذا اإلعداد تعطیل وظیفة التعرف على الوجھ

]MEMORY[

یتیح ھذا اإلعداد تسجیل صور وجھ أو تحریر المعلومات المسجلة أو حذفھا.

إعدادات الوجھ
 أشخاص بحد أقصى.6یمكنك تسجیل معلومات كاألسماء وتواریخ المیالد لصور أوجھ 

 الختیار إطار التعرف على الوجھ غیر 3/4/2/1اضغط على 1
].MENU/SETالمسجل، ثم اضغط على زر [

التقط الصورة مع تعدیل الوجھ بواسطة الدلیل اإلرشادي.2
ال یمكن تسجیل أوجھ األھداف األخرى بخالف األشخاص (كالحیوانات •

وما شابھ).
].، أو المس أیقونة [1لعرض وصف تسجیل الوجھ، اضغط على •

اختر العنصر.3
 صور لألوجھ كحد أقصى.3یمكنك تسجیل •

یمكن تسجیل األسماء.[االسم]
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

یمكن تسجیل تاریخ المیالد.[العمر]

[إضافة صور]
إلضافة صور أوجھ إضافیة.(إضافة صور)

حدد إطاًرا فارغًا لصورة وجھ لتسجیل صورة جدیدة.•

لحذف إحدى صور األوجھ(الحذف)
حدد صورة الوجھ التي ترغب في حذفھا.•

غیّر أو احذف المعلومات الخاصة بالشخص المسجل
 الختیار صورة الوجھ المراد تحریرھا أو حذفھا، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 1

]MENU/SET.[
اختر العنصر.2

تغییر المعلومات الخاصة بشخص مسجل بالفعل.[تعدیل معلومات]
."إعدادات الوجھ" ضمن 3 أجِر الخطوة•

یُفضل ضبط التركیز والتعرض للضوء لألوجھ ذات األولویة األعلى.[األولویة]
أعد ترتیب أولویة األوجھ، ثم عیّنھا.•

حذف المعلومات الخاصة بشخص مسجل.[حذف]

KEN
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 استخدام وظائف القائمة.9
ستعمل الوظائف التالیة أیًضا مع وظیفة التعرف على الوجھ.•
في نمط التسجیل

¢عرض االسم المطابق عندما تتعرف الكامیرا على وجھ مسجل–

في نمط عرض التسجیل
عرض االسم والعمر–

 أشخاص بحد أقصى.3تُعرض أسماء ¢
ویجري تحدید أولویة األسماء المعروضة عند التقاط الصور وفقًا لترتیب التسجیل.

نقطة التصویر عند تسجیل صور الوجھ
اجعل الوجھ متجًھا لألمام مع فتح العینین وإغالق الفم، باإلضافة إلى التأكد من •

عدم تدلي الشعر على حواف الوجھ أو العینین أو الحاجبین عند التسجیل.
تأكد من عدم وقوع ظل شدید على الوجھ عند التسجیل.•

(لن یومض الفالش أثناء التسجیل.)

(مثال مالئم للتسجیل)

عند عدم التعرف على الوجھ أثناء التسجیل
ل الوجھ لنفس الشخص في األماكن الداخلیة والخارجیة، أو بتعبیرات متباینة أو من زوایا مختلفة.• )232(ص  سّجِ
قم أیًضا بتسجیل الوجھ في موقع التصویر.•
عندما یتعذر التعرف على وجھ شخص مسجل، قم بتصحیح ذلك من خالل إعادة التسجیل.•
اعتمادًا على تعبیرات الوجھ والبیئة المحیطة، قد ال یمكن التعرف على الوجھ، أو قد ال تتم العملیة بدقة، حتى إن كان ذلك لألوجھ •

المسجلة.

].š على [AF فقط عند ضبط نمط [التعّرف على الوجھ]تعمل وظیفة •
 للصورة األولى فقط.[التعّرف على الوجھ]أثناء نمط اللقطات المتالحقة، یمكن إضافة معلومات الصور الملتقطة بواسطة وظیفة •
عندما تُعرض صور المجموعة، یظھر اسم الصورة األولى للمجموعة.•
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

)نمط التحكم اإلبداعي ([صور مصغرة]–
عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[التصویر البطيء]استخدام –
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 استخدام وظائف القائمة.9
إذا ضبطت اسم وتاریخ میالد طفلك أو حیوانك األلیف مسبقًا، فسیمكنك تسجیل اسمیھما، وعمریھما على ھیئة شھور وسنوات 
على الصور.

.)257(ص  [طباعة حروف]ویمكنك إظھار ھذه البیانات عند العرض أو طباعتھا على الصور المسجلة باستخدام 
]OFF[/]SET[/)[تصویر الحیوانات] (]/[)]2[طفل (]/[)]1[طفل (][اإلعدادات: 

[االسم] أو [العمر]ضبط ∫
].MENU/SET، ثم اضغط على زر []SET[ الختیار 3/4اضغط على 1
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[تصویر الحیوانات] أو ]2[طفل أو ]1[طفل  الختیار3/4اضغط على 2
 ، ثم اضغط على زر [االسم] أو [العمر]الختیار  3/4اضغط على 3

]MENU/SET.[
].MENU/SET، ثم اضغط على زر []SET[ الختیار 3/4اضغط على 4

[إعداد البروفایل]

 (تاریخ المیالد)[العمر]أدخل 
[االسم]أدخل 

.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"یمكنك طباعة األعمار بالشھور واألسماء بواسطة برنامج •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
.6K/4K متاًحا عند إجراء التسجیل بواسطة وظیفة أو صورة التركیز المتأخر [إعداد البروفایل]ال یكون إعداد •
ال یجري تسجیل األعمار واألسماء في الحاالت التالیة:•

عند تسجیل صور متحركة–
)168(ص  ))[أولویة الفیلم]] (الصور الثابتة المسجلة أثناء تسجیل صورة متحركة ([–
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 استخدام وظائف القائمة.9
]QR[عرض رمز االستجابة السریعة /]URL[عرض محدد موقع المعلومات اإلعدادات: 

یتیح لك ھذا اإلعداد ضبط توقیت المنطقة التي تقیم بھا، والجھة التي تقضي فیھا إجازتك.
.[منزلك] بعد إعداد [جھة مقصودة]یمكن ضبط •

] إلجراء MENU/SET الختیار منطقة ما، ثم اضغط على زر [2/1، اضغط على [منزلك] أو [جھة مقصودة]بعد اختیار 
الضبط.

:[جھة مقصودة] “
منطقة جھة السفر المقصودة

Aالوقت الحالي لجھة السفر المقصودة
Bفارق التوقیت عن منطقة منزلك

:[منزلك] –
منطقة منزلك

Cالوقت الحالي
D فرق التوقیت معGMT(توقیت جرینتش) 

[إعداد]قائمة : 

)235(ص  [دلیل على اإلنترنت]•
)84(ص  [حفظ إعدادات م.]•
)39(ص  [ضبط الساعة]•
)235(ص  [توقیت جھة مقصودة]•
)236(ص  [تاریخ السفر]•
•]Wi-Fi[  236(ص(
)236(ص  [بلوتوث]•
)237(ص  [إصدار صوت]•
)195(ص  [حجم صوت سماعة الرأس]•
)237(ص  [النمط االقتصادي]•
)238(ص  [وضع المشاھدة الحیة]•
)238(ص  [محدّد المنظر]/[عرض الشاشة]•
)238(ص  [إضاءة الشاشة]•
)239(ص  [مستشعر العین]•
)319(ص  [أولویة استخدام البطاریة]•
)239(ص  ]USB[نمط •

)239(ص  ]TV[توصیل شاشة •
)240(ص  [تردد النظام]•
)240(ص  [لغة]•
)240(ص  [عرض النسخة]•
)241(ص  [تفعیل]•
)241(ص  [إعدادات المجلد/الملف]•
)242(ص  [وظیفة ضعف الفتحة]•
)243(ص  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]•
)243(ص  [إعادة ضبط الرقم]•
)244(ص  [إعادة ضبط]•
)244(ص  [إعادة ضبط إعدادات الشبكة]•
)244(ص  [تجدید البكسل]•
)244(ص  [تنظیف المستشعر]•
)245(ص  [ضبط مقیاس المستوى.]•
)31(ص  [تھیئة]•

[إعداد] >

[دلیل على اإلنترنت]

[توقیت جھة مقصودة]

MENU
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]. (سیجري تقدیم الوقت بمقدار ساعة واحدة.)، إذا كنت تستخدم التوقیت الصیفي [3اضغط على •
 مرة أخرى للرجوع إلى التوقیت الطبیعي.3اضغط على 

إذا لم تتمكن من العثور على جھة السفر المقصودة بین المناطق المعروضة على الشاشة، عندئٍذ یجب علیك ضبطھا بناًء على فرق •
التوقیت مع منطقة منزلك.

[تاریخ السفر]

[إعداد السفر]

، فسیجري تسجیل األیام المنقضیة من رحلتك (المقصود یوم الرحلة) بناًء على [إعداد السفر]إذا ضبطت 
تواریخ المغادرة والعودة.

یُلغى تاریخ السفر تلقائیًا، إذا كان التاریخ الحالي بعد تاریخ الرجوع.•
.]OFF[ على [مكان التواجد]، فسیجري أیّضا ضبط ]OFF[ مضبوطّا على [إعداد السفر]وإذا كان 

ل اسم جھة السفر المقصودة التي أدخلتھا.[مكان التواجد]إذا ضبطت [مكان التواجد] ، فسیُسجَّ
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

 [طباعة حروف]یمكنك عرض األیام المنقضیة ووجھة السفر المقصودة أثناء العرض، أو طباعتھما على الصور المسجلة بواسطة •
.)257(ص 

.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"یمكن طباعة األیام المنقضیة ووجھة السفر المقصودة برنامج •
یتم حساب تاریخ السفر باستخدام التاریخ الموجود في ضبط الساعة وتاریخ الرحیل الذین قمت بضبطھما. فإذا ضبطت •

 على جھة السفر المقصودة، یُحتَسب تاریخ السفر باستخدام التاریخ المتاح في ضبط الساعة، وإعداد جھة السفر [توقیت جھة مقصودة]
المقصودة.

.]AVCHD[ معطالً عند تسجیل الصورة المتحركة بتنسیق [تاریخ السفر]یصبح إعداد •
 في الحاالت التالیة.[مكان التواجد]ال یمكن تسجیل •

عند تسجیل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–

]Wi-Fi[

305ص ]Wi-Fi[تھیئة 264ص ]Wi-Fi[وظیفة 

[بلوتوث]

282ص [تسجیل الموقع]269ص  ،268ص [بلوتوث]
283ص [ضبط ساعة تلقائي]274ص [تنشیط بعید]

279ص [إعدادات شبكة واي فاي]278ص [النقل التلقائي]
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یتیح لك ھذا اإلعداد ضبط الصوت اإللكتروني وصوت الغالق اإللكتروني.
[نغمة الغالق اإللكتروني]/[صوت غالق]/[جھارة نغمة التنبیھ]اإلعدادات: 

[إصدار صوت]

.]OFF[ على [صوت غالق] و[جھارة نغمة التنبیھ]، یجري ضبط ]ON[ على [وضع بدون صوت]في حالة ضبط •

[النمط االقتصادي]

تتوقف الكامیرا تلقائیًا في حالة عدم استخدامھا خالل الوقت المحدد في اإلعداد.[وضعیة السكون]

 دقیقة (تقریبًا) دون 15، ومرور Wi-Fiتتوقف الكامیرا تلقائیًا عن العمل في حالة عدم اتصالھا بشبكة ](Wi-Fi)[وضعیة السكون 
استخدامھا.

تنطفئ الشاشة/محدد المنظر تلقائیًا في حالة عدم استخدام الكامیرا أثناء الوقت المحدد في اإلعداد. التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/

 مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر 
 وظھور شاشة عرض معلومات )43(ص  إذا فعَّلت وظیفة التبدیل التلقائي بین محدد المنظر/الشاشة

، یتوقف تشغیل الكامیرا تلقائیًا في حالة عدم استخدام الكامیرا للمدة الزمنیة )50(ص  التسجیل على الشاشة
المحددة في اإلعداد.

لھا مرة أخرى إللغاء •  ](Wi-Fi)[وضعیة السكون  و[وضعیة السكون]اضغط على زر الغالق حتى المنتصف، أو أطفئ الكامیرا وشغِّ
. مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر و

لتشغیل الشاشة/محدد المنظر مرة أخرى، اضغط على أي زر.•
 في الحاالت التالیة.[النمط االقتصادي]ال یعمل نمط •

عند التوصیل بالكمبیوتر أو بالطابعة–
عند تسجیل صور متحركة أو عرضھا–
أثناء عرض الشرائح–
 مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  التسجیل بواسطة –
[تعّرض متعدد للضوء]استخدام –
[التصویر البطيء]استخدام –
 فقط)[التصویر التلقائي]  (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]استخدام –
[انتقال التركیز]استخدام –
 أثناء التسجیلHDMIفي حالة استخدام إخراج –

 و](Wi-Fi)[وضعیة السكون  [وضعیة السكون]اختیاري)، یُعطل كٌل من  (ACعندما یُستخدم مھایئ التیار المتردد •
. مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر 

.]5MIN[. على  التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/اختیاري)، یُضبط  (ACعند استخدام مھایئ التیار المتردد •
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یتیح ھذا الوضع تعیین معدل اإلطارات لشاشة التسجیل (شاشة المشاھدة الحیة).

یجري تعدیل درجة اإلضاءة أو اللون أو درجات اللون األحمر أو األزرق بالشاشة/محدد المنظر.
.2/1، ثم قم بتعدیلھا بواسطة 3/4اختر اإلعدادات بالضغط على 1
] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [2

[وضع المشاھدة الحیة]

]30fps[.یتیح ھذا اإلعداد الحد من استھالك الطاقة؛ مما یطیل مدة التشغیل الزمنیة
]60fps[.یتیح ھذا اإلعداد عرض اللقطات المتحركة على نحو أكثر سالسة

، ]60fps[، قد تصبح جودة الصورة على شاشة التسجیل أسوأ مقارنةً بالضبط على ]30fps[ على [وضع المشاھدة الحیة]عند ضبط •
إال أن ھذا ال یؤثر على الصورة المسجلة.

.]60fps[یكون محدد المنظر مضبوطًا على •

[محدّد المنظر]/[عرض الشاشة]

یتیح ھذا النمط تعدیل الشاشة عندما تكون قید االستخدام، وكذلك تعدیل محدد المنظر عند استخدامھ.•
قد تبدو بعض األھداف مختلفة على الشاشة عما ھي علیھ في الواقع. ومع ذلك، ال تتأثر الصور المسجلة.•

[إضاءة الشاشة]

„ ]AUTO[.تُعدّل درجة اإلضاءة بشكل تلقائي اعتمادًا على مدى درجة اإلضاءة المحیطة بالكامیرا

 ]MODE1[.زیادة درجة إضاءة الشاشة

 ]MODE2[.ضبط الشاشة على درجة اإلضاءة القیاسیة

 ]MODE3[.خفض درجة إضاءة الشاشة

قد تبدو بعض األھداف مختلفة على الشاشة عما ھي علیھ في الواقع. ومع ذلك، ال تتأثر الصور المسجلة.•
]. MODE1 ثانیة عند التسجیل باستخدام [30تعود الشاشة إلى درجة اإلضاءة القیاسیة تلقائیًا في حالة عدم القیام بأي إجراء لمدة •

وستضيء الشاشة مرة أخرى بسطوع عن طریق الضغط على األزرار أو اللمس.
]، یقل وقت االستخدام.MODE1] أو [AUTOعند ضبط [•
] متاًحا فقط في نمط التسجیل.AUTOیصبح إعداد [•
].MODE2اختیاري) ھو [  (ACاإلعداد األولي عند استخدام مھایئ التیار المتردد •

…1

…2

…3
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 (ملحق).USBیتیح ھذا النمط ضبط طریقة االتصال عند التوصیل باستخدام كابل توصیل 

: (العرض)]HDMI[نمط 
 ومتصل بالكامیرا بواسطة HDMI عند عرض التسجیالت على جھاز تلفزیون عالي الدقة متوافق مع نمط HDMIاضبط تنسیق خرج 

)308(ص   مصغر.HDMIكابل 

]VIERA Link[:
 مصغر HDMI المتصل بالكامیرا عبر كابل VIERA Link، یجري ربط عملیات الكامیرا والجھاز المتوافق مع تقنیة ]ON[إذا اخترت 

.VIERA Linkعلى نحو تلقائي؛ مما یتیح لك التحكم في الكامیرا بواسطة جھاز التحكم عن بعد الخاص بالجھاز المتوافق مع تقنیة 
)309(ص  

[مستشعر العین]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط درجة الحساسیة لمستشعر العین.[الحساسیة]

]LVF[تحویل الشاشة/

سیعمل ھذا اإلعداد على تعیین طریقة التبدیل بین الشاشة ومحدد المنظر.
]LVF/MON AUTO[/(التبدیل التلقائي بین الشاشة ومحدد المنظر) 
]LVF[/(محدد المنظر) ]MON[(الشاشة) 
.]LVF[تحویل الشاشة/] لتحویل العرض، فسیجري أیًضا تغییر إعداد LVFإذا ضغطت على زر [•

]USB[نمط 

y [االختیار عند التوصیل] اختر ھذا اإلعداد لتحدید نظام توصیلUSB.في حالة االتصال بجھاز آخر 
z[كمبیوتر] .اختر ھذا اإلعداد لتصدیر صور إلى كمبیوتر متصل

{] PictBridge(PTP) [ اختر ھذا اإلعداد في حالة التوصیل بطابعة تدعمPictBridge.

]TV[توصیل شاشة 

]AUTO[.یجري إخراج الصور بدقة إخراج مالئمة للتلفزیون المتصل

]C4K /[[4K/60p] /[4K/50p] /[4K/30p]/
] 4K/25p /[[4K/24p] /[1080p] /[1080i]/

] 720p /[[576p] /[480p]

یجري إخراج الصور بالدقة المحددة.
. سیجري إخراج k 2160 4096] إلى C4Kتصل دقة اإلخراج إلعداد [•

الصور بتنسیق تصاعدي.
] و4K/30p] و[4K/50p] و[4K/60pتصل دقة اإلخراج إلعداد [•

]4K/25p]4] وK/24p 3840]  إلى k 2160.

.[تردد النظام]تختلف اإلعدادات المتاحة باختالف إعداد •
یعمل ھذا النمط أثناء العرض فقط.•
] على تنسیق مدعوم AUTO]، فغیّر اإلعداد إلى إعداد ثابت بخالف [AUTOإذا لم تظھر أي صورة على شاشة التلفزیون مع إعداد [•

من قِبل التلفزیون لدیك. (یرجى قراءة تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.)
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یمكنك تغییر تردد النظام للصور المتحركة التي تسجلھا وتعرضھا.

ل الكامیرا، ثم أوقف تشغیلھا بعد تغییر اإلعداد.• شغِّ

فور تغییرك لتردد النظام∫
، یتعذر تسجیل الصور المتحركة أو عرضھا، إذا استمررت في استخدام البطاقة المثبتة داخل [تردد النظام]بعد تغییر إعداد 

 على الكامیرا.)31(ص  الكامیرا. فیوصى باستبدال البطاقة بأخرى، وتھیئتھا
في حالة االستمرار في استخدام البطاقة المثبتة داخل الكامیرا قبل تغییر اإلعداد، فستعمل الكامیرا على النحو التالي:•

یتیح ھذا اإلعداد ضبط اللغة المعروضة على الشاشة.

یسمح اإلعداد بفحص إصدارات البرنامج الدائم الخاص بالكامیرا والعدسة.

[تردد النظام]

]59.94Hz (NTSC)[ بالنسبة للمناطق التي یكون فیھا نظام البث التلفزیون ھوNTSC
]50.00Hz (PAL)[ بالنسبة للمناطق التي یكون فیھا نظام البث التلفزیون ھوPAL

]24.00Hz (CINEMA)[تردد النظام ھذا مخصص إلنشاء أفالم

یكون تردد النظام مضبوطًا على نظام البث الخاص بمنطقة الشراء على نحو افتراضي.•
 على نظام بث مختلف عن النظام المتوفر في منطقتك؛ قد یتعذر عرض الصور على التلفزیون [تردد النظام]عندما یُضبط إعداد •

بشكل سلیم.
إذا لم تكن على درایة بأنظمة البث، أو لن تكون بصدد إنشاء أي صور متحركة لعمل أفالم، یوصى باستخدام اإلعداد االفتراضي.•
.)244(ص  [إعداد] بقائمة [إعادة ضبط]إذا غیرت اإلعداد، ولم تكن متأكدًا من تردد النظام لنظام البث بمنطقتك، فأجِر •

العرضالتسجیل[صیغة التسجیل]

]AVCHD[یتعذر إجراء التسجیل
ال یمكن عرض الصور المتحركة المسجلة قبل 

تغییر اإلعداد. ]MP4[/]MP4 (LPCM)[/
]MOV[یمكن إجراء التسجیل

[لغة]

] من أیقونات القائمة الختیار اللغة التي ترغب فیھا.~إذا قمت باختیار لغة مختلفة بطریق الخطأ، فاختر [•

[عرض النسخة]

 وما إلى ذلك) بالكامیرا، یمكنك أیًضا التحقق من إصدار البرنامج XLRیجري تثبیت عنصر مدعوم اختیاري (مھایئ میكروفون •
الثابت الخاص بھا.

] بشاشة عرض النسخة لعرض المعلومات المتعلقة بالبرنامج المثبت على الكامیرا.MENU/SETاضغط على زر [•
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اختیاري) لتفعیل الوظیفة اإلضافیة بالكامیرا.: DMW-SFU1استخدم مفتاح ترقیة البرنامج (
[قائمة التفعیل]/[إدخال رمز التفعیل]/[إخراج الرمز التسلسلي]اإلعدادات: 

اضبط أنماط أسماء المجلدات والملفات المراد حفظ الصور بھا.

.](SD2)[حدد المجلد  و ](SD1)[حدد المجلد ، یجري عرض [تسجیل التخصیص] على [وظیفة ضعف الفتحة]في حالة ضبط ¢

[تفعیل]

.1 باستخدام البطاقة في فتحة البطاقة [إدخال رمز التفعیل] أو [إخراج الرمز التسلسلي]أجِر •

[إعدادات المجلد/الملف]

اسم الملفاسم المجلد

)P  :[sRGB] ، _ :[AdobeRGBمساحة اللون ([1)999-100 أرقام، 3رقم المجلد (1

 أرقام وُمعّرف من قِبَل المستخدم3مقطع مكون من 2 أرقام وُمعّرف من قِبَل المستخدم5مقطع مكون من 2
-عدد، العدد األخیر من رقم الملف)1رقم الملف (3
)999-001 أرقام، 3رقم الملف (4
امتداد الملف5

یتیح ھذا اإلعداد تحدید المجلد المراد حفظ الصور بھ.¢[حدد المجلد]
یُشار إلى اسم المجلد بعدد الملفات التي یمكن تخزینھا.•

[إنشاء مجلد جدید]

]OK[ أرقام والمحدد من قِبَل 5یتیح ھذا اإلعداد إنشاء مجلد جدید بنفس المقطع المؤلف من 
المستخدم كإعداد اسم المجلد الحالي.

[قم بتغییر]

 أراقم والمحدد من قِبَل المستخدم 5یتیح ھذا اإلعداد إعادة تعیین المقطع المؤلف من 
قبل إنشاء مجلد جدید.

]_[ الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد و•
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

یجري إنشاء مجلد جدید برقم مجلد متزاید.•
في حالة عدم وجود مجلدات قابلة للتسجیل في البطاقة، تُعَرض شاشة إعادة تعیین رقم المجلد.•

[إعداد اسم الملف]

 أرقام ومحدد 3یتیح ھذا اإلعداد استخدام رقم المجلد السم المجلد كمقطع مؤلف من [رابط رقم المجلد]
من قِبَل المستخدم السم الملف.

[إعداد المستخدم]

 أرقام ومحدد من قِبَل 3یسمح لك ھذا اإلعداد بتحدید مقطع اسم الملف المكون من 
المستخدم وضبطھ.

]_الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد و [–
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع –

100ABCDE

 

PABC0001.JPG
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.2 و 1اضبط طریقة إجراء التسجیل على فتحتي البطاقة 

 ملفًا، فسیجري تلقائیًا إنشاء مجلد جدید برقم مجلد 999 ملف لكل مجلد على حدة. وإذا تجاوز العدد 999یمكن تخزین ما یصل إلى •
متزاید.

. وفي ھذه الحالة، یوصى بحفظ البیانات على 999 لغایة 100ال یمكن إنشاء مجلدات جیدة في حالة توفر مجلدات ُمرقَّمة بدًءا من •
)31(ص  جھاز كمبیوتر أو جھاز مشابھ، ثم تھیئة البطاقة.

[وظیفة ضعف الفتحة]

[طریقة التسجیل]

)[ترحیل التسجیل](

یتیح ھذا اإلعداد إجراء التسجیل بالتناوب على فتحة البطاقة األخرى حتى بعد نفاد المساحة 
الخالیة على البطاقة األولى أثناء التسجیل.

]]/[: [[فتحة الوجھة]
إذا تابعت استبدال البطاقة الممتلئة قبل نفاد المساحة الخالیة المتاحة على البطاقة األخرى •

 3أثناء تسجیل الصور المتحركة، یتسنى لك إجراء التسجیل لفترة زمنیة طویلة باستخدام 
بطاقات أو أكثر. استبدل البطاقة عندما توجد مساحة خالیة كافیة متبقیة على البطاقة 

المستخدمة للتسجیل.

یتیح ھذا اإلعداد تسجیل الصور ذاتھا على البطاقتین.)[نسخ احتیاطي للتسجیل](

)[تسجیل التخصیص](

یسمح لك ھذا اإلعداد بتحدید فتحة البطاقة المراد استخدامھا للتسجیل بتنسیقات صور 
مختلفة.
[وجھة الفیدیو]/] 6K/4K[وجھة صورة  /]RAW[وجھة /]JPEG[وجھة 

مالحظات متعلقة بوظیفة التسجیل المتناوب
ال یمكن مناوبة التسجیل على البطاقة األخرى في الحاالت التالیة:•

.)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة   إلجراء التسجیل بواسطة إعداد )]4K[تسجیل متتابع(صورة استخدام –
]AVCHD[تسجیل صورة متحركة بتنسیق –
 لتسجیل صور متحركة.[تسجیل متتابع (فیدیو)]استخدام –

مالحظات متعلقة بوظیفة التسجیل االحتیاطي
یوصى باستخدام البطاقات ذات تصنیف فئة السرعة والسعة ذاتیھما.•
، ال یمكن إجراء التسجیل االحتیاطي للصورة المتحركة. سیجري تسجیل البیانات ]AVCHD[في حالة تسجیل صورة متحركة بتنسیق •

على بطاقة واحدة فقط.
) في أّيٍ من الحاالت SDHC/ SDXCال یمكن إجراء التسجیل على البطاقات، عندما یجري إدخال أنواع مختلفة من البطاقات (•

التالیة:
)]AVCHD[عند تسجیل الصور المتحركة (باستثناء –
6K/4Kعند تسجیل صور ذات دقة –
التسجیل بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
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احفظ معلومات إعداد الكامیرا على البطاقة. ونظًرا ألنھ یمكن استیراد معلومات اإلعداد المحفوظة إلى الكامیرا، یمكنك تطبیق 
اإلعداد ذاتھ على أكثر من كامیرا.

ل معلومات اإلعداد باستخدام البطاقة التي جرى إدخالھا إلى فتحة البطاقة • .1احفظ/حّمِ

ال یمكن حفظ/تحمیل معلومات اإلعداد لعناصر القائمة التالیة.•

]2[الفتحة /]1[الفتحة اإلعدادات: 
.001 أعاد برقم الملف للتسجیل التالي على 3أعد ضبط المقطع األخیر المؤلف من 

[حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]

[حفظ]

یتیح ھذا اإلعداد حفظ معلومات إعداد الكامیرا على البطاقة.
؛ والستبدال ملف موجود، حدد الملف ذاتھ.[ملف جدید]لحظ معلومات جدیدة، حدد •
، یُعَرض اسم الملف المراد حفظھ على الشاشة.[ملف جدید]في حالة إنشاء •

]OK[.یتیح ھذا اإلعداد حفظ الملف باسم منشأ تلقائیًا یجري عرضھ على الشاشة

[تغییر اسم ملف]
یتیح ھذا اإلعداد إعادة تسمیة الملف قبل حفظھ.

 رموز8الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد؛ حتى •
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

یسمح ھذا اإلعداد بتحمیل معلومات اإلعداد المخزنة بالبطاقة على الكامیرا.[تحمیل]
یعمل ھذا اإلعداد على حذف معلومات اإلعداد المخزنة على البطاقة.[حذف]

]V-LogL[مساعدة عرض •[فیلم مبتكر]
]HDMI[إخراج التسجیل  ضمن ]LUT HDMI[عرض •[صور متحركة]

[التعّرف على الوجھ]البیانات المسجلة بواسطة وظیفة •[مخصص]

[إعداد]
[ضبط الساعة]•
[توقیت جھة مقصودة]•
[تاریخ السفر]•

]Wi-Fi[ في ]Wi-Fi[تھیئة •
[بلوتوث]•
[عرض الشاشة]•

[محدّد المنظر]•
[تفعیل]•
[ضبط مقیاس المستوى.]•

یمكن تحمیل معلومات اإلعداد لھذا الطراز فقط.•
 مجموعات من معلومات اإلعداد على بطاقة واحدة.10یمكنك حفظ ما یصل إلى •

[إعادة ضبط الرقم]

.001 أعداد برقم الملف من 3في حالة إجراء التسجیل بعد إعادة ضبط ھذا العنصر، یجري تحدیث رقم المجلد. سیبدأ المقطع األخیر المؤلف من •
.999 و100یمكن تعیین رقم المجلد بین •

 بعد حفظ البیانات على جھاز كمبیوتر أو أي )31(ص  . یوصى بتھیئة البطاقة999ینبغي إعادة تعیین رقم المجلد قبل وصولھ إلى 
جھاز آخر.

، قم بتھیئة البطاقة أوالً، ثم استخدم ھذه الوظیفة إلعادة ضبط رقم الملف.100إلعادة ضبط رقم المجلد على •
 إلعادة ضبط رقم المجلد.[نعم]بعد ذلك، تظھر شاشة إعادة الضبط الخاصة برقم المجلد. اختر 
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یُعاد ضبط اإلعدادات التالیة على الوضع االفتراضي:
إعدادات التسجیل–
)[بلوتوث] و ]Wi-Fi[تھیئة إعدادات الضبط (إعدادات –
)[إعداد البروفایل] و[التعّرف على الوجھ]اإلعدادات المخصصة (إعدادات –
)[إعداد البروفایل] و [التعّرف على الوجھ] و [بلوتوث] و ]Wi-Fi[تھیئة الضبط/اإلعدادات المخصصة (باستثناء –

یُعاد ضبط إعدادات الشبكة التالیة على الوضع االفتراضي:
)]LUMIX CLUB[ (باستثناء ]Wi-Fi[تھیئة –
[إعدادات شبكة واي فاي] والقیم ضمن [بلوتوث]معلومات الجھاز المسجلة في –

یتیح ھذا العنصر إجراء تحسین جھاز التصویر ومعالجة الصورة.

یعمل ھذا اإلعداد على إزالة األتربة؛ حیث یجري التخلص من ذرات الغبار واألتربة العالقة بمقدمة جھاز التصویر.

[إعادة ضبط]

في حالة إعادة ضبط إعدادات قائمة إعداد/مخصص، یُعاد أیًضا ضبط اإلعدادات التالیة.•
[توقیت جھة مقصودة]إعداد –
 (تاریخ الرحیل، تاریخ الرجوع، مكان التواجد)[تاریخ السفر]إعدادات –
[عرض] ضمن قائمة [تأكید الحذف] و [فرز الصور] و [تدویر وعرض]إعدادات –

ال یتغیر رقم المجلد وضبط الساعة.•

[إعادة ضبط إعدادات الشبكة]

احرص دوًما على إعادة ضبط الكامیرا عند التخلص منھا، أو بیعھا لتفادي إساءة استغالل المعلومات الشخصیة المحفوظة في ذاكرة •
الكامیرا.

احرص دوًما على إعادة ضبط الكامیرا بعد حفظ نسخة من المعلومات الشخصیة عند إرسال الكامیرا لإلصالح.•

[تجدید البكسل]

یكون جھاز التصویر، ومعالجة الصور في المستوى األمثل عند شراء الكامیرا؛ استخدم ھذه الوظیفة عند تسجیل بقع ساطعة غیر •
موجودة في الھدف.

أطفئ الكامیرا، ثم أعد تشغیلھا بعد تصحیح وحدات البكسل.•

[تنظیف المستشعر]

ستعمل وظیفة إزالة األتربة تلقائیًا عندما تكون الكامیرا قید التشغیل، ولكن یمكنك استخدام ھذه الوظیفة عندما ترى آثار أتربة.•
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ل القوائم المتكررة االستخدام، ثم اعرضھا في   قائمة.23. یمكنك تسجیل ما یصل إلى [قائمتي]سّجِ

[إعداد قائمتي] > [قائمتي]  >

[ضبط مقیاس المستوى.]

]. فسیجري ضبط مقیاس المستوى.MENU/SETامسك الكامیرا في وضع أفقي، ثم اضغط على زر [[تعدیل]
یعمل ھذا اإلعداد على استعادة اإلعداد االفتراضي لمقیاس المستوى.[إعادة ضبط قیمة مقیاس المستوى]

[قائمتي]قائمة :
)245(ص  [إعداد قائمتي]•

[إعداد قائمتي]

یتیح ھذا اإلعداد تعیین القائمة المراد عرضھا في قائمتي لتسجیلھا.[اضف]

یتیح ھذا اإلعداد إعادة ترتیب القوائم المعروضة في قائمتي فاختر القائمة الذي ترغب في نقلھا، ثم عین [الفرز]
الوجھة المطلوبة.

[حذف]

یتیح ھذا اإلعداد حذف القوائم المسجلة من قائمة القوائم المعروضة.

یتیح ھذا العنصر حذف قائمة محددة من قائمة القوائم المعروضة.:[حذف العنصر]

یتیح ھذا اإلعداد حذف جمیع القوائم المعروضة.:[حذف كلي]

[اعرض من قائمتي]

یتیح ھذا اإلعداد تعیین نوع شاشة القائمة المراد عرضھا.

]ON[:.یتیح ھذا اإلعداد عرض قائمتي

]OFF[:.یتیح ھذا اإلعداد عرض آخر القوائم من حیث االستخدام

MENU
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 [متعدّد] أو [فرد]كیفیة اختیار صورة (صور) بعد اختیار ∫
.[فرد]، اختر صورة بالطریقة ذاتھا كما في حالة اختیار [متعدّد]  و[فرد]في حالة عدم توافر •

[عرض]قائمة :

)247(ص  [عرض الشرائح]•
)248(ص  [نمط عرض التسجیل]•
)249(ص  [حمایة]•
)249(ص  [تصنیف]•
)250(ص  [تحریر العنوان]•
)250(ص  [معالجة تعرف الوجھ]•
)251(ص  [ضبط الطباعة]•
)252(ص  ]RAW[المعالجة •
)123(ص  ] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  •
)124(ص  ] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة •
)255(ص  [تركیب الضوء]•
)256(ص  [إزالة التنقیح]•

)257(ص  [طباعة حروف]•
)258(ص  [نسخ]•
)259(ص  [تغییر الحجم]•
)260(ص  [قّص]•
)261(ص  [تدویر]•
)261(ص  [تقسیم الفیدیو]•
)262(ص  [فیدیو التصویر البطيء]•
)262(ص  [إیقاف حركة الفیدیو]•
)263(ص  [تدویر وعرض]•
)263(ص  [فرز الصور]•
)263(ص  [تأكید الحذف]•

یتعذر على الكامیرا عرض الصور المسجلة بواسطة أجھزة أخرى بشكل سلیم، كما قد تكون وظائف الكامیرا غیر متاحة لمعالجة •
الصور.

[فرد]ضبط 
 الختیار الصورة.2/1اضغط على 1
].MENU/SETاضغط على زر [2

 أسفل یمین الشاشة، یُلغى اإلعداد عند الضغط على زر [ضبط/إلغاء]إذا عُِرض •
]MENU/SET.مرة أخرى [

[متعدّد]ضبط 
في حالة عرض شاشة مماثلة للشاشة المعروضة في ناحیة الیسار:

 الختیار الصور، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 1
]MENU/SET [(تكرار).
] مرة أخرى.MENU/SETیُلغى اإلعداد المضبوط عند الضغط على زر [•

] للتنفیذ. .DISPاضغط على زر [2

في حالة عرض شاشة مماثلة للشاشة المعروضة في ناحیة الیسار:
] MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 

.(تكرار)للضبط 
] مرة أخرى.MENU/SETیُلغى اإلعداد المضبوط عند الضغط على زر [•
یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة. بإمكانك تغییر البطاقة المعروضة •

].Fn3بالضغط على زر [
یمكنك تحدید الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

Fn3

Fn3
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یمكنك عرض الصور التي قمت بالتقاطھا بالتزامن مع موسیقى، ویمكنك القیام بذلك بالتسلسل، مع ترك فاصل زمني محدد بین 
كل صورة وأخرى.

یمكنك أیًضا تجمیع عرض شرائح مكون من صور ثابتة فقط أو صور متحركة فقط أو غیر ذلك.
یوصى باستخدام ھذه المیزة عند عرض الصور عن طریق توصیل الكامیرا بالتلفزیون.

[عرض الشرائح] > [عرض]  >

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [3/4اختر المجموعة المراد عرضھا بالضغط على 1
 والصور المسجلة بواسطة وظیفة 6K/4K، فسیجري أیًضا عرض ملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة [صورة فقط]إذا اخترت •

التركیز المتأخر.
فیما یتعلق بالصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر، فسیقع االختیار على صورة نموذجیة قید التركیز فقط لعرضھا.•

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[بدء] الختیار 3اضغط على 2

العملیات أثناء عرض الشرائح∫

[عرض الشرائح]

عملیة ضغط 
عملیة ضغط وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

إنھاء عرض الشرائح4تشغیل/توقف مؤقت3

انتقال إلى الصورة التالیة1رجوع إلى الصورة السابقة2

رفع مستوى الصوتخفض مستوى الصوت

MENU
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تغییر إعدادات عرض الشرائح∫
 على شاشة قائمة عرض الشرائح.[إعداد] أو [تأثیر]یمكنك تغییر إعدادات تشغیل عرض الشرائح باختیار 

 أو صور مسجلة بواسطة 6K/4K، فال یعمل ھذا اإلعداد أثناء عرض شرائح لملفات لقطات متالحقة ذات دقة [تأثیر]حتى إذا اخترت •
وظیفة التركیز المتأخر أو صور المجموعة.

 معطًال.[مدة]عند عرض الصور التالیة، یصبح إعداد •
الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
صور المجموعة–

.[صورة متحركة فقط] أو [صورة فقط] أو [عرض عادي]یمكن اختیار العرض في 

[نمط عرض التسجیل] > [عرض]  >

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [3/4اختر المجموعة المراد عرضھا بالضغط على 
 والصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز 6K/4K، فسیجري أیًضا عرض ملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة [صورة فقط]إذا اخترت •

المتأخر.

یسمح لك ھذا اإلعداد باختیار تأثیرات الشاشة، عندما یتم التبدیل من صورة إلى الصورة التي تلیھا.[تأثیر]

[إعداد]

.[تأثیر] كإعداد ]OFF[ فقط عند اختیار [مدة]یمكن ضبط •[مدة]

]ON[/]OFF[[تكرار]

[صوت]

]AUTO:[
یتم تشغیل الموسیقى عند عرض الصور الثابتة، كما یتم تشغیل الصوت عند عرض 

الصور المتحركة.
:[موسیقى]

یتم تشغیل الموسیقى.
:[الصوت]

یتم تشغیل الصوت (للصور المتحركة فقط).
]OFF[:

لن یصدر صوت.

[نمط عرض التسجیل]
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 استخدام وظائف القائمة.9
یمكنك ضبط الحمایة للصور التي ترغب في عدم تعرضھا للحذف عن طریق الخطأ.

[حمایة] > [عرض]  >

)246(ص  اختر الصورة.
 صورة.1000] على الشاشة، إذا زاد العدد اإلجمالي للصور المحمیة المعینة لصور المجموعة عن  + 999یُعرض [•

[حمایة]إلغاء جمیع إعدادات ∫
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[إلغاء] الختیار 3/4اضغط على 

یمكنك إلغاء إعداد الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

یمكنك تعیین خمسة مستویات تقییم مختلفة للصور إلجراء ما یلي:
حذف جمیع الصور غیر المضبوطة كتصنیفات.•
. Windows 8 أو Windows 8.1 أو Windows 10التحقق من مستوى التقییم في عرض تفاصیل الملفات بنظام التشغیل، مثل •

 فقط)JPEG(صور 

[تصنیف] > [عرض]  >

)246(ص  اختر الصورة.1
] إلجراء الضبط.MENU/SET)، ثم اضغط على زر [5–1 لتعیین مستوى التقییم (2/1اضغط على 2

 لكل صورة.2 و1، كرر الخطوتین [متعدّد]عند اختیار •
(من غیر الممكن استعمال اإلعداد نفسھ لصور متعددة.)

]، إذا زاد عدد صور المجموعة 999سیجري عرض عدد صور المجموعة في حالة إجراء الضبط لصور مجموعة. ویُعرض [+•
 صورة.1000عن 

[تصنیف]إلغاء جمیع إعدادات ∫
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[إلغاء] الختیار 3/4اضغط على 

یمكنك إلغاء إعداد الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•
 معطًال.[إلغاء]، یصبح إعداد [نمط عرض التسجیل]في •

[حمایة]

إذا لم تقم بحمایة الصور على إحدى البطاقات، فلن یمكن حذفھا عند ضبط مفتاح الحمایة من الكتابة للبطاقة على 
]LOCK.[

 مصممة للعمل مع ھذه الكامیرا فقط.[حمایة]میزة •
سیتم حذف الصور عند تھیئة البطاقة، حتى وإن كانت تلك الصور محمیة.•

[تصنیف]

.]AVCHD[" للصور المتحركة بتنسیق 4" إلى "1ال یمكن تعیین مستویات التقییم من "•

MENU
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 استخدام وظائف القائمة.9
.)257(ص  [طباعة حروف]یمكنك إضافة نص (تعلیقات) إلى الصور. بعد تسجیل النص، تجري طباعتھ على النُسَخ باستخدام 

[تحریر العنوان] > [عرض]  >

)246(ص  اختر الصورة.1
] على الصور التي تم بالفعل تسجیل العناوین المخصصة لھا.’تُعرض أیقونة [•

)64(ص  أدخل النص.2

یمكنك مسح جمیع المعلومات ذات الصلة بوظیفة التعرف على الوجھ في الصور المحددة، واستبدالھا.

