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حول تعلیمات التشغیل

" شرًحا تفصیلیًا لجمیع وظائف وعملیات الكامیرا.تعلیمات التشغیل <الدلیل الكامل>یتضمن ھذا الدلیل "

)HTML( <الدلیل الكامل>كیفیة استخدام 
العرض على جھاز كمبیوتر

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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العرض على ھاتف ذكي

)A(حقل البحث
].أدخل المصطلح المراد البحث عنھ واضغط على [

بإدخال مصطلحات بحث متعددة مفصولة بمسافات، یمكنك العثور على صفحات تتضمن جمیع مصطلحات البحث التي 
أدخلتھا.

ال یوجد تمییز بین األحرف الكبیرة والصغیرة أو بین األحرف أحادیة البایت ومزدوجة البایت.
)B('المحتویات'

تفتح صفحات الوصف عند الضغط على العناوین.
'.المحتویات] لفتح وطي ']/[استخدم [

)C(عناوین القائمة
یشیر إلى موقع الصفحة المفتوحة حالیًا.

] للرجوع إلى الصفحة األولى.اضغط على زر [
)D('زر 'العودة الى اعلى
)E('زر 'إظھار الصفحة السابقة'/زر 'إظھار الصفحة التالیة

(A)

(B)

(C)(F)

(E)

(D)
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)F( المحتویات'/زر 'إغالق المحتویاتزر 'إظھار'
'.المحتویات] لعرض 'عند العرض على ھاتف ذكي، اضغط على [

'.المحتویات] للخروج من 'اضغط على [

الرموز المستخدمة في ھذا الدلیل
تظھر األیقونات السوداء الحاالت التي یمكن استخدامھا فیھا، وتظھر األیقونات الرمادیة الحاالت التي ال یمكن استخدامھا 

فیھا.

مثال:

الصور/الفیدیو 

نمط التسجیل 

رموز التشغیل
(A)

(B)

(C)
(D)

(C)
(E)
(F)
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یتم استخدام الرموز األخرى، مثل األیقونات الظاھرة على شاشة الكامیرا، في التوضیح.•
یصف ھذه الدلیل إجراءات اختیار عناصر القائمة على النحو التالي:•

)[جودة الصورة] قائمة ([صورة] من [جودة الصورة]مثال: اضبط 

] .STD[ حدد  [جودة الصورة] ]   []   [ 

الصور والرسوم التوضیحیة المستخدمة في ھذا المستند ھي لشرح الوظائف.•
).H-ES12060یعتمد الوصف الوارد في ھذا المستند على العدسة القابلة للتبدیل (•

)A(القرص األمامي

)B(القرص الخلفي

)C(3421

زر المؤشر أعلى/أسفل/یسار/یمین
أو

عصا التحكم أعلى/أسفل/یسار/یمین

)D(.اضغط على منتصف عصا التحكم

)E(] زرMENU/SET[

)F(قرص التحكم
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AF..................................................................................127استخدام 
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152..........................................................................................[تحدید دقیق]
155......................................................................]3] إلى [مخصص1[مخصص

AF.........................................................................158عملیة نقل نطاق 
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قبل االستخدام

البرنامج الثابت للكامیرا/العدسة
قد یتم توفیر تحدیثات البرامج الثابتة لتحسین إمكانات الكامیرا أو إلضافة وظائف.

تأكد من أن البرنامج الثابت للكامیرا/العدسة التي اشتریتھا ھو أحدث إصدار.
نوصي باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

 [إعداد] بقائمة [عرض النسخة]للتحقق من إصدار البرنامج الثابت للكامیرا/العدسة، ثبِّت العدسة بجسم الكامیرا، ثم اختر •
.[عرض النسخة]). یمكنك أیضاً تحدیث البرنامج الثابت في [أخرى](
ألحدث المعلومات الخاصة بالبرنامج الدائم، أو لتنزیل/تحدیث البرنامج الثابت، یرجى زیارة موقع الدعم التالي:•

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 
(االنجلیزیة فقط)

استعمال الكامیرا
عند استخدام الكامیرا، احرص على عدم إسقاطھا أو اصطدامھا أو استخدام قوة غیر ضروریة. قد یؤدي ذلك إلى حدوث 

عطل أو تلف للكامیرا والعدسات.

في حالة وصول رمال أو أتربة أو سائل على الشاشة، فامسحھا بقطعة قماش ناعمة وجافة.
قد یتم التعرف على عملیات اللمس بشكل غیر صحیح.–

)درجة مئویة0 درجة مئویة و 10jفي حالة استخدام الكامیرا في درجات الحرارة المنخفضة التي تتراوح بین (
.درجة مئویةj10 مع درجة حرارة تشغیلیة موصى بھا كحد أدنى Panasonicقبل االستخدام، قم بتركیب عدسة –

ال تضع یدًا داخل قاعدة التركیب.
قد یتسبب ذلك في حدوث عطل أو تلف ألن المستشعر ھو جھاز دقیق.