[معالجة تعرف الوجھ] > [عرض]  >

].MENU/SET، ثم اضغط على زر []DELETE[ أو ]REPLACE[ الختیار 3/4اضغط على 1
].MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 2
].MENU/SET الختیار صورة الشخص، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 3
)]REPLACE[(في حالة اختیار 4

].MENU/SET الختیار صورة الشخص المراد استبدالھا، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على 

[تحریر العنوان]

لحذف العنوان، امسح النص المعروض على شاشة إدخال النص بأكملھ.•
.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"یمكنك طباعة نصوص (تعلیقات) باستخدام برنامج •
.[متعدّد] صورة في وقت واحد باستخدام 100یمكنك ضبط حتى •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
]] أو [] أو [ على [[جودة]الصور المسجلة مع ضبط إعداد –

[معالجة تعرف الوجھ]

 التي جرى مسحھا من قبل.[التعّرف على الوجھ]ال یمكن استعادة المعلومات المتعلقة بوظیفة •
یجب تحریر معلومات التعرف على الوجھ للصور الموجودة ضمن مجموعة مرةً واحدةً.•

(ال یمكن تحریر صورة واحدة في كل مرة.)
یمكن إجراء تحریر في صور المجموعة على الصورة األولى فقط من كل مجموعة من المجموعات.•
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 استخدام وظائف القائمة.9
DPOF"  Digital Print Order Format (تنسیق ترتیب الطباعة الرقمي) عبارة عن نظام یتیح للمستخدم إمكانیة اختیار "
الصور وعدد النُسَخ المراد طباعتھا لكل صورة على حدة، كما یسمح ھذا النظام بتعیین طباعة تاریخ التصویر على الصور 

، أو استودیو طباعة صور. للحصول على تفاصیل، DPOFالملتقطة أو عدمھ عند استخدام طابعات صور متوافقة مع نظام 
استفسر من استودیو التصویر الذي تتعامل معھ.

 لصور مجموعة، سیجري تطبیق إعداد الطباعة لعدد النُسَخ على كل صورة ضمن المجموعة.[ضبط الطباعة]عند تعیین •

[ضبط الطباعة] > [عرض]  >

)246(ص  اختر الصورة.1
] إلجراء الضبط.MENU/SET لتحدید عدد النُسَخ، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 2

 لكل صورة.2 و1، كرر الخطوتین [متعدّد]عند اختیار •
(من غیر الممكن استعمال اإلعداد نفسھ لصور متعددة.)

 صورة.1000] على الشاشة، إذا زاد العدد اإلجمالي للنسخ المعینة لصور المجموعة عن 999یُعرض [+•

[ضبط الطباعة]إلغاء جمیع إعدادات ∫
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[إلغاء] الختیار 3/4اضغط على 

یمكنك إلغاء إعداد الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

لطباعة التاریخ∫
.1بعد تحدید عدد النُسَخ، یمكنك ضبط أو إلغاء طباعة صور بتاریخ التسجیل بالضغط على 

إذا قمت بضبط طباعة التاریخ، ولم تتم الطباعة، فإن ھذا یعتمد على إمكانیات استودیو التصویر أو الطابعة المستخدمة. لمزید من •
المعلومات، استفسر من استودیو التصویر، أو راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالطابعة.

میزة طباعة التاریخ معطلة للصور المطبوع علیھا نص.•

[ضبط الطباعة]

.999 إلى 0یمكن تحدید عدد النُسَخ من •
وفقًا للطابعة المستخدمة، إن إعدادات طباعة التاریخ المضبوطة في الطابعة قد یكون لھا األولویة على إعدادات طباعة التاریخ المعینة •

بالكامیرا؛ لذلك یجب علیك التأكد من ھذا األمر.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
]الصور الملتقطة بواسطة [–
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 استخدام وظائف القائمة.9
.JPEG؛ حیث ستُحفَظ الصور التي جرت معالجتھا بتنسیق RAWیمكنك معالجة الصور الملتقطة بتنسیق 

]RAW[المعالجة  > [عرض]  >
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [2/1 بواسطة RAWاختر صور 1
 الختیار أحد العناصر.3/4اضغط على 2

یمكنك ضبط العناصر التالیة. یجري اختیار اإلعدادات المستخدمة للتسجیل عند بدء •
ضبط ھذه اإلعدادات.

]RAW[المعالجة 

یتیح لك ھذا العنصر اختیار أحد اإلعدادات المسبقة لتوازن الضوء األبیض، وضبطھ. وإذا اخترت [توازن الضوء األبیض]
]، یمكنك معالجة الصورة باإلعداد المضبوط أثناء إجراء التسجیل.عنصًرا ما بواسطة [

j2 یسمح لك ھذا العنصر بتصحیح درجة التعرض للضوء في نطاق یتراوح بین [تصحیح السطوع] EV و 
 i2 EV.

[إسلوب الصورة]
/[طبیعیة]/[مشرقة]/[معیار معتدل]یتیح لك ھذا العنصر اختیار تأثیر من تأثیرات أسلوب الصورة (

/[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما]/[تصویر الوجھ]/[منظر]/.أحادیة اللون]L[/[أحادیة اللون]
).[فیدیو شبیھ بالسینما]

/]HIGH[]/STANDARD/[]LOW[ ([دینامیكي ذكي]یتیح لك ھذا العنصر اختیار إعداد [دینامیكي ذكي]
]OFF[.(

یتیح لك ھذا العنصر تعدیل التباین.[تباین]
یسمح لك ھذا العنصر بتعدیل درجة إضاءة األجزاء الساطعة.[التظلیل]
یسمح لك ھذا العنصر بتعدیل درجة إضاءة األجزاء المعتمة.[الظل]

 ضمن .أحادیة اللون]L[ أو [أحادیة اللون]یتیح لك ھذا العنصر تعدیل التشبّع. (في حالة اختیار [درجة اللون]/[تشبّع]
، یمكنك ضبط درجة اللون.)[إسلوب الصورة]

 ضمن .أحادیة اللون]L[ أو [أحادیة اللون]یتیح لك ھذا العنصر تعدیل تدرج اللون. (في حالة اختیار [مؤثر الفلتر]/[تدرج اللون]
، یمكنك ضبط تأثیر المرشح.)[إسلوب الصورة]

یتیح لك ھذا العنصر ضبط إعداد خفض التشویش.[خفض التشویش]

/]HIGH[]/STANDARD/[]LOW[ ([الوضوح الذكي]یتیح لك ھذا العنصر اختیار إعداد [الوضوح الذكي]
]OFF[.(

یتیح لك ھذا العنصر تعدیل تأثیر الوضوح.[دقة]

[إعداد]

یمكنك ضبط العناصر التالیة:
:[إعادة التعدیالت]

یعمل ھذا العنصر على إعادة اإلعدادات إلى تلك اإلعدادات المستخدمة أثناء التسجیل.
:[مساحة األلوان]

].Adobe RGB] أو [sRGB من بین [[مساحة األلوان]یتیح لك ھذا العنصر اختیار إعداد 
:[حجم صور]

]/JPEG])  L/[ ]Mیتیح لك ھذا العنصر اختیار الحجم الذي سیجري حفظ الصورة بھ في تنسیق 
 [S].(
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 استخدام وظائف القائمة.9
]، ثم أجِر الضبط.MENU/SETاضغط على زر [3
.253ص   في"كیفیة ضبط كل عنصر"راجع •

].MENU/SETاضغط على زر [4
ر الخطوات من 2تُعیدك ھذه العملیة إلى الشاشة المعروضة في الخطوة • .4 حتى 2. لضبط العناصر األخرى، كّرِ

.]MENU/SET، ثم اضغط على زر [3/4 بواسطة [بدء المعالجة]اختر 5

كیفیة ضبط كل عنصر∫

، ال یمكن عرض شاشة المقارنة.[دقة] أو [الوضوح الذكي] أو [خفض التشویش]عندما یجري اختیار •
إذا لمست الصورة مرتین، فسیجري تكبیر الصورة. إذا لمست الصورة مرتین عند تكبیرھا، فسیجري تصغیرھا حتى حجمھا األصلي.•

على شاشة المقارنة، یمكنك استخدام العملیات التالیة إلدخال تعدیالت.
Aاإلعداد الحالي

]، فسیجري تصغیر الصورة حتى حجمھا األصلي.إذا لمست الصورة التي في الوسط، فسیجري تكبیرھا. إذا لمست أیقونة [•

عملیة ضغط 
وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

2/1
نك ھذه العملیة من اختیار أحد اإلعدادات.السحب/ تمكِّ

]WB K[إعداد 3

یعرض ھذا العنصر الشاشة التي تتیح لك تعیین 
 (في حالة ضبط )110(ص  درجة حرارة اللون.

 ،] [،] على [[توازن الضوء األبیض]
] فقط) [،][

[تعدیل]4

یعمل ھذا العنصر على عرض الشاشة التي تتیح 
لك تعدیل توازن الضوء األبیض تعدیالً دقیقًا.

)111(ص  
 فقط)[توازن الضوء األبیض](في حالة ضبط 

]DISP. []DISP. [.یتیح لك ھذا الزر عرض شاشة المقارنة

]MENU/SET[[ضبط] یتیح ھذا العنصر ضبط المستوى المعدّل، والعودة
إلى شاشة اختیار العنصر.

عملیة ضغط 
وصف عملیة التشغیلعملیة اللمساألزرار

2/1
نك ھذه العملیة من اختیار أحد اإلعدادات.السحب/ تمكِّ

]DISP. []DISP. [.یتیح لك ھذا الزر العودة إلى شاشة اإلعداد

]MENU/SET[[ضبط] یتیح ھذا العنصر ضبط المستوى المعدّل، والعودة
إلى شاشة اختیار العنصر.

DISP.

AWBcAWBcAWBAWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB

+1+1+1 +2+2+2-2-2-2 -1-1-1 000

DISP.

12

34

DISP.

0
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 استخدام وظائف القائمة.9
[إعداد]ضبط 
.[حجم صور] أو [مساحة األلوان] أو [إعادة التعدیالت]عندما تختار عنصًرا ما، ستُعرض الشاشة التي تطالبك باختیار 

].MENU/SET الختیار أحد العناصر، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 1
، سیجري تنفیذ العملیة، والعودة إلى شاشة اختیار العنصر.[نعم]، فستظھر شاشة تأكید. وباختیار [إعادة التعدیالت]إذا اخترت •

].MENU/SET الختیار أحد اإلعدادات، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 2

 بواسطة برنامج RAW بالكامیرا، والتأثیرات المستخدمة أثناء معالجة RAWالتأثیرات المستخدمة خالل معالجة •
"SILKYPIX Developer Studio"  غیر متطابقة تماًما.)312(ص 

) بغض النظر عن مدة التسجیل لھذه النسبة، وعندما تُجري k 3888 5184] (4:3 دوًما بنسبة أبعاد [RAWتُسجَّل صور •
 عند [محول تبعید ممتد] على ھذه الصور، یمكنك معالجتھا بنسبة األبعاد أو من خالل إعداد [عرض] ضمن قائمة ]RAW[المعالجة 
التسجیل.

 أ:بر من الحجم المحدد [حجم صور]، وذلك في حالة اختیار إعداد [محول تبعید ممتد]ال یمكن معالجة الصور الُمكبَّرة المسجلة بواسطة •
في وقت التسجیل.

 للصور الملتقطة بمستویات متعددة للتعرض للضوء على اإلعداد المضبوط عند التسجیل.[توازن الضوء األبیض]یجري ضبط إعداد •
 عن تأثیر تعویض التعرض للضوء أثناء التسجیل.[تصحیح السطوع]یختلف تأثیر •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 مصغر.HDMI غیر متاح في حالة التوصیل عبر كابل ]RAW[المعالجة یكون إعداد •
 فقط المسجلة بواسطة الكامیرا.RAWیمكنك معالجة صور •
254



 استخدام وظائف القائمة.9
 التي ترغب في دمجھا. سیجري تركیب أجزاء الصورة األكثر سطوعًا 6K/4Kحدد إطارات متعددة من ملفات لقطات متالحقة 
من اإلطار السابق فوق ھذا اإلطار ذاتھ لدمج اإلطارات في صورة واحدة.

[تركیب الضوء] > [عرض]  >
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [6K/4Kالختیار ملفات اللقطات المتالحقة  2/1اضغط على 1
].MENU/SETاختر طریقة الدمج، ثم اضغط على زر [2

].MENU/SET على شاشة التأكید، ثم اضغط على زر [[نعم]حدد 3
تُعَرض الصورة المدمجة.

) لإلطار األول، كسرعة الغالق ونسبة Exif. یجري أیًضا تسجیل معلومات التسجیل (معلومات JPEGتُحفَظ الصورة بتنسیق •
.ISOفتحة الضوء ودرجة الحساسیة للضوء 

[تركیب الضوء]

[دمج مركب]ضبط 
حدد اإلطارات التي ترغب في دمجھا لتركیب أجزاء أكثر سطوعًا.

حدد اإلطارات.1
.126ص للحصول على معلومات حول عملیات األزرار واللمس، راجع 

ال یمكن تكبیر الصور المعروضة أو تصغیرھا أو عرضھا على ھیئة عرض •
شرائح.

].] في عملیة اللمس إلى أیقونة []/[تتحول أیقونة [•

].MENU/SETاضغط على زر [2
یُحتَفظ باإلطارات المحددة، ویتحول العرض إلى شاشة المعاینة.

] MENU/SET الختیار العناصر، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 
إلجراء العملیات التالیة.

: یتیح لك تحدید مزید من اإلطارات للدمج. كما یسمح باالنتقال إلى [التالي]–
.1الخطوة 

: یتیح ھذا اإلعداد إلغاء اإلطار المحدد حاالً، كما یسمح بتحدید [إعادة التحدید]–
صورة مختلفة.

: یتیح ھذا اإلعداد إنھاء تحدید اإلطار[حفظ]–
ر الخطوتین 3  لتحدید إطارات إضافیة لدمجھا.2 و1كّرِ

 إطاًرا.40یمكنك تحدید ما یصل إلى •
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[حفظ]الختیار  4اضغط على 4

[دمج النطاق]ضبط 
حدد اإلطارین األول واألخیر لتركیب المقاطع األكثر سطوعًا من اإلطارات الموجودة بینھما.

].MENU/SETحدد إطار الصورة األولى، ثم اضغط على زر [1
.[دمج مركب]ضمن إعداد  1طریقة التحدید ھي ذاتھا كما في الخطوة 

].MENU/SETحدد إطار الصورة األخیرة، ثم اضغط على زر [2
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 استخدام وظائف القائمة.9
ال یمكن إجراء عملیة المسح إال عن طریق اللمس. ویعمل إعداد •
 على تمكین عملیة اللمس تلقائیًا.[إزالة التنقیح]

> [عرض]  >
[إزالة التنقیح]

 الختیار صورة، ثم اضغط على زر 2/1اضغط على 1
]MENU/SET.[

اسحب إصبعك على الجزء الذي ترغب في مسحھ.2
تصبح األجزاء المراد مسحھا ملونة.•
، سیعود الجزء الملون إلى وضعھ السابق.[تراجع]بلمس •

.[ضبط]المس أیقونة 3
].MENU/SET، أو اضغط على زر [[حفظ]المس 4

[إزالة التنقیح]

مسح التفاصیل (تكبیر العرض)
.]SCALING[المس أیقونة 1

 إمكانیة )52(ص  یتیح لمس الشاشة بإصبعیك مع المباعدة/التقریب بینھما•
تكبیر/تصغیر الشاشة.

یمكنك نقل الجزء المكبّر عن طریق سحب الشاشة.•
.]REMOVE[المس أیقونة 2

بلمس ھذا الخیار، ستعود إلى عملیة سحب إصبعك فوق الجزء الذي ترید •
حذفھ؛ حیث یمكن سحب الجزء الذي ترغب في مسحھ حتى أثناء تكبیر 

الصورة.

قد تبدو الصور غیر طبیعیة؛ نظًرا ألن خلفیة األجزاء المحذوفة جرى إنشاؤھا على نحو مصطنع.•
 بكل صورة على حدة، وذلك فیما یتعلق بصور المجموعة.[إزالة التنقیح]أجِر •

(ال یمكن تحریرھا دفعةً واحدةً.)
 على صور المجموعة، تُحفظ ھذه الصور باعتبارھا صوًرا جدیدةً منفصلةً عن الصور األصلیة.[إزالة التنقیح]عند إجراء •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
تكون ھذه الوظیفة غیر متاحة عندما یكون محدد المنظر قید االستخدام.•
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
]الصور الملتقطة بواسطة [–
[جودة التسجیل]] ضمن C4Kالصور المنشأة من صورة متحركة جرى تسجیلھا في حالة ضبط حجم الصور المتحركة على [–
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 استخدام وظائف القائمة.9
یتسنى لك طباعة معلومات التسجیل على الصور المسجلة.

[طباعة حروف] > [عرض]  >

)246(ص  اختر الصورة.1
] على الشاشة، إذا كانت الصورة مطبوعًا علیھا نص.‘تظھر أیقونة [•

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[ضبط] الختیار 3/4اضغط على 2

] للرجوع إلى الشاشة السابقة.اضغط على زر [3
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[قم بالتنفیذ] الختیار 3اضغط على 4

[طباعة حروف]

یتیح ھذا اإلعداد طباعة تاریخ التسجیل.[تاریخ التصویر]

[االسم]

):[التعرف على الوجوه] (][
.[التعّرف على الوجھ]یتیح ھذا اإلعداد طباعة االسم المسجل بواسطة وظیفة 

):[الطفل / الحیوانات األلیفة] (][
.[إعداد البروفایل]یتیح ھذا اإلعداد طباعة االسم المسجل بواسطة وظیفة 

.[مكان التواجد]یتیح ھذا اإلعداد طباعة اسم جھة السفر المقصودة ضمن عنصر [الموقع]

.[تاریخ السفر]یتیح ھذا اإلعداد طباعة تاریخ السفر المعین ضمن عنصر [تاریخ السفر]

.[تحریر العنوان]ستجري طباعة إدخال العنوان في [عنوان]

عندما تطبع صوًرا مطبوعًا علیھا نص، سیُطبع التاریخ فوق النص المطبوع، إذا ضبطت طباعة التاریخ لدى استودیو التصویر أو •
بالطابعة.

.[متعدّد] صورة في وقت واحد من خالل 100یمكنك ضبط حتى •
قد تنخفض جودة الصورة عند طباعة نص.•
عندما تُجري الطباعة على صور ضمن مجموعة، تُحفظ الصور المطبوع علیھا على نحو منفصل عن الصور األصلیة في المجموعة.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
الصور المسجلة بدون ضبط الساعة والعنوان–
[طباعة حروف]الصور المطبوعة باستخدام –
]الصور الملتقطة بواسطة [–
[جودة التسجیل]] ضمن C4Kالصور المنشأة من صورة متحركة جرى تسجیلھا في حالة ضبط حجم الصور المتحركة على [–

LISALISALISA
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 استخدام وظائف القائمة.9
یتیح ھذا اإلعداد نسخ الصور من البطاقة إلى بطاقة أخرى.

[نسخ] > [عرض]  >

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[نسخ االتجاه] الختیار 3/4اضغط على 1

 الختیار طریقة النسخ، ثم انسخ الصور.3/4اضغط على 2

سیجري حفظ الصور المنسوخة في مجلد جدید.•

استخدام وظیفة زر لنسخ الصور∫
 لنسخ الصورة المعروضة من [نسخ]في حالة عرض الصور صورة تلو األخرى، اضغط على زر الوظیفة المخصص إلى 

البطاقة التي یجري عرضھا إلى بطاقة أخرى.
إذا لم تكن الصورة ضمن مجموعة، فاختر مجلد وجھة النسخ باستخدام إحدى الطرق التالیة:•

[نسخ]

.2 إلى فتحة البطاقة 1نسخ صور بفتحة البطاقة 
.1 إلى فتحة البطاقة 2نسخ صور بفتحة البطاقة 

[حدد نسخ]

نسخ الصور المحددة.
اختر المجلد الذي یتضمن الصور المراد نسخھا.1
)246(ص  اختر الصورة.2

.[متعدّد]اختر الصور بالطریقة ذاتھا كما في حالة اختیار •

[نسخ الكل في المجلد]
نسخ جمیع الصور في مجلد.

اختر المجلد إلجراء النسخ.1
] لبدء العملیة.MENU/SETبعد التحقق من الصور المراد نسخھا، اضغط على زر [2

نسخ جمیع الصور على البطاقة.[نسخ الكل في البطاقة]

نسخ الصورة إلى مجلد یحمل االسم نفسھ.[نفس رقم المجلد كالمصدر]
إنشاء مجلد جدید برقم مجلد متزاید، ونسخھا إلیھ.[إنشاء مجلد جدید]

تحدید المجلد المراد حفظ الصورة ونسخھا إلیھ.[حدد المجلد]

.[حدد نسخ] صورة في وقت واحد من خالل 100یمكنك ضبط حتى •
.[عرض] بقائمة [ضبط الطباعة] و[حمایة]ال یجري نسخ إعدادات •
قد یستغرق إنھاء النسخ بعض الوقت.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
.]AVCHD[ال یمكن نسخ الصور المتحركة بتنسیق •
.SDHC أو بطاقة ذاكرة SD إلى بطاقة ذاكرة SDXCال یمكن نسخ أنواع الصور التالیة من بطاقة ذاكرة •

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
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 استخدام وظائف القائمة.9
إلتاحة النشر على صفحات الویب، واإلرفاق بالبرید اإللكتروني وما إلى ذلك بسھولة، یجري تصغیر حجم الصورة (عدد وحدات 
البكسل).

[تغییر الحجم] > [عرض]  >

[تغییر الحجم]

اختر الصورة والحجم.
[فرد]إعداد 

 الختیار الصورة، ثم اضغط على زر 2/1اضغط على 1
]MENU/SET.[

 الختیار الصورة، ثم اضغط على زر 3/4اضغط على 2
]MENU/SET.[

[متعدّد]إعداد 
 الختیار الصورة، ثم اضغط على زر 3/4اضغط على 1

]MENU/SET.[
 الختیار الصورة، ثم اضغط على زر 3/4/2/1اضغط على 2

]MENU/SET.(تكرار) للضبط [
] مرة أخرى.MENU/SETیُلغى اإلعداد المضبوط عند الضغط على زر [•

] للتنفیذ. .DISPاضغط على زر [3
یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة. بإمكانك تغییر البطاقة •

].Fn3المعروضة بالضغط على زر [
یمكنك تحدید الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

.[متعدّد] صورة في وقت واحد من خالل 100یمكنك ضبط حتى •
ستنخفض جودة الصورة التي تم تغییر حجمھا.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
صور المجموعة–
[طباعة حروف]الصور المطبوعة باستخدام –
]الصور الملتقطة بواسطة [–
[جودة التسجیل]] ضمن C4Kالصور المنشأة من صورة متحركة جرى تسجیلھا في حالة ضبط حجم الصور المتحركة على [–
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 استخدام وظائف القائمة.9
یمكنك تكبیر الصورة المسجلة، ثم قصھا إلظھار الجزء المھم منھا.

[قّص] > [عرض]  >

].MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 1
 الختیار األجزاء المراد قصھا.3/4/2/1استخدم قرص التحكم، ثم اضغط على 2

] للتكبیر/التصغیر.]/[یمكنك أیًضا لمس [•
تستطیع كذلك تحریك الصورة بسحبھا عبر الشاشة.•

].MENU/SETاضغط على زر [3

[قّص]

القرص الخلفي (یمینًا): تكبیر
القرص الخلفي (یساًرا): تصغیر

: التحریك3/4/2/1

ستنخفض جودة الصورة التي جرى قصھا.•
قص صورة واحدة في كل مرة عندما ترغب في قص الصور الموجودة ضمن مجموعة صور.•

(ال یمكنك تحریر جمیع الصور ضمن مجموعة دفعةً واحدةً.)
عندما تقص صوًرا ضمن مجموعة، تُحفظ الصور المقصوصة على نحو منفصل عن الصور األصلیة في المجموعة.•
.[قّص]لن یجري نسخ المعلومات المتعلقة بالتعرف على الوجھ في الصورة األصلیة إلى صور تعرضت لعملیة •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

الصور المتحركة–
6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة –
الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر–
[طباعة حروف]الصور المطبوعة باستخدام –
]الصور الملتقطة بواسطة [–
[جودة التسجیل]] ضمن C4Kالصور المنشأة من صورة متحركة جرى تسجیلھا في حالة ضبط حجم الصور المتحركة على [–

MENU
260



 استخدام وظائف القائمة.9
 درجة.90یتیح ھذا اإلعداد تدویر الصور یدویًا بزاویة تصل إلى 
.]OFF[ على [تدویر وعرض] معطلة عند ضبط [تدویر]تصبح وظیفة •

[تدویر] > [عرض]  >

].MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 1
اختر اتجاه التدویر.2

]:[
 درجة.90یجري تدویر الصورة في اتجاه عقارب الساعة بزاویة قدرھا 

]:[
 درجة.90یجري تدویر الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة بزاویة قدرھا 

 إلى جزئین. فیوصى باستخدام ھذا اإلعداد، إذا كنت 6K/4Kیمكنك تقسیم الصورة المتحركة المسجلة وملفات اللقطات المتالحقة 
ترغب في عزل جزء تحتاجھ عن جزٍء لست بحاجة إلیھ.

یعد تقسیم ملف ما أمًرا ال رجعة فیھ؛ فخذ قرارك قبل أن تشرع في التقسیم!

[تقسیم الفیدیو] > [عرض]  >

].MENU/SET الختیارا الملف المراد تقسیمھ، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 1

 (تدویر الصورة یدویًا.)[تدویر]

[تقسیم الفیدیو]

 في الموضع المراد التقسیم عنده.3اضغط على 2
 أثناء التوقف المؤقت للملف.2/1یمكنك ضبط موضع التقسیم بدقة بالضغط على •

.4اضغط على 3
قد یتعرض الملف للفقدان، في حالة إخراج البطاقة أو البطاریة أثناء معالجة التقسیم.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
قد یتعذر تقسیم ملف عند نقطة قریبة من بدایتھ أو نھایتھ.•
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

عندما یكون وقت التسجیل قصیًرا.–
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 استخدام وظائف القائمة.9
.[التصویر البطيء]تتیح لك ھذه الوظیفة إنشاء صورة متحركة من مجموعة صور مسجلة بواسطة نمط 
.]MP4[وتُحفظ الصورة المتحركة المنشأة بتنسیق التسجیل 

[فیدیو التصویر البطيء] > [عرض]  >
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [2/1 بواسطة [التصویر البطيء]اختر مجموعة صور 1
أنشئ صورة متحركة باختیار إحدى الطرق المخصصة إلنشائھا.2

.138ص للحصول على تفاصیل، راجع •
 فیما یتعلق بالصور المتحركة المنشأة.138ص وراجع أیًضا المالحظات الواردة في 

.[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]یجري إنشاء صورة متحركة من صور المجموعة الملتقطة بواسطة 
.]MP4[وتُحفظ الصور المتحركة المنشأة بتنسیق التسجیل 

[إیقاف حركة الفیدیو] > [عرض]  >

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [2/1اختر المجموعة ذات إعداد إیقاف حركة الرسوم المتحركة بواسطة 1
أنشئ صورة متحركة باختیار إحدى الطرق المخصصة إلنشائھا.2

.138ص للحصول على تفاصیل، راجع •
 فیما یتعلق بالصور المتحركة المنشأة.138ص وراجع أیًضا المالحظات الواردة في 

[فیدیو التصویر البطيء]

[إیقاف حركة الفیدیو]
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 استخدام وظائف القائمة.9
یتیح لك ھذا اإلعداد عرض الصور بشكل رأسي، إذا كان قد جرى تسجیلھا حال كون الكامیرا في وضع رأسي.

]ON[ > [تدویر وعرض] > [عرض]  >

یمكنك تعیین عرض الكامیرا للصور أثناء عملیة التشغیل.

[فرز الصور] > [عرض]  >

، سیجري تحدیده أوالً عند عرض شاشة التأكید لحذف صورة ما.[ال] أم [نعم]یضبط ھذا اإلعداد أي الخیارین؛ 
 في وقت الشراء.["ال" أوالً]ھذا اإلعداد مضبوط على 

[تأكید الحذف] > [عرض]  >

 (تدویر الصورة وعرضھا تلقائیًا.)[تدویر وعرض]

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
عندما تعرض صوًرا على الكمبیوتر، فإنھ ال یمكن عرضھا في االتجاه الذي جرى تدویرھا نحوه؛ إال إذا كان نظام التشغیل أو البرنامج •

.Exifالمستخدم متوافقًا مع تنسیق 
 عبارة عن تنسیق الملف الخاص بالصور الثابتة الذي یتیح تسجیل المعلومات وما إلى ذلك لتجري Exifوتجدُر اإلشارة إلى أن 
 JEITA   (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)إضافتھا. وقد وضعتھ "

[الجمعیة الیابانیة للصناعات اإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات]".

[فرز الصور]

]FILE NAME[ یتیح ھذا العنصر عرض الصور حسب اسم المجلد/اسم الملف. ویسمح لك تنسیق العرض ھذا بإیجاد
الصور في البطاقة بسھولة.

]DATE/TIME[ یتیح ھذا العنصر عرض الصور حسب تاریخ التسجیل. فإذا كانت البطاقة تتضمن صوًرا ملتقطة بواسطة
أكثر من كامیرا، یعد تنسیق العرض ھذا مالئًما للبحث عن الصور.

، إذا ]DATE/TIME[ أوالً. وستُعرض الصور بواسطة ]DATE/TIME[عندما تُدخل بطاقة أخرى، قد ال تُعرض الصور بواسطة •
انتظرت لبرھة من الوقت.

[تأكید الحذف]

 أوالً؛ ومن ثم یمكن إجراء الحذف بشكل سریع.[نعم]یجري تحدید خیار ["نعم" أوالً]

 أوالً. حیث یُتَجنب أي حذف للصور عن طریق الخطأ.[ال]یجري تحدید ["ال" أوالً]

MENU

MENU

MENU
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Wi-Fi /®Bluetooth®ما الذي یمكنك القیام بھ بواسطة وظیفة 

تشیر تعلیمات التشغیل ھذه إلى كّلٍ من الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة باعتبارھا "ھواتف ذكیة" من اآلن فصاعدًا، ما لم یرد 
تنویھ یفید غیر ذلك.

)274(ص  التحكم بواسطة ھاتف ذكي/جھاز لوحي
)275(ص  التسجیل بواسطة ھاتف ذكي•
عرض أو حفظ صور مخزنة على الكامیرا، أو تحمیلھا على •

)277(ص  مواقع التواصل االجتماعي
استكشف المزید من اإلمكانیات المتاحة للمتعة بواسطة 

Bluetooth®وظیفة 
یمكنك توصیل الكامیرا بھاتف ذكي یدعم وظیفة 

Bluetooth low energy.في أي وقت 
ل الكامیرا بھاتف ذكي الستخدام مجموعة كاملة من  وّصِ

الممیزات.
)268(ص  سھولة االتصال باإلقران•
تشغیل/إیقاف الكامیرا بواسطة جھاز التحكم عن بعد•

)274(ص  
)278(ص  إرسال صور مسجلة تلقائیًا•
)279(ص  النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي•
تسجیل معلومات الموقع على الصور الملتقطة بالكامیرا•

)282(ص  
)283(ص  مزامنة ساعة الكامیرا•
)283(ص  حفظ معلومات إعداد الكامیرا على ھاتف ذكي•

)284(ص  عرض الصور على شاشة تلفزیون

)288(ص  إجراء الطباعة السلكیًا

)289(ص  AVإرسال الصور إلى جھاز 

)290(ص  إرسال صور إلى الكمبیوتر

)292(ص  WEBاستخدام خدمات 
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Bluetooth/وظیفة Wi-Fiوظیفة 
قبل االستخدام∫
)39(ص  .Wi-Fi/Bluetoothاضبط الساعة قبل استخدام وظیفة •
 السلكیة.LAN المزودة بالكامیرا، یلزم توفر نقطة وصول السلكي، أو جھاز وجھة مجھز بوظیفة Wi-Fiالستخدام وظیفة •

WIRELESSحول مصباح اتصال ∫

]Wi-Fiحول زر [∫
].Wi-Fi باعتباره زر []Wi-Fi[في تعلیمات التشغیل ھذه، یُشَار إلى زر الوظیفة المخصص إلى وظیفة 

] عندما تكون الكامیرا في نمط التسجیل، في حین أنھ یجري Fn7 إلى زر []Wi-Fi[(یجري افتراضیًا تخصیص وظیفة 
] عندما تكون الكامیرا في نمط العرض.)Fn1تخصیص الوظیفة ذاتھا إلى زر [

.60ص للحصول على معلومات حول زر الوظیفة، راجع •

] (في نمط التسجیل)Wi-Fiالخطوات المتبعة في الضغط على [
].المس أیقونة [1

].المس أیقونة [2

]. وبذلك ستصبح الكامیرا جاھزة لالتصال بالھاتف Wi-Fi، اضغط على [Wi-Fiعندما تكون الكامیرا غیر متصلة بشبكة 
)270(ص  الذكي. حیث یمكنك توصیل الكامیرا مباشرةً بالھاتف الذكي.

] إلجراء االتصال باإلعدادات ذاتھا التي سبق استخدامھا. وتعد  .DISPحینما تكون الكامیرا جاھزة لالتصال، یمكنك الضغط على زر [•
)303(ص  ھذه طریقة مالئمة وسریعة إلنشاء اتصال.

مضيء بضوء أزرق
Wi-Fi عندما تكون وظیفةWi-Fi قید التشغیل أو متصل بشبكة 

Wi-Fi

Bluetooth عندما تكون وظیفةBluetooth قید التشغیل أو متصل 
Bluetoothبشبكة 

عند إرسال البیاناتیومض بضوء أزرق

Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFF

OFFOFFOFF

Fn7
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]:Wi-Fi، یمكنك إجراء العملیات التالیة بالضغط على زر [Wi-Fiبعد االتصال بشبكة 

 الجاري استخدامھا أو وجھة االتصال، قد یتعذر علیك إجراء بعض ھذه العملیات.Wi-Fiاعتمادًا على وظیفة •

وصف الطریقة∫
 أو ما إلى ذلك في إحدى الخطوات، "[اختر وجھة من التاریخ]"اختر عندما یُوصف 

أجِر أي عملیة من العملیات التالیة.

.Wi-Fiإنھاء االتصال بشبكة [انھاء االتصال]

 Wi-Fi، كما یتیح لك اختیار اتصال Wi-Fiیعمل ھذا اإلعداد على إنھاء اتصال [تغییر الوجھة]
آخر.

.286ص للحصول على تفاصیل، راجع [تغییر تھیئات ارسال الصور]

بتسجیل وجھة االتصال أو طریقة االتصال الحالیتین، یمكنك االتصال بواسطة [سجل وجھة حالیة لمفضل]
طریقة االتصال ذاتھا في المرة التالیة بسھولة.

 للكامیرا.IP وعنوان MACیتیح ھذا اإلعداد عرض عنوان [عنوان الشبكة]

 بواسطة زر المؤشر، ثم [اختر وجھة من التاریخ]اختر عملیة ضغط األزرار:
].MENU/SETاضغط على زر [

.[اختر وجھة من التاریخ]المس أیقونة عملیة اللمس:

 السلكیة عامة.LANال یمكن استخدام الكامیرا في االتصال بشبكة •
یوصى بشدة بأن تضبط إعداد تشفیر للحفاظ على أمان المعلومات.•
یوصى باستخدام بطاریة مشحونة بالكامل عند تحمیل الصور.•
عندما یصدر مؤشر البطاریة ومیًضا أحمر، قد یتعذر بدء االتصال بجھاز آخر، أو قد یتعطل االتصال من األساس.•

.)[خلل في االتصال](تظھر رسالة، كرسالة 
عند إرسال صور عبر شبكة ھاتف محمول، قد تتكبد رسوم اتصال مرتفعة للباقة بناًء على تفاصیل التعاقد الخاص بك.•
قد ال تُرسَل الصور بالكامل اعتمادًا على حاالت الموجات الالسلكیة. وإذا انقطع االتصال أثناء إرسال الصور، فقد تُرسَل الصور بھا •

أجزاء ناقصة.
ال تُخرج بطاقة الذاكرة أو البطاریة، أو تنتقل إلى منطقة خارج نطاق االستقبال أثناء إرسال صور.•
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االتصال بھاتف ذكي/جھاز لوحي

 من اآلن فصاعدًا) على الھاتف الذكي "Image App" (الُمشار إلیھ باسم "Panasonic Image App"یتعین علیك تثبیت تطبیق •
لدیك.

.Panasonic تطبیقًا مقدًما من قِبَل شركة "Image App"یُعد 
نظام التشغیل•

استخدم أحدث إصدار.•
، إال أنھا عُرضة للتغییر.2017أنظمة التشغیل المدعومة ساریة ابتداًء من فبرایر •
 للحصول على المزید من التفاصیل حول كیفیة التشغیل."Image App" ضمن قائمة ]Help[اقرأ •
ل تطبیق •  بتطبیق ]Help[، قد ال تُعرض Wi-Fi على الھاتف الذكي المتصل بالكامیرا عبر شبكة "Image App"عندما تُشغِّ

"Image App" اعتمادًا على الھاتف الذكي. وفي ھذه الحالة، قبل إنھاء االتصال بالكامیرا، أعد توصیل الھاتف الذكي بشبكة ھاتف 
ھ LTE أو 3Gمحمول، كشبكة  ."Image App" بتطبیق ]Help[، ثم اعرض Wi-Fi أو بموّجِ

قد تختلف بعض الشاشات والمعلومات المتاحة في تعلیمات التشغیل عن الجھاز لدیك، وذلك تبعًا لنظام التشغیل المدعوم، وإصدار تطبیق •
"Image App".
قد یتعذر استخدام الخدمة بشكل سلیم اعتمادًا على نوع الھاتف الذكي المستخدم.•

، تصفَّح موقع الدعم التالي."Image App"للحصول على معلومات حول تطبیق 
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(ھذا الموقع متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط.)
عند تنزیل التطبیق عبر شبكة ھاتف محمول، قد تتكبد رسوم اتصال مرتفعة للباقة بناًء على تفاصیل التعاقد الخاص بك.•

268ص Bluetooth low energyاستخدام الھواتف الذكیة التي تدعم 

270ص Bluetooth low energyاستخدام ھاتف ذكي ال یدعم 
270ص االتصال دون استخدام كلمة المرور
271ص استخدام كلمة مرور إلعداد اتصال

271ص  إلعداد اتصالQRاستخدام رمز 
272ص إدخال كلمة مرور یدویًا إلعداد اتصال

 على الھاتف الذكي/الجھاز اللوحي"Image App"تثبیت تطبیق 

التطبیق لنظام التشغیل 
AndroidTM:Android 4.1 أو إصدار أحدث 

)Bluetooth أو إصدار أعلى الستخدام وظیفة  Android 5.0(یلزم نظام تشغیل 
التطبیق مع نظام التشغیل 

iOS:iOS 8.0 أو إصدار أحدث 
iPad مع جھاز Bluetooth(ال یمكن استخدام وظیفة  2(

ل الھاتف الذكي بشبكة اتصال.1 وّصِ
2)Android(" اخترGoogle PlayTM Store."

)iOS(" اختر تطبیقApp Store."
" في حقل البحث.LUMIX أو ""Panasonic Image App"أدخل 3
 وثبِّتھ. "Panasonic Image App"اختر 4
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. بعد إعداد اإلقران، Bluetooth low energyاتبع إجراء بسیط إلعداد االتصال (اإلقران) لالتصال بأي ھاتف ذكي یدعم 
.Wi-Fiتتصل الكامیرا أیًضا بالھاتف الذكي تلقائیًا عبر 

الھواتف الذكیة المدعومة•

)55(ص  اختر القائمة.

تدخل الكامیرا في وضع االستعداد لإلقران وتعرض اسم الجھاز الخاص بھا.•

."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 1
إذا ظھرت رسالة تشیر إلى أن الھاتف الذكي یبحث عن كامیرات، أغلق ھذه الرسالة.•

.]Bluetooth[اختر 2
ل 3 .Bluetoothشغِّ
.]Camera enable to be registered[اختر اسم الجھاز المعروض على شاشة الكامیرا من قائمة 4

 بین الكامیرا والھاتف الذكي.Bluetoothسیتم إجراء اتصال •
.]Connection[ عن طریق اختیار Wi-Fi) سیجري إنشاء اتصال Android(فیما یتعلق بأجھزة 

ل وظیفة 5  بقائمة إعداد الھاتف الذكي.Wi-Fiشغِّ
) 4 (اسم الجھاز المحدد في الخطوة SSID، اختر معّرف Wi-Fiعلى شاشة ضبط 6

المعروض على الكامیرا.
 وتشغیلھا.Wi-Fi، فقد یُعرض بعد إیقاف وظیفة SSIDفي حالة عدم عرض معّرف •

 لعرض تطبیق "Image App"اضغط على زر الشاشة الرئیسیة، ثم اختر تطبیق 7
"Image App".

Bluetooth low energyاستخدام الھواتف الذكیة التي تدعم 

Android: نظام التشغیلAndroid 5.0  4.0 أو إصدار أحدث مزود بوظیفة Bluetooth أو إصدار أعلى (باستثناء أنظمة 
)Bluetooth low energyالتشغیل التي ال تدعم وظیفة 

iOS: نظام التشغیلiOS 8.0  أو إصدار أحدث (باستثناء جھاز iPad 2(

على الكامیرا

 > ]SET[ > [بلوتوث] > [بلوتوث] > [إعداد] >
[اإلقران]

على الھاتف الذكي لدیك

 فقط iOS، فاتبع الخطوات الستكمال اإلعداد. انتقل إلى الخطوات التالیة في حالة استخدام جھاز Androidإذا كنت تستخدم جھاز 
)iPhone /iPod touch /iPad.(

. (عند الشراء، تكون وظیفة ]Wi-Fi Setup[ بالكامیرا، فاختر ]OFF[ على )305(ص  ]Wi-Fi[كلمة مرور إذا جرى ضبط •
)]OFF[ مضبوطة على ]Wi-Fi[كلمة مرور 

 بالكامیرا، ستحتاج إلى تثبیت البروفایل.]ON[ على ]Wi-Fi[كلمة مرور في حالة ضبط •
ثبِّت ملف التعریف.1

إذا جرى ضبط رمز مرور بالھاتف الذكي، یتعین علیك إدخالھ.•
اضغط على زر الشاشة الرئیسیة إلغالق المستعرض.2

MENU

Wi-Fi
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.Wi-Fiسیجري تسجیل الھاتف الذكي المقترن كجھاز مقترن بعد إجراء التوصیل عبر شبكة •
)269(ص  ال یلزم إعداد اإلقران سوى عند أول اتصال فقط. عند االتصال الثاني واالتصاالت التالیة:•

االتصال بالھاتف الذكي المقترن (االتصال في المرة الثانیة والمرات التالیة)∫

)55(ص  اختر القائمة.

."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 1
إذا ظھرت رسالة تشیر إلى أن الھاتف الذكي یبحث عن كامیرات، أغلق ھذه الرسالة.•

.]Bluetooth[اختر 2
ل 3 .Bluetoothشغِّ
.]Camera registered[اختر الكامیرا (اسم الجھاز) التي ترید االتصال بھا من قائمة 4

یتسنى لك االتصال بھاتف في المرة الواحدة في حالة إعداد اقتران أكثر من ھاتف ذكي.•

Bluetoothتمكین وظیفة ∫
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.

Bluetooth بالھاتف الذكي وتعطیل وظیفة Bluetoothإنھاء اتصال ∫
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.

 بالكامیرا.Bluetoothسیجري إنھاء االتصال، وإلغاء تنشیط وظیفة •
حتى في حالة إنھاء االتصال، لن یجري حذف معلومات االقتران الخاصة بھ.•

حذف معلومات االقتران لھاتف ذكي∫
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.1

اختر الھاتف الذي ترغب في حذفھ.2

 تلقائیًا.Wi-Fi، ستُجري الكامیرا اتصال Bluetoothعند االتصال عبر 
، اتبع الرسالة المعروضة على الشاشة لتغییر ھذا اإلعداد.Wi-Fi) إذا أردت تغییر الجھاز المتصل على شاشة إعداد iOS(أجھزة •

على الكامیرا

]ON[ > [بلوتوث] > [بلوتوث] > [إعداد] >

على الھاتف الذكي لدیك

 مقدًما في الكامیرا، یمكنك إجراء االتصال بمجرد تشغیل الھاتف الذكي.]ON[ على [بلوتوث]في حالة ضبط 

]ON[ > [بلوتوث] > [بلوتوث] > [إعداد] >

]OFF[ > [بلوتوث] > [بلوتوث] > [إعداد] >

[حذف] > ]SET[ > [بلوتوث] > [بلوتوث] > [إعداد] >

MENU

MENU

MENU

MENU
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.Wi-Fiعلیك باالتصال بھاتف ذكي عبر 
 باتباع الخطوات نفسھا.Bluetooth low energy بھاتف ذكي یدعم Wi-Fiیمكنك أیًضا االتصال عبر •

یمكنك إعداد اتصال مباشر بالھاتف الذكي لدیك بسھولة دون إدخال كلمة مرور.

)55(ص  اختر القائمة.

A ف SSIDمعّرِ
ف • .SSIDحینما تكون الكامیرا جاھزة لالتصال بالھاتف الذكي، یُعرض معّرِ
] في الكامیرا.Wi-Fiیتسنى لك أیًضا عرض المعلومات بالضغط على زر [•

ل وظیفة 1  بقائمة إعداد الھاتف الذكي.Wi-Fiشغِّ
ف Wi-Fiمن على شاشة تھیئة 2  المعروض على الكامیرا.SSID، اختر معّرِ
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 3

 إلجراء االتصال. [نعم]عندما تُعرض شاشة تأكید االتصال على الكامیرا، اختر •
(إلجراء االتصال ألول مرة)

 دون وجود اتصال، Bluetooth. في حالة تمكین وظیفة Bluetooth] على شاشة التسجیل أثناء اتصال [یجري عرض •
].یومض [

 جھاًزا، سیجري استبدالھا بنقطة الوصول الالسلكي األقدم من 16 ھاتفًا ذكیًا. إذا حاولت تسجیل أكثر من 16یمكن تسجیل ما یصل إلى •
حیث تاریخ التسجیل.

)244(ص   إلى حذف معلومات الجھاز المسجلة.[إعادة ضبط إعدادات الشبكة]سیؤدي إجراء •

Bluetooth low energyاستخدام ھاتف ذكي ال یدعم 

االتصال دون استخدام كلمة المرور

على الكامیرا

 > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[التصویر عن بعد والمشاھدة] > [اتصال جدید]

على الھاتف الذكي لدیك

.]OFF[ مضبوطة على ]Wi-Fi[كلمة مرور عند الشراء، تكون وظیفة 
، تأكد من أن الجھاز المعروض على شاشة تأكید االتصال ھو بالفعل الجھاز الذي ترغب في Wi-Fiقبل االتصال بشبكة 

 في حالة عرض جھاز غیر صحیح، فستتصل الكامیرا تلقائیًا بھذا الجھاز.[نعم]االتصال بھ. وإذا اخترت 
 على سبیل المثال.Wi-Fi في حالة وجود جھاز آخر قریب مزود بتقنیة ]ON[ على ]Wi-Fi[كلمة مرور یوصى بضبط 

)271(ص  
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، أو إدخال كلمة مرور یدویًا إلعداد اتصال.QRیعمل االتصال بواسطة كلمة مرور على زیادة تعزیز األمان. یمكنك قراءة رمز 

االستعدادات:
)305(ص  .]ON[ على ]Wi-Fi[كلمة مرور (بالكامیرا) اضبط 

 إلعداد اتصالQRاستخدام رمز ∫

)55(ص  اختر القائمة.

A ف  وكلمة المرورSSIDمعّرِ
B رمزQR

ف QRحینما تكون الكامیرا جاھزة لالتصال بالھاتف الذكي، یُعرض رمز •  SSID ومعّرِ
وكلمة المرور.

] في الكامیرا.Wi-Fiیتسنى لك أیًضا عرض المعلومات بالضغط على زر [•

."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 1
.]QR code[اختر 2

 بعض الوقت.]QR code[عندما یكون الھاتف الذكي متصالً بنقطة وصول السلكي، قد یستغرق عرض •
 للمتابعة.]OK[) ستُعرض رسالة تأكید. واختر iOS(بالنسبة ألجھزة •

 المعروض على شاشة الكامیرا.QR لقراءة رمز "Image App"استخدم تطبیق 3
.QR] بالكامیرا، فسیجري تكبیر رمز MENU/SETإذا ضغطت على زر [•

ثبِّت ملف التعریف.4
إذا جرى ضبط رمز مرور بالھاتف الذكي، یتعین علیك إدخالھ.•

اضغط على زر الشاشة الرئیسیة إلغالق المستعرض.5
ل وظیفة 6  بقائمة إعداد الھاتف الذكي.Wi-Fiشغِّ

ف Wi-Fiمن على شاشة تھیئة 7  المعروض على الكامیرا.SSID، اختر معّرِ
 لعرض تطبیق "Image App"اضغط على زر الشاشة الرئیسیة، ثم اختر تطبیق 8

"Image App".

 بدًءا من المرة التالیة فصاعدًا.5 حتى 1) ال یلزم إجراء الخطوات من iOS(أجھزة •

استخدام كلمة مرور إلعداد اتصال

على الكامیرا

 > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[التصویر عن بعد والمشاھدة] > [اتصال جدید]

على الھاتف الذكي لدیك

 فقط iOS، فاتبع الخطوات الستكمال اإلعداد. انتقل إلى الخطوات التالیة في حالة استخدام جھاز Androidإذا كنت تستخدم جھاز 
)iPhone /iPod touch /iPad.(
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إدخال كلمة مرور یدویًا إلعداد اتصال∫

)55(ص  اختر القائمة.

A ف  وكلمة المرورSSIDمعّرِ
B رمزQR

ف QRحینما تكون الكامیرا جاھزة لالتصال بالھاتف الذكي، یُعرض رمز •  SSID ومعّرِ
وكلمة المرور.

] في الكامیرا.Wi-Fiیتسنى لك أیًضا عرض المعلومات بالضغط على زر [•

ل وظیفة 1  بقائمة إعداد الھاتف الذكي.Wi-Fiشغِّ
ف Wi-Fiمن على شاشة تھیئة 2  المعروض على الكامیرا.SSID، اختر معّرِ
أدخل كلمة المرور المعروضة على شاشة الكامیرا عبر الھاتف الذكي. (إلجراء االتصال 3

ألول مرة)
، فسیُتیح تحدید خانة االختیار أمام عرض كلمة المرور Androidإذا كنت تستخدم جھاز •

للجھاز عرض كلمة المرور أثناء إدخالھا.
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 4

لتغییر طریقة االتصال، اتبع الخطوات التالیة:

)55(ص  اختر القائمة.

أو

على الكامیرا

 > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[التصویر عن بعد والمشاھدة] > [اتصال جدید]

على الھاتف الذكي لدیك

Wi-Fiتغییر طریقة اتصال 

 > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
] .DISP زر [> [التصویر عن بعد والمشاھدة] > [اتصال جدید]

 > [اتصال جدید] >]  .DISP زر [>
] .DISP زر [> [التصویر عن بعد والمشاھدة]
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):[عبر الشبكة]عند االتصال بنقطة وصول السلكي (

.[عبر الشبكة]اختر 1
 من أجل توصیل الكامیرا بنقطة وصول السلكي.300ص  اتبع إجراء االتصال الموضح في•

ل وظیفة 2  بقائمة إعداد الھاتف الذكي.Wi-Fiشغِّ
ل الھاتف الذكي بنقطة الوصول الالسلكي التي تتصل بھا الكامیرا.3 وّصِ
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 4

):[مباشر]عند اتصال الكامیرا بھاتف ذكي مباشرةً (

.[مباشر]اختر 1
 لتوصیل الكامیرا بھاتف ذكي.302ص  ، ثم اتبع إجراء االتصال الموضح في¢]WPS[اتصال اختر •

¢WPS عبارة عن وظیفة تتیح لك إعداد اتصال بسھولة بواسطة جھاز LAN السلكي، وضبط اإلعدادات المتعلقة بالحمایة. وللتحقق 
من دعم الھاتف الذكي لدیك لھذه الوظیفة من عدمھ، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالھاتف الذكي.

."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 2

اضبط الكامیرا على نمط التسجیل.1
.Wi-Fiاختر عناصر قائمة الكامیرا لقطع اتصال 2

] في الكامیرا.Wi-Fiیتسنى لك أیًضا إنھاء االتصال بالضغط على زر [•
)266(ص  

 بالھاتف الذكي."Image App"أغلق تطبیق 3

على الكامیرا

على الھاتف الذكي لدیك

على الكامیرا

على الھاتف الذكي لدیك

Wi-Fiإنھاء اتصال 

 > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[نعم]

)iOS(في حالة استخدام جھاز 
، اضغط على زر الشاشة الرئیسیة إلغالق التطبیق."Image App"على شاشة تطبیق 

)Android(في حالة استخدام جھاز 
، اضغط على زر الرجوع مرتین إلغالق التطبیق."Image App"على شاشة تطبیق 
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التحكم بواسطة ھاتف ذكي/جھاز لوحي
وضع االتصال الالسلكي المطلوب∫

یختلف وضع االتصال الالسلكي المطلوب حسب الوظیفة المراد استخدامھا بعد االتصال بالھاتف الذكي.

یمكنك تشغیل/إیقاف الكامیرا باستخدام ھاتفك الذكي عن طریق تمكین الكامیرا 
 نشطًا بھا أثناء إیقاف تشغیلھا.Bluetoothمن إبقاء اتصال 

وتسمح لك ھذه الوظیفة بعرض الصور على الكامیرا التي في حقیبتك، أو 
تشغیل الكامیرا عند تركھا في مكان منفصل عند تسجیل الصور بھا فقط.

)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.2

].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [3
 على وضع یتیح إجراء االتصاالت Bluetooth، واضبط وظیفة "Image App"على الھاتف الذكي، ابدأ تشغیل 4

(وضع االستعداد).
ل الھاتف الذكي.5 شغِّ

 تلقائیًا.Wi-Fiیجري تشغیل الكامیرا تلقائیًا، مما یتیح إجراء اتصال •
. اتبع الرسالة Wi-Fi) حسب حالة اتصال الھاتف الذكي، قد یلزمك تغییر الجھاز المتصل على شاشة إعداد iOS(أجھزة –

المعروضة على شاشة الھاتف الذكي لتغییر اإلعداد.

Bluetooth low energyدعم االتصال الالسلكي المطلوب

یشیر إلى الوظیفة التي یمكن استخدامھا مع الھواتف الذكیة التي تدعم 
Bluetooth low energy.

یشیر إلى الوظیفة التي یمكن استخدامھا مع الھواتف الذكیة التي ال تدعم 
Bluetooth low energy.

یشیر إلى الوظیفة التي یمكن استخدامھا مع الھواتف الذكیة التي تدعم 
Bluetooth low energy.

.Wi-Fi وBluetoothیشیر إلى أن الوظیفة تستلزم اتصالك بالھاتف الذكي باستخدام كل من •

تشغیل/إیقاف الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي
االتصال الالسلكي المطلوب:

]ON[ > [تنشیط بعید] > [بلوتوث] > [إعداد] >

].[اختر1
.]Remote operation[اختر 2

Bluetooth

Wi-Fi

Wi-FiBluetooth

Wi-FiBluetooth
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إیقاف الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي∫

)267(ص  اتصل بھاتف ذكي.1
ل الھاتف الذكي.2 شغِّ

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال یعمل التسجیل عن بعد في الحالة التالیة:•

[التصویر البطيء]عند استخدام –

].[اختر1
].OFFاختر [2

عند تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي، سیومض مؤشر الحالة.•
 في العمل حتى بعد Bluetooth، ستستمر وظیفة ]ON[ على [تنشیط بعید]عند ضبط •

إیقاف تشغیل الكامیرا، مما یؤدي إلى استنزاف طاقة البطاریة.

التقاط الصور عبر ھاتف ذكي/جھاز لوحي (التسجیل عن بعد)
االتصال الالسلكي المطلوب:

.3، فانتقل إلى الخطوة Wi-Fiإذا كان الھاتف الذكي متصًال بالفعل عبر وظیفة •
].[) اخترBluetooth(عند االتصال عبر 1
.]Remote operation[) اختر Bluetooth(عند االتصال عبر 2

 تلقائیًا.Wi-Fiعلیك بإجراء اتصال •
. اتبع الرسالة Wi-Fi) حسب حالة اتصال الھاتف الذكي، قد یلزمك تغییر الجھاز المتصل على شاشة إعداد iOS(أجھزة –

المعروضة على شاشة الھاتف الذكي لتغییر اإلعداد.

].[اختر3
ل صورة ما.4 سّجِ

تُحفظ الصور المسجلة في الكامیرا.•
بعض اإلعدادات غیر متوفرة.•

Wi-Fi
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تغییر إعدادات قرص الكامیرا وما إلى ذلك باستخدام الھاتف الذكي∫
اضبط الكامیرا أو الھاتف الذكي باعتبار أیھما جھاز التحكم الذي یحظى بأولویة االستخدام أثناء التسجیل عن بعد.

)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.

ال یمكن تغییر إعداد ھذه الوظیفة بینما یكون االتصال نشطًا.•

التقاط صورة أثناء القفز∫
عندما تقفز ممسكًا بالھاتف الذكي الخاص بك، یمكن تحریر غالق الكامیرا تلقائیًا؛ حیث 

یكتشف الھاتف الذكي ذروة القفزة.

ل الھاتف الذكي. شغِّ
اختر الحساسیة.>][>][

."Image App"للحصول على تفاصیل، راجع قسم المساعدة ضمن قائمة •

[أولویة الجھاز البعید] > ]Wi-Fi[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >

[الكامیرا]
یسمح لك ھذا اإلعداد بإجراء العملیات باستخدام كل من الكامیرا والھاتف الذكي أثناء التسجیل عن بعد.

ال یمكن تغییر إعدادات قرص الكامیرا وما إلى ذلك باستخدام الھاتف الذكي.•

[ھاتف ذكي]

یسمح لك ھذا اإلعداد بإجراء العملیات باستخدام الھاتف الذكي فقط أثناء التسجیل عن بعد.
یمكن تغییر إعدادات قرص الكامیرا وما إلى ذلك باستخدام الھاتف الذكي.•
.[إنھاء]إلنھاء التسجیل عن بعد، اضغط على أي زر من أزرار الكامیرا لتشغیل الشاشة، واختر •
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)267(ص  اتصل بھاتف ذكي.1
ل الھاتف الذكي.2 شغِّ

عند عرض صورة متحركة، تختلف جودة الصورة عن جودة الصورة المتحركة •
الفعلیة المسجلة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تتدنى جودة الصورة، أو قد یحدث تخطي في 
الصورة أثناء عرض الصور المتحركة أو الصور الثابتة اعتمادًا على الھاتف الذكي أو 

ظروف االستخدام.
 أو ]AVCHD[، أو الصور المتحركة بتنسیق RAWال یمكنك حفظ الصور بتنسیق •

]MP4[ باستثناء الصور التي حجمھا) [4K] أو (]MP4 (LPCM)[ أو ]MOV[ ،
 والصور المسجلة باستخدام وظیفة التركیز 6K/4Kوكذلك ملفات اللقطات المتالحقة 

المتأخر.

تحمیلھا على مواقع التواصل االجتماعيحفظ الصور المخزنة على الكامیرا، أو عرض/
االتصال الالسلكي المطلوب:

.3، فانتقل إلى الخطوة Wi-Fiإذا كان الھاتف الذكي متصًال بالفعل عبر وظیفة •
].[) اخترBluetooth(عند االتصال عبر 1
.]Remote operation[) اختر Bluetooth(عند االتصال عبر 2

 تلقائیًا.Wi-Fiعلیك بإجراء اتصال •
. اتبع الرسالة Wi-Fi) حسب حالة اتصال الھاتف الذكي، قد یلزمك تغییر الجھاز المتصل على شاشة إعداد iOS(أجھزة –

المعروضة على شاشة الھاتف الذكي لتغییر اإلعداد.
].[اختر3

) Aیمكنك التبدیل بین الصور المراد عرضھا عن طریق تحدید األیقونة (•
أعلى یسار الشاشة. ولعرض الصور المخزنة في الكامیرا، اختر 

]LUMIX(SD1)] أو [LUMIX(SD2).[
(لعرض الصورة)

المس الصورة من أجل تكبیرھا.4
(لحفظ الصورة أو تحمیلھا على أحد مواقع التواصل االجتماعي أو خدمة ویب 

أخرى)
المس الصورة لمسًا مطوالً، ثم اسحبھا من أجل حفظھا.5
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.Wi-Fi عبر Bluetoothتعمل الكامیرا تلقائیًا على نقل الصور المسجلة إلى الھاتف الذكي المتصل بتقنیة 

)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.2

 إلنھاء االتصال.[نعم]، اختر Wi-Fiفي حالة ظھور شاشة تأكید على الكامیرا تطالبك بإنھاء اتصال •
).iOS (أجھزة ]Wi-Fi Setup[) أو Android (أجھزة ]Yes[اختر 3

.Wi-Fiتقوم الكامیرا تلقائیًا بإنشاء اتصال •
.Wi-Fi) اتبع الرسالة المعروضة على شاشة الھاتف الذكي لتغییر الجھاز المتصل المعروض على شاشة إعداد iOS(أجھزة –

.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال على الكامیرا، ثم اختر 4
)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•
] على شاشة التسجیل.ستدخل الكامیرا في وضع یتیح لھا نقل الصور تلقائیًا، وستُعرض أیقونة [•

التقط الصور بواسطة الكامیرا.5
] على شاشة التسجیل.أثناء إرسال ملف، تُعرض أیقونة [•

.[إعداد] بقائمة ]Wi-Fi[ في ]Wi-Fi[وظیفة ، ال یمكن استخدام ]ON[ على [النقل التلقائي]عند ضبط •
 Bluetooth، تتصل الكامیرا تلقائیًا بالھاتف الذكي عبر تقنیة ]ON[ بالكامیرا على [النقل التلقائي] و[بلوتوث]في حالة ضبط إعدادات •

 لالتصال بالكامیرا."Image App" عند تشغیل الكامیرا. ابدأ تشغیل تطبیق Wi-Fiو
] على شاشة التسجیل.ستدخل الكامیرا في وضع یتیح لھا نقل الصور تلقائیًا، وستُعرض أیقونة [

] على شاشة التسجیل، ال یمكن نقل الصور تلقائیًا.في حالة ومیض أیقونة [•
 بالھاتف الذكي.Wi-Fiتحقق من حالة اتصاالت 

إلیقاف النقل التلقائي للصور∫
 على الكامیرا.]OFF[ على [النقل التلقائي]اضبط 

.Wi-Fiتُعرض شاشة تأكید تطالبك بإنھاء اتصال •
في حالة إیقاف النقل التلقائي للصور قبل اكتمال النقل، أو في الحاالت المماثلة، لن تجري إعادة إرسال الملف غیر المرسل.•

نقل الصور المسجلة إلى الھاتف الذكي تلقائیًا
االتصال الالسلكي المطلوب:

]ON[ > [النقل التلقائي] > [بلوتوث] > [إعداد] >

 والصور 6K/4K، وكذلك الصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة بدقة RAWال یمكنك إجراء النقل التلقائي للصور بتنسیق •
المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر.

Wi-FiBluetooth
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تستشعر الكامیرا اتصال الھاتف الذكي بنقطة وصول السلكیة وتعمل على النسخ االحتیاطي للصور المخزنة على الكامیرا إلى 
خدمة تخزین سحابي ُمعدة مسبقًا.

 بالموقع التالي للتعرف على خدمات التخزین السحابي المتوافقة."FAQ/Contact us"تصفّح قسم •
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ 

یتصل الھاتف الذكي تلقائیًا بنقطة الوصول الالسلكیة.1
 في المقدمة (وضع یتیح استخدام التطبیق)."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 2
یجري تشغیل الكامیرا تلقائیًا.3
.1تتصل الكامیرا تلقائیًا بنقطة الوصول الالسلكیة الوارد ذكرھا في الخطوة 4
یجري النسخ االحتیاطي للصور الموجودة على الكامیرا تلقائیًا إلى إحدى خدمات التخزین السحابي عبر تطبیق 5

"LUMIX CLUB."
.2عند إتمام إجراء اإلعداد التالي، یمكنك نسخ البیانات احتیاطیًا إلى إحدى خدمات التخزین السحابي بمجرد تنفیذ الخطوة 

.1راجع تعلیمات تشغیل ھاتفك الذكي للمزید من المعلومات حول كیفیة إعداد اتصال تلقائیًا في الخطوة •

)1تسجیل نقطة الوصول الالسلكي المراد استخدامھا للكامیرا (اإلعداد ∫
إذا كان قد سبق لك توصیل الكامیرا بنقطة الوصول الالسلكیة التي ترید استخدامھا، فال یلزمك القیام باإلجراء التالي.•

)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.1

.[اتصال جدید]اختر 2
علیك باالتصال بنقطة الوصول الالسلكي.3

 من أجل توصیل الكامیرا بنقطة وصول السلكي.300ص راجع طرق االتصال الموضحة في •

النسح االحتیاطي للصور إلى التخزین السحابي تلقائیًا (النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي)
االتصال الالسلكي المطلوب:

Aنقطة وصول السلكيBالتخزین السحابي

إعداد النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي

[إعدادات شبكة واي فاي] > [بلوتوث] > [إعداد] >

Wi-FiBluetooth









Bluetooth

Wi-Fi
Wi-Fi

LUMIX CLUB
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)2" (اإلعداد LUMIX CLUBإعداد تطبیق "∫
االستعدادات:

علیك بإنشاء حساب في خدمة التخزین السحابي التي ترید استخدامھا، مع توفیر معلومات تسجیل الدخول لدیك.•
)296(ص  ".LUMIX CLUBالتسجیل على تطبیق "•

" باستخدام ھاتف ذكي أو جھاز كمبیوتر.LUMIX CLUBاتصل بموقع "1
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 

ل دخولك إلى الخدمة.LUMIX CLUBأدخل معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور لتطبیق "2 "، وسّجِ
إذا كان یلزمك تسجیل عنوان برید إلكتروني، فأجِر التشغیل باتباع التعلیمات التي تظھر على الشاشة.•

اختر خدمة التخزین السحابي المراد استخدامھا وسّجلھا في "إعدادات االتصال للتخزین السحابي" في "إعدادات االتصال 3
لخدمة الشبكة".

أجِر التشغیل باتباع التعلیمات التي تظھر على الشاشة.•

)3 (اإلعداد "Image App"اإلعداد ∫
)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
ل الھاتف الذكي.2 شغِّ

.Wi-Fiوسیجري تسجیل نقطة الوصول الالسلكیة تلقائیًا بعد اتصال الكامیرا بھا عبر •
 جھاًزا، سیجري استبدالھا بنقطة الوصول 17 نقطة وصول السلكي. إذا حاولت تسجیل أكثر من 17یمكنك تسجیل ما یصل إلى •

الالسلكي األقدم من حیث تاریخ التسجیل.
)244(ص   إلى حذف نقاط الوصول الالسلكي المسجلة.[إعادة ضبط إعدادات الشبكة]سیؤدي إجراء •

].[اختر1
.]Bluetooth[اختر 2
] للكامیرا المتصلة.اختر [3
علیك بتمكین النسخ االحتیاطي التلقائي، وضبط إعدادات النسخ االحتیاطي.4

وفیما یلي إعدادات النسخ االحتیاطي المطلوبة. وباإلضافة إلى ھذه اإلعدادات، علیك بتكوین اإلعدادات األخرى حسبما •
تقتضي الضرورة.

)".1): اختر نقطة الوصول الالسلكیة المسجلة في "(اإلعداد SSIDمعلومات االتصال لنقطة الوصول الالسلكیة (–
" المستخدم في LUMIX CLUBاإلعداد السحابي: أدخل معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور لتطبیق "–

)"، واختر خدمة التخزین السحابي المراد استخدامھا في "وجھة التحمیل".2"(اإلعداد 
ل الكامیرا، وأجِر االختبار في حالة عدم اتصال الكامیرا بشبكة • . إذا كانت Wi-Fiیمكنك محاولة اختبار االتصال. شغِّ

 Wi-Fi إلنھاء اتصال 273ص  في "Wi-Fiإنھاء اتصال " ضمن 2 و1، فاتبع الخطوتین Wi-Fiالكامیرا متصلة بشبكة 
بالكامیرا.
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االستعدادات:
یلزم تحقیق الشروط التالیة الستخدام النسخ االحتیاطي السحابي التلقائي:

)274(ص  اضبط الكامیرا على وضع یتیح تشغیلھا عن طریق الھاتف الذكي (وضع االستعداد).•
.]ON[ على [تنشیط بعید] و[بلوتوث]الكامیرا: یُضبط كل من –
].OFFالكامیرا: یُضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [–

].LOCKالكامیرا: یُضبَط مفتاح الحمایة من الكتابة على [•

 في المقدمة (وضع یتیح استخدام التطبیق)، وأجِر النسح االحتیاطي."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 
)".3سیبدأ النسخ االحتیاطي إذا كان الھاتف الذكي متصالً بنقطة الوصول الالسلكیة التي جرى إعدادھا في "(اإلعداد •
قد یمكن إجراء النسخ االحتیاطي حتى في حالة تشغیل التطبیق في الخلفیة (وضع ال یتیح استخدام التطبیق).•

إجراء نسخ احتیاطي

تشتمل المھمة األولى على النسخ االحتیاطي لجمیع الصور الموجودة على البطاقة. بینما تقتصر المھمة الثانیة والمھام التالیة على النسخ •
االحتیاطي للصور التي لم یتم نسخھا احتیاطیًا بعد.

في حالة تغییر وجھة النسخ االحتیاطي، ال تُحفظ الصور التي تم نسخھا احتیاطیًا في السابق إلى وجھة جدیدة.•
ستتوقف مھمة النسخ االحتیاطي في الحاالت التالیة:•

]ONعند ضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [–
عند إزالة أو إدخال بطاقة–
، یمكنك ضبط مستوى "Image App"عند نفاد طاقة البطاریة (سیجري استئناف المھمة بعد إعادة شحن البطاریة. ومع تطبیق –

).طاقة البطاریة الذي تتوقف عنده مھام النسخ االحتیاطي
 والصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز 6K/4Kال یمكنك إجراء النسخ االحتیاطي للصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة بدقة •

المتأخر.
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، وتُجري الكامیرا التسجیل أثناء كتابة Bluetoothیرسل الھاتف الذكي معلومات الموقع الخاصة بھ إلى الكامیرا عبر وظیفة 
معلومات الموقع المكتسبة.

االستعدادات:
 في الھاتف الذكي.GPSعلیك بتمكین وظیفة 

)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.2

] على شاشة التسجیل.ستدخل الكامیرا في وضع یتیح تسجیل معلومات الموقع، وستُعرض أیقونة [•
التقط الصور بواسطة الكامیرا.3

ستجري كتابة معلومات الموقع على الصور المسجلة.•

 بالكامیرا.]OFF[ على [تسجیل الموقع]لتعطیل تسجیل معلومات الموقع، اضبط •

تسجیل معلومات الموقع على الصور الملتقطة بالكامیرا
االتصال الالسلكي المطلوب:

A.یطلب الھاتف الذكي معلومات الموقع
B.یرسل الھاتف الذكي معلومات الموقع
C تجري الكامیرا التسجیل أثناء كتابة معلومات

الموقع.

]ON[ > [تسجیل الموقع] > [بلوتوث] > [إعداد] >

]عند ومیض [
 على الھاتف الذكي GPSتعذر الحصول على معلومات الموقع، لذلك ال یمكن كتابة البیانات. قد ال یمكن تحدید المواقع باستخدام وظیفة 

ك الھاتف الذكي إلى موقع یتیح تحسین أداء وظیفة تحدید المواقع،  إذا كان الھاتف الذكي داخل مبنى أو حقیبة أو مثل ذلك من األماكن. حّرِ
كموقع خارجي مكشوف، لمحاولة تحدید المواقع على نحو أفضل. إضافة إلى ذلك، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالھاتف الذكي.

].یُشار إلى معلومات الموقع باختصار [•
تأكد من المراعاة التامة للخصوصیة والحقوق المشابھة وما إلى ذلك للھدف عند استخدام ھذه الوظیفة. فاستخدامھا یقع على •

مسؤولیتك الشخصیة.
یستنزف الھاتف الذكي بطاریتھ بسرعة أكبر عند محاولة الحصول على معلومات الموقع.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
.]AVCHD[ال تجري كتابة معلومات الموقع على الصور المتحركة المسجلة بتنسیق •

Bluetooth

GPS Bluetooth
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علیك بمزامنة الساعة وإعداد المنطقة الزمنیة بالكامیرا مع اإلعدادات المقابلة بالھاتف الذكي.

)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
)55(ص  اختر قائمة الكامیرا.2

، والتي توجد في قائمة [توقیت جھة مقصودة] في [جھة مقصودة] أو [منزلك] واإلعداد [ضبط الساعة]ستجري مزامنة اإلعداد •
، مع اإلعدادات المقابلة بالھاتف الذكي.[إعداد]

 بالكامیرا.]OFF[ على [ضبط ساعة تلقائي]لتعطیل المزامنة التلقائیة للساعة، اضبط •

حفظ معلومات إعداد الكامیرا على ھاتف ذكي ونظًرا ألنھ یمكن استیراد معلومات اإلعداد المحفوظة إلى الكامیرات، یمكنك 
تطبیق اإلعداد ذاتھ على أكثر من كامیرا.

)268(ص   بالھاتف الذكي.Bluetoothإجراء اتصال 1
ل الھاتف الذكي.2 شغِّ

مزامنة ساعة الكامیرا مع الھاتف الذكي
االتصال الالسلكي المطلوب:

]ON[ > [ضبط ساعة تلقائي] > [بلوتوث] > [إعداد] >

حفظ معلومات إعداد الكامیرا على ھاتف ذكي
االتصال الالسلكي المطلوب:

].[اختر1
].اختر [2
احفظ معلومات اإلعداد أو حّملھا.3

 للحصول على المزید من التفاصیل حول كیفیة التشغیل."Image App" ضمن قائمة ]Help[اقرأ •

 تلقائیًا.Wi-Fiعند نقل معلومات اإلعداد، ستُجري الكامیرا اتصال 
. اتبع الرسالة المعروضة Wi-Fi) حسب حالة اتصال الھاتف الذكي، قد یلزمك تغییر الجھاز المتصل على شاشة إعداد iOS(أجھزة •

على شاشة الھاتف الذكي لتغییر اإلعداد.

یمكن تحمیل معلومات اإلعداد لھذا الطراز فقط.•
 أو [إعداد] بقائمة [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]یمكنك حفظ معلومات اإلعداد للعناصر المطابقة لتلك العناصر الموجودة ضمن •

تحمیلھا.

Bluetooth
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عرض الصور على شاشة تلفزیون
.DLNA المتوافقة مع معیار Digital Media Renderer (DMR)یمكنك عرض الصور على شاشة تلفزیون یدعم وظیفة 

االستعدادات:
.DLNAاضبط التلفزیون على نمط انتظار 

یرجى قراءة تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون لدیك.•

)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]اختر 2
اختر الجھاز الذي ترید االتصال بھ.3

تُعرض الشاشة عند إنشاء االتصال.•
اعرض الصور على الكامیرا.4

إلنھاء االتصال، اتبع الخطوات التالیة:•
[نعم] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >

))266(ص  .[Wi-Fi](ویمكنك كذلك إنھاء االتصال بالضغط على زر 

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[التشغیل على جھاز التلفزیون]

.4K، فال یمكن إخراجھا بدقة Wi-Fiإذا عرضت صوًرا باستخدام وظیفة •
عند توصیل جھاز تلفزیون بالكامیرا، قد تعود شاشة التلفزیون مؤقتًا إلى الحالة التي كانت علیھا قبل إجراء االتصال. وتظھر الصور •

مجددًا عندما تلتقط صوًرا أو تعرضھا.
 لعروض الشرائح على التلفزیون.[صوت] و[تأثیر]ال تنطبق إعدادات •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
.6K/4Kال یمكن عرض الصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة ذات دقة •
ال یجري عرض الصور المعروضة على شاشات معینة بالكامیرا (شاشة العرض المتعدد وغیرھا) على شاشة التلفزیون.•
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •

MENU
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إرسال الصور

 ضمن [اتصال جدید]عند إرسال الصور، اختر طریقة اإلرسال بعد اختیار 
.[إعداد] بقائمة ]Wi-Fi[ في ]Wi-Fi[وظیفة 

الصور القابلة لإلرسال∫

.[ارسال الصور أثناء التسجیل]ال تتوفر إمكانیة إرسال ھذه الصور بواسطة إعداد 1 ¢
 جیجابایت أو أقل من ذلك. أما إذا زاد الحجم 4، إذا بلغ حجم الملف [كمبیوتر] إلى ]AVCHD[یمكن إرسال صورة متحركة بتنسیق 2 ¢

 جیجابایت، فال یمكن عندئٍذ إرسالھا.4عن 
[جودة التسجیل]] ضمن 4Kباستثناء الصور المتحركة المسجلة مع ضبط الحجم على [3 ¢
قد یتعذر عرض بعض الصور أو إرسالھا اعتمادًا على الجھاز المستخدم.•
راجع دلیل الجھاز الوجھة، أو خدمة الشبكة للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة عرض الصور.•

كلما التقطت صورةً، أُرسلت تلقائیًا إلى الجھاز المعین.
] على شاشة التسجیل.أثناء إرسال ملف، تُعرض أیقونة [•
إلنھاء االتصال، اتبع الخطوات التالیة:•

[نعم] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد]  >
.ال یمكنك تغییر اإلعدادات أثناء إرسال الصور•

،JPEGRAWMP4 ¢ 1AVCHD ¢ 1، 2MP4(LPCM)الوجھة
MOV

6K/4K ¢ 1ملف لقطات متالحقة ذات دقة 

الصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز 
1¢المتأخر

———3 ¢ ±—±)287(ص  [ھاتف ذكي]

±1 ¢ ±±±±±)290(ص  [كمبیوتر]

[خدمة تزامن السحابة]
———3 ¢ ±—±)295(ص  

———3 ¢ ±—±)292(ص  ]WEB[خدمة 

—————±)289(ص  ]AV[جھاز 

—————±)288(ص  1 ¢[الطابعة]

إرسال الصور أثناء التسجیل

نظًرا ألن الكامیرا تعطي األولویة للتسجیل، فقد تستغرق عملیة اإلرسال وقتًا أطول أثناء التسجیل.•
 على سبیل المثال، فلن یُعاد إرسال الملفات التي لم یتم إرسالھا.Wi-Fiإذا ألغیت عملیة اإلرسال قبل اكتمالھا عن طریق إنھاء اتصال •
قد یتعذر حذف الملفات، أو استخدام قائمة العرض أثناء اإلرسال.•

5

MENU
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یمكن اختیار الصور وإرسالھا بعد التسجیل.

] بعد إتمام االتصال، یتسنى لك تغییر إعدادات اإلرسال، كحجم الصورة المالئم لإلرسال. .DISPبالضغط على زر [

إرسال الصور المخزنة في الكامیرا

[اختیار فردي]إعداد 
اختر الصورة.1
.[ضبط]اختر 2

[اختیار متعدد]إعداد 
(تكرار)اختر الصورة. 1

یُلغى اإلعداد المضبوط عند اختیار الصورة مرة أخرى.•
یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة. بإمكانك تغییر البطاقة •

].Fn3المعروضة بالضغط على زر [
یمكنك تحدید الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

.[قم بالتنفیذ]اختر 2
.[إنھاء]إلنھاء االتصال، اختر •

 بقائمة العرض.[ضبط الطباعة]لن تُرسل تفاصیل إعدادات •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
قد یتعذر إرسال الصور المسجلة بواسطة جھاز آخر بخالف الكامیرا، والصور التي جرى تعدیلھا أو تحریرھا على جھاز كمبیوتر.•

تغییر اإلعدادات إلرسال الصور

[الحجم]

یتیح ھذا اإلعداد تغییر حجم الصورة المراد إرسالھا.
)[VGA] أو ]S[] أو M ([[قم بتغییر]/[تلقائي]/[االصلي]

 فقط. ویعمل ھذا اإلعداد على تغییر حجم ]WEB[خدمة  متاًحا لعنصر [تلقائي]یكون إعداد •
الصورة وفقًا لحالة الوجھة.

[صیغة الملف]
 فقط)[كمبیوتر](الوجھة: 

]JPG /[[RAWiJPG] /[RAW]

[حذف بیانات الموقع]
، [خدمة تزامن السحابة](الوجھة: 

 فقط)]WEB[خدمة 

یتیح ھذا اإلعداد حذف معلومات الموقع من الصور قبل إرسالھا، أو اإلبقاء علیھا.
]ON[/]OFF[
ال تحذف ھذه العملیة سوى معلومات الموقع من الصور التي جرى ضبطھا لإلرسال فقط.•

[الحد األقصى للسحابة]
 فقط)[خدمة تزامن السحابة](الوجھة: 

یمكنك تحدید إرسال الصور عندما ال توجد مساحة خالیة بالمجلد السحابي، أو عدمھ.
]ON[:.یتیح ھذا الخیار عدم إرسال الصور
]OFF[:.یتیح ھذا الخیار حذف الصور األقدم، ثم إرسال الصور الجدیدة

Fn3
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إرسال صور إلى ھاتف ذكي/جھاز لوحي
االستعدادات:

)267(ص   مقدًما."Image App"ثبِّت تطبیق •
)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]اختر 2

اختر الجھاز الذي ترید االتصال بھ.3
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 4

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[ھاتف ذكي] > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] أو [ارسال الصور أثناء التسجیل]

على الھاتف الذكي لدیك
:[عبر الشبكة]في حالة التوصیل بواسطة إعداد 

ل وظیفة 1 .Wi-Fiشغِّ
اختر نقطة الوصول الالسلكي التي ترید االتصال بھا، ثم أجِر الضبط.2
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 3

:[مباشر] ضمن ]WPS[اتصال في حالة التوصیل بواسطة إعداد 
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 1

:[مباشر] ضمن [االتصال الیدوي]في حالة التوصیل بطرف 
ل وظیفة 1 .Wi-Fiشغِّ
 الذي یتطابق مع المعّرف المعروض على شاشة الكامیرا.SSIDاختر معّرف 2
."Image App"ابدأ تشغیل تطبیق 3

[ارسال الصور أثناء التسجیل]في حالة اختیار 5

)285(ص  التقط الصور.
[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]في حالة اختیار 

)286(ص  اختر الصورة.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •
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إجراء الطباعة السلكیًا
.¢ السلكیة)LAN (شبكة PictBridgeیمكن طباعة صور بواسطة طابعات تدعم تقنیة 

.DPS over IPمتوافقة مع معاییر ¢
، اتصل بالشركة ذات الصلة.PictBridge الالسلكیة) التي تدعم معیار LANللحصول على تفاصیل حول الطابعة (المتوافقة مع شبكة •

)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]اختر 2
اختر الطابعة التي ترید االتصال بھا.3
اختر الصور، ثم اطبعھا.4

)317(ص  .USBیعد إجراء اختیار الصور ھو اإلجراء ذاتھ المستخدم عند توصیل كابل توصیل •
].إلنھاء االتصال، اضغط على [•

))266(ص  .[Wi-Fi](ویمكنك كذلك إنھاء االتصال بالضغط على زر 

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[الطابعة] > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •
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AVإرسال الصور إلى جھاز 
 المنزلیة).AV المتوافرة داخل منزلك (أجھزة AVیمكنك إرسال الصور الثابتة والصور المتحركة إلى أجھزة 

االستعدادات:
.DLNA، اضبط جھازك على نمط انتظار AVعند إرسال صورة إلى أجھزة 

اقرأ تعلیمات التشغیل الخاصة بالجھاز للحصول على تفاصیل.•

)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]اختر 2
اختر الجھاز الذي ترید االتصال بھ.3
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 4

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•

Aنقطة وصول السلكيB جھازAVمنزلي 

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
]AV[جھاز  > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] أو [ارسال الصور أثناء التسجیل]

[ارسال الصور أثناء التسجیل]في حالة اختیار 5

)285(ص  التقط الصور.
[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]في حالة اختیار 

)286(ص  اختر الصورة.

. وقد یستغرق اإلرسال أیًضا بعض الوقت.AVقد یفشل اإلرسال اعتمادًا على وضع التشغیل لجھاز •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •
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إرسال صور إلى الكمبیوتر
االستعدادات:

ل الكمبیوتر.• شغِّ
ز المجلدات الستقبال الصور بجھاز الكمبیوتر.• )290(ص  جّھِ
)305(ص  .]PC[اتصال إذا جرى تغییر مجموعة العمل للكمبیوتر الوجھة من اإلعداد القیاسي، فعلیك بتغییر إعداد الكامیرا عبر •

 رمًزا بحد أقصى) مؤلفة من رموز 32 رمًزا بحد أقصى)، وكلمة مرور (مكّونة من 254أنشئ اسم حساب على الكمبیوتر (مكّون من •
ھجائیة عددیة. فقد تتعذر محاولة إنشاء مجلد استقبال، إذا اشتمل اسم الحساب على رموز غیر ھجائیة عددیة.

"PHOTOfunSTUDIO"استخدام ∫
)311(ص   على الكمبیوتر."PHOTOfunSTUDIO"ثبِّت برنامج 1
."PHOTOfunSTUDIO"أنشئ مجلدًا الستقبال الصورة بواسطة برنامج 2

. ولتعیین مجلد ما، أنشئ مجلدًا جدیدًا، أو عیّن كلمة مرور للمجلد، ثم ]Auto-create[إلنشاء مجلد على نحو تلقائي، اختر •
.]Create manually[اختر 

).PDF (تنسیق "PHOTOfunSTUDIO"للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة ببرنامج •

"PHOTOfunSTUDIO"في حالة عدم استخدام برنامج ∫
)Windows(بالنسبة لنظام التشغیل 
Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10نظام التشغیل المدعوم: 

Windows 7مثال: 
اختر المجلد الذي تعتزم استخدامھ في االستقبال، ثم انقر نقًرا مزدوًجا فوقھ.1
ل خاصیة مشاركة المجلد.[خصائص]اختر 2 ، ثم فعِّ

 (المساعدة) بنظام التشغیل.Helpللحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل لجھاز الكمبیوتر لدیك، أو •

)Mac(بالنسبة لنظام التشغیل 
v10.12 إلى  OS X v10.5نظام التشغیل المدعوم: من 

 OS X v10.8مثال: 
اختر المجلد الذي تعتزم استخدامھ في االستقبال، ثم انقر فوق العناصر بالترتیب التالي.1

[إحضار المعلومات]  [ملف]
ل خاصیة مشاركة المجلد.2 فعِّ

 (المساعدة) بنظام التشغیل.Helpللحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل لجھاز الكمبیوتر لدیك، أو •

إلنشاء مجلد الستقبال الصور
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)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]اختر 2
اختر الكمبیوتر الذي ترید االتصال بھ.3

، ثم أدخل اسم الكمبیوتر للكمبیوتر الشخصي (اسم [اإلدخال الیدوي]إذا لم یُعرض الكمبیوتر الذي ترغب في االتصال بھ، فاختر •
NetBIOS في حالة استخدام أجھزة كمبیوتر Mac.(

اختر المجلد الذي ترید إرسالھ.4
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 5

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•

إرسال صور إلى الكمبیوتر

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[كمبیوتر] > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] أو [ارسال الصور أثناء التسجیل]

[ارسال الصور أثناء التسجیل]في حالة اختیار 6

)285(ص  التقط الصور.
[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]في حالة اختیار 

)286(ص  اختر الصورة.

یجري إنشاء مجلدات مصنفة حسب تاریخ اإلرسال في المجلد المحدد، وتُحفظ الصور في تلك المجلدات.•
إذا ظھرت الشاشة التي تطالبك بإدخال حساب المستخدم وكلمة المرور، فأدخل ما عیّنتھ على الكمبیوتر لدیك.•
) مسافة (مسافة فارغة) أو ما إلى ذلك، قد ال Mac في حالة استخدام أجھزة كمبیوتر NetBIOSعندما یتضمن اسم الكمبیوتر (اسم •

یجري التعرف علیھ على نحو صحیح.
 رمًزا ھجائیًا عددیًا فقط أو أقل.15وفي تلك الحالة، یوصى بتغییر االسم إلى اسم یتألف من 

عند تمكین جدار الحمایة لنظام التشغیل أو برنامج األمان أو ما إلى ذلك، قد یتعذر إجراء االتصال بالكمبیوتر.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •
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استخدام خدمات الشبكة
یتسنى لك إرسال الصور الثابتة والصور المتحركة إلى أحد مواقع التواصل االجتماعي أو ما شابھ عبر موقع 

"LUMIX CLUB."
وبضبط عملیات النقل التلقائي للصور الثابتة والصور المتحركة على خدمة تزامن السحابة، یمكنك استقبال الصور الثابتة أو 

الصور المتحركة المرسلة على جھاز كمبیوتر أو ھاتف ذكي.

االستعدادات:
)296(ص  ".LUMIX CLUBالتسجیل على تطبیق "•
ل بخدمة الشبكة.• )293(ص  إلرسال صور إلى خدمة الشبكة، سّجِ

Aنقطة وصول السلكيBخدمة الشبكةCخدمة تزامن السحابة

عند إرسال الصور إلى خدمة الشبكة

ال یمكن عرض الصور المحّملة إلى خدمة الشبكة، أو حذفھا بواسطة ھذه الكامیرا.•
" رسالة برید إلكتروني LUMIX CLUBإذا فشل إرسال الصور، فستُرسَل إلى عنوان البرید اإللكتروني المسجل لدى تطبیق "•

تتضمن تقریًرا ُمفِصالً ألسباب الفشل.
قد تتضمن الصور معلومات شخصیة یمكن استخدامھا في تحدید ھویة المستخدم، كعنوان ما، ووقت التقاط الصور وتاریخھ، ومكان •

التقاطھا. فتحقق من ھذه المعلومات قبل تحمیل الصور على خدمات الشبكة.

لة على خدمات الشبكة أو فقدانھا أو ما Panasonicال تتحمل شركة •  أي مسؤولیة تجاه األضرار الناجمة عن تسرب الصور المحمَّ
إلى ذلك.

عند تحمیل الصور على خدمة الشبكة، ال تحذفھا من على الكامیرا، حتى بعد االنتھاء من إرسالھا، ریثما تتحقق من تحمیلھا على •
 مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حذف الصور المخزنة في ھذه Panasonicنحو سلیم عبر خدمة الشبكة. ال تعد شركة 

الكامیرا.

LUMIX CLUB
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 المتوافقة.WEB بالموقع التالي للتعرف على خدمات "FAQ/Contact us"تصفّح قسم •
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/ 

االستعداد:
تأكد من إنشاء حساب عبر خدمة الشبكة التي ترید استخدامھا، وكذلك من توفر معلومات تسجیل الدخول لدیك.

" باستخدام ھاتف ذكي أو جھاز كمبیوتر.LUMIX CLUBاتصل بموقع "1
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 

ل دخولك إلى الخدمة.LUMIX CLUBأدخل معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور لتطبیق "2 "، وسّجِ
" بعد، فبادر بتسجیلھ.LUMIX CLUBإذا لم یكن عنوان البرید اإللكتروني الخاص بك مسجًال بموقع "3
اختر خدمة التخزین السحابي المراد استخدامھا وسّجلھا في "إعدادات االتصال لخدمة الشبكة".4

اتبع التعلیمات المعروضة على الشاشة لتسجیل الخدمة.•

)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[عبر الشبكة]اختر 2
اختر خدمة شبكة.3
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 4

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•

تسجیل خدمات الشبكة

إرسال الصور

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
]WEB[خدمة  > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] أو [ارسال الصور أثناء التسجیل]

[ارسال الصور أثناء التسجیل]في حالة اختیار 5

)285(ص  التقط الصور.
[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]في حالة اختیار 

)286(ص  اختر الصورة.
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إرسال صور مخزنة في الكامیرا عبر خدمة شبكة بواسطة عملیات بسیطة∫
اعرض صورة ما.1
.4اضغط على 2

 ](Wi-Fi)[تحمیل ، ثم اختر 3(في حالة اختیار صور المجموعة، اضغط على 
.)](Wi-Fi)[تحمیل الكل أو 

].یمكن إجراء العملیة ذاتھا بلمس [•

 أو ](Wi-Fi)[تحمیل (في حالة اختیار صور المجموعة، اختر 
] أو ] أو [] أو [ بعد لمس أیقونة [](Wi-Fi)[تحمیل الكل 

].)]، ثم المس أیقونة [[

)300(ص  إذا ظھرت شاشة تطالبك بتحدید طریقة االتصال:•
ف تسجیل دخول جدید:• )296(ص  إذا ظھرت شاشة تطالبك بالحصول على معّرِ

 بشاشة التأكید.[نعم]اختر 3
اختر خدمة شبكة.4
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 5

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•
 غیر ضروریتین في حالة االستمرار بإرسال صورة أخرى. 5 و4الخطوتان •
]، أو استخدام عناصر التحكم األخرى للخروج من شاشة العرض. ویمكنك MENU/SETإلنھاء االتصال، اضغط على زر [•

 )266(ص  ].Wi-Fiكذلك إنھاء االتصال بالضغط على زر [

لتغییر إعدادات إرسال الصور أو خدمة الشبكة
 فصاعدًا مرة أخرى.1، واتباع الخطوة Wi-Fiعلیك إنھاء اتصال 

)266(ص  .Wi-Fi] أثناء استخدام اتصال Wi-Fiیمكنك أیًضا تغییر إعدادات اإلرسال بالضغط على زر [•

عندما تعرض صور المجموعة على نحو متواصل، ستُرسَل جمیع الصور الموجودة في المجموعة. أما في حالة عرض صور •
المجموعة واحدة تلو األخرى، فسیجري إرسال الصورة المعروضة حالیًا.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •

SUB
MENU
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)2017(ابتداًء من فبرایر  [خدمة تزامن السحابة]استخدام ∫
، وتكوین إعداد خدمة تزامن السحابة إلرسال صورة إلى مجلد )296(ص  "LUMIX CLUBیتعین علیك التسجیل إلى تطبیق "

سحابي.
 لضبط إعدادات تزامن السحابة. أما فیما )311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"فیما یتعلق بجھاز كمبیوتر، استخدم برنامج 

 لضبطھ."Image App"یتعلق بھاتف ذكي، فاستخدم تطبیق 

)55(ص  اختر القائمة.1

)299(ص  ، ثم أجِر االتصال.[عبر الشبكة]اختر 2
.[ضبط]تحقق من إعدادات اإلرسال، ثم اختر 3

)286(ص  ]. .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•

[خدمة تزامن السحابة]عند إرسال الصور إلى 

یجري حفظ الصور المرسلة مؤقتًا في المجلد السحابي؛ بحیث یمكن مزامنتھا مع جھازك، كجھاز كمبیوتر أو ھاتف ذكي مثالً.•
 یوًما من عملیة النقل، تُحذف 30 صورة). وبعد مرور 1000 یوًما (ما یصل إلى 30یحتفظ المجلد السحابي بالصور المرسلة لمدة •

 صورة، قد تتعرض بعض الصور للحذف 1000الصور المرسلة حذفًا تلقائیًا. إضافةً إلى ذلك، عندما یتجاوز عدد الصور المخزنة 
 یوًما بعد عملیة النقل.30 حتى في غضون )286(ص  [الحد األقصى للسحابة]اعتمادًا على إعداد 

عندما یكتمل تنزیل الصور من مجلد سحابي إلى جمیع األجھزة المحددة، قد تُحذف الصور من المجلد السحابي حتى في غضون •
 یوًما بعد عملیة النقل.30

 > [اتصال جدید] > ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[خدمة تزامن السحابة] > [ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] أو [ارسال الصور أثناء التسجیل]

[ارسال الصور أثناء التسجیل]في حالة اختیار 4

)285(ص  التقط الصور.
[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]في حالة اختیار 

)286(ص  اختر الصورة.

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 غیر متاحة.]Wi-Fi[وظیفة ، تصبح ]ON[ على [بلوتوث] ضمن [النقل التلقائي]في حالة ضبط •

MENU
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" (مجانًا).LUMIX CLUBاحصل على معّرف تسجیل دخول لتطبیق "
ف تسجیل الدخول الذي حصلت علیھ للكامیرا في جھاز الكمبیوتر.• )297(ص  یمكنك استخدام معّرِ
ف تسجیل دخول • فات تسجیل الدخول التي جرى حصولھا على نحو منفصل بالكامیرا والھاتف الذكي في معّرِ یتسنى لك دمج معّرِ

)297(ص  مشترك.

)55(ص  اختر القائمة.1

اتصل بالشبكة.•
.[تالي]انتقل إلى الصفحة التالیة باختیار 

)300(ص  اختر طریقة االتصال بنقطة الوصول الالسلكي، ثم أجِر الضبط.2
ستتصل الكامیرا بنقطة الوصول الالسلكي التي سبق استخدامھا باستثناء عند إجراء االتصال ألول مرة. لتغییر طریقة االتصال، •

]. .DISPاضغط على زر [
.[تالي]انتقل إلى الصفحة التالیة باختیار •

.[موافق]"، ثم اختر LUMIX CLUBاقرأ شروط االستخدام لتطبیق "3
3/4تغییر الصفحات: •
) (إعادة ضبط العرض المكبَّر: تتیح ھذه العملیة تكبیر العرض: •
3/4/2/1نقل موضع العرض المكبَّر: •
]اإللغاء دون تسجیل المعلومات: [•

أدخل كلمة مرور.4
.16  و8ادخل كلمة مرور مؤلفة من مجموعة من الحروف واألرقام یتراوح عددھا بین •
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

].OKتحقق من معّرف تسجیل الدخول، ثم اضغط على زر [5
تأكد من تدوین معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور.•
 رقًما) تلقائیًا.12سیُعرض معّرف تسجیل الدخول (معّرف عددي مكون من •

" بواسطة جھاز كمبیوتر، كل ما ھو مطلوٌب منك إدخال األرقام.LUMIX CLUBوعند تسجیل الدخول إلى تطبیق "

]LUMIX CLUB[حول تطبیق 

" للحصول على تفاصیل.LUMIX CLUBراجع موقع "
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/ 

یرجى مالحظة:
قد تتعرض الخدمة للتعلیق بسبب أعمال الصیانة الدوریة أو األعطال غیر المتوقعة، كما قد تخضع محتویات الخدمة للتغییر أو •

اإلضافة دون إشعار مسبق للمستخدمین.
قد تتعرض الخدمة لإلیقاف كلیًا أو جزئیًا مع إرسال إشعار مسبق قبل ذلك بمدة معقولة.•

)[حساب جدید]الحصول على معّرف دخول جدید (

 > ]Wi-Fi[ < ]LUMIX CLUB[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[حساب جدید] > [ضبط/إضافة الحساب]

MENU
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االستعداد:
عند استخدام معّرف تسجیل الدخول المخصص، تحقق من المعّرف وكلمة المرور.

" عبر ھاتفك LUMIX CLUB" بالكامیرا، أدخل إلى موقع الویب لتطبیق "LUMIX CLUBلتغییر كلمة المرور لتطبیق "
" مسبقًا.LUMIX CLUBالذكي أو جھاز الكمبیوتر لدیك، ثم غیّر كلمة المرور لتطبیق "

)55(ص  اختر القائمة.1

یُعرض المعّرف وكلمة المرور لتسجیل الدخول.•
".تُعرض كلمة المرور ھكذا "•

اختر العنصر الذي ترغب في تغییره.2
أدخل معّرف تسجیل الدخول أو كلمة المرور.3

.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •
أدخل كلمة المرور الجدیدة التي قد أنشأتھا عبر ھاتفك الذكي أو جھاز الكمبیوتر لدیك في الكامیرا.•

.[إنھاء]اختر 4

یعد تعیین معّرف تسجیل الدخول ذاتھ على الكامیرا والھاتف الذكي مالئًما إلرسال الصور المخزنة على الكامیرا إلى األجھزة 
األخرى أو خدمات الشبكة.

عند حصول الكامیرا أو الھاتف الذكي على معّرف الدخول:∫
ل الكامیرا بالھاتف الذكي.1 )267(ص  وّصِ
."Image App"اضبط معّرف تسجیل الدخول المشترك من قائمة تطبیق 2

ف تسجیل دخول مشترك بعد توصیل الكامیرا بالھاتف الذكي.• تظھر شاشة لتعیین معّرِ

عند حصول الكامیرا والھاتف الذكي على معّرفات تسجیل دخول مختلفة:∫
غیّر معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور للكامیرا.

)297(ص  غیّر معّرف تسجیل الدخول وكلمة المرور للھاتف الذكي:•

ف تسجیل الدخول أو كلمة المرور أو تغییرھما ( )[ضبط اسم الدخول]التحقق من معّرِ

 > ]Wi-Fi[ < ]LUMIX CLUB[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[ضبط اسم الدخول] > [ضبط/إضافة الحساب]

لضبط معّرف تسجیل الدخول ذاتھ للكامیرا والھاتف الذكي
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راجع التفاصیل، إذا كان قد جرى تحدیث بنود االستخدام.

)55(ص  اختر القائمة.

احذف معّرف تسجیل الدخول من الكامیرا عند التنازل عنھا لطرف آخر، أو التخلص منھا. ویمكنك كذلك حذف حسابك على موقع 
"LUMIX CLUB."
ال یمكن إجراء التغییرات وغیرھا من العملیات إال على معّرفات تسجیل الدخول التي جرى الحصول علیھا بواسطة الكامیرا فقط.•

)55(ص  اختر القائمة.1

.[تالي]تُعرض الرسالة. اختر •
 على شاشة تأكید حذف معّرف تسجیل الدخول.[نعم]اختر 2

.[تالي]تُعرض الرسالة. اختر •
" .LUMIX CLUB على شاشة تأكید الحذف لحساب موقع "[نعم]اختر 3

.[تالي]تُعرض الرسالة. اختر •
.[ال]إذا كنت ترغب في متابعة استخدام الخدمة، فلن یُحذف اسم الدخول إال باختیار •

].OKفاختر [4

"LUMIX CLUBاالطالع على شروط االستخدام لتطبیق "

> ]Wi-Fi[ < ]LUMIX CLUB[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[شروط االستخدام]

"LUMIX CLUBحذف معّرف تسجیل الدخول والحساب من موقع "

[حذف حساب] > ]Wi-Fi[ < ]LUMIX CLUB[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >

MENU
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Wi-Fiحول توصیالت 
، اختر طریقة االتصال إلعداد اتصال. (انظر أدناه.)[اتصال جدید]عندما تستخدم 

، [اختر وجھة من مفضل] أو [اختر وجھة من التاریخ]ومن ناحیة أخرى، عندما تستخدم 
)303(ص  تتصل الكامیرا بالجھاز المتصل بواسطة اإلعدادات التي سبق استخدامھا.

عندما تُعرض شاشة مماثلة للشاشة المعروضة فیما یلي، اختر إحدى طرق االتصال.

نقطة وصول السلكي

300ص یتیح ھذا اإلعداد االتصال عبر نقطة وصول السلكي.[عبر الشبكة]

302ص یتصل الجھاز لدیك بالكامیرا مباشرةً.[مباشر]
299
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 باستثناء عند إجراء االتصال ألول مرة. [عبر الشبكة]ستتصل الكامیرا بنقطة الوصول الالسلكي التي سبق استخدامھا في حالة اختیار •
]. .DISPلتغییر طریقة االتصال، اضغط على زر [

 LAN إلى الوظیفة التي تسمح لك بتكوین اإلعدادات المرتبطة باالتصال والحمایة لألجھزة المزودة بشبكة WPSیشیر اختصار •
الالسلكیة بسھولة.

للحصول على تفاصیل حول توافق الوظیفة وتشغیلھا، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بنقطة الوصول الالسلكي.

االتصال عبر نقطة وصول السلكي (عبر الشبكة)

]WPS[(زر ضغط) 

 بنقطة الوصول الالسلكي لضبط اتصال.WPSاضغط على زر 

 بنقطة الوصول الالسلكي إلى أن WPSاضغط على زر 
.WPSتنتقل إلى نمط 

مثال:

]WPS رمز) PIN[(

 بنقطة الوصول الالسلكي إلعداد اتصال.PINأدخل رمز 
على شاشة الكامیرا، اختر نقطة الوصول الالسلكي التي أنت بصدد االتصال بھا.1
 المعروض على شاشة الكامیرا في نقطة الوصول الالسلكي.PINأدخل رمز 2
] بالكامیرا.MENU/SETاضغط على زر [3

، أو عندما ترغب في البحث عن نقطة WPSاختر ھذا الخیار عندما تكون غیر متأكد من توافق [من القائمة]
)301(ص  وصول السلكي، واالتصال بھا.
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تأكد من مفتاح التشفیر لنقطة الوصول الالسلكي المحددة، إذا كانت مصادقة الشبكة مشفرة.•

اختر نقطة الوصول الالسلكي التي تتصل بھا.1
]، سیجري البحث عن نقطة وصول السلكي مجددًا. .DISPبالضغط على زر [•
في حالة التوصیل بواسطة إعداد "إذا لم یُعثر على نقطة وصول السلكي، راجع •

.301ص  في "[اإلدخال الیدوي]
(في حالة تشفیر مصادقة الشبكة)2

أدخل مفتاح التشفیر.
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •
باستثناء عند إجراء االتصال ألول مرة، سیجري االتصال تلقائیًا باستخدام مفتاح •

التشفیر المستخدم من قبل.

[اإلدخال الیدوي]في حالة التوصیل بواسطة إعداد ∫
 ونوع التشفیر ومفتاح التشفیر لنقطة الوصول الالسلكي التي SSID، تأكد من معّرف [اإلدخال الیدوي]عند االتصال عبر إعداد •

تستخدمھا.

، " (االتصال عبر إعداد [من القائمة])WPSفي حالة عدم التأكد من توافق " ضمن 1على الشاشة المعروضة في الخطوة 1
.[اإلدخال الیدوي]اختر 

.[ضبط] لنقطة الوصول الالسلكي التي أنت بصدد االتصال بھا، ثم اختر SSIDأدخل معّرف 2
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

اختر نوع تشفیر الشبكة.3

) أدخل مفتاح التشفیر.[ال یوجد تشفیر](في حالة تحدید خیار آخر بخالف 4

)[من القائمة] (االتصال عبر إعداد WPSفي حالة عدم التأكد من توافق 

]WPA2-PSK[
TKIP[ ، [AES]طرق التشفیر المدعومة:  [

]WPA2/WPA-PSK[

—[ال یوجد تشفیر]

راجع دلیل تعلیمات نقاط الوصول الالسلكي وإعداداتھا عند حفظ نقطة وصول السلكي.•
إذا تعذر إنشاء أي اتصال، فقد تكون الموجات الالسلكیة لنقطة الوصول الالسلكي ضعیفة للغایة.•

.)330(ص  "استكشاف األعطال وإصالحھا" و)328(ص  "عرض الرسائل"للحصول على تفاصیل، راجع 
اعتمادًا على البیئة المتاحة لدیك، قد تقل سرعة اإلرسال فیما بین الكامیرا ونقطة الوصول الالسلكي. وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون •

نقطة الوصول الالسلكي غیر متاحة لالستخدام.
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االتصال المباشر بالكامیرا وجھاز آخر (اتصال مباشر)

]WPS[اتصال 

]WPS[(زر ضغط) 
. (زر ضغط)]WPS[على شاشة الكامیرا، اختر 1
.WPSاضبط الجھاز على نمط 2

] بالكامیرا. .DISPیمكنك االنتظار مدة أطول إلجراء االتصال بالضغط على زر [•

]WPS رمز) PIN[(
.)]PIN (رمز WPS[على شاشة الكامیرا، اختر 1
 الخاص بالجھاز في الكامیرا.PINأدخل رمز 2

[االتصال الیدوي]

 وكلمة المرور في الجھاز، SSIDأدخل معّرف 
 وكلمة المرور یُعرضان SSIDعلًما بأن معّرف 

على شاشة انتظار االتصال في الكامیرا.
، فال [ھاتف ذكي]إذا كانت الوجھة مضبوطة على •

 إلنشاء SSIDتُعرض كلمة المرور. فاختر معّرف 
)270(ص  اتصال.

یرجى أیًضا الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالجھاز المراد االتصال بھ.•
302



Wi-Fi /Bluetooth استخدام وظیفة .10
، یُحفظ سجل لعملیة االتصال في المحفوظات. ویمكنك حفظ السجالت باعتبارھا سجالت مفضلة. Wi-Fiعندما تُستخدم وظیفة 
باستخدام سجل قائمة الصور المفضلة، یمكنك إجراء االتصال بسھولة بواسطة اإلعدادات ذاتھا التي سبق استخدامھا.

إذا طرأ تغییر على إعدادات الجھاز المراد االتصال بھ، فقد یتعذر إجراء االتصال بھذا الجھاز.•
)55(ص  اختر القائمة.1

اختر عنصًرا.2
]. .DISPیتسنى لك عرض تفاصیل االتصال بالضغط على زر [•

)55(ص  اختر القائمة.1

.1اختر التاریخ الذي تود تسجیلھ في القائمة المفضلة، ثم اضغط على 2
أدخل اسًما للتسجیل.3

.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •
 حرفًا كحد أقصى. یُعامل الرمز الثنائي البایت معاملة رمزین من الرموز.30یمكن إدخال •

یتیح ھذا اإلعداد إجراء االتصال بنفس اإلعدادات لمرات االتصال السابقة 
)[اختر وجھة من مفضل]/[اختر وجھة من التاریخ](

]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >

یتیح ھذا اإلعداد إجراء االتصال بنفس اإلعدادات لمرات االتصال السابقة.[اختر وجھة من التاریخ]
یتیح ھذا اإلعداد إجراء االتصال بواسطة اإلعدادات المسجلة كإعدادات مفضلة.[اختر وجھة من مفضل]

تسجیل السجالت باعتبارھا سجالت مفضلة

> ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[اختر وجھة من التاریخ]

MENU

MENU
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)55(ص  اختر القائمة.1

.1حدد تاریخ القائمة المفضلة الذي ترغب في تحریره، ثم اضغط على زر 2

تحریر العناصر المسجلة ضمن القائمة المفضلة

> ]Wi-Fi[وظیفة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >
[اختر وجھة من مفضل]

—[إزالة من المفضل]
تحدید موقع وجھة العنصر المطلوب لتغییر ترتیب العرض.[تغییر الترتیب في مفضل]

إدخال نص لتغییر االسم المسجل.[تغییر االسم المسجل]

نظًرا لمحدودیة عدد السجالت التي یمكن حفظھا، علیك بتسجیل إعدادات االتصال المتكررة االستخدام كإعدادات مفضلة.•
 على حذف سجل المحفوظات، والمحتویات المحفوظة ضمن إعداد [إعادة ضبط إعدادات الشبكة]یعمل إجراء •

.[اختر وجھة من مفضل]
إذا كان الجھاز المراد االتصال بھ (ھاتف ذكي أو ما إلى ذلك) متصالً بنقطة وصول السلكي بخالف الكامیرا، فقد یتعذر علیك توصیل •

 للجھاز المراد االتصال بھ؛ بحیث تصبح نقطة Wi-Fi. وعندئٍذ علیك تغییر إعدادات [مباشر]الجھاز بالكامیرا عن طریق إعداد 
الوصول الالسلكي المستخدمة مضبوطةً على الكامیرا.

)267(ص  ، وإعادة توصیل األجھزة.[اتصال جدید]ویمكنك كذلك اختیار 
قد یتعذر إنشاء اتصال بسھولة عندما تحاول االتصال بشبكة متصل بھا أجھزة كمبیوتر متعددة.•

.[اتصال جدید]وإذا فشلت محاولة االتصال، فحاول االتصال مجددًا باستخدام إعداد 

MENU
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]Wi-Fi[تھیئة قائمة 
.Wi-Fiقم بتكوین اإلعدادات الالزمة لوظیفة 

.Wi-Fiال یمكن تغییر اإلعدادات عند االتصال بوظیفة 

)55(ص  اختر القائمة.

 یتیح ھذا اإلعداد ضبط الكامیرا أو الھاتف الذكي باعتبار أیھما جھاز التحكم الذي یحظى بأولویة االستخدام أثناء التسجیل عن بعد.
)276(ص 

یمكنك تحسین خاصیة الحمایة بتفعیل إدخال كلمة مرور من أجل إجراء اتصال مباشر بھاتف ذكي.

)271(ص  .QR، یمكنك أیًضا إعداد اتصال عن طریق قراءة رمز ]ON[عند اختیار •

)296(ص  " أو تغییره.LUMIX CLUBیعمل ھذا اإلعداد على الحصول على معّرف تسجیل الدخول لتطبیق "

یمكنك تعیین مجموعة العمل.
إلرسال صور إلى جھاز كمبیوتر، یلزم إجراء اتصال بمجموعة العمل ذاتھا المشترك بھا كمبیوتر الوجھة.

".)WORKGROUP(اإلعداد االفتراضي ھو "
].MENU/SETاضغط على زر [1
أدخل مجموعة العمل الخاصة بالكمبیوتر المتصل.2

.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

إلى العودة إلى اإلعداد االفتراضي. ] .DISPسیؤدي الضغط على زر [•

]Wi-Fi[تھیئة  > ]Wi-Fi[ > [إعداد] >

[أولویة الجھاز البعید]

]Wi-Fi[كلمة مرور 

]ON[ یتیح ھذا اإلعداد توصیل الكامیرا بھاتف ذكي باستخدام معّرفSSID.271(ص   وكلمة مرور(

]OFF[ یتیح ھذا اإلعداد توصیل الكامیرا بھاتف ذكي بواسطة معّرفSSID.  270(ص(

]LUMIX CLUB[

]PC[اتصال 

MENU
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).SSIDیمكنك تغییر اسم الكامیرا (
]. .DISPاضغط على زر [1
أدخل اسم الجھاز المطلوب.2

.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •
 حرفًا كحد أقصى.32یمكن إدخال •

، واستخدامھا من قِبل طرف آخر، وكذلك لحمایة المعلومات الشخصیة Wi-Fiللحیلولة دون التشغیل غیر السلیم لوظیفة 
 بكلمة مرور.Wi-Fiالمحفوظة؛ اْحِم وظیفة 

، وذلك بمجرد تعیینھا.Wi-Fiتجري مطالبتك بإدخال كلمة المرور كلما استخدمت وظیفة •
.[إعداد] ضمن قائمة [إعادة ضبط إعدادات الشبكة]إذا نسیت كلمة المرور، یمكنك إعادة تعیینھا بواسطة •

 للكامیرا.IP وعنوان MACیتیح ھذا اإلعداد عرض عنوان 
" عنوانًا فریدًا یُستخدم في تعریف األجھزة المتصلة بالشبكة.MACیعد "عنوان •
" إلى الرقم الذي یعّرف جھاز الكمبیوتر المتصل بشبكة، كشبة اإلنترنت. وعادةً ما تُخصص عناوین األجھزة المنزلیة IPیشیر "عنوان •

)192.168.0.87، كنقطة وصول السلكي مثالً. (مثال: DHCPبواسطة وظیفة 

[اسم الجھاز]

]Wi-Fi[قفل وظیفة 

نة من [تھیئة]  أرقام.4أدخل كلمة مرور مكوَّ
.64ص للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز، راجع •

.إلغاء كلمة المرور[إلغاء]

[عنوان الشبكة]
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 على تلفزیون/ حفظ صور متحركة 4Kمشاھدة صور متحركة ذات دقة 
 على جھاز كمبیوتر أو مسجل4Kذات دقة 

العرض على شاشة التلفزیون∫
االستعداد:

] (في 4K] أو إعداد آخر بدقة [AUTO على [)239(ص   (العرض)]HDMI[نمط اضبط 
]).C4K] (في حالة ضبط الحجم على [C4K) أو [[4K]حالة ضبط الحجم على 

  (العرض)]HDMI[نمط ، اضبط ]59.94Hz (NTSC)[ على [تردد النظام]عندما یجري ضبط •
.24p] لعرض الصور المتحركة المسجلة بمعدل إطارات AUTOعلى [

 إطاًرا/ثانیة.24]، یتعذر إخراج العرض بمعدل AUTOوبالنسبة لإلعدادات األخرى بخالف [
].AUTO، اختر [4Kعند التوصیل بجھاز تلفزیون ال یدعم صور متحركة ذات دقة •

ل الكامیرا بجھاز تلفزیون متوافق مع دقة   مصغر؛ لتظھر شاشة العرض.HDMI بواسطة كابل 4Kوّصِ
)308(ص  
وحتى وإن كانت دقة اإلخراج أقل، إال أنھ یمكنك أیًضا عرض ھذه الصور عن طریق توصیل الكامیرا بجھاز تلفزیون ال یدعم الصور •

.4Kالمتحركة ذات دقة 
 على نظام بث مختلف عن النظام المتوفر في منطقتك؛ قد یتعذر عرض الصور على نحو سلیم.[تردد النظام]عندما یُضبط إعداد •
 تدعم صور SD مزود بفتحات لبطاقة Panasonicیمكنك أیًضا إدخال البطاقة في جھاز تلفزیون •

 على [صیغة التسجیل] مسجلة مع ضبط 4K، باإلضافة إلى عرض صور متحركة 4Kمتحركة 
]MP4[.
یرجى قراءة تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.•

المشاھدة على جھاز كمبیوتر∫
)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO" على جھاز كمبیوتر، استخدم برنامج 4Kلعرض صور متحركة 

 وتحریرھا، تحتاج إلى جھاز كمبیوتر مزود ببیئة عالیة األداء.4Kلعرض صور متحركة بحجم •
).PDF (تنسیق "PHOTOfunSTUDIO"راجع تعلیمات التشغیل الخاصة ببرنامج •

.Panasonic باستخدام مسجالت DVD وأقراص Blu-ray على أقراص 4Kال یمكنك دبلجة صور متحركة 
التخزین على جھاز كمبیوتر∫

.310ص للحصول على تفاصیل، راجع 
 إلى جھاز كمبیوتر.4K الستیراد صور متحركة )311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"بإمكانك استخدام البرنامج 

).PDF (تنسیق "PHOTOfunSTUDIO"راجع تعلیمات التشغیل الخاصة ببرنامج •

4Kمشاھدة صور متحركة ذات حجم 

4Kتخزین صور متحركة ذات حجم 
307



 التوصیل بجھاز آخر.11
عرض الصور على شاشة التلفزیون
 مصغر.HDMIیمكنك عرض الصور على شاشة التلفزیون عن طریق توصیل الكامیرا بالتلفزیون عبر كابل 

االستعدادات: أطفئ كالًّ من الكامیرا والتلفزیون.

وّصل الكامیرا بتلفزیون.1
تحقق من اتجاه أطراف التوصیل، ثم أدخلھا/أخرجھا مباشرةً مع اإلمساك بالقابس.•

(قد یحدث خلل وظیفي من جراء انثناء طرف التوصیل، في حالة إدخالھ بشكل مائل، أو في اتجاه خاطئ.)
ل األجھزة بأطراف توصیل غیر مناسبة لھا؛ فقد یؤدي ذلك إلى حدوث خلل ما. ال توّصِ

شغّل التلفزیون، ثم اختر الدخل المتوافق مع الموصل قید االستخدام.2

].)قم بتشغیل الكامیرا، ثم اضغط على [3

A] مقبسHDMI النوع) [A(
B كابلHDMI

C مقبسHDMI(بجھاز التلفزیون) 

.HDMI فائق السرعة" یحمل شعار HDMIاستخدم "كابل •
.HDMIلن تعمل الكابالت غیر المتوافقة مع معاییر 

)م1.5، بطول یصل إلى A– النوع A مصغر فائق السرعة" (قابس من النوع HDMI"كابل 
)239(ص  . (العرض)]HDMI[نمط تحقق من •
] لعرض الصور AUTO على [ (العرض)]HDMI[نمط ، اضبط ]59.94Hz (NTSC)[ على [تردد النظام]عندما یجري ضبط •

.24pالمتحركة المسجلة بمعدل إطارات 
 إطاًرا/ثانیة.24]، یتعذر إخراج العرض بمعدل AUTOوبالنسبة لإلعدادات األخرى بخالف [

ال تُعرض الصورة على شاشة الكامیرا.•

 على نظام بث مختلف عن النظام المتوفر في منطقتك؛ قد یتعذر عرض الصور على نحو سلیم.[تردد النظام]عندما یُضبط إعداد •
.[نسبة األبعاد]قد تظھر خطوط سوداء على أعلى الصور وأسفلھا، أو على یسارھا ویمینھا، حسب •
قم بتغییر نمط الشاشة بالتلفزیون لدیك، إذا كان ال یظھر أعلى الصورة أو أسفلھا بالكامل.•
 (ملحق) بشكل متزامن.USB في حالة توصیل كابل توصیل HDMIسیجري إلغاء خرج •
ال یصدر أي صوت من سماعات الكامیرا.•
طالع تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.•

HDMI
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االستعدادات:
)239(ص  .]ON[ على ]VIERA Link[اضبط 

ل الكامیرا بجھاز تلفزیون 1 VIERA متوافق مع تقنیة Panasonicوّصِ Link كابل  بواسطةHDMI 
.)308(ص  مصغر

].)قم بتشغیل الكامیرا، ثم اضغط على [2

قم بتشغیل العرض بواسطة جھاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزیون.3

إیقاف تشغیل الكامیرا:
إذا استخدمت جھاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزیون إلیقاف تشغیل التلفزیون، یجري أیًضا إیقاف تشغیل الكامیرا.

التحویل التلقائي لإلدخال:
]، تتحول قناة اإلدخال الموجودة بالتلفزیون ) مصغر، وشغّلت الكامیرا، ثم ضغطت على [HDMIإذا أجریت التوصیل باستخدام كابل •

] إلعداد Setتلقائیًا إلى شاشة الكامیرا. وإذا كانت طاقة التلفزیون في وضع االستعداد، فسیجري تشغیلھا تلقائیًا (عندما یجري اختیار [
] على جھاز التلفزیون).Power on linkخاصیة [

SDیمكن عرض الصور المسجلة على جھاز تلفزیون مزود بفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة 
قد ال تُعرض الصور على الشاشة بأكملھا اعتمادًا على طراز التلفزیون.•
یختلف تنسیق ملفات الصور المتحركة التي یمكن عرضھا باختالف طراز التلفزیون.•
للتعرف على البطاقات المتوافقة مع العرض، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.•

VIERAاستخدام تقنیة  Link  (HDMI)

VIERAما المقصود بتقنیة  Link  (HDMI)  (HDAVI Control™ )؟
 من أجل تیسیر إجراء العملیات أثناء Panasonicتتیح لك ھذه الوظیفة إمكانیة استخدام جھاز التحكم عن بعد الخاص بجھاز تلفزیون •

VIERAتوصیل الكامیرا بجھاز متوافق مع تقنیة  Link باستخدام كابل HDMI.مصغر بھدف االرتباط التلقائي للعملیات 
(لیست كل العملیات ممكنة.)

 باستخدام میزة HDMI، والتي ترتكز على وظیفة تحكم Panasonic إحدى الوظائف الفریدة لشركة VIERA Linkتعد تقنیة •
HDMI CEC.(التحكم في اإللكترونیات االستھالكیة) القیاسیة 

 عملیات غیر HDMI CECوتعد العملیات المرتبطة التي تتم بواسطة األجھزة المصنعة من قِبَل شركات أخرى والمتوافقة مع میزة 
VIERAمضمونة. وعند استخدام أجھزة مصنعة من قبل شركات أخرى ومتوافقة مع تقنیة  Link راجع تعلیمات التشغیل الخاصة ،

باألجھزة ذات الصلة.
VIERA". وتمثل وظیفة " VIERA Link Ver. 5تدعم ھذه الكامیرا وظیفة "• Link Ver. 5  المعیار الذي تستند إلیھ أجھزة "

Panasonic المتوافقة مع تقنیة VIERA Link ویتوافق ھذا المعیار مع أجھزة .VIERA Link من إنتاج Panasonic.

ستصبح إمكانیة التشغیل باستخدام األزرار بالكامیرا محدودة.•
 على شاشة إعداد عرض الشرائح.[الصوت]] أو AUTO على [[صوت]لتشغیل صوت فیلم أثناء عرض شرائح، اضبط •
.HDMI فائق السرعة" یحمل شعار HDMIاستخدم "كابل •

.HDMIلن تعمل الكابالت غیر المتوافقة مع معاییر 
)م1.5، بطول یصل إلى A– النوع A مصغر فائق السرعة" (قابس من النوع HDMI"كابل 
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حفظ الصور الثابتة والصور المتحركة على جھاز الكمبیوتر لدیك
یمكنك نقل الصور المسجلة إلى الكمبیوتر عن طریق توصیلھ بالكامیرا المسجل علیھا ھذه الصور.

یمكن لبعض أجھزة الكمبیوتر قراءة البطاقة مباشرةً بعد إخراجھا من الكامیرا. للحصول على التفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة •
بالكمبیوتر.

الكمبیوتر الذي یمكن استخدامھ∫
یمكن توصیل الكامیرا بأي جھاز كمبیوتر متاح علیھ إمكانیة التعرف على جھاز تخزین بیانات ذي سعة عالیة.

Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10 المدعوم:Windowsنظام التشغیل •

v10.12 إلى  OS X v10.5من  المدعوم:Macنظام التشغیل •

 على نحو صحیح عند نسخھا علي ھیئة ملفات أو مجلدAVCHDقد ال یجري استیراد الصور المتحركة ذات تنسیق 

 بواسطة برنامج AVCHD، علیك باستیراد صور متحركة ذات تنسیق Windowsفي حالة استخدام نظام التشغیل •
"PHOTOfunSTUDIO"  311(ص(.

".iMovie باستخدام برنامج "AVCHD، یمكن استیراد الصور المتحركة ذات تنسیق Macفي حالة استخدام كمبیوتر •
یرجى مالحظة أنھ قد تتعذر عملیة االستیراد، وذلك اعتمادًا على جودة الصورة.

) .Apple Inc"، یرجى االتصال بشركة iMovie(للحصول على معلومات حول برنامج "
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ل البرنامج وثبِّتھ لتحریر الصور وعرضھا بواسطة جھاز كمبیوتر. نّزِ
لتنزیل البرنامج، یجب علیك توصیل جھاز الكمبیوتر باإلنترنت.•
قد یستغرق تنزیل البرنامج بعض الوقت تبعًا لبیئة االتصال.•

یتیح لك ھذا البرنامج إدارة الصور. فعلى سبیل المثال، یتسنى لك إرسال الصور الثابتة والصور المتحركة إلى جھاز كمبیوتر، 
، ومعالجة DVDوتصنیفھا بحسب تاریخ التسجیل، أو اسم الطراز. كما یمكنك أیًضا إجراء العملیات، ككتابة الصور على قرص 

الصور وتصحیحھا، وتحریر الصور المتحركة.

استعرض الموقع التالي لتنزیل البرنامج وتثبیتھ.
ل البرنامج عندما یكون متاًحا للتنزیل. نّزِ

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html
(ھذا الموقع متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط.)

2022مارس تاریخ انتھاء صالحیة التنزیل: •

بیئة التشغیل•

 4Kللحصول على مزید من المعلومات حول بیئة التشغیل المطلوبة الستخدام وظائف العرض والتحریر المتاحة للصور المتحركة •
، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة ببرنامج 6K/4Kبت ووظیفة القص المتاحة للصور 10/ 4:2:2ذات تنسیق 

"PHOTOfunSTUDIO" ملف) PDF.(
.Mac غیر متوافق مع نظام التشغیل "PHOTOfunSTUDIO"برنامج •

تنزیل البرنامج

PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE

نظام التشغیل

Windows® 7)  32 /بت)  64بتSP1،
Windows® 8.1)  32 /بت)، 64بت
Windows® 10)  32 /بت) 64بت

 بت من 64، یلزم توفر إصدار 6K/4K وصور ثابتة ذات دقة 4Kلتحریر صور متحركة ذات دقة •
Windowsأنظمة التشغیل  7/ Windows 8.1/ Windows 10.

 جیجا ھرتز أو أعلى)Pentium® 4)  2.8وحدة المعالجة المركزیة

 بكسل أو أكثر)k 1080 1920 بكسل أو أكثر (یُوصى بعدد k 768 1024شاشة العرض

 بت)64 جیجابایت أو أكثر (2 بت)، 32 جیجابایت أو أكثر (1ذاكرة الوصول العشوائي

المساحة الخالیة على 
 میجابایت أو أكثر لتثبیت البرنامج450القرص الثابت
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؛RAWھذا البرنامج مخصص لتحریر الصور المسجلة بتنسیق 
 وغیرھا) قابل للعرض على كمبیوتر شخصي.TIFF وJPEGكما یمكن حفظ الصور المسجلة بتنسیق (مثل 

استعرض الموقع التالي لتنزیل البرنامج وتثبیتھ.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ 

بیئة التشغیل•

، راجع "المساعدة" أو الدعم المتوفر "SILKYPIX Developer Studio"للحصول على تفاصیل حول كیفیة استخدام برنامج •
.Ichikawa Soft Laboratoryعبر موقع الویب الخاص بشركة 

یتیح لك ھذا البرنامج تسجیل صور متحركة بسھولة.

استعرض الموقع التالي لتنزیل البرنامج وتثبیتھ.
http://loilo.tv/product/20

سیجري تثبیت اإلصدار التجریبي فقط.•
 المتاح للتنزیل LoiLoScope، اقرأ دلیل برنامج LoiLoScopeللحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة استخدام برنامج •

.عبر الموقع
.Mac غیر متوافق مع نظام التشغیل "LoiLoScope"برنامج •

SILKYPIX Developer Studio SE

نظام التشغیل
Windows

Windows® 7،
Windows® 8،

Windows® 8.1،
Windows® 10

Mac منMac OS X v10.6 إلى v10.12

 LoiLoScope یوًما من برنامج 30النسخة التجریبیة الكاملة لمدة 
)Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10(
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االستعدادات:
)311(ص   على الكمبیوتر."PHOTOfunSTUDIO"ثبِّت برنامج 

ل الكمبیوتر بالكامیرا بواسطة كابل التوصیل 1  (ملحق).USBوّصِ
یرجى تشغیل الكامیرا والكمبیوتر لدیك قبل التوصیل.•
امسك القابس، ثم أدخل القابس، أو أخرجھ في خط مستقیم.•

(قد یحدث خلل وظیفي من جراء انثناء طرف التوصیل، في حالة إدخالھ بشكل مائل.)
ل األجھزة بأطراف توصیل غیر مناسبة لھا؛ فقد یؤدي ذلك إلى حدوث خلل ما. ال توّصِ

 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت •
.)DMC-GH4 أو DMC-GH3 الملحق مع طراز USB(ال یمكن استخدام كابل اتصال 

A مقبسUSB نوع) C(
B كابل توصیلUSB(ملحق) 

].MENU/SET]، ثم اضغط على زر [PC الختیار [3/4اضغط على 2
 مقدًما، تتصل الكامیرا تلقائیًا بالكمبیوتر دون عرض [إعداد]] في قائمة PC على [)239(ص  ]USB[نمط في حالة ضبط •

.]USB[نمط شاشة اختیار 

."PHOTOfunSTUDIO"انسخ الصور على جھاز كمبیوتر باستخدام برنامج 3
.Windowsال تحذف الملفات أو المجلدات المنسوخة أو تنقلھا في مستكشف •

، سیتعذر علیك إجراء العرض أو التحریر."PHOTOfunSTUDIO"عندما یجري العرض بواسطة برنامج 

نقل الصور إلى جھاز كمبیوتر

اختیاري). في حالة انخفاض طاقة البطاریة المتبقیة أثناء توصیل  (ACاستخدم بطاریة مشحونة بشكل كاٍف، أو مھایئ التیار المتردد •
الكامیرا بالكمبیوتر، یومض مؤشر الحالة، ویصدر جھاز التنبیھ صوت صفیر.

 بأمان. وإال فستتعرض البیانات للتلف.USBافصل كابل توصیل 
، قبل إدخال البطاقة أو إخراجھا، وإال فستتعرض البیانات للتلف.USBأطفئ الكامیرا، وافصل كابل توصیل •
313



 التوصیل بجھاز آخر.11
)Mac (خاص بكمبیوتر "PHOTOfunSTUDIO"النسخ إلى جھاز كمبیوتر دون استخدام برنامج ∫
یمكنك نسخ الملفات والمجلدات عن طریق توصیل الكامیرا بالكمبیوتر، ثم سحب الملفات والمجلدات وإسقاطھا في الكمبیوتر، 

."PHOTOfunSTUDIO" أو أي جھاز غیر مثبت علیھ برنامج Macحتى وإن كنت تستخدم كمبیوتر 
المحتوى (بنیة المجلدات) على البطاقة بالكامیرا ھو كما یلي.•

بالنسبة لنظام التشغیل 
Windows:) یُعرض محرك األقراص[LUMIX] [الكمبیوتر]) في

بالنسبة لنظام التشغیل 
Mac:) یُعرض محرك األقراص[LUMIX]على سطح المكتب (

البطاقة•
CAMSET:معلومات إعداد الكامیرا

DCIM:الصور
رقم المجلد1
P  :sRGBمساحة اللون2

 :_AdobeRGB
رقم الملف3
4JPG:الصور الثابتة

MP4: الصور المتحركة ذات تنسیق]MP4[
MOV: الصور المتحركة ذات تنسیق]MOV[
RW2: صور في ملفات بتنسیقRAW

MISC: طباعةDPOF
AVCHD: الصور المتحركة ذات تنسیق]AVCHD[

AVCHD

DCIM

100XXXXX

101XXXXX

999XXXXX

PXXX0001.JPG

PXXX0999.JPG

PRIVATE

MISC

CAMSET
AD_LUMIX
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حفظ الصور الثابتة والصور المتحركة على مسجل
إذا أدخلت بطاقة تتضمن محتوى مسجالً بواسطة الكامیرا في مسجل من إنتاج 

Panasonic فسیمكنك نقل ذلك المحتوى على قرص ،Blu-ray أو DVD.أو ما إلى ذلك 
تختلف طرق تصدیر الصور الثابتة والمتحركة إلى أجھزة أخرى باختالف تنسیق الملفات. 

)MOV أو MP4 أو AVCHD أو RAW أو JPEG(تنسیق 
).MP4 (تنسیق 6K/4K ملفات اللقطات المتالحقة Panasonicال تدعم مسجالت •

 بمقبس Panasonicیمكن إجراء الدبلجة في حالة توصیل الكامیرا ومسجل 
USB بواسطة كابل اتصال USB.

.1استخدم فتحة البطاقة •

انظر دلیل التعلیمات الخاص بالمسجل للتعرف على تفاصیل النسخ والعرض.•
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طباعة الصور
، یمكنك اختیار الصور المراد طباعتھا، وإعطاء أمر لبدء الطباعة على PictBridgeإذا وّصلت الكامیرا بطابعة تدعم معیار 

شاشة الكامیرا.
لن تُعرض صور المجموعة كصور مجموعة، إنما كصور واحدة.•
یمكن بواسطة بعض الطابعات طباعة محتویات البطاقة مباشرةً بعد إخراجھا من الكامیرا. للحصول على التفاصیل، راجع تعلیمات •

التشغیل الخاصة بالطابعة.

االستعدادات:
ل كالًّ من الكامیرا والطابعة. شغِّ

اضبط إعداد جودة الطباعة، وغیره من اإلعدادات األخرى في الطابعة قبل طباعة الصور.

] بالكامیرا.)اضغط على زر [1

] لتحدید Fn3أِدر القرص الخلفي ناحیة الیسار لعرض شاشة العرض المتعدد، ثم اضغط على زر [2
البطاقة من أجل عرض الصور التي ترغب في طباعتھا.

یمكنك طباعة الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة. ال یمكنك تغییر البطاقة المعروضة أثناء توصیل الطابعة.•
.)63(ص  [تغییر الفتحة]یتسنى لك أیًضا تحدید البطاقة المراد عرضھا باستخدام زر الوظیفة •

ل الطابعة بالكامیرا بواسطة كابل التوصیل 3  (ملحق).USBوّصِ
امسك القابس، ثم أدخل القابس، أو أخرجھ في خط مستقیم.•

(قد یحدث خلل وظیفي من جراء انثناء طرف التوصیل، في حالة إدخالھ بشكل مائل.)
ل األجھزة بأطراف توصیل غیر مناسبة لھا؛ فقد یؤدي ذلك إلى حدوث خلل ما. ال توّصِ

 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت •
.)DMC-GH4 أو DMC-GH3 الملحق مع طراز USB(ال یمكن استخدام كابل اتصال 

A مقبسUSB نوع) C(
B كابل توصیلUSB(ملحق) 

].MENU/SET ]، ثم اضغط على زر [PictBridge(PTP) الختیار [3/4اضغط على 4
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].MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 1
].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[بدء الطباعة] الختیار 3اضغط على 2

.3اضغط على 1
].MENU/SET الختیار أحد العناصر، ثم اضغط على زر [3/4اضغط على 2

].MENU/SET، ثم اضغط على زر [[بدء الطباعة] الختیار  3اضغط على 3

 بعد االنتھاء من الطباعة.USBافصل كابل توصیل •
اختیاري). في حالة انخفاض طاقة البطاریة المتبقیة أثناء توصیل  (ACاستخدم بطاریة مشحونة بشكل كاٍف، أو مھایئ التیار المتردد •

الكامیرا بالطابعة، یومض مؤشر الحالة، ویصدر جھاز اإلنذار صوت صفیر. وإذا ما حدث ھذا أثناء عملیة الطباعة، فأوقف العملیة في 
.USBالحال. أما في حالة عدم إجراء الطباعة، فافصل كابل توصیل 

] (أیقونة ممنوع فصل الكابل).å أثناء عرض أیقونة [USBال تفصل كابل توصیل •
(قد ال یجري العرض، وذلك حسب نوع الطابعة المستخدمة.)

، قبل إدخال البطاقة أو إخراجھا.USBأطفئ الكامیرا، وافصل كابل توصیل •

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
 والصور المسجلة بواسطة وظیفة التركیز المتأخر.6K/4Kال یمكن طباعة الصور المتحركة وملفات اللقطات المتالحقة •

اختیار صورة واحدة وطباعتھا

اختیار صور متعددة وطباعتھا

[اختیار متعدد]

یتیح ھذا العنصر طباعة صور متعددة دفعة واحدة.
].MENU/SET الختیار الصورة، ثم اضغط على زر [3/4/2/1اضغط على •

] من جدید، یُلغى ھذا اإلعداد.)MENU/SET(عند الضغط على زر [
] بعد اختیار الصور. .DISPاضغط على زر [•

نة.[اختیار كلي] یتیح ھذا العنصر طباعة جمیع الصور المخزَّ

)251(ص   فقط.[ضبط الطباعة]یتیح ھذا العنصر طباعة الصور التي جرى ضبطھا في نمط ](DPOF)[ضبط الطباعة 

)249(ص  ].5¿[ ] و1¿فیما بین [l [تصنیف]یتیح ھذا العنصر طباعة جمیع الصور بمستویات [تصنیف]

PictBridgePictBridge
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إعدادات الطباعة∫
، وفي "اختیار صورة واحدة وطباعتھا" الخاصة بإجراء 2اختر العناصر، واضبطھا على الشاشة المعروضة في كّلٍ من الخطوة 

."اختیار صور متعددة وطباعتھا" الخاصة بإجراء 3الخطوة 

 على [إخراج صفحة] أو [حجم الورق]إذا أردت طباعة صورة بحجم ورقة أو بتخطیط صفحة اإلعداد ال تدعمھا الكامیرا، فاضبط •
]، ثم اضبط حجم الورقة أو إخراج الصفحة في الطابعة.}[

).(للحصول على التفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالطابعة
إذا كانت الطابعة ال تدعم طباعة التاریخ، فإن التاریخ یتعذر طباعتھ على الصورة.•
وفقًا للطابعة المستخدمة، إن إعدادات طباعة التاریخ المضبوطة في الطابعة قد یكون لھا األولویة على إعدادات طباعة التاریخ المعینة •

بالكامیرا؛ لذلك یجب علیك التأكد من ھذا األمر.

یتیح ھذا اإلعداد ضبط طباعة التاریخ.[طباعة مع تاریخ]

 صورة).999یتیح ھذا اإلعداد تعیین عدد الصور المراد طباعتھا (حتى [عدد النسخ]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط حجم الورق.[حجم الورق]

یتیح ھذا اإلعداد إمكانیة االختیار بین إضافة حدود وعدد الصور المراد طباعتھا على كل صفحة أو [إخراج صفحة]
عدمھ.

] باللون البرتقالي أثناء عملیة الطباعة، فإن ھذا یعني أن الكامیرا بصدد استقبال رسالة خطأ من ¥عندما تضيء إشارة الكامیرا [•
الطابعة. وبعد االنتھاء من عملیة الطباعة، تأكد من عدم وجود خلل في الطابعة.

إذا كان عدد النُسَخ المراد طباعتھا كبیًرا، فعندئٍذ قد تتم طباعة تلك الصور مرات عدیدة. وفي ھذه الحالة، یمكن إلشارة العدد المتبقي •
من النسخ أن تختلف عن الرقم المحدد مسبقًا.

 التي جرى JPEG، فستستخدم صور RAW فقط. أما الصور الملتقطة بتنسیق JPEGیمكن طباعة الصورة الملتقطة بتنسیق •
 مكافئة، فلن تجري الطباعة.JPEGإنشاؤھا في الوقت ذاتھ. وإذا لم تتوفر صور 
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الملحقات االختیاریة

اختیاري) على زیادة سھولة التشغیل : DMW-BGGH5یعمل استخدام حامل بطاریة إضافیة (
والتحكم عند اإلمساك بالكامیرا في وضع رأسي. كما أن استخدام بطاریة احتیاطیة سیتیح لك 

إجراء التسجیل لمدة زمنیة أطول.

تعیین أولویة استخدام البطاریات االحتیاطیة∫
یمكنك تعیین البطاریة التي ینبغي استخدامھا عند إدخال البطاریة في كّلٍ من الكامیرا وحامل البطاریة اإلضافیة.

االستعدادات:
أوقف تشغیل الكامیرا، ثم انزع غطاء أطراف التوصیل.•

ثبِّت حامل البطاریة اإلضافیة في الكامیرا، ثم شغِّلھا.1
)55(ص  اختر القائمة.2

حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)

[أولویة استخدام البطاریة] > [إعداد] >

]BODY[:.ًتُستخدم البطاریة الموجودة داخل الكامیرا أوال
]BG[:.ًتُستخدم البطاریة الموجودة داخل حامل البطاریة اإلضافیة أوال

] على الشاشة.عندما تُستخدم البطاریة الموجودة داخل حامل البطاریة اإلضافیة، یُعرض اختصار [•
)60(ص  ] بحامل البطاریة اإلضافیة.Fnیمكنك تخصیص وظیفة مفضلة لدیك إلى زر [•
إذا كان من الصعب نزع غطاء أطراف التوصیل، فاقلب زاویة الغطاء من ناحیة تجویف الكامیرا في اتجاه الوسط.•
اقرأ تعلیمات التشغیل لحامل البطاریة اإلضافیة للحصول على تفاصیل.•

MENU
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 أخرى.12
اختیاري)، یمكنك تجنب : DMW-RSL1في حالة استخدام جھاز التحكم في الغالق عن بعد (
االھتزازات (اھتزاز الكامیرا) عند استخدام حامل ثالثي القوائم، ویمكنك كذلك الضغط بالكامل 

 أو نمط اللقطات B  [(Bulb)على زر الغالق باستمرار عند التقاط صور من خالل نمط [
المتالحقة. ویعمل جھاز التحكم في الغالق عن بعد مثل زر الغالق بالكامیرا.

، یمكنك إجراء عملیات التسجیل  (اختیاري)DC (اختیاري) وقارنة التیار المستمر ACعن طریق استخدام مھایئ التیار المتردد 
والعرض دون القلق بشأن شحن البطاریة المتبقي.

 Panasonic المحدد من إنتاج AC االختیاریة إال مع مھایئ التیار المتردد DCال یمكن استخدام قارنة التیار المستمر 
(اختیاري).

 (اختیاري)جھاز التحكم في الغالق عن بعد

اختیاري).: Panasonic)  DMW-RSL1استخدم دوًما جھاز تحكم في الغالق عن بعد أصلیًا من •
 عند استخدام الكامیرا في تسجیل الصور المتحركة. ویمكن بدء/إیقاف تسجیل الصور )173(ص  أجِر التسجیل في نمط الفیلم اإلبداعي•

المتحركة بواسطة جھاز التحكم في الغالق عن بعد.
للحصول على تفاصیل، اقرأ تعلیمات التشغیل الخاصة بجھاز التحكم في الغالق عن بعد.•

ھذه الوظیفة غیر متوفرة في الحاالت التالیة:
ال یمكن استخدام جھاز التحكم في الغالق عن بعد إلجراء العملیة التالیة.•

 مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر  أو ](Wi-Fi)[وضعیة السكون  أو [وضعیة السكون]إلغاء –

 (اختیاري)DC (اختیاري)/قارنة التیار المستمر ACمھایئ التیار المتردد 

 فقط.Panasonicاختیاري) من إنتاج  أصلي (ACاستخدم دائًما مھایئ تیار متردد •
.AC الملحق بمھایئ التیار المتردد ACاختیاري)، استخدم كابل التیار المتردد  (ACعند استخدام مھایئ تیار متردد •
؛ من ثم تتوقف خاصیة مقاومة األتربة وتناثر المیاه DC، یُفتح غطاء قارنة التیار المستمر DCعند تركیب قارنة التیار المستمر •

عن العمل.
فاحذر من السماح بالتصاق الرمال أو األتربة أو المیاه أو ما إلى ذلك بالقارنة، أو دخولھا فیھا. وبعد االستخدام، تحقق من عدم وجود 

مواد غریبة عالقة بغطاء القارنة، ثم أغلقھ غلقًا محكًما.
.DCاختیاري) وقارنة التیار المستمر  (AC اقرأ أیًضا تعلیمات التشغیل الخاصة بمھایئ التیار المتردد•
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 أخرى.12
عرض الشاشة/عرض محدد المنظر
] (أسلوب عرض الشاشة) في الشاشة.تعد الصور التالیة أمثلة توضح الصور التي تظھر عند ضبط شاشة العرض على [•

أثناء التسجیل

989898200002002006060603.53.53.5

AFSAFSAFS
BKTBKTBKT

L4:3

00
BKTBKTBKTAELAELAEL BKTBKTBKT

AWBAWBAWB

24pFHD
8bitMOV

BKTBKTBKT

××

Fn11Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFFOFF

OFFOFFOFFOFF

MINIMINIMINIMINI

ISOISO

SSSSSS
FF










1

)44(ص  نمط التسجیل

)84(ص  اإلعدادات المخصصة

)208(ص  أسلوب الصورة

‰Œ156(ص  نمط الفالش(

)160، 157(ص  الفالش

محول التبعید الممتد (عند تسجیل صور 
)148(ص  متحركة)

)163(ص  تنسیق التسجیل/جودة التسجیل

/)163(ص  تنسیق التسجیل/جودة التسجیل
)176(ص  معدل اإلطارات المتغیر

)205(ص  حجم الصورة/نسبة األبعاد

 محول التبعید الممتد (عند التقاط صور ثابتة)
)148(ص 

عرض ضبط تأثیر التصویر (مرشح)
)210، 81(ص  

)210(ص  إعداد تأثیر التصویر (مرشح)

P
C1

EXPSEXPS

WL

24pFHD
8bitMOV

24pFHD
8bitMOV

MOV
100M 420/8
FHD LongGOP12/24.00p

L4:3

  EXM4:3

EXPS

 البطاقة (یُعرض أثناء عملیة التسجیل فقط)
)30(ص 

ال توجد بطاقة

البطاقة ممتلئة

)162(ص  1¢وقت التسجیل المنقضي

)168(ص  مؤشر التسجیل المتزامن

التحویل التلقائي لمحدد المنظر/الشاشة
)42(ص  

)228(ص  الذروة

)212(ص  ظل عالمة التظلیل

HDR   219(ص(/iHDR  ص)68(

)220(ص  التعرض المتعدد للضوء

)150(ص  الزوم الرقمي

)217(ص  الغالق اإللكتروني

)176(ص  معدل اإلطار المتغیر

)186(ص  V-Log Lمساعدة عرض 
)191(ص  LUT HDMIعرض 

التقاط الصور أثناء تسجیل الصور المتحركة 
)168(ص  (أولویة الصور)

8m30s

100%
MON LUT

HDMI V-Log L
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 أخرى.12
2

A›207(ص  الجودة(

)101، 88(ص  نمط التركیز

)141(ص  تركیز التعرض للضوء

)128(ص  التركیز المتأخر

š 
Ø

)91(ص  AFنمط 

)232(ص  التعرف على الوجھ

)104(ص  AFقفل 

)113(ص  اللقطات المتالحقة

)116(ص  6K/4Kصورة 

)133(ص  المؤقت الذاتي

)22(ص  إشارة البطاریة 

)319(ص  حامل البطاریة اإلضافیة

)143(ص  مثبت الصور

)144(ص  تنبیھ االھتزاز

حالة التسجیل (یومض باللون األحمر.)/
التركیز (یضيء باللون األخضر.)

)43(ص  

)86(ص  التركیز (تحت إضاءة خافتة)

)86(ص  )AFالتركیز (ضوء النجوم 

Wi-Fiالكامیرا متصلة بشبكة 

)270(ص  Bluetoothاالتصال بوظیفة 

)282(ص  تسجیل الموقع

)229(ص  الرسم البیاني

3

)232(ص  2¢االسم
)236(ص  3¢عدد األیام التي مرت منذ تاریخ الرحیل

)232(ص  2¢العمر
)236(ص  3¢الموقع

)236(ص  “: 3¢إعداد التاریخ والوقت المسجلین/جھة السفر المقصودة
)230(ص  مقیاس التعریض الضوئي

)151(ص  عرض البعد البؤري
)151(ص  زوم المرحلة

)171(ص  تسجیل طباعة الوقت

AFSAFFAFCMF

AFS
BKT

AFL

LOW

STAR

4

)95، 86(ص  AFنطاق 

)212(ص  ھدف قیاس السطوع النقطي

)229(ص  عرض عالمة المركز

)133(ص  المؤقت الذاتي

)170(ص  عرض مستوى المیكروفون

)170(ص  محدد مستوى المایك (إیقاف)

TC )169(ص  رمز الوقت00:00:00:00

XLR 96kHz/24bit إعدادXLR  194(ص(

)216(ص  وضع بدون صوت

)192(ص  میكروفون خارجي

)104(ص  AEقفل 

)212، 54(ص  نمط قیاس السطوع

)71(ص  تغییر البرنامج

)43(ص  قیمة فتحة الضوء3.5

)141(ص  تعرض الفتحة للضوء

)43(ص  سرعة الغالق60

)105(ص  قیمة تعویض التعرض للضوء
)140(ص  نمط التعرض للضوء

)83، 69(ص  درجة اإلضاءة
)74(ص  تعزیز التعرض للضوء یدویًا

)107(ص  ISOدرجة الحساسیة للضوء 

LMT
OFF

AEL
AE

3.5
BKT

BKT
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 أخرى.12
¢ 1"h"اختصار للساعة، و "m" اختصار للدقیقة، في حین أن "sاختصار للثانیة "
.[إعداد البروفایل] ثواٍن تقریبًا في حالة تشغیل الكامیرا مع ضبط 5یُعرض االسم لمدة 2 ¢
 ثواٍن تقریبًا عند تشغیل الكامیرا، بعد ضبط الساعة واالنتقال من نمط عرض التسجیل إلى نمط التسجیل.5یُعرض ھذا اإلعداد لمدة 3 ¢

5

تعرض ضوء موازنة البیاض، تعرض ضوء 
موازنة البیاض (درجة حرارة اللون)

)142(ص  

التعدیل الدقیق لتوازن الضوء األبیض
)111(ص  

V Ð î

Ñ
)109(ص  توازن الضوء األبیض

)69(ص  اللون

)32(ص  عدد الصور القابلة للتسجیل98

r20 أقصى عدد للصور التي یمكن التقاطھا على
)114(ص  نحو متواصل

)32(ص  1¢وقت التسجیل المتاح

)242(ص  التسجیل المتناوب

)242(ص  التسجیل االحتیاطي

)242(ص  التسجیل المخصص

BKT

AWB

AWBc
1

1

8m30s

6

)227(ص  المس بطاقة

)152(ص  التزویم باللمس

)53(ص  غالق یعمل باللمس

)54(ص  تعریض ضوئي تلقائي باللمس

)228(ص  الذروة

)61(ص  زر الوظیفة

/

/

)174(ص  

)69(ص  اللون

وظیفة التحكم في درجة تخفیف التركیز 
)83، 69(ص  البؤري

)83، 69(ص  درجة اإلضاءة

نوع تخفیف التركیز البؤري 
)80(ص  )[صور مصغرة](

)80(ص  التركیز على لون واحد

)81(ص  موضع مصدر الضوء

، 83(ص  ضبط تأثیر التصویر (مرشح)
210(

)210(ص  ON /OFFتأثیر التصویر 

)210(ص  تأثیر التصویر (مرشح)

)43(ص  قیمة فتحة الضوء

)43(ص  سرعة الغالق

ISOدرجة الحساسیة للضوء 
)107(ص  

تعدیل مستوى صوت المیكروفون
)170(ص  

××

AE

Fn7

MINIMINI

F

SS

ISO
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 أخرى.12
معلومات التسجیل المعروضة على الشاشة

أثناء التسجیل

1

)44(ص  نمط التسجیل

F3.543(ص  قیمة فتحة الضوء(

)43(ص  سرعة الغالق1/60

)22(ص  إشارة البطاریة

 البطاقة (یُعرض أثناء عملیة التسجیل فقط)
)30(ص 

2

)107(ص  ISOدرجة الحساسیة للضوء 

)105(ص  قیمة تعویض التعرض للضوء

)69(ص  درجة اإلضاءة

)74(ص  تعزیز التعرض للضوء یدویًا

‰Œ156(ص  نمط الفالش(

)159، 157(ص  الفالش

F 3.5

98
98AWB

1/60
0 0
0

Fn

ISO

AUTO
OFFL

4:3AFSAFS









C1
EXPSEXPS

ISO

AUTO

0
0

WL

3

)112(ص  لقطة واحدة

)113(ص  اللقطات المتالحقة

)116(ص  6K/4Kصورة 

)128(ص  التركیز المتأخر

)133(ص  المؤقت الذاتي

)101، 88(ص  نمط التركیز

š

Ø
)91(ص  AFنمط 

A›207(ص  الجودة(

)206(ص  حجم الصورة/نسبة األبعاد

Wi-Fi/Bluetooth  264(ص(

)60(ص  إعداد أزرار الوظائف

4

)208(ص  أسلوب الصورة

V Ð

î Ñ109(ص  توازن الضوء األبیض(

التحكم في النطاق الدینامیكي الذكي
)213(ص  

)212(ص  نمط قیاس السطوع

)242(ص  التسجیل المتناوب

)242(ص  التسجیل االحتیاطي

)242(ص  التسجیل المخصص

)32(ص  عدد الصور القابلة للتسجیل98

r20 أقصى عدد للصور التي یمكن التقاطھا على
)114(ص  نحو متواصل

)32(ص  وقت التسجیل المتاح

ال توجد بطاقة----

AFSAFFAFCMF

L4:3

Fn

AWBAWBc
1

1

AE

r8m30s
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 أخرى.12
)[عرض أولویة الفیدیو]معلومات التسجیل المعروضة على الشاشة (

أثناء التسجیل

1

/معدل اإلطار )163(ص  معدل اإلطارات
)176(ص  المتغیر

)43(ص  قیمة فتحة الضوء

)43(ص  سرعة الغالق

)185(ص  سرعة الغالق (الزاویة)

)22(ص  إشارة البطاریة

 البطاقة (یُعرض أثناء عملیة التسجیل فقط)
)30(ص 

0

48

AUTO

FPS

ISO WBPHOTO STYLE

IRIS SHUTTER

00:00:00:00

AWB

TC 
NDF

M          
MOV
FHD 100M

24p

LongGOP
420/8

L R

MIC
LMT ON

F 3.5 1/60
5h04m
5h04m







FPS

48

IRIS

F 3.5
SHUTTER

1/60
SHUTTER

11d

2

)44(ص  نمط التسجیل

)105(ص  قیمة تعویض التعرض للضوء

)69(ص  درجة اإلضاءة

)74(ص  تعزیز التعرض للضوء یدویًا

عرض تسجیل الصور المتحركة (متوقف)

عرض تسجیل الصور المتحركة (جاري 
التسجیل)

)242(ص  التسجیل المتناوب

)242(ص  التسجیل االحتیاطي

)242(ص  التسجیل المخصص

)32(ص  وقت التسجیل المتاح

ال توجد بطاقة----

)169(ص  رمز الوقت

)163(ص  تنسیق التسجیل/جودة التسجیل

/)170(ص  عرض مستوى المیكروفون
)170(ص  محدد مستوى المیكروفون

3

)107(ص  ISOدرجة الحساسیة للضوء 

0dB(دیسبل) 185(ص  الكسب(

)208(ص  أسلوب الصورة

V

Ð î Ñ

2500K
)109(ص  توازن الضوء األبیض

C1
EXPSEXPS

0

8m30s

00:00:00:00TC 
NDF

         
MOV
FHD 100M

24p

LongGOP
420/8

L R

MIC
LMT ON

ISO

AUTO

AWBAWBc

1
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 أخرى.12
أثناء العرض

1

)248(ص  نمط العرض

)249(ص  الصورة المحمیة

)251(ص  عدد النسخ

)282(ص  تسجیل الموقع

Ü3249(ص  التقییم(

å317(ص  أیقونة ممنوع فصل الكابل(

)197(ص  عرض الصور المتحركة

حفظ صور من ملف لقطات متالحقة ذات دقة 
6K/4K  123(ص(

إنشاء صور من صورة مسجلة بواسطة وظیفة 
)130(ص  التركیز المتأخر

)201(ص  العرض المتواصل لصور المجموعة

)201(ص  تركیز التعرض للضوء

)257(ص  إشارة طباعة نص‘

)197(ص  1¢وقت العرض المنقضي

2

)125(ص  األیقونة الدالة على وجود عالمة 

 (ملف لقطات متالحقة ذات دقة 6K/4Kصورة 
6K/4K(  ص)116(

)128(ص  التركیز المتأخر

)131(ص  ترتیب التركیز

)206(ص  حجم الصورة/نسبة األبعاد

)163(ص  تنسیق التسجیل/جودة التسجیل

606060F3.5F3.5F3.5 00 AWBAWBAWB

1/981/981/98

20000200200

L4:311
33







8m30s

L4:3

24pFHD
8bitMOV

)176(ص  معدل اإلطار المتغیر

A›207(ص  الجودة(

)22(ص  إشارة البطاریة

)319(ص  حامل البطاریة اإلضافیة

)28(ص  فتحة البطاقة

رقم الصورة/إجمالي الصور1/98

Wi-Fiاالتصال بوظیفة 

عدد صور المجموعة

)197(ص  1¢وقت تسجیل الصور المتحركة

3

)256(ص  أیقونة إتمام إزالة التنقیح

أیقونة المعلومات الجاري استرجاعھا

)197(ص  عرض (الصور المتحركة)

)294(ص  )Wi-Fiتحمیل (

)202(ص  عرض المجموعة

)294(ص  القائمة الفرعیة

)216(ص  وضع بدون صوت

)236(ص  عدد األیام التي مرت منذ تاریخ الرحیل

)200(ص  العرض المتعدد

)203(ص  الحذف

4

)234، 232(ص  2¢االسم

)236(ص  2¢الموقع

)250(ص  2¢العنوان

)234، 232(ص  العمر

5

معلومات التسجیل

)171(ص  تسجیل طباعة الوقت

100%

8m30s

SUB
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 أخرى.12
¢ 1"h"اختصار للساعة، و "m" اختصار للدقیقة، في حین أن "sاختصار للثانیة "
 [االسم])، [تصویر الحیوانات]، ]2[طفل/]1[طفل ([االسم]، [مكان التواجد]، [عنوان]تُعرض ھذه المعلومات بالترتیب التالي 2 ¢

).[التعّرف على الوجھ](

أثناء العرض

عرض الرسم البیانيعرض تفصیلي للمعلومات

عرض توازن الضوء األبیضأسلوب الصورة، عرض ظل عالمة التظلیل

عرض معلومات العدسة

s
RGB

1/5AFS

200

L4:3

100-0001

5500

0

STD.

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

1







2/5

200

100-0001

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

R

Y

B

G

3/5

200

100-0001

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

4/5

200

100-0001

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

5500K
1

G

M

A B

5/5

200

100-0001

ISOISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

1

معلومات التسجیل (أساسي)

2

)235(ص  تاریخ ووقت التسجیل/التوقیت العالمي

3

)28(ص  فتحة البطاقة
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 أخرى.12
عرض الرسائل
یجري عرض رسائل تأكید أو رسائل خطأ على الشاشة في بعض الحاالت.

فیما یلي أمثلة ألھم الرسائل.

[ال یمكن حذف ھذه الصورة]/[ال یمكن حذف بعض الصور]
 فقط.DCFیمكن استخدام ھذه المیزة مع الصور المتوافقة مع معیار •

 بواسطة الكامیرا بعد حفظ البیانات الضروریة على جھاز كمبیوتر أو ما شابھ.)31(ص  أجِر التھیئة

[ال یمكن الضبط على ھذه الصورة]
 أو [ضبط الطباعة] أو [طباعة حروف] أو [تحریر العنوان]، فإنھ یتعذر ضبطھا على DCFفي حالة عدم توافق الصور مع معیار •

غیرھا من إعدادات الصور

[خطأ في البطاقة تھیئة ھذه البطاقة؟]
یوجد تنسیق ال یمكن استخدامھ مع ھذه الكامیرا.•

أدخل بطاقة أخرى.–
)31(ص  قم بتھیئة البطاقة مرة أخرى بواسطة الكامیرا بعد حفظ البیانات الضروریة على جھاز كمبیوتر أو غیره.–

ستتعرض البیانات للحذف.

[لم یتم تركیب العدسة بشكل سلیم. ال تدفع زر فصل العدسة و العدسة مركبة.]
بھا تارةً أخرى بدون الضغط على زر تحریر العدسة.• )34(ص  افصل العدسة تارةً، ثم ركِّ

أعد تشغیل الكامیرا، وإذا استمر ظھور الرسالة، فاتصل بالموزع.

[فشل تركیب العدسة. الرجاء التأكد من احتمال وجود اتساخ]
افصل العدسة عن جسم الكامیرا، وامسح أطراف التركیب بالعدسة، وكذا جسم الكامیرا برفق باستخدام ممسحة قطنیة جافة.•

ثم ركّب العدسة، وشغّل الكامیرا مرة أخرى؛ وإذا استمر ظھور الرسالة، فاتصل بالموزع.

[بطاقة الذاكرة ھذه ال یمكن استخدامھا.]/[خطأ في البطاقة]
)30(ص  استخدم بطاقة تتوافق مع ھذه الكامیرا.•

[حاول باستخدام بطاقة أخرى]/ مرة أخرى]SD[أدخل بطاقة الذاكرة 
قد وقع خطأ أثناء الوصول إلى البطاقة.•

أدخل البطاقة من جدید.
أدخل بطاقة أخرى.•

[خطأ قراءة/خطأ كتابة الرجاء التأكد من البطاقة]
فشل في قراءة البیانات أو كتابتھا.•

أخرج البطاقة بعد إیقاف تشغیل الكامیرا. أدخل البطاقة من جدید، وأعد تشغیل الكامیرا، ثم حاول قراءة البیانات أو كتابتھا مرة أخرى.
قد تكون البطاقة مكسورة.•
أدخل بطاقة أخرى.•
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 أخرى.12
) في ھذه البطاقة.]NTSC/PAL[ال یمكن التسجیل بسبب بیانات الھیئة غیر المتوافقة (
، فقد ال یجري تسجیل الصور المتحركة. وإلجراء التسجیل )240(ص  [تردد النظام]إذا استمررت في استخدام البطاقة ذاتھا بعد تغییر •

 على اإلعداد األصلي. لتسجیل صور متحركة بواسطة اإلعداد الحالي، جرب ما یلي:[تردد النظام]على البطاقة نفسھا، أعد ضبط 
 بواسطة الكامیرا بعد حفظ البیانات الضروریة على جھاز كمبیوتر أو ما شابھ.)31(ص  أجِر التھیئة–
أدخل بطاقة أخرى.–

[تم إلغاء تسجیل الصور المتحركة ألّن سرعة الكتابة على البطاقة محددة]
 لصورة متحركة، یختلف تصنیف فئة السرعة المطلوب للبطاقة. وتجدُر اإلشارة إلى أنھ [جودة التسجیل] و[صیغة التسجیل]بناًء على •

 بطاقة تتوافق مع تصنیف معین من تصنیفات فئات السرعة. فاستخدم بطاقة تتوافق مع 6K/4Kیتطلب لتسجیل صور ذات دقة 
.30ص   في" وتصنیفات فئات السرعة4K/صور 6Kتسجیل الصور المتحركة/صور "التصنیف. للحصول على تفاصیل، راجع 

إذا توقف التسجیل حتى في حالة استخدام بطاقة تتوافق مع تصنیف فئة السرعة، تكون سرعة كتابة البیانات بطیئة للغایة. فیوصى بعمل •
.)31(ص  نسخة احتیاطیة، ثم تھیئة البطاقة

وفقًا لنوع البطاقة، قد یتوقف التسجیل قبل اكتمالھ.

[ال یمكن تكوین مجلد جدید]
ال یمكن إنشاء مجلد جدید لعدم وجود أي أرقام مجلدات متوفرة یمكن استخدامھا.•

)31(ص  قم بتھیئة البطاقة بواسطة الكامیرا بعد حفظ البیانات الضروریة على جھاز كمبیوتر أو غیره.
)243(ص  .100 بعد التھیئة، فسیُعاد ضبط رقم المجلد إلى [إعداد] الموجود في قائمة [إعادة ضبط الرقم]إذا ضبطت 

[ال یمكن استخدام ھذه البطاریة.]
. وإذا ظھرت ھذه الرسالة حتى عند استخدام بطاریة أصلیة من إنتاج Panasonicاستخدم البطاریات األصلیة التي تنتجھا •

Panasonic فاتصل بالموزع أو شركة ،Panasonic.
إذا كان طرف توصیل البطاریة متسًخا، فنظفھ وأزل أي أشیاء عالقة بھ.•

[لم یتم العثور على وجھة]/[أخفق االرسال]/[اخفق االتصال بنقطة الوصول الالسلكي]
معلومات نقطة الوصول الالسلكي المعینة بھذه الكامیرا خاطئة.•

)301(ص  تحقق من نوع المصادقة ومفتاح التشفیر.
قد تعترض الموجات الالسلكیة الصادرة من األجھزة األخرى مسار االتصال بنقطة وصول السلكي.•

تحقق من حالة األجھزة األخرى المتصلة بنقطة الوصول الالسلكي فضالً عن حالة األجھزة الالسلكیة األخرى.

[الشبكة منفصلة. توقف النقل.]/[اخفق االتصال. یرجى اعادة المحاولة بعد بضع دقائق.]
الموجات الالسلكیة الصادرة من نقطة الوصول الالسلكي ضعیفة.•

أجِر االتصال بالقرب من نقطة الوصول الالسلكي.
اعتمادًا على نقطة الوصول الالسلكي، قد ینقطع االتصال تلقائیًا بعد مرور مدة زمنیة معینة.•

فعاود االتصال مجددًا.

[اخفق االتصال]
 بالھاتف الذكي إلى الكامیرا.Wi-Fiغیّر نقطة الوصول المراد االتصال بھا في إعدادات •
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استكشاف األعطال وإصالحھا
.)338ص  إلى 330ص (جرب أوالً القیام باإلجراءات التالیة 

ویتسبب موازن الصورة عبر الكامیرا في إصدار ھذا الصوت، وال تمثل ھذه المشكلة عطالً ما.•

)21(ص  قد تم استنفاد طاقة البطاریة. فاشحن البطاریة.•

)237(ص   مفعَّل.[النمط االقتصادي]الوضع •

، تُستَنفد طاقة البطاریة على نحو أسرع.[تسجیل قبل االندفاع] أو  مسبقة] 6K/4K[لقطات متالحقة  عند ضبط إعداد •
فاستخدم ھاتین الوظیفتین فقط في حالة إجراء التسجیل عن طریقھما.!

 لمدة زمنیة طویلة؟Wi-Fiھل یُستخدم اتصال •
.Wi-Fiقد تنفد طاقة البطاریة بسرعة عند االتصال بشبكة 

)237(ص   أو ما شابھ بحیث یجري إطفاؤھا بشكل متكرر.[النمط االقتصادي]استخدم الكامیرا في !

)226(ص  ؟]FOCUS[ مضبوطٌ على [مخصص] ضمن قائمة [أولویة التركیز/التحریر]ھل إعداد •
ال یمكنك التقاط الصورة؛ حتى یتم إدخال الھدف في دائرة التركیز.

قد تظھر الصورة مائلة للبیاض عند اتساخ العدسة، أو مستشعر الصور، من بصمات األصابع وغیرھا.•
إذا كانت العدسة متسخة، فأطفئ الكامیرا، ثم امسح سطح العدسة برفق مستخدًما قطعة قماش جافة وناعمة.!
 عند اتساخ مستشعر الصور.340ص راجع !

 على نحو خاطئ؟)104(ص  AEھل یُستخدم قفل •

.[إعداد] من قائمة )244(ص  [إعادة ضبط]یمكن تحسین الوضع باختیار في حالة عدم التوصل إلى حل للمشكلة القائمة، 

البطاریة ومصدر اإلمداد بالطاقة

عندما أھز الكامیرا، أسمع صوت "قعقعة".

ال تعمل الكامیرا حتى ولو تم تشغیلھا.
تنطفئ الكامیرا فور تشغیلھا.

تنطفئ الكامیرا تلقائیًا.

طاقة البطاریة تنفد بسرعة شدیدة.

التسجیل

یتعذر التقاط الصور.
لن یتم االلتقاط فور الضغط على زر الغالق.

الصورة المسجلة ضاربة إلى البیاض.

الصورة المسجلة شدیدة السطوع أو دامسة الظالم.
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)112(ص  تحقق من إعداد وضع المحرك.•
)139(ص  ھل تستخدم وظیفة التعرض للضوء؟•

یقع الھدف المراد تصویره خارج نطاق بؤرة التركیز.•
)224(ص  ؟]OFF[ مضبوطٌ على [مخصص] ضمن قائمة  غالق]AF[ھل إعداد •
)226(ص  ؟]RELEASE[ مضبوطٌ على [مخصص] ضمن قائمة [أولویة التركیز/التحریر]ھل إعداد •
 على نحو خاطئ؟)104(ص  AFھل یُستخدم قفل •

ستصبح سرعة االلتقاط أقل، وقد ال تعمل وظیفة موازن الصورة بشكل سلیم عند التقاط صور، بخاصة في األماكن المظلمة.•
 عند التقاط صور بسرعة التقاط بطیئة.)133(ص  یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم والمؤقت الذاتي!

جرب ما یلي:•
)107(ص  .ISOاخفض درجة الحساسیة للضوء !
 أو تخفیض إعداد جمیع العناصر باستثناء [إسلوب الصورة] في [خفض التشویش]علیك بزیادة القیمة الخاصة بإعداد !

)209(ص  .[خفض التشویش]
)215(ص  .]ON[ على [خفض سرعة المغالق]اضبط !

، فقد یبدو الھدف مشوھًا بالصورة. 6K/4Kإذا سجلت ھدفًا متحركًا عند استخدام الغالق اإللكتروني أو تسجیل صور متحركة أو صورة •
 التي تعمل كمستشعرات االلتقاط بالكامیرا. وال تمثل ھذه المشكلة عطالً ما.MOSتعد ھذه إحدى خصائص مستشعرات 

 التي تعمل كمستشعرات االلتقاط بالكامیرا.MOSوتعد ھذه إحدى خصائص مستشعرات •
وال تمثل ھذه المشكلة عطالً ما.

، قد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر )217(ص  في حالة استخدام الغالق اإللكتروني•
الخطوط األفقیة.

عندما یظھر خفقان الفت للنظر أو خطوط ملحوظة تحت مصادر اإلضاءة، كتجھیزات إضاءة •
 في حالة تسجیل صور متحركة، یمكنك الحد من درجة الخفقان أو الخطوط LEDفلورسنت أو ضوء 
] أو 1/50، وتثبیت سرعة االلتقاط. مع العلم بأنھ یمكن ضبط سرعة االلتقاط على [)221(ص  [تقلیل الخفقان]عن طریق ضبط 

)173(ص  ]. ویمكنك ضبط سرعة االلتقاط یدویًا في نمط الفیلم اإلبداعي.1/120] أو [1/100] أو [1/60[

یتم التقاط صور متعددة دفعةً واحدةً.

ال یتم التركیز على الھدف بشكل صحیح.

تبدو الصورة المسجلة غیر واضحة.
ال تعمل وظیفة موازن الصورة بشكل فعال.

تبدو الصورة المسجلة مشوھة.
یظھر التشویش على الصورة.

قد یبدو الھدف مشوھًا بالصورة.

.LEDقد تظھر خطوط أو خفقان تحت اإلضاءة، كضوء الفلورسنت، وتركیبات إضاءة 
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، أو اعتمادًا على العدسة المستخدمة.ISOقد تظھر خطوط عند ارتفاع درجة الحساسیة للضوء •
)107(ص  .ISOاخفض درجة الحساسیة للضوء !

 أو ما شابھ، قد تؤدي زیادة سرعة االلتقاط إلى إدخال تغیرات LEDفي حالة التسجیل تحت ضوء مصابیح فلورسنت أو تركیب إضاءة •
طفیفة على درجة اإلضاءة واللون. وتأتي ھذه التغیرات نتیجةً لخصائص مصدر الضوء، وال تمثل عطالً ما.

، أو مصابیح LEDعند تسجیل أھداف في مواقع شدیدة السطوع، أو التسجیل تحت ضوء مصابیح الفلورسنت، أو تركیبات إضاءة •
الزئبق، أو مصابیح الصودیوم، أو غیر ذلك من مصادر اإلضاءة، قد تتغیر األلوان ودرجة إضاءة الشاش، أو قد تظھر خطوط أفقیة على 

الشاشة.

قد توجد وحدات بكسل معیبة في مستشعر الصور.•
.)244(ص  [تجدید البكسل]أجِر !

، فقد ال یجري تسجیل الصور المتحركة. وإلجراء التسجیل )240(ص  [تردد النظام]إذا استمررت في استخدام البطاقة ذاتھا بعد تغییر •
 على اإلعداد األصلي. لتسجیل صور متحركة بواسطة اإلعداد الحالي، جرب ما یلي:[تردد النظام]على البطاقة نفسھا، أعد ضبط 

 بواسطة الكامیرا بعد حفظ البیانات الضروریة على جھاز كمبیوتر أو ما شابھ.)31(ص  أجِر التھیئة–
أدخل بطاقة أخرى.–

قد یتعذر علیك التسجیل لمدة وجیزة بعد تشغیل الكامیرا عند استخدام بطاقة ذات سعة كبیرة.•

]، ثم تتوقف عندما ترتفع درجة الحرارة المحیطة، أو یجري تسجیل صورة متحركة على نحو متواصل، قد تعرض الكامیرا أیقونة [•
عن التسجیل من أجل توفیر الحمایة الذاتیة. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.

 لصور متحركة، یختلف تصنیف فئة السرعة المطلوب للبطاقة. فاستخدم بطاقة تتوافق مع [جودة التسجیل] و[صیغة التسجیل]بناًء على •
)30ص   في" وتصنیفات فئات السرعة4K/صور 6Kتسجیل الصور المتحركة/صور "التصنیف. (

تحدث ھذه الظاھرة عندما تحاول الكامیرا إجراء التسجیل بواسطة تركیز فائق الدقة بسرعة تركیز تلقائي منخفضة، وال یعد ھذا قصوًرا •
في األداء.

.ISOتظھر خطوط عند ارتفاع درجة للحساسیة للضوء 

تختلف درجة السطوع أو تدرج ألوان الصورة المسجلة عن المشھد الحقیقي.

یجري تسجیل نقطة مضیئة غیر موجودة بالھدف.

الصور المتحركة

تسجیل الصور المتحركة غیر متاح.

توقف تسجیل الصور المتحركة قبل اكتمالھ.

.4Kیكون من الصعب أحیانًا إجراء التركیز بواسطة التركیز التلقائي عند تسجیل صور متحركة ذات دقة 
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قد یجري تسجیل الصوت الصادر من العملیات المرتبطة بفتحة الضوء، والتركیز في الصور المتحركة بحسب العدسات المستخدمة، •
وذلك عند التسجیل في بیئة ھادئة،
.)167(ص  ]AF[تركیز متواصل  ضمن ]OFF[یمكن ضبط عملیة التركیز على 

یقلل العبث في فتحة المیكروفون باألصابع من مستوى تسجیل الصوت أثناء تسجیل الصور المتحركة، أو قد ال یتم تسجیل الصوت •
مطلقًا. كما علیك توخي الحذر أیًضا نظًرا ألنھ یمكن عندئٍذ تسجیل صوت تشغیل العدسات بسھولة.

)174(ص  یوصى بإجراء التسجیل في نمط الفیلم اإلبداعي، إذا كانت أصوات التشغیل تمثل مصدر إزعاج لك.•

)217(ص  عندما یُستخدم الغالق اإللكتروني، ال یجري تنشیط الفالش.•
)216(ص  ، فإن الفالش ال یعمل.]ON[ مضبوطًا على [وضع بدون صوت]عندما یكون •

، قد ال یدخل )237(ص   مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر  أو ](Wi-Fi)[وضعیة السكون  أو [وضعیة السكون]عندما یجري تنشیط •
الفالش الخارجي في وضعیة السكون على نحو تلقائي. وال ینطفئ الفالش الخارجي تلقائیًا عند إیقاف تشغیل الكامیرا.

أطفئ الفالش الخارجي یدویًا في مثل ھذه الحاالت.!

، وإیقاف تشغیل الشاشة/محدد )237(ص   التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/إذا لم تُجَر أي عملیات أثناء المدة الزمنیة المعینة، یجري تنشیط •
المنظر.

ب شیئًا ما أو یدك من مستشعر العین، قد یتحول عرض الشاشة إلى عرض محدد المنظر.• )43(ص  عندما تقّرِ

تحدث ھذه المشكلة نظًرا لتغیر نسبة فتحة الضوء بالعدسة عند الضغط على زر الغالق إلى منتصفھ، أو عند تغیر درجة إضاءة الھدف. •
وال یمثل ھذا خلالً ما.

یجري تسجیل أصوات طقطقة، وطنین غیر طبیعیة في الصور المتحركة.
الصوت المسجل خافت جدًا.

یجري تسجیل صوت تشغیل في الصور المتحركة.

الفالش

الفالش ال یعمل.

ال یدخل الفالش الخارجي في وضعیة السكون، حتى في حالة ضبط الكامیرا ذاتھا على ھذه الوضعیة.
وحتى عند إیقاف تشغیل الكامیرا، ال ینطفئ الفالش الخارجي.

الشاشة/محدد المنظر

یجري إطفاء الشاشة/محدد المنظر على الرغم من أن الكامیرا قید التشغیل.

قد تومض الشاشة للحظات، أو قد تتغیر درجة إضاءتھا بدرجة كبیرة لفترة وجیزة.
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یجري العرض على الشاشة فقط عندما تكون الكامیرا متصلة بجھاز كمبیوتر أو آلة طابعة فقط.•

. وقد تحدث ظاھرة احتراق البكسل على الشاشة/محدد المنظر عند عرض صورة ما لمدة OLEDیدعم محدد المنظر بالكامیرا تقنیة •
زمنیة طویلة، إال أن ھذا ال یؤثر على الصور المسجلة.

ال تمثل ھذه الظاھرة مشكلة ما؛ فھي تعد خاصیة من خصائص محدد المنظر للكامیرا. كما أنھا ال تؤثر على الصور المسجلة.•

ھل جرى إدخال البطاریة؟•
ھل ھذا مجلد أو صورة جرت معالجتھا على الكمبیوتر؟•

إن كان قد حدث تغییر ما، فلن تتمكن من عرض ھذه الصورة بواسطة الكامیرا.
 لكتابة الصور من الكمبیوتر على البطاقة.)311(ص  "PHOTOfunSTUDIO"یوصى باستخدام برنامج !

 إلجراء العرض؟[نمط عرض التسجیل]ھل جرى ضبط إعداد •
)248(ص  .[عرض عادي]انتقل إلى إعداد !

)240(ص   مختلف.[تردد النظام]ال یمكن عرض الصور المتحركة المسجلة بواسطة إعداد •
 إلى اإلعداد المستخدم أثناء التسجیل.[تردد النظام]یعمل ھذا العنصر على إعادة إعداد !

])، قد یجري تصحیح األجزاء الحمراء باللون األسود.]) أو ([عند إجراء تصحیح زوال حمرة عین ([•
)214(ص  .]OFF[ على [زوال حمرة عین]] أو ضبط ‰یوصى بتسجیل الصور مع ضبط نمط الفالش على [!

].LVFال یجري التبدیل بین الشاشة ومحدد المنظر عند الضغط على زر [

تظھر أجزاء متفاوتة السطوع أو ألوان غیر منتظمة على محدد المنظر.

قد تختلف درجة لون محدد المنظر عن درجة اللون الفعلیة.

العرض

ال یتم عرض الصورة.
ال تتوفر صور مسجلة.

یتعذر عرض صور متحركة.

یتغیر لون الجزء األحمر بالصورة المسجلة إلى األسود.
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Wi-Fiتلمیحات عامة حول استخدام اتصال ∫
استخدم ھذه الوظیفة في إطار نطاق االتصال الخاص بالجھاز المراد االتصال بھ.•
 جیجا ھرتز قید التشغیل؟2.4ھل یوجد أي جھاز قریب، كفرن میكروویف أو ھاتف السلكي أو ما إلى ذلك، یستخدم تردد قدره •

قد تتعرض الموجات الالسلكیة لالنقطاع عند االستخدام المتزامن. فاستخدمھا على بُعد مسافة كافیة من الجھاز.!
عندما یصدر مؤشر البطاریة ومیًضا أحمر، قد یتعذر بدء االتصال بجھاز آخر، أو قد یتعطل االتصال من األساس.•

.)[خلل في االتصال](تظھر رسالة، كرسالة 
إذا وضعت الكامیرا على منضدة أو رف معدنیین، فقد تتأثر الموجات الالسلكیة تأثًرا سلبیًا. وفي ھذه الحاالت، قد یتعذر علیك إنشاء •

اتصال. فعلیك إبعاد الكامیرا عن السطح المعدني.

حول نقطة الوصول الالسلكي∫
تحقق من أن نقطة الوصول الالسلكي المراد االتصال بھا في وضع التشغیل، أم ال.•
تحقق من حالة الموجات الالسلكیة لنقطة الوصول الالسلكي.•

ب الكامیرا من نقطة الوصول الالسلكي.! قّرِ
غیّر مكان نقطة الوصول الالسلكي واتجاھھا.!

قد ال تُعرض نقطة الوصول، حتى إذا كانت الموجات الالسلكیة موجودة، وذلك بناًء على ضبط نقطة الوصول الالسلكي.•
شغِّل نقطة الوصول الالسلكي، ثم أوقفھا.!
تحقق من إعدادات نقطة الوصول الالسلكي.!
 لنقطة الوصول الالسلكي على عدم اإلرسال، قد یتعذر التعرف على نقطة الوصول الالسلكي. SSIDعند ضبط معّرف الشبكة !

 لنقطة الوصول الالسلكي.SSID أو لتمكین إرسال معّرف )301(ص   لبدء إجراء اتصالSSIDأدخل معّرف الشبكة 

، ثم أعد تشغیلھا.Wi-Fi بالھاتف الذكي، أوقف تشغیل وظیفة Wi-Fiمن قائمة إعداد وظیفة •

، نوعین من الحسابات: حساب محلي وحساب Windows 8تستخدم بعض إصدارات نظام التشغیل، بما فیھا نظام التشغیل •
Microsoft .

احرص على استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصین للحساب المحلي.

Wi-Fiوظیفة 

.Wi-Fiال یمكن إنشاء اتصال 
تتعرض الموجات الالسلكیة لالنقطاع.

ال تُعرض نقطة الوصول الالسلكي.

 المعروضة على الھاتف الذكي.Wi-Fiال تُعرض الكامیرا على شاشة إعداد 

، ال یجري التعرف على اسم Windows 8 بكمبیوتر مثبت علیھ نظام التشغیل Wi-Fiعندما أحاول إنشاء اتصال 
المستخدم وكلمة المرور الخاصین بي؛ لذا یتعذر علّى االتصال بالكمبیوتر.
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". وإذا غیرت اسم مجموعة العمل، فلن یتم التعرف على الكمبیوتر.WORKGROUPیُضبط اسم مجموعة العمل االفتراضیة على "•
 ، علیك بتغییر اسم مجموعة العمل التي ینتمي إلیھا جھاز الكمبیوتر الذي أنت بصدد االتصال بھ.]Wi-Fi[تھیئة  بقائمة ]PC[اتصال في 

)305(ص 
یرجى التأكد من كتابة اسم معّرف الدخول وكلمة المرور على نحو صحیح.•
 المتصل بكامیرا عن التوقیت بالكامیرا اختالفًا كبیًرا، یتعذر على Windows أو كمبیوتر Macعندما یختلف التوقیت بنظام كمبیوتر •

الكامیرا االتصال بالكمبیوتر في بعض أنظمة التشغیل.
 مطابقان للوقت والتاریخ والمنطقة الزمنیة في نظام تشغیل [توقیت جھة مقصودة] و[ضبط الساعة]یرجى التأكد من أن !

Windows أو كمبیوتر Mac.في حالة وجود اختالف كبیر بین اإلعدادات، یرجى ضبطھا على نحو متطابق .

تأكد من أن بیانات تسجیل الدخول (معرف الدخول/اسم المستخدم/عنوان البرید اإللكتروني/كلمة المرور) صحیحة.•

ھل حجم الصورة كبیر للغایة؟•
ر حجم الصورة عن طریق ! ، ثم أرسلھا.)286(ص  [الحجم]صغِّ
.)261(ص  [تقسیم الفیدیو]أرسل الصورة المتحركة بعد تقسیمھا بواسطة !

قد یستغرق اإلرسال وقتًا أطول عندما تكون المسافة الفاصلة عن نقطة الوصول الالسلكي بعیدة.•
أجِر اإلرسال بالقرب من نقطة الوصول الالسلكي.!

)285(ص  یختلف تنسیق ملف الصورة المتحركة الذي یمكن إرسالھ تبعًا لوجھة اإلرسال.•

)244(ص  .[إعداد] ضمن قائمة [إعادة ضبط إعدادات الشبكة]أجِر •
)]LUMIX CLUB[. (باستثناء [بلوتوث] التي قد سبق لك أن ضبطتھا بقائمة ]Wi-Fi[تھیئة سیُعاد مع ذلك ضبط جمیع البیانات بقائمة 

.Wi-Fi. ال یمكن توصیل الكامیرا بالكمبیوتر عبر اتصال Wi-Fiال یتم التعرف على الكمبیوتر عندما استخدم اتصال 

ال یمكن إرسال الصور إلى خدمة الشبكة.

قد یستغرق إرسال صورة إلى خدمة الشبكة بعض الوقت.
فشل إرسال الصورة قبل اكتمالھ. فال یمكن إرسال بعض الصور.

.Wi-Fiقد نسیت كلمة المرور المخصصة لوظیفة 
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)308(ص  ھل تم توصیل الكامیرا بالتلفزیون بشكل صحیح؟•
اضبط دخل التلفزیون على نمط الدخل الخارجي؟!

)239(ص  ؟]ON[ مضبوطة على ]VIERA Link[ھل وظیفة •
VIERAتحقق من إعداد تقنیة ! Link.بالجھاز المتصل 
أطفئ الكامیرا، ثم أعد تشغیلھا.!

)313، 239(ص  .]USB[نمط ] في PCاضبط الكامیرا على [•
أطفئ الكامیرا، ثم أعد تشغیلھا.•

.SDXCتحقق من مدى توافق الكمبیوتر مع بطاقات الذاكرة •
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

قد تُعرض رسالة تطالبك بتھیئة البطاقة عند التوصیل، فال تستجب لھا.•
 بعد إیقاف تشغیل الكامیرا.USB المعروضة على الشاشة، فافصل كابل توصیل [وصول]إذا لم تختِف رسالة •

.PictBridgeال یمكن طباعة الصور باستخدام الطابعات التي ال تدعم وظیفة •
)316، 239(ص  .]USB[نمط ] في PictBridge(PTP)اضبط على [!

عند استخدام طابعة بھا وظیفة طباعة بالقص أو بدون إطار، فعلیك إلغاء ھذه الوظیفة قبل القیام بالطباعة.•
(للحصول على التفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالطابعة.)

.16:9عندما تطلب طباعة الصور في استودیو تصویر، تأكد من أن االستودیو باستطاعتھ طباعة صور ذات نسبة أبعاد •

التلفزیون والكمبیوتر والطابعة

ال تظھر الصورة على شاشة التلفزیون.

VIERAتقنیة التوصیل "فییرا"  Link.ال تعمل 

ال یمكن التوصیل بالكمبیوتر.

ف الكمبیوتر على البطاقة. لم یتعرَّ
.)SDXC(تُستخدم بطاقة الذاكرة 

ال یمكن طباعة الصورة عند توصیل الكامیرا بالطابعة.

یجري قص حواف الصور عند الطباعة.
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قد تتحرك أجزاء العدسة الداخلیة، مصدرة صوتًا، وذلك حسب نوع العدسة المثبتة. وال یمثل ھذا خلالً ما.•

، وال یعد خلالً.)340(ص  ھذا التشویش عبارة عن صوت صادر عن تشغیل وظیفة إزالة األتربة•

ھذا الصوت ناتٌج عن حركة العدسة أو تشغیل فتحة العدسة، عند تشغیل الكامیرا أو إطفائھا، وال یمثل خلالً ما.•
یصدر صوٌت ناجمٌ عن التعدیل التلقائي لقیمة فتحة الضوء في حالة تغییر درجة اإلضاءة نتیجة - على سبیل المثال - إلجراء الزوم أو •

تحریك الكامیرا. وال یمثل ھذا خلالً ما.

)240(ص  ] لضبط اللغة المطلوبة.~]، ثم اختر أیقونة [ [[إعداد]]، واختر أیقونة قائمة MENU/SETاضغط على زر [•

 باللون األحمر لتسھیل التركیز على الھدف.)225(ص  AFفي األماكن المظلمة، تضيء لمبة تعزیز •

قد یسخن سطح الكامیرا والجزء الخلفي للشاشة أثناء االستخدام. وھذا ال یؤثر على أداء الكامیرا أو على جودة الصور.•

إذا لم تستخدم الكامیرا لفترة طویلة من الزمن، فقد تتم إعادة ضبط الساعة.•
)39(ص  ؛ یرجى عندئٍذ إعادة ضبط الساعة.[الرجاء ضبط الساعة]ستُعرض رسالة !

أخرى

عندما أھز الكامیرا، اسمع صوت "خشخشة" صادًرا من العدسة المثبتة.

تصدر الكامیرا تشویشًا عند تشغیلھا.

یصدر صوت من العدسة.

تم اختیار لغة غیر قابلة للقراءة بطریق الخطأ.

تضيء لمبة حمراء أحیانًا عند الضغط على زر الغالق إلى منتصفھ.

درجة حرارة الكامیرا مرتفعة.

تمت إعادة ضبط الساعة.
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تنبیھات لالستخدام

احتفظ بالكامیرا بعیدًا قدر اإلمكان عن األجھزة الكھرومغناطیسیة (مثل فرن المیكروویف والتلفزیون وأجھزة ألعاب الفیدیو وما 
إلى ذلك).

عند استخدام الكامیرا فوق جھاز تلفزیون أو بالقرب منھ، قد یجري تشویش الصور و/أو األصوات المسجلة بالكامیرا نتیجة النبعاث •
موجات كھرومغناطیسیة.

ال تستخدم الكامیرا بالقرب من الھواتف المحمولة؛ ألن ذلك قد یؤدي إلى تشویش، من شأنھ أن یؤثر على الصور و/أو األصوات سلبیًا.•
قد تتلف البیانات المسجلة أو قد تتشوه الصور؛ نتیجة المجاالت المغناطیسیة القویة الناتجة عن أجھزة تكبیر الصوت أو المحركات •

الضخمة.
قد یؤثر إشعاع الموجات الكھرومغناطیسیة على الكامیرا سلبیًا؛ مما یؤدي إلى تشویھ الصور و/أو تشویش الصوت.•
إذا تأثرت الكامیرا تأثًرا سلبیًا بفعل أجھزة ذات شحنات كھرومغناطیسیة ولم تعد تعمل بشكل جید، فقم بإطفائھا وإخراج البطاریة منھا أو •

ل مھایئ التیار المتردد  (ACبفصل مھایئ التیار المتردد  ل الكامیرا.ACاختیاري). ثم أدخل البطاریة، أو وّصِ  مرة أخرى، وشغِّ

ال تستخدم الكامیرا بالقرب من أجھزة االتصال الالسلكیة أو خطوط كھربائیة عالیة الفولتیة.
إذا أجریت التسجیل بالقرب من أجھزة اتصال السلكیة أو خطوط كھربائیة عالیة الفولتیة، فقد تتأثر الصور و/أو األصوات المسجلة تأثًرا •

سلبیًا.

تأكد من استخدام األسالك والكابالت الملحقة دائًما.
إذا استخدمت ملحقات اختیاریة، فاستعن باألسالك والكابالت الملحقة بھا.

ال تقم بتطویل األسالك أو الكابالت.

ال تقم برش مبیدات حشریة أو أیة مواد كیمیائیة طیارة على الكامیرا.
إذا جرى رش ھذه المواد الكیمیائیة على الكامیرا، فقد یتشوه جسمھا وقد یتآكل طالء سطحھا.•

ال تضع منتجات مطاطیة أو بالستیكیة قریبة جدًا من الكامیرا لفترة زمنیة طویلة.

االستخدام األمثل للكامیرا
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قد تتعرض إلصابة في الجلد في حالة لمس األجزاء المعدنیة بالكامیرا مباشرةً في األماكن ذات درجة الحرارة المنخفضة (البیئات التي •
، مثل منتجعات التزحلق أو األماكن الشدیدة االرتفاع) لمدة زمنیة طویلة. درجة مئویة0تقل درجة حرارتھا عن 

استخدم قفازات، أو أشیاء واقیة مماثلة عند استخدام الكامیرا ألوقات طویلة.
قد یتدنى أداء البطاریة (عدد الصور القابلة للتسجیل/زمن التشغیل) بشكل مؤقت عند استخدام الكامیرا في درجة حرارة تتراوح بین •

s10درجة مئویة (في األماكن الباردة، كمنتجعات التزلج على الجلید أو األماكن ذات االرتفاعات الشاھقة). 0 درجة مئویة و
] عند تعذر إعادة شحن البطاریة.)CHARGE. (یومض مؤشر[ درجة مئویة0ال یمكن إعادة شحن البطاریة في درجة حرارة تقل عن •
في حالة استخدام الكامیرا في أماكن باردة، كمنتجعات التزلج على الجلید أو األماكن ذات االرتفاعات الشاھقة مع وجود قطع من الثلج أو •

قطرات من الماء مترسبة على الكامیرا، قد یصبح من الصعب تحریك بعض أجزاء الكامیرا، أو قد یبدو الصوت خافتًا مع وجود قطع 
ثلج أو قطرات ماء متجمدة في تجویف زر تشغیل/إطفاء الكامیرا والسماعات والمیكروفون. وال تمثل ھذه المشكلة عطالً ما.

اختیاري)، أو افصل قابس كابل الطاقة من مأخذ  (DCقبل البدء في تنظیف الكامیرا، أخرج البطاریة أو قارنة التیار المستمر 
الطاقة. ثم امسح الكامیرا بقطعة قماش جافة وناعمة.

إذا اتسخت الكامیرا بشدة، یمكنك تنظیفھا بواسطة قطعة مبللة من القماش بعد عصرھا جیدًا، ثم مسحھا بقطعة قماش جافة.•
ال تستخدم عند تنظیف الكامیرا أیة مواد مذیبة كالبنزین أو التنر أو الكحول أو مواد تنظیف منزلیة وغیرھا؛ ألن ذلك قد یؤدي إلى تلف •

جسم الكامیرا أو تآكل طالء سطحھا.
عند استخدام قطعة قماش كیمیائیة، تأكد من اتباع التعلیمات المرفقة معھا.•

ما یتعلق باألتربة الموجودة على مستشعر الصور∫
تتضمن ھذه الكامیرا نظام عدسات قابل للتبدیل؛ لذا قد تتسرب األتربة إلى داخل جسم الكامیرا عند تغییر العدسات. قد تظھر 

األتربة الموجودة على مستشعر الصور على الصورة المسجلة، حسب ظروف التسجیل.
لمنع المخلفات واألتربة من االلتصاق باألجزاء الداخلیة من جسم الكامیرا، تجنب تغییر العدسة في بیئة بھا أتربة، واحرص دوًما 

على تركیب غطاء الجسم، أو العدسة عند تخزین الكامیرا. أِزل أي أوساخ موجودة على غطاء جسم الكامیرا قبل تركیبھ بھا.

عند االستخدام في المناخ البارد، أو في درجات حرارة منخفضة

التنظیف

وظیفة خفض األتربة
ھذه الكامیرا مزودة بوظیفة إزالة األتربة التي تقوم بنفض ذرات الغبار واألتربة العالقة بمقدمة جھاز التصویر.

 من )244(ص  [تنظیف المستشعر]تعمل ھذه الوظیفة تلقائیًا عندما تُشغَّل الكامیرا؛ ولكن في حالة وجود أتربة، قم بإجراء 
.[إعداد]قائمة 
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إزالة األوساخ الموجودة على مستشعر الصور
مستشعر الصور دقیق وحساس للغایة، لذا تأكد من مراعاة ما یلي عندما یستلزم تنظیفھ بنفسك.

انفض األتربة الموجودة على سطح مستشعر الصور بواسطة فرشاة نفخ الھواء المتوفرة تجاریًا. تجنب النفض بشدة بالغة.•
ال توغل في إدخال فرشاة نفخ الھواء فیما یتجاوز قاعدة تركیب العدسة.•
ال تدع فرشاة نفخ الھواء تمس مستشعر الصور، إذ قد یتعرض المستشعر للخدش.•
ال تستخدم أشیاء بخالف فرشاة نفخ الھواء لتنظیف مستشعر الصور.•
.Panasonicإذا تعذر علیك إزالة األوساخ أو األتربة بواسطة منفاخ الھواء، فاستشر الموزع أو شركة •

للعنایة بمحدد المنظر/إطار العدسة الخارجي∫
قبل إزالة البقع الموجودة على محدد المنظر وإطار العدسة الخارجي، أو •

). 1إجراء أي أنواع أخرى من التنظیف، فُك إطار العدسة الخارجي (
أِزل األتربة عن سطح محدد المنظر بواسطة منفاخ ھواء (متوفر 

تجاریًا)، ثم امسح السطح بقطعة قماش جافة وناعمة. ثم ركِّب إطار 
).2العدسة الخارجي بعد التنظیف (

احرص على عدم ضیاع إطار العدسة الخارجي.•
احتفظ بإطار العدسة الخارجي بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من بلعھ.•

ال تضغط على الشاشة بقوة زائدة. ألن ھذا قد یؤدي إلى تفاوت األلوان على الشاشة أو حدوث قصور في أدائھا.•
إذا كانت درجة حرارة الكامیرا منخفضة عند تشغیلھا، ففي بدایة التصویر ستكون الصورة المعروضة على الشاشة/محدد المنظر أشد •

إعتاًما من المعتاد بقلیل. ولكن مع زیادة درجة الحرارة الداخلیة، تعود ھذه الصورة إلى سطوعھا العادي.

حول الشاشة/محدد المنظر

تُستخدم تقنیة بالغة الدقة إلنتاج الشاشة/محدد النظر. ومع ذلك، قد تظھر على الشاشة بعض البقع متناھیة الصغر وتكون 
إما معتمة أو ساطعة (باللون األحمر أو األزرق أو األخضر). وال یمثل ھذا خلالً ما. ومع أنھ یُستخدم في إنتاج أجزاء 

الشاشة/محدد المنظر تقنیة دقیقة مضبوطة للغایة، إال أن بعض وحدات البكسل قد تكون غیر نشطة أو دائمة اإلضاءة. 
ومع ذلك، ال تُسّجل ھذه البقع على الصور المخزنة في البطاقة.
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ال تضغط على العدسة بقوة زائدة.•
ال تترك عدسة الكامیرا عرضة للشمس، ألن ذلك قد یؤدي إلى حدوث قصور في أداء الكامیرا. واحذر أیًضا من ترك الكامیرا خارج •

النوافذ أو بالقرب منھا.
في حالة وجود أیة أوساخ (ماء أو زیت أو بصمات األصابع أو ما إلى ذلك) على سطح العدسة، قد یؤثر ذلك على جودة الصورة؛ فامسح •

بلطف سطح العدسة بقطعة ناعمة وجافة من القماش قبل القیام بالتصویر وبعده.
للحیلولة دون تراكم األتربة والجسمیات األخرى على الكامیرا أو العدسة أو الدخول إلیھا، ركِّب غطاء •

العدسة الخلفیة عندما ال تكون العدسة قید االستخدام.
، ال تضع العدسة بحیث یكون سطح قاعدة التركیب الخاصة بھا متجًھا Aلحمایة نقاط تالمس العدسة •

ألسفل. وباإلضافة إلى ذلك، ال تدع نقاط تالمس العدسة تتعرض لالتساخ.
/H-ES12060لتحسین أداء مقاومة األتربة وتناثر المیاه، تُبطّن قاعدة تركیب العدسة القابلة للتبدیل (•

H-FS12060/H-HSA12035 بحشیة مطاطیة إلحكام تركیب العدسة. وإذا غیرت العدسة على (
نحو متكرر، قد تظھر خدوش على قاعدة التركیب بالكامیرا نتیجة لالحتكاك مع الحشیة المطاطیة 

لقاعدة تركیب العدسة. إال أنھ ال تؤثر تلك الخدوش على أداء الكامیرا. الستبدال الحشیة المطاطیة لقاعدة تركیب العدسة، اتصل بشركة 
Panasonic.

إن البطاریة المستخدمة في الكامیرا من نوع بطاریة أیون اللیثیوم القابلة إلعادة الشحن. وتستمد قدرتھا على تولید الطاقة 
الناتجة من التفاعل الكیمیائي الذي یجري بداخلھا. كما یتأثر ھذا التفاعل بدرجة الحرارة والرطوبة المحیطتین بالبطاریة، فإذا 

ارتفعت درجة حرارة البطاریة أو انخفضت بشكل كبیر، فسیقل زمن تشغیل البطاریة.
احرص دائًما على إخراج البطاریة من الكامیرا بعد استخدامھا.

ضع البطاریة التي أخرجتھا في حقیبة بالستیكیة، وخزنھا أو احملھا بعیدًا عن األجسام المعدنیة (الدبابیس وغیرھا).•
في حالة سقوط البطاریة دون قصد، قم بفحصھا خوفًا من تعرض جسم البطاریة أو أطرافھا للتلف.

سیؤدي تركیب بطاریة تالفة بالكامیرا إلى تلف الكامیرا ذاتھا.•
أحضر بطاریات احتیاطیة مشحونة عند الخروج من المنزل.

یرجى مالحظة أن فترة تشغیل البطاریة ستقل في درجات الحرارة المنخفضة، كما في منتجعات التزحلق على الجلید.•
 (ملحق)، حتى تتمكن من شحن البطاریة في البلد الذي ستسافر إلیھ.ACال تنَس عند السفر شاحن البطاریة (ملحق) وكبل التیار المتردد •

تخلص من البطاریات غیر القابلة لالستخدام.
عمر البطاریة محدود.•
ال تلِق البطاریة في النار، ألن ذلك قد یتسبب في حدوث انفجار.•

ال تسمح ألطراف توصیل البطاریة بمالمسة المواد المعدنیة (مثل القالئد ودبابیس الشعر، إلخ).
ألن ھذا قد یؤدي إلى حدوث دائرة كھربائیة قصیرة أو إلى تولّد حرارة؛ وبالتالي، قد تتعرض لحروق خطیرة عند لمس البطاریة.•

حول العدسة

البطاریة
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] ومیًضا تحت تأثیر الكھرباء الساكنة، أو الموجات الكھرومغناطیسیة. ولیس لھذه الظاھرة تأثیرات على CHARGEقد یصدر مؤشر [•
عملیة الشحن.

إذا استخدمت شاحن البطاریة بالقرب من رادیو، فقد یؤدي ذلك إلى تشویش في استقبال الرادیو.•
 أو أكثر.م1احتفظ بالشاحن بعیدًا عن الرادیو بمسافة 

قد یصدر عن الشاحن أصوات طنین عند استخدامھ، وال یمثل ھذا خلالً ما.•
بعد االستخدام، تأكد من نزع جھاز اإلمداد بالطاقة من مقبس التیار الكھربائي.•

(ألنھ في حالة بقائھ موصالً، یجري استھالك مقدار ضئیل جدًا من التیار.)
حافظ على نظافة أطراف توصیل الشاحن والبطاریة.•

ال تترك البطاقة في أماكن ذات درجات حرارة عالیة، أو في مواقع من السھل أن تتولد فیھا الموجات الكھرومغناطیسیة أو 
الكھرباء الساكنة، أو في أماكن معرضة ألشعة الشمس المباشرة.

ال تقم بثني البطاقة أو إسقاطھا.
قد تتلف البطاقة، وقد تتعرض المحتویات المسجلة علیھا للتلف أو المسح.•
ضع البطاقة في علبتھا أو في حقیبة التخزین الخاصة بھا بعد االستخدام وعند التخزین أو حمل البطاقة.•
احذر من وصول األوساخ أو الغبار أو الماء إلى داخل أطراف التوصیل الموجودة على الجزء الخلفي من البطاقة، وال تلمس تلك •

األطراف بأصابعك.
مالحظة خاصة بالتنازل عن بطاقة الذاكرة لطرف آخر أو التخلص منھا

ستؤدي "التھیئة" أو "الحذف" باستخدام الكامیرا أو الكمبیوتر إلى تعدیل معلومات إدارة الملفات فقط؛ فلن یجري مسح 
البیانات المخزنة ببطاقة الذاكرة نھائیًا.

یوصى بمسح البیانات الموجودة على بطاقة الذاكرة فعلیًا أو استخدام برنامج حذف بیانات الكمبیوتر المتوفر تجاریًا إلزالة 
البیانات المخزنة في بطاقة الذاكرة نھائیًا قبل التنازل عنھا لطرف آخر أو التخلص منھا.

تقع مسؤولیة إدارة البیانات المخزنة في بطاقة الذاكرة على عاتق المستخدم.

/وظیفة التعرف على الوجھ، تُحفظ المعلومات الشخصیة ھذه بالكامیرا، [إعداد البروفایل]في حالة ضبط اسم أو تاریخ میالد لنمط 
وتُرفق بالصورة المسجلة.

)306،  305(ص   لحمایة المعلومات الشخصیة.]Wi-Fi[قفل وظیفة  و]Wi-Fi[كلمة مرور یوصى بتمكین إعدادّي 
إخالء المسؤولیة

قد تتعرض المعلومات بما في ذلك المعلومات الشخصیة للتغییر أو اإلزالة من جراء التشغیل الخاطئ أو تأثیر الكھرباء الساكنة أو •
الحوادث أو قصور في األداء أو اإلصالح أو غیر ذلك من األسباب األخرى.

 غیر مسؤولة بأي حال من األحوال عن أیة أضرار أو خسائر مباشرة أو غیر مباشرة Panasonicیرجى المالحظة مقدًما أن شركة 
قد تنجم عن تغییر المعلومات أو البیانات الشخصیة أو إزالتھا.

عند طلب إصالح الكامیرا أو التنازل عنھا لطرف آخر أو التخلص منھا.
بعد االحتفاظ بنسخة من المعلومات الشخصیة، احرص دوًما على حذف المعلومات، كالبیانات الشخصیة، وإعدادات االتصال بشبكة •

LAN 298، 244(ص  [حذف حساب]/[إعادة ضبط إعدادات الشبكة] الالسلكیة التي قد حفظتھا بالكامیرا، وذلك عن طریق(.
)244(ص  أعد ضبط اإلعدادات لحمایة المعلومات الشخصیة.•

الشاحن

البطاقة

حول المعلومات الشخصیة
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أخرج بطاقة الذاكرة من الكامیرا عند طلب اإلصالح.•
قد تستعید الكامیرا إعدادات المصنع االفتراضیة عند إصالحھا.•
، إذا تعذر القیام بالعملیات السابقة بسبب خلل وظیفي.Panasonicیرجى االتصال بالموزع الذي اشتریت الكامیرا منھ، أو شركة •

مالحظة خاصة بالتنازل عن بطاقة الذاكرة "عند نقل الكامیرا إلى طرف آخر، أو التخلص من بطاقة الذاكرة، یرجى مراجعة 
)343(ص  ."لطرف آخر أو التخلص منھا

عند تحمیل الصور على خدمات الشبكة
قد تتضمن الصور معلومات یمكن استغاللھا في التعرف على األفراد، كالعناوین وتواریخ التسجیل وبیانات الموقع. ففي حالة تحمیل •

الصور على خدمات الشبكة، تحقق من ھذا األمر بعنایة، ثم تابع التحمیل.

ن البطاریة في مكان بارد خاٍل من الرطوبة بحیث تكون درجة الحرارة فیھ مستقرة نسبیًا: (درجة الحرارة الموصى بھا: • خّزِ
)RH%60  إلى RH%40 ، الرطوبة الموصى بھا: من درجة مئویة25 درجة مئویة إلى 15من 

أخرج دوًما البطاریة والبطاقة من الكامیرا.•
إذا تركت البطاریة مركبة داخل الكامیرا، فستنفد طاقة البطاریة، حتى ولو كانت الكامیرا مطفأة. وإذا ما بقیت البطاریة داخل الكامیرا، •

فستُستنفد تماًما، وقد تصبح غیر قابلة لالستخدام حتى إذا قمت بشحنھا.
عند تخزین البطاریة لفترة زمنیة طویلة، ننصح بشحنھا مرة واحدة كل عام. أخرج البطاریة من الكامیرا، ثم أعد تخزینھا بعد تفریغھا •

بالكامل.
نوصي بتخزین الكامیرا بوضع مادة مجففة معھا (مثل جیل السیلیكا)، عند حفظھا في خزانة أو غرفة.•
في حالة عدم استخدام الكامیرا لفترة طویلة من الزمن، افحص جمیع األجزاء قبل التقاط الصور.•

 أیة Panasonicإذا تعطلت الكامیرا نتیجة الستخدام غیر مالئم، فقد تتعرض البیانات المسجلة للتلف أو الفقد. ال تتحمل شركة •
مسؤولیة قانونیة لألضرار التي قد تنتج عن فقد البیانات المسجلة.

عند استخدام حامل ثالثي القوائم، تأكد من ثباتھ عند تركیب الكامیرا بھ.•
قد ال تتمكن من إخراج البطاقة أو البطاریة، عند استخدام حامل ثالثي القوائم أو حامل أحادي القائم.•
عند تركیب الكامیرا أو فكھا، تأكد من عدم انحراف المسمار الملولب بالحامل ثالثي القوائم أو الحامل أحادي القائم. قد یتلف المسمار •

الملولب الموجود على الكامیرا، إذا قمت بتدویره بقوة زائدة. قد یحدث خدش أو تلف لجسم الكامیرا وملصق تعریف المواصفات أیًضا، 
عند تركیب الكامیرا على الحامل ثالثي القوائم أو الحامل أحادي القائم بشكل محكم للغایة.

عند استخدام ھذه الكامیرا مع عدسة ذات قطر كبیر، فقد تُالمس العدسة القاعدة اعتمادًا على الحامل ثالثي القوائم/أحادي القائم. وقد یؤدي •
ربط المسمار الملولب بشدة مع مالمسة العدسة للقاعدة إلى إتالف الكامیرا، أو العدسة. ولذلك، یوصى بتركیب مھایئ الحامل ثالثي 

اختیاري) قبل تركیب الحامل ثالثي القوائم/أحادي القائم.: DMW-TA1القوائم (
طالع تعلیمات التشغیل الخاصة بالحامل ثالثي القوائم أو الحامل أحادي القائم بعنایة.•

عند عدم استخدام الكامیرا لفترة زمنیة طویلة

حول بیانات الصور

الحوامل ثالثیة القوائم والحوامل أحادیة القائمحول 
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 أخرى.12
) بجسم الكامیرا، فال تحمل الكامیرا بواسطة حزام الكتف.كجم1إذا ركبت عدسة ثقیلة قابلة للتبدیل (تزید على ما یقرب من •
وامسك بالكامیرا والعدسة عند حملھما.

 السلكیةLANاستخدم الكامیرا كجھاز مزود بشبكة ∫
 السلكیة، تحقق من اتخاذ LANعند استخدام أنظمة أجھزة أو كمبیوتر تتطلب أمانًا أكثر موثوقیة من األجھزة المزودة بشبكة 

 ال تتحمل أي مسؤولیة تجاه أي Panasonicإجراءات مالئمة لتصمیمات األمان وعیوب األنظمة المستخدمة، علًما بأن شركة 
 السلكیة.LANضرر یقع عند استخدام الكامیرا لغرض آخر بخالف استخدامھا كجھاز مزود بشبكة 

مة لالستخدام افتراضیًا داخل البلدان التي تُباع فیھا الكامیراWi-Fiوظیفة ∫  مصمَّ
ة خطر من أن تنتھك الكامیرا قوانین الموجات الالسلكیة، إذا ما اُستخدمت في بلدان أخرى غیر تلك التي تُباع فیھا؛ وعلیھ ال  ثَمَّ

 مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي انتھاكات.Panasonicتعد شركة 

ة خطر من احتمال اعتراض البیانات المرسلة والمستلمة عبر الموجات الالسلكیة∫ ثَمَّ
یرجى مالحظة أنھ ثَمَّة خطر من احتمالیة اعتراض البیانات المرسلة والمستلمة عبر الموجات الالسلكیة من قِبل طرف آخر.

ال تستخدم الكامیرا في المناطق التي بھا مجاالت مغناطیسیة أو كھرباء ساكنة أو تداخل∫
ال تستخدم الكامیرا في المناطق التي بھا مجاالت مغناطیسیة أو كھرباء ساكنة أو تداخل، كما ھو الحال بالقرب من أفران المیكروویف. •

وقد یتسبب ذلك في انقطاع الموجات الالسلكیة.
قد یتسبب استخدام الكامیرا بالقرب من أجھزة، كأفران المیكروویف أو الھواتف الالسلكیة التي تستخدم نطاق موجات السلكیة بتردد •

 جیجا ھرتز في انخفاض مستوى األداء في كال الجھازین.2.4

ال تتصل بشبكة السلكیة غیر مصّرح لك باستخدامھا∫
 المزودة بھا، سیجري تلقائیًا الوصول إلى الشبكات الالسلكیة. وعند حدوث ذلك، قد تُعرض Wi-Fiعندما تستخدم الكامیرا وظیفة 

)، ومع ذلك ال تحاول االتصال بھا؛ فقد تعتبر ھذه المحاولة وصوالً ¢SSIDالشبكات الالسلكیة غیر المصّرح لك باستخدامھا (
غیر مصّرح بھ.

 متطابقًا بین كال SSID السلكي. وإذا كان معّرف LAN إلى االسم المستخدم في تعریف شبكة ما عبر اتصال SSIDیشیر معّرف ¢
الجھازین، فمن الممكن إجراء عملیة اإلرسال.

حول حزام الكتف

Wi-Fiوظیفة 
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. أخرى12
 نظاًما یتیح تبادل العدسات فیما بین الكامیرات الرقمیة G MICRO SYSTEMیمثل •
.Micro Four Thirds System استنادًا إلى معیار LUMIXمن طراز 

 عالمتین Micro Four Thirds وشعار  ™Micro Four Thirdsتمثل عالمة •
 في الیابان Olympus Corporationتجاریتین أو عالمتین تجاریتین مسجلتین  لشركة 

والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي وبلدان أخرى.
 عالمتین تجاریتین أو عالمتین Four Thirds وشعار   ™Four Thirdsتمثل عالمة •

 في الیابان والوالیات المتحدة Olympus Corporationتجاریتین مسجلتین  لشركة 
واالتحاد األوروبي وبلدان أخرى.

.SD-3C, LLC عالمة تجاریة لشركة SDXCیمثل شعار •
 HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMIالمصطلحات •

 عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لشركة HDMIوشعار 
HDMI Licensing, LLC.في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أخرى 

" وشعار AVCHD Progressive" و"AVCHDیعتبر اسم "•
"AVCHD Progressive عالمات تجاریة لشركة "Panasonic Corporation 

.Sony Corporationوشركة 
.Dolby المزدوج تمثل عالمات تجاریة لمعامل D ورمز Dolby Audio،Dolbyإن •
•HDAVI Control™  عبارة عن عالمة تجاریة لشركة 

Panasonic Corporation.
 بالوالیات المتحدة و/أو البلدان األخرى.Adobe Systems Incorporated عالمة تجاریة مسجلة شركة Adobeتعد •
 في الوالیات المتحدة و/أو بلدان أخرى.Intel Corporation عالمة تجاریة لشركة Pentiumتعد •
 بالوالیات المتحدة و/أو البلدان Microsoft Corporation عالمة تجاریة مسجلة، أو عالمة تجاریة لشركة Windowsتعد •

األخرى.
  في الوالیات المتحدة وبلدان أخرى.Apple Inc عالمات تجاریة لشركة .Mac OS وMac وiMovieیعتبر •
  مسجلة في الوالیات المتحدة وبلدان Apple Inc عالمات تجاریة لشركة .iPod touch وiPod وiPhone وiPadتعتبر •

أخرى.
Appتعد • Store عالمة خدمة لشركة Apple Inc. .
Google وAndroidإن • Play عالمتان تجاریتان أو عالمتان تجاریتان مسجلتان لشركة Google Inc. .
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 عالمتین تجاریتین أو QuickTime وشعار QuickTimeیعتبر اسم •
، تم استخدامھما بترخیص  .Apple Incعالمتین تجاریتین مسجلتین لشركة 

من الشركة.
 عالمات تجاریة Bluetooth®تعد العالمة النصیة والشعارات الرمزیة لتقنیة •

، ویتعین علي شركة  .Bluetooth SIG, Inc مسجلة مملوكة لشركة 
Panasonic Corporation استخدام تلك العالمات من قِبَل بموجب 

ترخیص. تؤول ملكیة العالمات واألسماء التجاریة األخرى إلى مالكیھا ذوي 
الصلة.

 عالمة اعتماد لشركة Wi-Fi CERTIFIEDیعد شعار ™•
®Wi-Fi Alliance.

 عالمة اعتماد لشركة Wi-Fi Protected Setupیمثل شعار ™•
®Wi-Fi Alliance.

•"®Wi-Fi عبارة عن عالمة تجاریة مسجلة لشركة "®Wi-Fi Alliance.
" WPA2" و"™WPA" و"™Wi-Fi Protected Setupتعد "™•

.Wi-Fi Alliance®عالمات تجاریة لشركة 
•DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are 

trademarks, service marks, or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance. 

" من إنتاج شركة DynaFontتستخدم ھذه الكامیرا مجموعة خطوط "•
DynaComware Corporation وتعتبر .DynaFont عالمة تجاریة 

. .DynaComware Taiwan Incمسجلة لشركة 
 عالمة تجاریة مسجلة لشركة QR Codeیمثل رمز •

DENSO WAVE INCORPORATED.
أما باقي أسماء األنظمة، وأسماء المنتجات األخرى الواردة في ھذه التعلیمات، •

فھي في العادة عبارة عن عالمات تجاریة مسجلة، أو عالمات تجاریة للشركات 
المصنعة التي طورت ھذا النظام أو ذاك المنتج.

 من أجل االستعمال الشخصي للمستھلكین أو غیره AVCلقد تم ترخیص ھذا المنتج وفقاً لمجموعة الرخص الخاصة ببراءات االختراع 
 القیاسیة AVC) لكي یتمكنوا من تشفیر منتجات الفیدیو تبعا لمواصفات iمن االستعماالت التي ال یُتَحصل في مقابلھا على أجر، وذلك (

")AVC Video) و/أو ("ii لكي یتمكنوا أیًضا من فك التشفیر لمنتجات الفیدیو (AVC التي قام بتشفیرھا أي مستھلك عند االستخدام 
. AVCالشخصي و/أو قد تم الحصول علیھا من شركة لتزوید منتجات الفیدیو حیث أنھ مرخص (مسموح) لھا التوزیع لمنتجات الفیدیو 

وبالرغم من ھذا، فإّن أي ترخیص لن یتضمن أو یُمنح ألي نوع مختلف من االستعمال. یمكن الحصول على المزید من المعلومات من 
MPEG LA, L.L.C.  تفضل بزیارة موقع http://www.mpegla.com



تم تحديث البرنامج الثابت∫
تم توفير تحديث للبرنامج الثابت لتحسين إمكانيات الكاميرا وإلضافة وظائف.

تصف األقسام التالية الوظائف التي تمت إضافتها أو تعديلها.
".تعليمات التشغيل للمميزات المتقدمةراجع أيضاً "

.[إعداد] من قائمة [عرض النسخة]للتحقق من إصدار البرنامج الثابت للكاميرا، حدد •
لمعرفة أحدث المعلومات الخاصة بالبرنامج الثابت، أو لتنزيل/تحديث البرنامج الثابت، يرجى زيارة الموقع التالي:•

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 
(االنجليزية فقط)

تحديث البرنامج الثابت

".تعليمات التشغيل للمميزات المتقدمةانقر هنا لالنتقال إلى صفحة الغالف الخاصة بـ"



المحتويات

قبل االستخدام
F-5............................................................................................حول التطبيقات/البرامج• 
F-5.....................................................................................حول قوائم الوظائف اإلضافية• 

 من البرنامج الثابت1.1إصدار 
F-6.......................................................................................................إضافة وظائف جديدة

 بت [جودة التسجيل] في حالة ضبط 10 /4:2:2 بتنسيق FHDتجري إضافة صور متحركة • 
MOV[.......................................................F-6] أو [MP4 (LPCM)[صيغة التسجيل] على [

F-7.................)] بقائمة [فيلم مبتكر]4:3إلى [متغير(10 /4:2:2جرت إضافة صور متحركة ذات تنسيق • 
األوقات التقريبية المتاحة للتسجيل مع إعدادات الصور المتحركة المضافة بواسطة هذا التحديث للبرنامج • 

F-8...............................................................................................................الثابت
" إلى Panasonic Image Appالمعلومات المتعلقة بتحديث تطبيق الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي "• 

F-8......................................................................................................أحدث إصدار

 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
MOV[...........F-9] و[MP4 (LPCM) إلى [ALL-Intraأُضيفت إعدادات تدعم الصورة المتحركة ذات تنسيق 

 إلى ALL-Intraجرت إضافة إعدادات تدعم نمط تشويه الصورة الفائق الدقة والصورة المتحركة ذات تنسيق 
F-11.............................................................................................................)]4:3[متغير(

HLG..............................................................F-12 بتنسيق HDRيمكن اآلن تسجيل صور متحركة 
F-12..........................................] إلى [إسلوب الصورة]Hybrid Log Gammaجرت إضافة [• 
F-13.............] إلى تنسيق [صيغة التسجيل] بقائمة [صور متحركة]MP4 HEVCجرت إضافة عنصر [• 
HDR........................................F-14جرت إضافة عنصر قائمة لتحويل النطاق الديناميكي لصور • 

األوقات التقريبية المتاحة للتسجيل مع إعدادات الصور المتحركة المضافة بواسطة هذا التحديث للبرنامج 
F-15......................................................................................................................الثابت

USB...................................F-16يمكن اآلن التحكم في الكاميرا عن طريق جهاز كمبيوتر متصل عبر منفذ 
LUMIX Tether"............................................................F-16برنامج التحكم في الكاميرا "• 
F-16............................] بقائمة [إعداد]USB] إلى تنسيق [نمط PC(Tether)جرت إضافة عنصر [• 

6K....................................................F-17يمكن اآلن استخدام التسجيل المتكرر لتسجيل صور ذات دقة 
F-17.................................................................... على الهدفAFيمكن اآلن تحديد موضع قفل تتبع 

Wi-Fi/ Bluetooth...............................................................................F-18التغيير إلى وظيفة  
F-18........................... فقطBluetoothيمكن اآلن تشغيل زر الغالق بواسطة هاتف ذكي عبر اتصال • 
F-18......................................................يمكن اآلن إعادة إرسال الملفات بواسطة [النقل التلقائي]• 
F-18.................................................قد جرى تغيير طريقة عرض بعض األيقونات على الكاميرا• 
F-2



المحتويات
F-19...................................................................................الوظائف األخرى التي جرت إضافتها
F-19.........................................................................................[عرض صورة متغيرة]• 
F-19..........................................................................................................[موازن]• 
F-20...................................................................................[حركة دائرية إلطار التركيز]• 
AF[..............................................................................................F-20[عرض نطاق • 
Fn[..................................................................................................F-20[ضبط زر • 
F-21...................................................................................................[ضبط القرص]• 
F-21...............................................................................................[إعداد قفل العملية]• 
F-21.....................................................................................[الخطوط اإلرشادية للفيديو]• 
F-22............................................................................... مع توفير الطاقة]LVF[تصوير • 

 من البرنامج الثابت2.2إصدار 
F-23.....................................................................................................إضافة وظائف جديدة

F-23.......................................... للعدسة] إلى قائمة [مخصص]Fnجرت إضافة عنصر [ضبط زر • 

 من البرنامج الثابت2.3إصدار 
F-24.....................................................................................................إضافة وظائف جديدة

F-24....................] إلى تنسيق [إسلوب الصورة] بقائمة [تسجيل]D.أحادية اللون Lجرى إضافة عنصر [• 
جرى إضافة تأثير [تأثير السفع الرملي] الخاص بتعديل جودة الصورة إلى [إسلوب الصورة] في قائمة • 

F-24..........................................................................................................[تسجيل]
F-25...........................................] إلى قائمة [مخصص]Live Viewجرت إضافة عنصر [تعزيز • 
F-25.......................................................جرت إضافة عنصر [الوضع الليلي] إلى قائمة [إعداد]• 
F-25......................................جرت إضافة عنصر [قفل حلقة التركيز البؤري] إلى قائمة [مخصص]• 
F-26...................................... زر] إلى قائمة [مخصص] .WB/ISO/Expoجرت إضافة عنصر [ • 
F-26............................................جرى إضافة [القرص] إلى [إعداد قفل العملية] بقائمة [مخصص]• 
F-26.................................جرت إضافة عنصر [مؤشر الطاقة / االتصال الالسلكي] إلى قائمة [إعداد]• 

F-27...............................................تعزيز سهولة التشغيل / إضافات /تعديالت أخرى مخصصة للوظائف
] ضمن V-Log L] ووظيفة [709جرى إضافة أنماط التسجيل المخصصة لوظيفة [إعجاب • 

F-27................................................................................................[إسلوب الصورة]
F-27................] متاحتان اآلن عند العرضLUT HDMI] ووظيفة [عرض LUTوظيفة [عرض شاشة • 
F-27..........................................العناصر القابلة للتخصيص إلى أزرار الوظائف التي تمت إضافتها• 
F-28........................... عليهاRAWاآلن يمكن اختيار الصور ضمن مجموعة واحدة إلجراء المعالجة • 
F-28...................................جرى إضافة [يتم العودة من وضع السكون] إلى [بلوتوث] بقائمة [إعداد]• 
F-28.....................................................................................جرى تعديل إشارة البطارية• 
20t...........................................................F-28 مكبًّرا لنحو MFاآلن يمكن عرض مساعدة • 
F-3



المحتويات
 من البرنامج الثابت2.5إصدار 
F-29.....................................................................................................إضافة وظائف جديدة

F-29................................................تمت إضافة [مقدار زيادة حلقة الفتحة] إلى القائمة [مخصص]• 
F-29...................................................تمت إضافة [زر الفيديو (عن بعد)] إلى القائمة [مخصص]• 

 من البرنامج الثابت2.6إصدار 
F-30......................................................................اإلضافات/التغييرات على وظيفة التركيز التلقائي

F-30.................] بقائمة [مخصص]AF/AE] إلى [قفل AF-ON Far] و[AF-ON Nearتم إضافة [• 
F-30.............................] إلى [الذروة] بقائمة [مخصص]AFSتم إضافة [العرض أثناء النمط البؤري • 
F-31.................................] بقائمة [صور متحركة]AF] إلى [تركيز متواصل MODE2تم إضافة [• 

F-32............................................................................اإلضافات/التعديالت على الوظائف األخرى
F-32..............................................................] إلى توازن الضوء األبيضAWBwتم إضافة [• 
F-32.....................تم إضافة [تظليل مركزي] إلى [نمط قياس السطوع] بقائمة [تسجيل]/[صور متحركة]• 
F-32.......................................................تم إضافة [ضبط إمالة التعريض] إلى قائمة [مخصص]• 
F-33........] إلى [المدة المستغرقة (صورة)] ضمن [مراجعة تلقائية] بقائمة [مخصص]0.5SECتم إضافة [• 
F-33............................................................ متاح اآلن في نمط التعرض للضوء يدويًاAEقفل • 
F-33.......................................] بقائمة [مخصص]Live View] إلى [تعزيز MODE1تم إضافة [• 
F-33..........................................الوظائف القابلة للتخصيص إلى أزرار الوظائف التي تمت إضافتها• 
F-4



قبل االستخدام

عندما تقوم بتحديث البرنامج الثابت للكاميرا، استخدم أحدث إصدار من التطبيق لهاتفك الذكي أو البرنامج لجهاز الكمبيوتر 
الخاص بك.

"Image App"
قم بتثبيت التطبيق أو تحديثه على هاتفك الذكي.•

"PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE"
استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزيل البرنامج وتثبيته:•

<إذا كنت تستخدم البرنامج بالفعل>
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe_up.html

(االنجليزية فقط)

<في حالة تثبيت البرنامج ألول مرة>
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html

(االنجليزية فقط)

"LUMIX Tether"
استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزيل البرنامج وتثبيته:•

https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
(االنجليزية فقط)

اختياري).: DMW-SFU1تصبح القوائم التالية متاحة بعد تفعيل الوظائف اإلضافية عن طريق استخدام مفتاح ترقية البرنامج (

حول التطبيقات/البرامج

حول قوائم الوظائف اإلضافية

]V-LogL[مساعدة عرض [فيلم مبتكر]

]HDMI[إخراج التسجيل  في ]LUT HDMI[عرض [صور متحركة]

]V-LogL[مساعدة عرض )[الشاشة / العرض] ([مخصص]

]TV[توصيل شاشة  في ]LUT HDMI[عرض [إعداد]

]LUT[عرض شاشة [عرض]
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 من البرنامج الثابت1.1إصدار 

 [جودة التسجيل]، يمكنك اآلن اختيار العناصر التالية في ]MOV[ أو ]MP4 (LPCM)[ على [صيغة التسجيل]في حالة ضبط 
.[صور متحركة]بقائمة 

 في نمط التحكم اإلبداعي، يتعذر عليك اختيار العناصر المستخدمة في الصور المتحركة ذات [صور مصغرة]عندما يجري اختيار •
بت.10 /4:2:2تنسيق 

إضافة وظائف جديدة

 على [صيغة التسجيل] في حالة ضبط [جودة التسجيل] بت 10 /4:2:2 بتنسيق FHDتجري إضافة صور متحركة 
]MP4 (LPCM)[ أو ]MOV[

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]FHD/10bit/100M/60p[

 هرتز59.94
)NTSC(

1920 k 108059.94p100 ميجابت 
 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية

]FHD/10bit/100M/30p[1920 k 108029.97p100 ميجابت 
 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية

]FHD/10bit/100M/24p[1920 k 108023.98p100 ميجابت 
 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية

]FHD/10bit/100M/50p[
 هرتز50.00

)PAL(

1920 k 108050.00p100 ميجابت 
 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية

]FHD/10bit/100M/25p[1920 k 108025.00p100 ميجابت 
 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية

]FHD/10bit/100M/24p[24.00هرتز 
)CINEMA(1920 k 108024.00p100 ميجابت 

 طويلGOPبت10 /4:2:2في الثانية
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 من البرنامج الثابت1.1إصدار 
.[فيلم مبتكر] بقائمة )]4:3[متغير(يتنسى لك اآلن اختيار العناصر التالية ضمن 
 متاحة فقط عندما تكون الكاميرا مضبوطة على نمط الفيلم اإلبداعي.)]4:3[متغير(وظيفة •

 بت10 /4:2:2مالحظات حول الصور المتحركة ذات تنسيق ∫
 بت مخصصة للتحرير على جهاز كمبيوتر مستخدم إلنتاج الفيديو. وهكذا تكون هذه الصور 10 /4:2:2الصورة المتحركة ذات تنسيق •

.Panasonicغير مدعومة بواسطة أجهزة التلفزيون والمسجالت والمشغالت من إنتاج شركة 
 بت من نظام 64، يلزم توفر إصدار "PHOTOfunSTUDIO"بت مع برنامج 10 /4:2:2الستخدام صور متحركة ذات تنسيق •

Windowsالتشغيل  7/ Windows 8.1/ Windows ، فضالً عن جهاز كمبيوتر فائق األداء. راجع تعليمات التشغيل لحزمة 10
) للتشغيل في بيئة أخرى.PDF (ملف "PHOTOfunSTUDIO"البرامج 

[فيلم مبتكر] بقائمة )]4:3[متغير(إلى 10 /4:2:2جرت إضافة صور متحركة ذات تنسيق 

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]4K/A/150M/30p[
 هرتز59.94

)NTSC(

3328 k  2496 29.97p150 ميجابت في 
 طويلGOPبت10/ 4:2:2الثانية

]4K/A/150M/24p[3328 k  2496 23.98p150 ميجابت في 
 طويلGOPبت10 /4:2:2الثانية

]4K/A/150M/25p[50.00هرتز 
)PAL(3328 k  2496 25.00p150 ميجابت في 

 طويلGOPبت10 /4:2:2الثانية

]4K/A/150M/24p[24.00هرتز 
)CINEMA(3328 k  2496 24.00p150 ميجابت في 

 طويلGOPبت10 /4:2:2الثانية
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 من البرنامج الثابت1.1إصدار 
يمثل الوقت المتاح للتسجيل إجمالي الوقت المستغرق في تسجيل جميع الصور المتحركة.•
 second" فهو اختصار لكلمة s (دقيقة)، أما حرف "minute" اختصاًرا لكلمة m (ساعة)، و"hour" اختصاًرا لكلمة hيعد حرف "•

(ثانية).

سيجري تسجيل ملف الصور المتحركة وعرضه علي هيئة ملفات منفصلة في الحاالت التالية. (يمكنك مواصلة التسجيل دون انقطاع.)•
 جيجابايت4: في حالة زيادة حجم الملف عن SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
 دقائق، أو عند زيادة حجم الملف عن 4 ساعات و3: في حالة تجاوز وقت التسجيل المتواصل SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة –

جيجابايت96

 إلى آخر إصدار."Image App"عند تحديث البرنامج الثابت للكاميرا، يتعين أيًضا تحديث تطبيق 
 إلى أحدث إصدار باستخدام الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي لديك."Image App"حدِّث تطبيق •

األوقات التقريبية المتاحة للتسجيل مع إعدادات الصور المتحركة المضافة بواسطة هذا التحديث للبرنامج الثابت

جيجابايت128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت16تردد النظام[جودة التسجيل]
]FHD/10bit/100M/60p[
]FHD/10bit/100M/30p[
]FHD/10bit/100M/24p[59.94هرتز 

)NTSC(

19m00s40m00s1h20m2h45m

]4K/A/150M/30p[
]4K/A/150M/24p[12m00s27m00s56m00s1h50m

]FHD/10bit/100M/50p[
]FHD/10bit/100M/25p[50.00هرتز 

)PAL(
19m00s40m00s1h20m2h45m

]4K/A/150M/25p[12m00s27m00s56m00s1h50m
]FHD/10bit/100M/24p[24.00هرتز 

)CINEMA(
19m00s40m00s1h20m2h45m

]4K/A/150M/24p[12m00s27m00s56m00s1h50m

 إلى أحدث إصدار"Panasonic Image App"المعلومات المتعلقة بتحديث تطبيق الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي 
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 

 [جودة التسجيل]، يمكنك اآلن اختيار العناصر التالية في ]MOV[ أو ]MP4 (LPCM)[ على [صيغة التسجيل]في حالة ضبط 
.[صور متحركة]بقائمة 

]MOV[ و]MP4 (LPCM)[ إلى ALL-Intraأُضيفت إعدادات تدعم الصورة المتحركة ذات تنسيق 

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]C4K/ALL-I/400M/24p[

 هرتز59.94
)NTSC(

2160k409623.98p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]4K/ALL-I/400M/30p[2160k384029.97p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]4K/ALL-I/400M/24p[2160k384023.98p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/60p[1080k192059.94p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/30p[1080k192029.97p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/24p[1080k192023.98p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]4K/ALL-I/400M/25p[

 هرتز50.00
)PAL(

2160k384025.00p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/50p[1080k192050.00p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/25p[1080k192025.00p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]C4K/ALL-I/400M/24p[

 هرتز24.00
)CINEMA(

2160k409624.00p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]4K/ALL-I/400M/24p[2160k384024.00p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]FHD/ALL-I/200M/24p[1080k192024.00p200 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
]، وتتوقف عن التسجيل لتوفير الحماية الذاتية. فانتظر اعتمادًا على ظروف التسجيل والبطاقة المستخدمة، قد تعرض الكاميرا [•
ريثما تنخفض درجة حرارة الكاميرا.

 ضمن [نسخ احتياطي للتسجيل] باستخدام إعداد C4K/4K ALL-Intraال يمكنك تسجيل صور متحركة ذات تنسيق •
 أو أعلى في أّيٍ من فتحتي Video Speed Class 60 في حالة عدم إدخال بطاقة ذات فئة سرعة فيديو مقدرة [وظيفة ضعف الفتحة]

البطاقة.
" إلى طريقة ضغط البيانات التي يجري فيها ضغط كل إطار على حدة. ومع أن حجم الملفات للصور المتحركة ALL-Intraيشير "•

المسجلة بهذه الطريقة يصير كبيًرا، إال أن هذه الطريقة تحول دون فقدان جودة الصورة؛ ألن عملية التحرير ال تتطلب إعادة الترميز.
 في نمط التحكم اإلبداعي، يتعذر عليك اختيار العناصر المستخدمة في الصور المتحركة ذات دقة [صور مصغرة]عندما يجري اختيار •

ALL-Intra.
 متاًحا.[تسجيل متتابع (فيديو)]، فلن يصبح إعداد ALL-Intraإذا اخترت إعدادًا يدعم صورة متحركة ذات تنسيق •
 مخصصة للتحرير على جهاز كمبيوتر مستخدم إلنتاج الفيديو. وهكذا تكون هذه الصور ALL-Intraالصورة المتحركة ذات تنسيق •

.Panasonicغير مدعومة بواسطة أجهزة التلفزيون والمسجالت والمشغالت من إنتاج شركة 
، عليك بتحديث البرنامج بأحدث إصدار متاح. يتطلب "PHOTOfunSTUDIO"لتشغيل العرض أو التحرير بواسطة برنامج •

Windowsالعرض والتشغيل إجراء تحرير لنظام التشغيل  10/Windows 8.1/Windows  بت، وبيئة كمبيوتر 64 إصدار 7
) للتشغيل في بيئة أخرى.PDF (ملف "PHOTOfunSTUDIO"شخصي فائق األداء. راجع تعليمات التشغيل لحزمة البرامج 

 أو أعلى لتسجيل صور Video Speed Class 60استخدم بطاقة ذات فئة سرعة فيديو مقدرة •
 ميجابت في الثانية). وقد جرى تأكيد التشغيل بواسطة C4K/4K ALL-Intra) 400متحركة ذات 

.Video Speed Class 90 ذات سرعة فئة سرعة فيديو مقدرة Panasonicبطاقة 

مثال للملصق
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
.[فيلم مبتكر] بقائمة )]4:3[متغير(يتنسى لك اآلن اختيار العناصر التالية ضمن 
. 4:3يعمل "وضع تشويه الصورة الفائق الدقة" على تسجيل صورة متحركة ذات نسبة أبعاد مالئمة لعدسة تشويه الصورة؛ أال وهي 1¢

 k 3,000 (أفقي)6,000 (تقريبًا 6Kويعادل حجم الصور الفعال لهذا النمط عدد وحدات البكسل الناتجة عن صور ذات تنسيق 
 ميجابكسل تقريبًا).18(رأسي)) (

. ولتحويل مشهد مصور إلى نسبة أبعاد )]4:3[متغير( إلجراء تسجيل 4:3 يدعم نسبة أبعاد 2kاستخدم عدسة صور مشوهة األبعاد •
سينمائية مالئمة للعرض، يلزم توفر برنامج وجهاز متوافقين.

.1.33k في حالة استخدام عدسة صور مشوهة األبعاد ]OFF[اختر •

وضع تشويه الصور الفائق الدقة2¢

]، وتتوقف عن التسجيل لتوفير الحماية الذاتية. فانتظر اعتمادًا على ظروف التسجيل والبطاقة المستخدمة، قد تعرض الكاميرا [•
ريثما تنخفض درجة حرارة الكاميرا.

 في [وظيفة ضعف الفتحة] ضمن [نسخ احتياطي للتسجيل] باستخدام إعداد ALL-Intraال يمكنك تسجيل صور متحركة ذات تنسيق •
 أو أعلى في أّيٍ من فتحتي البطاقة.Video Speed Class 60حالة عدم إدخال بطاقة ذات فئة سرعة فيديو مقدرة 

 متاحة فقط عندما تكون الكاميرا مضبوطة على نمط الفيلم اإلبداعي.)]4:3[متغير(وظيفة •
يسجل وضع تشويه الصور الفائق الدقة صورة متحركة متوافقة مع معاير انضغاط فيديو مصمم لتحقيق معدل انضغاط فيديو أعلى •

)HEVC/H.265 لعرض صور متحركة مسجلة بهذا الوضع على جهاز آخر بخالف هذه الكاميرا، ستحتاج لجهاز عرض يدعم .(
HEVC/H.265.

وضع تشويه الصور الفائق الدقة:•
 فقط.[صيغة التسجيل] ضمن تنسيق ]MP4 (LPCM)[يتسنى لك إجراء التسجيل بواسطة إعداد –
 غير متاحة.[موازنة إلكترونية (فيديو)] و[زوم رقمي] و[محول تبعيد ممتد]إعدادات –
] في حاالت أخرى.4K أثناء التسجيل. إال أنه سيجري اإلخراج بدقة [HDMIال يمكن استخدام خرج –

 متاًحا.[تسجيل متتابع (فيديو)]، فلن يصبح إعداد ALL-Intraإذا اخترت إعدادًا يدعم صورة متحركة ذات تنسيق •

 والصورة المتحركة ذات تنسيق جرت إضافة إعدادات تدعم نمط تشويه الصورة الفائق الدقة
ALL-Intra 4:3[متغير( إلى[(

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر

]6K/A/200M/30p [2¢

 هرتز59.94
)NTSC(

3744k499229.97p200 ميجابت في 
 طويلGOPبت10/4:2:0الثانية

]6K/A/200M/24p [2¢3744k499223.98p200 ميجابت في 
 طويلGOPبت10/4:2:0الثانية

]4K/A/400M/30p[2496k332829.97p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]4K/A/400M/24p[2496k332823.98p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]6K/A/200M/25p [2¢

 هرتز50.00
)PAL(

3744k499225.00p200 ميجابت في 
 طويلGOPبت10/4:2:0الثانية

]4K/A/400M/25p[2496k332825.00p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

]6K/A/200M/24p[ 2¢

 هرتز24.00
)CINEMA(

3744k499224.00p200 ميجابت في 
 طويلGOPبت10/4:2:0الثانية

]4K/A/400M/24p[2496k332824.00p400 ميجابت في 
ALL-Intraبت10/4:2:2الثانية

 أو أعلى لتسجيل صور متحركة ذات Video Speed Class 60استخدم بطاقة ذات سرعة •
ALL-Intra) 400 ميجابت في الثانية). وقد جرى تأكيد التشغيل بواسطة بطاقة Panasonic ذات 

.Video Speed Class 90سرعة فئة سرعة فيديو مقدرة 

مثال للملصق

¢ 1
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 (جاما السجل الهجين) مدعوًما اآلن. وبواسطة HLG (النطاق الديناميكي العالي) بتنسيق HDRأصبح تسجيل صور متحركة 
هذا التسجيل، يتسنى لك تسجيل صور متحركة عرضة للتعرض المفرط للضوء ذات ألوان أكثر طبيعية من التنسيقات التقليدية.

•"HLG عبارة عن تنسيق فيديو "HDR موحد يعمل على تحويل النطاق الديناميكي لبيانات الصورة ذات اإلضاءة العالية وتوسيعه على 
جهاز مدعوم.

.HLGالشاشة ومحدد المنظر بالكاميرا غير مهيأين لعرض الصور بتنسيق •
.HLG أكثر إعتاًما على األجهزة التي ال تدعم تنسيق HDRتبدو صور •

.]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة] عن طريق ضبط HLG بتنسيق HDRيمكنك تسجيل صور متحركة 

].اضبط قرص تحديد النمط على [1
 متاحة فقط عندما تكون الكاميرا مضبوطة على نمط الفيلم اإلبداعي.]Hybrid Log Gamma[وظيفة •

.]Hybrid Log Gamma[اختر عنصًرا يدعم إعداد 2

.]Hybrid Log Gamma[ وظيفة ]MP4[ و]AVCHD[ال يدعم تنسيق •
. في ]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة]، يجري ضبط ]MP4 HEVC[ على [صيغة التسجيل]عند ضبط •

 فصاعدًا.3هذه الحالة، ال يتعين عليك اتباع اإلجراء بدًءا من الخطوة 

.4:2:0 بت 8 غير متاحة لصورة متحركة ]Hybrid Log Gamma[وظيفة •
 على الشاشة. متاح]HLG[ على هيئة ]Hybrid Log Gamma[يُشار إلى العناصر المتاحة للتسجيل بواسطة •

اختر القائمة.3

].MENU/SET، ثم اضغط على زر []Hybrid Log Gamma[ الختيار 2/1اضغط على 4
] على شاشة التسجيل.يجري عرض [•

، حدد اإلعدادات التالية أوالً، ثم اختر HDMI) عبر 4K/50p) 4K/60p بتنسيق  HDRإلخراج صور •
]Hybrid Log Gamma[.

]MOV[ أو ]MP4 (LPCM)[: [صيغة التسجيل]–
[4K/8bit/150M/60p] ([4K/8bit/150M/50p]): [جودة التسجيل]–
]HDMI[] :4:2:2 10bit[إخراج التسجيل ) في  بت]4K/50p[وضع  ( بت]4K/60p[وضع –

]Hybrid Log Gamma[حول وظيفة ∫

HLG بتنسيق HDRيمكن اآلن تسجيل صور متحركة 

[إسلوب الصورة] إلى ]Hybrid Log Gamma[جرت إضافة 

[صيغة التسجيل] > [صور متحركة] >

[جودة التسجيل] > [صور متحركة] >

[إسلوب الصورة] > [صور متحركة] >

ال يمكن ضبط إعدادات جودة الصورة التالية.•
[تباين]–

كما يجري ضبط اإلعدادات التالية.•
]64s940: [[مستوى اإلضاءة]–
] (قياسي): [[ظل عالمة التظليل]–

]OFF[: [ديناميكي ذكي]–

].ISO400 على [ISOسيجري ضبط الحد األدنى لدرجة الحساسية للضوء •

MENU

MENU

MENU
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 متوافق مع إعداد Panasonic على جهاز تلفزيون ]MP4 HEVC[يمكنك عرض صور متحركة مسجلة بواسطة 
4K/HDR تنسيق) HLG.(

 صوًرا متحركة متوافقة مع معيار انضغاط فيديو مصمم لتحقيق معدل انضغاط فيديو ]MP4 HEVC[تسجل الكاميرا بواسطة 
).HEVC/H.265أعلى (

.HEVC/H.265 لعرض صور متحركة مسجلة بهذا الوضع على جهاز آخر بخالف هذه الكاميرا، ستحتاج لجهاز عرض يدعم •
]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة]يجري ضبط •
 التالية.[جودة التسجيل]يجري ضبط إعدادات •

لتسجيل صور متحركة على بطاقة، استخدم بطاقة تدعم أحد تصنيفات السرعة التالية.•

.]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام] متاح فقط في حالة ضبط ]MP4 HEVC[اإلعداد •
.]MP4 HEVC[ متاًحا في حالة ضبط [إعدادات الفلتر]ال يكون إعداد •
، عليك بتحديث البرنامج بأحدث إصدار متاح. يتطلب "PHOTOfunSTUDIO"لتشغيل العرض أو التحرير بواسطة برنامج •

Windowsالعرض والتشغيل إجراء تحرير لنظام التشغيل  10/Windows 8.1/Windows  بت، وبيئة كمبيوتر 64 إصدار 7
) للتشغيل في بيئة أخرى.PDF (ملف "PHOTOfunSTUDIO"شخصي فائق األداء. راجع تعليمات التشغيل لحزمة البرامج 

[صور متحركة] بقائمة [صيغة التسجيل] إلى تنسيق ]MP4 HEVC[جرت إضافة عنصر 

ضغط الصورة/بتYUVمعدل البتمعدل اإلطاراتالحجمتردد النظامالعنصر
]4K/72M/30p[59.94هرتز 

)NTSC(
2160k384029.97p72بت10/4:2:0 ميجابت في الثانيةGOPطويل 

]4K/72M/24p[2160k384023.98p72بت10/4:2:0 ميجابت في الثانيةGOPطويل 

]4K/72M/25p[50.00هرتز 
)PAL(2160k384025.00p72بت10/4:2:0 ميجابت في الثانيةGOPطويل 

مثال للملصقفئة السرعةمثال للملصقفئة السرعة

Classالفئة   UHS Speedفئة السرعة 10
Class 1أو أعلى 
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 على HDR ذات درجة إضاءة طبيعية على شاشة الكاميرا، أو إخراج صور HDRاستخدم عنصر القائمة هذا لعرض صور 
.HDMI) عبر منفذ HLG (تنسيق HDRجهاز غير متوافق مع نطاق 

]HLG[مساعد عرض ∫
 لعرضها على الشاشة/محدد المنظر للكاميرا.HDRيعمل هذا العنصر على تحويل النطاق الديناميكي لصور 

.]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة] فقط في حالة ضبط [فيلم مبتكر]هذه اإلعدادات متاحة في قائمة •
HLGمالحظات متعلقة بوظيفة مساعدة عرض 

عندما تكون الكاميرا في وضع العرض، سيجري تنفيذ هذه الوظيفة على الصور المتحركة المسجلة بواسطة •
]Hybrid Log Gamma[.فقط 
ال يجري تطبيق التأثيرات على الصور المتحركة المحفوظة على البطاقة.•
 على الشاشة. وفي حالة عدم ضبط الوظيفة على ]MODE2[ أو ]MODE1[، يُعَرض HDRأثناء تحويل النطاق الديناميكي لصور •

.]HLG[تحويل الصور، يجري عرض 

] HLG (HDMI)[مساعد عرض  ∫
.HDMI إلخراجها عبر منفذ HDRيعمل هذا العنصر على تحويل النطاق الديناميكي لصور 

.]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة] فقط في حالة ضبط [صور متحركة]هذه اإلعدادات متاحة في قائمة •
 للحصول على المعلومات األخرى ذات الصلة."HLG"مالحظات متعلقة بوظيفة مساعدة عرض راجع •

HDRجرت إضافة عنصر قائمة لتحويل النطاق الديناميكي لصور 

 ]HLG[مساعد عرض  > [فيلم مبتكر] >
]HLG[مساعد عرض  > [عرض] >

]MODE2[.تحويل الصور مع إعطاء األولوية لدرجة إضاءة األهداف الرئيسية

]MODE1[.تحويل الصور مع إعطاء األولوية لدرجة إضاءة المناطق المحيطة كالسماء

]OFF[ عرض صورHDR.دون تحويلها 

] HLG (HDMI)[مساعد عرض   > ]HDMI[إخراج التسجيل  > [صور متحركة] >
] HLG (HDMI)[مساعد عرض   >]TV[توصيل شاشة  > [إعداد]>

]AUTO[ يتيح هذا اإلعداد تحويل الصور قبل إخراجها عبر منفذHDMI مع تطبيق تأثير ]MODE2[ ويعمل إعداد التحويل هذا فقط في .
).HLG (تنسيق HDRحالة توصيل الكاميرا بجهاز غير متوافق مع نطاق 

]MODE2[ يتيح هذا اإلعداد تحويل الصور قبل إخراجها عبر منفذHDMI.مع منح األولوية لدرجة إضاءة األهداف الرئيسية 
]MODE1[ يتيح هذا اإلعداد تحويل الصور قبل إخراجها عبر منفذHDMI.مع إعطاء األولوية لدرجة إضاءة المناطق المحيطة كالسماء 

]OFF[ يتيح هذا اإلعداد إخراج صورHDR عبر منفذ HDMI.دون تحويلها 

MENU

MENU

MENU

MENU
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
يمثل الوقت المتاح للتسجيل إجمالي الوقت المستغرق في تسجيل جميع الصور المتحركة.•
 second" فهو اختصار لكلمة s (دقيقة)، أما حرف "minute" اختصاًرا لكلمة m (ساعة)، و"hour" اختصاًرا لكلمة hيعد حرف "•

(ثانية).
•]MP4 HEVC[

•]MP4 (LPCM)[ ،]MOV[

سيجري تسجيل ملف الصور المتحركة وعرضه علي هيئة ملفات منفصلة في الحاالت التالية. (يمكنك مواصلة التسجيل دون انقطاع.)•
 جيجابايت4: في حالة زيادة حجم الملف عن SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
 دقائق، أو عند زيادة حجم الملف عن 4 ساعات و3: في حالة تجاوز وقت التسجيل المتواصل SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة –

 جيجابايت96

األوقات التقريبية المتاحة للتسجيل مع إعدادات الصور المتحركة المضافة بواسطة هذا التحديث للبرنامج 
الثابت

سعة البطاقةتردد النظام[جودة التسجيل]
جيجابايت128 جيجابايت64 جيجابايت32 جيجابايت16

[4K/72M/24p]/[4K/72M/30p]59.94) هرتز NTSC(26m00s55m00s1h55m3h50m
]4K/72M/25p[50.00) هرتز PAL(26m00s55m00s1h55m3h50m

سعة البطاقةتردد النظام[جودة التسجيل]
جيجابايت128 جيجابايت64 جيجابايت32

[4K/ALL-I/400M/30p]/[C4K/ALL-I/400M/24p]
]4K/ALL-I/400M/24p[

[4K/A/400M/24p]/[4K/A/400M/30p]59.94هرتز 
)NTSC(

9m00s20m00s42m00s

[FHD/ALL-I/200M/30p]/[FHD/ALL-I/200M/60p]
]FHD/ALL-I/200M/24p[

]]6K/A/200M/24p]/[6K/A/200M/30p[
20m00s41m00s1h20m

[4K/A/400M/25p]/[4K/ALL-I/400M/25p]
 هرتز50.00

)PAL(

9m00s20m00s42m00s
[FHD/ALL-I/200M/25p]/[FHD/ALL-I/200M/50p]

]6K/A/200M/25p[20m00s41m00s1h20m

[4K/ALL-I/400M/24p]/[C4K/ALL-I/400M/24p]
]4K/A/400M/24p[24.00 هرتز 

)CINEMA(
9m00s20m00s42m00s

[6K/A/200M/24p]/[FHD/ALL-I/200M/24p]20m00s41m00s1h20m
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 بواسطة جهاز كمبيوتر. إذ يتيح لك تغيير اإلعدادات المتنوعة للكاميرا، Panasonicيُستَخدم هذا البرنامج للتحكم كاميرا رقمية 
وإجراء التسجيل البعيد، وحفظ التسجيل المسجلة عن بعد على جهاز الكمبيوتر.

استعرض الموقع التالي لتنزيل البرنامج وتثبيته.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html

بيئة التشغيل•

."LUMIX Tether"، راجع دليل التشغيل لبرنامج "LUMIX Tether"للحصول على تفاصيل حول كيفية استخدام برنامج •
لتنزيل البرنامج، يجب عليك توصيل جهاز الكمبيوتر باإلنترنت.•
قد يستغرق تنزيل البرنامج بعض الوقت تبعًا لبيئة االتصال.•

 وتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر، يمكنك التحكم في الكاميرا عن طريق البرنامج المدعوم.]PC(Tether)[باختيار 
تشغيل الكاميرا عن طريق جهاز كمبيوتر∫

االستعدادات:
 على الكمبيوتر. قم بتشغيل الكاميرا والكمبيوتر."LUMIX Tether"ثبِّت برنامج 

ل الكمبيوتر بالكاميرا بواسطة كابل التوصيل 1  (ملحق).USBوّصِ
 أخرى غير الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت توصيل •

].MENU/SET، ثم اضغط على زر []PC(Tether)[ الختيار 3/4اضغط على 2
 مقدًما، تتصل الكاميرا تلقائيًا بالكمبيوتر دون عرض شاشة [إعداد] في قائمة ]PC(Tether)[ على ]USB[نمط في حالة ضبط •

.]USB[نمط اختيار 
 لتشغيل الكاميرا عبر الكمبيوتر."LUMIX Tether"استخدم 3

USBيمكن اآلن التحكم في الكاميرا عن طريق جهاز كمبيوتر متصل عبر منفذ 

"LUMIX Tether"برنامج التحكم في الكاميرا 

نظام التشغيل
WindowsWindows 7 ، Windows 8.1 ، Windows 10

MacOS X v10.10 إلى macOS 10.12 ،v10.11
)Super Speed (USB 3.0) (منفذ فائق سرعة USBمنفذ الواجهة

[إعداد] بقائمة ]USB[نمط  إلى تنسيق ]PC(Tether)[جرت إضافة عنصر 
.]PC(Storage)[ إلى [كمبيوتر]جرت إعادة تسمية 

:]PC(Tether)[في حالة توصيل الكاميرا بالكمبيوتر عبر •
سيجري ضبط الكاميرا على نمط التسجيل.–
.Wi-Fi/Bluetoothال يمكن استخدام وظيفة –
] على الشاشة.تُعَرض أيقونة [–
 بالكاميرا في الوقت نفسه.HDMIمن الممكن توصيل كابل –

بدالً من عرض عدد الصور القابلة للتسجيل، ستظهر أيقونة –
]PC على الشاشة في حالة إجراء التسجيل دون إدخال بطاقة [

في الكاميرا.
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 على [حجم الصورة/سرعة االندفاع] في حالة ضبط ] 6K(S/S)[لقطات متالحقة   يمكنك إجراء التسجيل المتكرر بواسطة 
]6K 18M[.

) بالهدف المراد تتبعه.[تتبع]] (قمنا بتغيير أسلوب قفل نمط التركيز التلقائي [

].اضغط على [1
.4] ، ثم اضغط على اختر [2
عليك بتغيير موضع القفل.3

] للضبط.MENU/SETاضغط على زر [4
اضغط على زر الغالق جزئيًا لقفل الهدف.5

]، فسيُلغى القفل.] أو لمست أيقونة [MENU/SETإذا ضغطت على زر [•

يتسنى لك أيًضا تحديد موضع القفل بواسطة عصا التحكم.•
أثناء عرض شاشة التسجيل، اضغط على عصا التحكم للتبديل بين موضع القفل االفتراضي والموضع •

المحدد.
)[تركيز تلقائي باللمس]إذا لمست هدفًا على شاشة التسجيل، فسيجري غلق الهدف. (في حالة ضبط •
)، باستطاعتك تعيين موضع القفل [تركيز/تحرير غالق] ([مخصص] ضمن قائمة [تحويل التركيز لرأسي/أفقي] في حالة تمكين إعداد •

لكل اتجاه من اتجاهات الكاميرا.

6Kيمكن اآلن استخدام التسجيل المتكرر لتسجيل صور ذات دقة 
.)]6K/4K[تسجيل متتابع(صورة  لتصبح )]4K[تسجيل متتابع(صورة جرت إعادة تسمية 

 إلجراء التسجيل المتكرر Video Speed Class 90استخدم بطاقة ذات فئة سرعة فيديو مقدرة •
.6Kبواسطة وظيفة صورة 

 وتقسيمه كل دقيقة تقريبًا، عند بدء التسجيل 6Kسيجري حفظ ملف اللقطات المتالحقة ذات دقة •
 دقيقة تقريبًا (ما 11. سيجري حفظ المقطع األخير المكون من 6Kالمتكرر بواسطة وظيفة صورة 

 دقيقة تقريبًا) من الصورة المتحركة.12يصل إلى 

مثال للملصق

 على الهدفAFيمكن اآلن تحديد موضع قفل تتبع 

وصف عملية التشغيلعملية اللمسعملية ضغط األزرار
تغيير الموضعاللمس3/4/2/1

.]DISP[[أعد ضبط]يجري إعادة ضبط الموضع على الوسط
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
 بالهاتف الذكي.Bluetoothأجِر اتصال 1
ل الهاتف الذكي.2 شغِّ

 بالكاميرا، يتعذر تشغيلها بواسطة هذه الوظيفة.]ON[ على [تنشيط بعيد]عندما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل، حتى في حالة ضبط •
 إلى أحدث إصدار باستخدام الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي لديك."Image App"حدِّث تطبيق •

إذا أوقفت تشغيل الكاميرا أثناء إرسال الملفات، فسيُلغى عندئٍذ نقل الملفات. وحتى إذا حدث هذا، يمكن للكاميرا إعادة إرسال 
الملفات فور تشغيلها مرة أخرى.

قد يتعذر عليك إعادة إرسال الملفات التي لم يتم استالمها في حالة حدوث تغيير على حالة التخزين الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، إذا •
استبدلت البطاقة قبل تشغيل الكاميرا مرة أخرى، فقد ال تتم إعادة إرسال الملفات.

إذا كان عدد الملفات التي فشل إرسالها كبيًرا، فقد يتعذر إرسال جميع تلك الملفات مرة أخرى.•

Wi-Fi/ Bluetoothالتغيير إلى وظيفة  

 فقطBluetoothيمكن اآلن تشغيل زر الغالق بواسطة هاتف ذكي عبر اتصال 

].اختر [1
.]Shutter Remote Control[اختر 2
ل زر الغالق أو زر الصور المتحركة بالكاميرا عن بعد.3 شغِّ

 للحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية التشغيل."Image App" ضمن قائمة ]Help[اقرأ •
ال يمكن متابعة صورة العرض الحي بالكاميرا عبر الهاتف الذكي.•

.Bluetooth بواسطة هذه الوظيفة، اختر اإلعدادات التالية، ثم أجِر االتصال عبر [وضعية السكون]إللغاء •
]OFF[: [النقل التلقائي]–]ON[: [تنشيط بعيد]–

[النقل التلقائي]يمكن اآلن إعادة إرسال الملفات بواسطة 

قد جرى تغيير طريقة عرض بعض األيقونات على الكاميرا

] بشكل شبه شفاف.تظهر أيقونة [Bluetooth، وعدم إنشاء اتصال Bluetoothفي حالة تمكين وظيفة 

] بشكل شبه شفاف.تظهر أيقونة [[تسجيل الموقع]في حالة عدم الحصول على معلومات الموقع بواسطة 

] بشكل شبه شفاف.تظهر أيقونة [Wi-Fi، وعدم إنشاء اتصال Wi-Fiفي حالة تمكين وظيفة 
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
في حالة استخدام عدسة تشوية الصورة، تُعَرض الصور التى جرى تحويلها إلى نسبة أبعاد بانورامية على الشاشة/محدد المنظر للكاميرا.

ال يجري تطبيق التأثيرات على الصور المتحركة المحفوظة على البطاقة.•
.HDMIال يجري تطبيق هذا التأثير على الصور الصادرة عبر منفذ •

جرت إضافة العناصر التالية.

 ومزودة Panasonic في حالة استخدام عدسة تدعم كاميرات غير تابعة لشركة [متغير (فيديو)] و (فيديو)]I.S[قفل .ال يتوافر إعدادا •
بوظائف الموازن.

الوظائف األخرى التي جرت إضافتها

عنصر قائمة جديد[عرض صورة متغيرة]

[عرض صورة متغيرة] > [فيلم مبتكر] >
[عرض صورة متغيرة] > [عرض] >

]ON[

يعمل هذا اإلعداد على عرض الصور بنسبة أبعاد تحويل تالئم تكبير عدسة تشويه الصور.
 في الحاالت التالية:2kيجري تحويل الصور لتتالءم مع عدسة تشويه صور بدقة •

[فيلم مبتكر] من قائمة )]4:3[متغير(عند ضبط –
.)]4:3[متغير(في حالة عرض صورة متحركة مسجلة بواسطة –

 في الحاالت التالية:1.33kيجري تحويل الصور لتتالءم مع عدسة الصور المشوهة األبعاد بدقة •

]OFF[.يعمل هذا اإلعداد على عرض الصور دون تحويل نسبة األبعاد

التغيير إلى عنصر قائمة[موازن]

[موازن] > [تسجيل] >
[موازن] > [صور متحركة] >

 (فيديو)]I.S[قفل .

يتيح هذا اإلعداد تحسين تأثير موازنة الصورة أثناء تسجيل الصور المتحركة. كما يمكن لهذا التأثير االحتفاظ بالحد األدنى 
من عدم وضوح حركة الصورة عندما ترغب في إجراء التسجيل من منظور ثابت.

]ON[/]OFF[
] على شاشة التسجيل.يعمل هذا التأثير أثناء التسجيل فقط. يجري عرض [•
ك الكاميرا.]OFF[لتغيير تكوين الصورة أثناء التسجيل، اضبط التأثير على •  واستخدم زر الوظيفة المالئم  أوالً، ثم حّرِ

لتغيير اإلعداد أثناء التسجيل.
في الحاالت التي يكون فيها البعد البؤري أكبر كما في حالة تركيب عدسة تصوير مقربة، سيصبح تأثير الموازنة أضعف •

أثًرا.
قد يصبح تأثير الموازنة ضعيفًا اعتمادًا على العدسة المستخدمة.•

[متغير (فيديو)]

يتيح لك هذا اإلعداد االنتقال إلى إعداد التحكم في الموازن الذي يتناسب مع عدسة الصور المشوهة األبعاد. يمكنك تحديد 
إعداد يالئم معدل تكبير العدسة الخاصة بك.

] [(1.33k) [ ]/ (2k)/]OFF[
] على شاشة التسجيل.] أو [] أو [] أو [، تُعَرض أيقونة [[متغير (فيديو)]عندما يعمل إعداد •
. إذا اخترت عنصًرا في [فيلم مبتكر] بقائمة )]4:3[متغير(] فقط في حالة ضبط عنصر في يمكن استخدام أيقونة [•

 على )]4:3[متغير(]. ومن ناحية أخرى، إذا ضبطت  إلى [[متغير (فيديو)]، فسيجري تغيير إعداد )]4:3[متغير(
]OFF[ إلى [متغير (فيديو)]، فسيجري تغيير إعداد ]OFF[ .

. (فيديو)]I.S[قفل . مضبوطًا، ستُمنَح األولوية إلى  (فيديو)]I.S[قفل .عندما يكون إعداد •
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
، يمكنك عندئٍذ تكرار الموضع من إحدى حواف الشاشة إلى الحافة MF أو موضع عرض مساعدة AFفي حالة تعيين موضع نطاق 
األخرى.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

) أو  منطقة]225[] ( المراد تطبيقه في حالة ضبط نمط التركيز التلقائي على [AFيعمل هذا العنصر على تغيير إعداد عرض نطاق 
).[متعدد مخصص]] ([

العناصر القابلة للتخصيص إلى أزرار الوظائف التي تمت إضافتها.

[التهيئة في وضع التسجيل]

).]CUSTOM[يمكن أيًضا تخصيص هذه الوظيفة إلى القائمة السريعة (¢
، يمكنك بدء/إيقاف تسجيل صورة متحركة بالطريقة ذاتها المتبعة مع زر الصور المتحركة.[تسجيل الفيديو]بواسطة •
.[ترحيل التسجيل] على [وظيفة ضعف الفتحة] متاح فقط في حالة ضبط [فتحة الوجهة]اإلعداد •

[التهيئة في وضع العرض]

 في حالة عرض الصور واحدة تلو األخرى.] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة   و]RAW[المعالجة يتسنى لك إجراء •

عنصر قائمة جديد[حركة دائرية إلطار التركيز]

> [تركيز/تحرير غالق] > [مخصص] >
[حركة دائرية إلطار التركيز] 

عنصر قائمة جديد]AF[عرض نطاق 

]AF[عرض نطاق  > [تركيز/تحرير غالق] > [مخصص] >

]ON[
 على شاشة التسجيل.AFيعمل هذا اإلعداد على عرض نطاقات 

 على إعداد [متعدد مخصص]] ضمن ] أو [] أو [) أو [ منطقة]225[] ( في حالة ضبط [AFال تُعَرض نطاقات •
 االفتراضي.AFنطاق 

]OFF[ يعمل هذا اإلعداد على عرض نطاقاتAF.على شاشة التسجيل لبضع ثواٍن فقط بعد استخدامها 

 بغض النظر عن ضبط هذا العنصر في الحاالت التالية:AFال تُعَرض نطاقات •
عند تسجيل صور متحركة–
6K/4Kعند تسجيل صور ذات دقة –

نمط الفيلم اإلبداعي–

التغيير إلى عنصر قائمة]Fn[ضبط زر 

> ]Fn[ضبط زر  > [العملية] > [مخصص] >
[التهيئة في وضع العرض]/[التهيئة في وضع التسجيل] 

[تسجيل الفيديو]–
[فتحة الوجهة]–
¢[أدنى سرعة للمغالق]–

 (فيديو)]I.S[قفل .–
[ضبط مستوى مايك]–
¢] HLG (HDMI)[مساعد عرض  –

¢[عرض صورة متغيرة]–

¢]HLG[مساعد عرض –
¢[الخطوط اإلرشادية للفيديو]–

¢[معاينة متواصلة]–

–]Hybrid Log Gamma[

]RAW[المعالجة –
] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  –
[عرض صورة متغيرة]–

]HLG[مساعد عرض –
] HLG (HDMI)[مساعد عرض  –
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
جرت إضافة عنصر القائمة التالي. ويجري تخصيص العنصر إلى قرص التحكم أثناء عرض شاشة التسجيل.

يجري تخصيص الوظيفة التي تحدد قيمة فتحة الضوء عندما تكون الكاميرا مضبوطة على وضع التعرض للضوء يدويًا. وفي حالة 1¢
ضبط الكاميرا على نمط آخر بخالف نمط التعرض للضوء يدويًا، تُخصَّص وظيفة تعويض التعرض للضوء.

. AF]، يجري تخصيص وظيفة تعديل حجم نطاق Ø] أو [] أو [] أو [šفي حالة ضبط نمط التركيز التلقائي على [¢2
]، أو في حالة استخدام التركيز اليدوي، يجري تخصيص وظيفة تغيير عامل عندما يكون نمط التركيز التلقائي مضبوًطا على [

التكبير لشاشة المساعدة.

جرت إضافة العناصر التالية.

 لتعطيل العمليات.[قفل العملية]اضغط على الزر المخصص لوظيفة •

تعرض شاشة التسجيل خطوط إرشادية متحاذية مع زاوية المشاهدة المراد استخدمها في حالة قص الصور المتحركة بواسطة برنامج 
التحير على جهاز الكمبيوتر لديك.

]OFF[/]1:1[/]16:9[/]2.35:1[/]2.39:1[اإلعدادات: 

التغيير إلى عنصر قائمة[ضبط القرص]

[ضبط القرص] > [العملية] > [مخصص] >

[تعيين قرص التحكم]
/1¢)[التعّرض للضوء / نسبة فتحة الضوء]] (/)/[[حجم صوت سماعة الرأس]] ([
)/[حساسية]] ()/[[تعويض التعّرض للضوء]] ([
2¢)[حجم إطار التركيز]] ([

التغيير إلى عنصر قائمة[إعداد قفل العملية]

[إعداد قفل العملية] > [العملية] > [مخصص] >

].DISPيعمل هذا اإلعداد على تعطيل وظائف زر [.] .DISP[زر  

عنصر قائمة جديد[الخطوط اإلرشادية للفيديو]

[الخطوط اإلرشادية للفيديو] > [الشاشة / العرض] > [مخصص] >
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 من البرنامج الثابت2.0إصدار 
إذا عرضت الشاشة باستخدام وظيفة التبديل التلقائي بين محدد المنظر/الشاشة، فسيتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا بعد مدة من السكون.

التغيير إلى عنصر قائمة مع توفير الطاقة]LVF[تصوير 

 مع توفير الطاقة]LVF[تصوير  >[النمط االقتصادي] > [إعداد]>

[الوقت]
يتيح هذا اإلعداد تعيين مقدار الوقت المنقضي قبل إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا.

]10SEC[/]5SEC[/]3SEC[/]2SEC[/]1SEC[/]OFF[
.]OFF[، اختر  مع توفير الطاقة]LVF[تصوير في حالة عدم استخدام •

[العرض]

يتيح هذا اإلعداد ضبط إيقاف الكاميرا تلقائيًا أو عدمه في حالة ظهور عرض معين على شاشة الكاميرا.
:[معلومات الشاشة فقط]

.[عرض معلومات الشاشة]يتيح هذا اإلعداد إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا فقط في حالة عرض 
:]LIVE VIEW[كل 

يتيح هذا اإلعداد إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عرض أي شاشة.

MENU
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 من البرنامج الثابت2.2إصدار 

يعمل هذا اإلعداد على ضبط الوظيفة المراد تخصيصها لزر التركيز لعدسة قابلة للتبديل.
]، ثم الضغط على زر التركيز Fnيمكنك استدعاء الوظيفة المخصصة بضبط مفتاح تحديد التركيز لعدسة متوافقة قابلة للتبديل على [•

بالعدسة.

، يجري قفل التركيز أثناء الضغط المطول على زر التركيز.[إيقاف التركيز]في حالة استخدام •

إضافة وظائف جديدة

[مخصص] إلى قائمة  للعدسة]Fn[ضبط زر جرت إضافة عنصر 

 للعدسة]Fn[ضبط زر  > [العدسة / غير ذلك] > [مخصص] >
/[ضبط منطقة التركيز]/[موازن]/]AF/AE LOCK[/]AF-ON[/[إيقاف التركيز]اإلعدادات: 

[العودة إلى التهيئة االفتراضية]/[إيقاف]/[المعاينة]/]  AF /MF[نمط 
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األنماط القابلة للتطبيق: 

يمكنك ضبط إعداد جودة الصورة التالية:•
[تأثير السفع الرملي]/[مؤثر الفلتر]/[درجة اللون]/[خفض التشويش]/[دقة]/[تباين]–

] نفسها.Ø] وظيفة [يؤدي نمط التركيز التلقائي [•

األنماط القابلة للتطبيق: 

اختر القائمة.1

 إلجراء الضبط.2/1، ثم اضغط على [تأثير السفع الرملي] الختيار 3/4اضغط على 2

].MENU/SETاضغط على زر [3
 في شاشة التسجيل.[تأثير السفع الرملي]يتعذر التحقق من •
 متاحة في الحاالت التالية:[تأثير السفع الرملي]ال تكون وظيفة •

تسجيل صور متحركة–
6K/4Kتسجيل صور ذات دقة –
التسجيل بواسطة وظيفة التركيز المتأخر–

 أو [التصوير البطيء]، فلن يتم عرض المراجعة التلقائية عند التسجيل باستخدام [تأثير السفع الرملي]إذا أجريت ضبط •
.[إيقاف حركة الرسوم المتحركة]

إضافة وظائف جديدة

[تسجيل] بقائمة [إسلوب الصورة] إلى تنسيق ]D.أحادية اللون L[جرى إضافة عنصر 

[إسلوب الصورة] > [تسجيل]>

 ]L أحادية اللون.D[.تأثير أحادي اللون يضفي طابعًا ديناميكيًا بتأثيرات إضاءة وتظليل محسنّة

[تسجيل] في قائمة [إسلوب الصورة] الخاص بتعديل جودة الصورة إلى [تأثير السفع الرملي]جرى إضافة تأثير 

> [إسلوب الصورة] > [تسجيل]>
]D.أحادية اللون L[/.أحادية اللون]L[/[أحادية اللون]

[تأثير السفع الرملي] 

/[منخفض]
/[فياسي]
[عالي]

لضبط مستوى تأثير السفع الرملي.

—[إيقاف]
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 من البرنامج الثابت2.3إصدار 
تُعَرض الشاشة بدرجة إضاءة أعلى من الصورة المسجلة.
بحيث يتسنى لك التحقق من تكوين الصورة في بيئة ذات إضاءة خافتة.

]ON[/]OFF[/]SET[اإلعدادات: 

.]SET[ باستخدام ]Live View[تعزيز يمكنك تغيير نمط التسجيل لوظيفة •
قد يصبح التشويش ملحوًظا على الشاشة بدرجة أكبر مقارنةً بالصورة المسجلة.•
ال تعمل هذه الوظيفة في الحاالت التالية:•

تعديل مستوى التعرض للضوء (في حالة الضغط - على سبيل المثال - على زر الغالق جزئيًا)–
6K/4Kتسجيل صورة متحركة أو صورة –
[إعدادات الفلتر] ضمن [مؤثر الفلتر]في حالة ضبط أحد تأثيرات التصوير في –
[معاينة متواصلة]عند استخدام –

) متاحة.[الشاشة / العرض] ضمن قائمة ([مخصص] في [الذروة]لن تكون •

يعمل هذا النمط على عرض الشاشة وعرض محدد المنظر باللون األحمر. كما أنه يحد من صعوبة رؤية األشياء المحيطة الناجمة 
عن الشاشات المبهرة اإلضاءة في بيئة ذات إضاءة خافتة.

).LVF لتشغيل الشاشة أو محدد المنظر (]ON[ الختيار 3/4/2/1اضغط على 1
] لعرض شاشة ضبط درجة اإلضاءة. .DISPاضغط على [2
].MENU/SET لضبط درجة اإلضاءة، ثم اضغط على زر [2/1اضغط على 3

ال يؤثر هذا النمط على الصور المسجلة.•
.HDMIال يجري تطبيق هذا التأثير على الصور الصادرة عبر منفذ •
لن تكون القوائم التالية متاحة.•

)[الشاشة / العرض] ضمن قائمة ([مخصص] في [المشاهدة الحية أحادية اللون]–
[إعداد] في قائمة [إضاءة الشاشة]–

سيعمل هذا اإلجراء على تعطيل إجراء قفل التركيز في حلقة التركيز بالعدسة القابلة للتبديل أثناء التركيز اليدوي.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

] على شاشة التسجيل عند إجراء قفل حلقة التركيز.MFLيتم عرض [•

[مخصص] إلى قائمة ]Live View[تعزيز جرت إضافة عنصر 

]Live View[تعزيز  > [الشاشة / العرض] > [مخصص]>

[إعداد] إلى قائمة [الوضع الليلي]جرت إضافة عنصر 

[الوضع الليلي] > [إعداد]>

[مخصص] إلى قائمة [قفل حلقة التركيز البؤري]جرت إضافة عنصر 

[قفل حلقة التركيز البؤري] > [العملية] > [مخصص]>
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 من البرنامج الثابت2.3إصدار 
)، أو ISO] (درجة الحساسية للضوء ] (توازن الضوء األبيض)، أو [يعمل هذا على إجراء العملية عند الضغط على [
] (التعرض للضوء).[

 لتعطيل العمليات.[قفل العملية]اضغط على الزر المخصص لوظيفة •

.WIRELESSيعمل هذا اإلجراء على تعطيل مؤشر الحالة ومصباح اتصال 
، فلن يصدر المصباح ضوًءا/وميًضا.]OFF[وإذا اخترت 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

[مخصص] إلى قائمة  زر] .WB/ISO/Expo[ جرت إضافة عنصر 

 زر] .WB/ISO/Expo[  > [العملية] > [مخصص]>

يتيح لك تغيير اإلعداد أثناء الضغط مطوالً على الزر.[أثناء الضغط]

يتيح لك تغيير اإلعداد بعد الضغط على الزر.[بعد الضغط]

[مخصص] بقائمة [إعداد قفل العملية] إلى [القرص]جرى إضافة 

[إعداد قفل العملية] > [العملية] > [مخصص]>

يعمل على تعطيل تشغيل القرص األمامي، والقرص الخلفي، وقرص التحكم.[القرص]

[إعداد] إلى قائمة [مؤشر الطاقة / االتصال الالسلكي]جرت إضافة عنصر 

[مؤشر الطاقة / االتصال الالسلكي] > [إعداد]>
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األنماط القابلة للتطبيق: 

 عن طريق استخدام القائمة التالية:]V-LogL[مساعدة عرض كذلك يمكن اآلن ضبط •
]V-LogL[مساعدة عرض  > [الشاشة / العرض] > [مخصص] > 

 عن طريق استخدام القائمتين التاليين:]LUT HDMI[عرض  و]LUT[عرض شاشة كذلك يمكن اآلن ضبط •
]LUT[عرض شاشة  > [عرض] > 
]LUT HDMI[عرض  > ]TV[توصيل شاشة  > [إعداد] > 

.[إسلوب الصورة] في ]V-Log L[سيجري تطبيق هذه التأثيرات على الصور المسجلة بواسطة وظيفة •

[التهيئة في وضع التسجيل]

. للعدسة]Fn[ضبط زر  عن طريق استخدام [قفل حلقة التركيز البؤري]كذلك يمكن ضبط •
 للعدسة]Fn[ضبط زر  > [العدسة / غير ذلك] > [مخصص] > 

[التهيئة في وضع العرض]

تعزيز سهولة التشغيل / إضافات /تعديالت أخرى مخصصة للوظائف

[إسلوب الصورة] ضمن ]V-Log L[ ووظيفة ]709[إعجاب جرى إضافة أنماط التسجيل المخصصة لوظيفة 

]V-Log L[/]709[إعجاب  > [إسلوب الصورة] > [تسجيل]>

 متاحتان اآلن عند العرض]LUT HDMI[عرض  ووظيفة ]LUT[عرض شاشة وظيفة 

العناصر القابلة للتخصيص إلى أزرار الوظائف التي تمت إضافتها

> ]Fn[ضبط زر  > [العملية] > [مخصص]>
[التهيئة في وضع العرض]/[التهيئة في وضع التسجيل] 

[قفل حلقة التركيز البؤري]–
[موازنة إلكترونية (فيديو)]–
[عرض مستوى مايك]–

]Live View[تعزيز –
[الوضع الليلي]–
–]L أحادية اللون.D[

]LUT[عرض شاشة –
]LUT HDMI[عرض –

[الوضع الليلي]–

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU
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 من البرنامج الثابت2.3إصدار 
 الختيار مجموعة صور.2/1اضغط على 1
.4اضغط على 2

] وهكذا.يمكنك إجراء العملية ذاتها عن طريق لمس [•
 مرة أخرى، أو المس 4للعودة إلى شاشة اختيار الصور، اضغط على زر •

].[

.[وضعية السكون]اختر وظيفة الهاتف الذكي التي ترغب من خاللها في تقليل الوقت الالزم لتنشيط الكاميرا من وضع 
 مسبقًا.]ON[ على [تنشيط بعيد] و[بلوتوث]اضبط •

يعد مستوى البطارية المعروض على الشاشة تقريبيًا. يختلف المستوى الفعلي باختالف البيئة وظروف التشغيل.•

.20kعند العرض بوضع الشاشة بأكملها، يمكن تكبير العرض لنحو 

 عليهاRAWاآلن يمكن اختيار الصور ضمن مجموعة واحدة إلجراء المعالجة 

]RAW[المعالجة  > [عرض]>

[إعداد] بقائمة [بلوتوث] إلى [يتم العودة من وضع السكون]جرى إضافة 

[يتم العودة من وضع السكون] > [بلوتوث] > [إعداد]>

 أو ]Remote operation[يتيح هذا اإلعداد تقليل الوقت الالزم لتنشيط الكاميرا بواسطة [أولوية التحكم عن بعد / النقل]
]Transfer image[.

.]Shutter Remote Control[يتيح هذا اإلعداد تقليل الوقت الالزم لتنشيط الكاميرا بواسطة [أولوية الغالق عن بعد]

جرى تعديل إشارة البطارية

 أو أعلى75%

%50  إلى %74 من 

%25  إلى %49 من 

 أو أقل24%

تومض بضوء أحمر

بطارية منخفضة
يصدر أيًضا مؤشر الحالة وميًضا.•
أعد شحن البطارية، أو استبدلها بأخرى مشحونة بالكامل.•

20t مكبًّرا لنحو MFاآلن يمكن عرض مساعدة 

MENU

MENU
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 من البرنامج الثابت 2.5إصدار 

يمكن تغيير القيم التزايدية إلعداد قيمة فتحة الضوء الخاصة بحلقة فتحة الضوء.
اختيارية). : H-X1025ويمكن استخدام ذلك عند استخدام عدسات قابلة للتبديل والتي تدعم حلقات فتحة الضوء بدون نقرة (•

)2019(ابتداًء من يوليو 
] أثناء تسجيل صورة.Aويتم ذلك عند تعيين موضع حلقة فتحة الضوء للعدسة القابلة للتبديل إلى إعداد آخر خالف [•

.]1/3EV[]، فهذا يمّكن قيمة فتحة الضوء للكاميرا، وهو نفس اإلعداد مثل Aإذا تم تعيين موضع حلقة فتحة الضوء على [•
.]SMOOTH[عند تسجيل صور متحركة، فهذا يستخدم نفس اإلعداد الدقيق مثل •
، ال يتم عرض أجزاء قيم فتحة الضوء على الشاشة.]SMOOTH[عند التعيين على •

اختياري) لمنع التشغيل الخاطئ في حالة : DMW-RS2يمكن تعطيل زر صورة متحركة في جهاز التحكم في الغالق عن بعد (
عدم تسجيل صور متحركة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

إضافة وظائف جديدة

[مخصص] إلى القائمة [مقدار زيادة حلقة الفتحة]تمت إضافة 

[مقدار زيادة حلقة الفتحة] > [العدسة / غير ذلك] > [مخصص]>

]SMOOTH[.يسمح بالضبط الدقيق لقيم فتحة الضوء

]1/3EV[ 1/3 يسمح بالضبط الدقيق لقيم فتحة الضوء بتزايدات EV.

[مخصص] إلى القائمة [زر الفيديو (عن بعد)]تمت إضافة 

[زر الفيديو (عن بعد)] > [العملية] > [مخصص]>

MENU

MENU



 من البرنامج الثابت 2.6إصدار 

) التركيز التلقائي على إعطاء األولوية لألهداف القريبة أو البعيدة.AF]، يعمل (AF/AE LOCKعند الضغط على زر [

، ]AFS[، عند الضغط على زر الغالق جزئياً في نمط التركيز ]ON[ على ]AFS[العرض أثناء النمط البؤري إذا تم ضبط 
يمكنك عرض الذروة.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

اإلضافات/التغييرات على وظيفة التركيز التلقائي

[مخصص] بقائمة ]AF/AE[قفل  إلى ]AF-ON Far[ و]AF-ON Near[تم إضافة 

]AF/AE[قفل  > [تركيز/تحرير غالق] > [مخصص]>

]AF-ON Near[
)]AF-ON[االنتقال القريب :(

 على إعطاء األولوية لألهداف القريبة.AFيعمل 
تكون هذه الوظيفة مفيدة عندما تركز الكاميرا عن طريق الخطأ على الخلفية.

]AF-ON Far[
)]AF-ON[االنتقال البعيد :(

 على إعطاء األولوية لألهداف البعيدة.AFيعمل 
هذه الوظيفة مفيدة عند التقاط الصور عبر سياج أو شبكة.

[مخصص] بقائمة [الذروة] إلى ]AFS[العرض أثناء النمط البؤري تم إضافة 

 > ]SET[ > [الذروة] > [الشاشة / العرض] > [مخصص]>
]AFS[العرض أثناء النمط البؤري 

MENU

MENU
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 من البرنامج الثابت2.6إصدار 
األنماط القابلة للتطبيق: 

 أثناء تسجيل صور متحركة.AFيمكنك تحديد كيفية ضبط التركيز في 
الكاميرا اآلن قادرة على االستمرار في التركيز حتى أثناء وضع االستعداد لتسجيل صور متحركة.

])، تستمر الكاميرا في التركيز تلقائيًا أثناء وضع االستعداد للتسجيل، بغض النظر عن ] و[في وضع النمط التلقائي الذكي ([•
.]AF[تركيز متواصل اإلعداد 

:]MODE2[ إلى ]MODE1[عندما يتم استخدام الوظائف التالية، يتم تبديل •
HDMIإخراج –

 أثناء وضع االستعداد للتسجيل في الحاالت التالية:]MODE2[ال يعمل نمط •
في نمط المعاينة–
في مواقف تكون فيها اإلضاءة خافتة–

[صور متحركة] بقائمة ]AF[تركيز متواصل  إلى ]MODE2[تم إضافة 

]AF[تركيز متواصل  > [صور متحركة]>

]MODE1[.تستمر الكاميرا في التركيز تلقائيًا فقط أثناء التسجيل
 في ما مضى.]ON[نفس وظيفة •

]MODE2[

تعمل الكاميرا تلقائيًا على االحتفاظ بالتركيز على األهداف وضع االستعداد لبدء التسجيل وأثناء التسجيل.
يمكن أن تستمر الكاميرا في التركيز أثناء وضع االستعداد للتسجيل عند ضبط أي مما يلي:•

نمط الفيلم اإلبداعي–
]) على [[الشاشة / العرض] ([مخصص] من قائمة [منطقة التسجيل]ضبط –

]OFF[.تحتفظ الكاميرا بموضع التركيز في بداية التسجيل

MENU
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 من البرنامج الثابت2.6إصدار 
األنماط القابلة للتطبيق: 

].اضغط على [1
أِدر القرص الخلفي أو القرص األمامي الختيار توازن الضوء األبيض.2

األنماط القابلة للتطبيق: 

.[نمط قياس السطوع]يعدل مستوى التعرض للضوء الذي يمثل التعرض الصحيح القياسي للضوء لكل عنصر إعداد من 
يضيف قيمة التعديل من هذه الوظيفة إلى قيمة تعويض التعرض للضوء عند التسجيل.

[تظليل مركزي]/[عالمة]/[مركزي]/[قياس المتر المتعدد]اإلعدادات: 

j1يمكن الضبط في النطاق بين • EVو i1 EV.
n3 ال يمكن إضافة قيمة ضبط لنطاق يتجاوز • EV6[صورة ، لتسجيل الصور المتحركة وK/4K[ [التركيز المتأخر] و.

اإلضافات/التعديالت على الوظائف األخرى

 إلى توازن الضوء األبيض]AWBw[تم إضافة 

]AWBw[.تعديل توازن الضوء األبيض تلقائيًا
يترك اللون المحمر تحت مصدر ضوء ساطع.•

[صور متحركة]/[تسجيل] بقائمة [نمط قياس السطوع] إلى [تظليل مركزي]تم إضافة 

[نمط قياس السطوع] > [صور متحركة]/[تسجيل]>

)[تظليل مركزي](
هذه هي الطريقة المستخدمة ألداء القياس الذي يركز على األجزاء المظللة من الشاشة 

لمنع التعرض الزائد للضوء.
هذا مناسب للتصوير الفوتوغرافي في المسرح، وما إلى ذلك.

[مخصص] إلى قائمة [ضبط إمالة التعريض]تم إضافة 

[ضبط إمالة التعريض] > [تعرض للضوء] > [مخصص]>
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MENU
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 من البرنامج الثابت2.6إصدار 
 ثانية.0.5بعد التقاط صورة، يتم عرض الصورة المسجلة تقريبًا لمدة 

.]AUTO[ على ISO في نمط التعرض للضوء يدويًا عند ضبط الحساسية للضوء AEيمكن استخدام قفل •

. للعدسة]Fn[ضبط زر  أيًضا باستخدام : االنتقال البعيد]AF-ON[ و: االنتقال القريب]AF-ON[يمكن ضبط •
 للعدسة]Fn[ضبط زر  > [العدسة / غير ذلك] > [مخصص] > 

[مخصص] بقائمة [مراجعة تلقائية] ضمن [المدة المستغرقة (صورة)] إلى ]0.5SEC[تم إضافة 

 > [المدة المستغرقة (صورة)] > [مراجعة تلقائية] > [الشاشة / العرض] > [مخصص]>
]0.5SEC[

 متاح اآلن في نمط التعرض للضوء يدويًاAEقفل 

 > ]AF/AE[قفل  > [تركيز/تحرير غالق] > [مخصص]>
]AE LOCK[/]AF/AE LOCK[

[مخصص] بقائمة ]Live View[تعزيز  إلى ]MODE1[تم إضافة 

]Live View[تعزيز  > [الشاشة / العرض] > [مخصص]>

]MODE1[.إعداد إلضاءة منخفضة، مع إعطاء األولوية لشاشة عرض ناعمة

]MODE2[.إعداد إلضاءة عالية، مع إعطاء األولوية لرؤية الصورة
 في ما مضى.]ON[نفس وظيفة •

الوظائف القابلة للتخصيص إلى أزرار الوظائف التي تمت إضافتها

 > ]Fn[ضبط زر  > [العملية] > [مخصص]>
[التهيئة في وضع التسجيل]

–]AF-ON[االنتقال القريب :
–]AF-ON[االنتقال البعيد :

–]WB[((دافئ) توازن بياض تلقائي)

MENU
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