ضت الكامیرا لالھتزاز أثناء توقفھا عن العمل، فقد یعمل مستشعر، أو قد یصدر صوت قعقعة. یحدث ھذا بسبب آلیة  إذا عرَّ
موازن الصورة في جسم الكامیرا. وال یعد ھذا خلالً.
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مقاومة رزاز الماء
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.
في سبیل الحد من احتمالیة التعرض للضرر، یرجى التأكد من اتخاذ االحتیاطات التالیة:

تعمل خاصیة مقاومة التَلطُخ مع العدسات المصممة خصیًصا لدعم ھذه الخاصیة.–
أغلق بإحكام األبواب وأغطیة المقابس وأغطیة نقاط االتصال وما إلى ذلك.–
عند إزالة العدسة أو الغطاء أو فتح الباب، ال تسمح بدخول الرمل والغبار والرطوبة.–
في حالة وجود سائل على الكامیرا، فامسحھا بقطعة قماش ناعمة وجافة.–

التكثف (عندما تتكّون طبقة ضبابیة على العدسة أو محدّد المنظر أو الشاشة)
یحدث التكثف عند اختالف درجة الحرارة، أو معدل الرطوبة. توخي الحذر ألن ھذا قد یؤدي إلى بقع وعفن وأعطال في •

العدسة ومحدّد المنظر والشاشة.
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.

تأكد من إجراء تسجیل تجریبي مقدًما
قم بإجراء تسجیل تجریبي قبل حدث ھام (حفل زفاف، وما إلى ذلك) للتحقق من أنھ یمكن إجراء التسجیل بشكل طبیعي.

ال تعویض عن التسجیل
یرجى مالحظة أنھ ال یمكن تقدیم تعویض في حالة تعذر إجراء التسجیل بسبب وجود مشكلة في الكامیرا أو البطاقة.
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كن حذرا فیما یتعلق بحقوق الطبع والنشر
بموجب قانون حقوق الطبع والنشر ، ال یجوز لك استخدام الصور والصوت الذي سجلتھ لغیر التمتع الشخصي دون إذن من 

مالك حقوق النشر.
كن حذًرا ألن ھناك حاالت تنطبق فیھا القیود على التسجیل حتى لغرض االستمتاع الشخصي.

)750:  تنبیھات لالستخدام" (تنبیھات لالستخداماقرأ أیضا "
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الملحقات القیاسیة

تأكد من توفر جمیع ملحقات الكامیرا قبل البدء في استخدامھا.

تختلف الملحقات وتتباین أشكالھا اعتمادًا على البلدان أو المناطق التي تم شراء الكامیرا منھا.•
" (ملحق).تعلیمات التشغیل <دلیل البدء السریع>للحصول على تفاصیل حول الملحقات، راجع "

جسم الكامیرا الرقمیة•
 في ھذه الوثیقة.)الكامیرا(یُشار إلیھ بتسمیة 

حزمة البطاریة•
 في ھذه الوثیقة.)البطاریة أو حزمة البطاریة(یُشار إلیھ بتسمیة 

اشحن البطاریة قبل االستخدام.–
شاحن البطاریة•

 في ھذه الوثیقة.)الشاحن أو شاحن البطاریة(یُشار إلیھ بتسمیة 
 ACوصلة التیار المتردد  •

یُستخدَم ھذا المھایئ في الشحن والتوصیل بمأخذ التیار الكھربائي.–
 USBكابل توصیل •
حامل الكابل•
حزام الكتف•
1*غطاء جسم الكامیرا•

1*إطار العدسة الخارجي•

1*غطاء منصة التوصیل•

1*غطاء موصل حامل البطاریة اإلضافیة•

1*غطاء مقبس مزامنة الفالش•

یوجد ھذا الغطاء مثبتًا على جسم الكامیرا عند الشراء.1*
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 (منتج طقم العدسة) LDC-GH5M2العناصر المرفقة مع 
:2*العدسة القابلة للتبدیل•

"H-ES12060 "LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–60mm/F2.8–4.0 ASPH./POWER O.I.S. 
ھذه العدسة مقاومة لألتربة وتناثر المیاه.–
. درجة مئویة 40 درجة مئویة إلى j10درجة حرارة التشغیل الموصى بھا من  –

واقي العدسة•
3*غطاء العدسة•

3*غطاء العدسة الخلفي•

 (منتج طقم العدسة)MDC-GH5M2العناصر المرفقة مع 
:2*العدسة القابلة للتبدیل•

"H-FS12060 "LUMIX G VARIO 12–60mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.       
ھذه العدسة مقاومة لألتربة وتناثر المیاه.–
. درجة مئویة 40 درجة مئویة إلى 0درجة حرارة التشغیل الموصى بھا من –

واقي العدسة•
3*غطاء العدسة•

3*غطاء العدسة الخلفي•

 في تعلیمات التشغیل ھذه.العدسةیُشار إلیھا بتسمیة 2*
یأتي ھذا الغطاء مثبتًا على جسم العدسة عند الشراء.3*

بطاقة الذاكرة اختیاریة.•
، إذا تعرضت الملحقات المرفقة لدیك للضیاع. (یمكنك شراء الملحقات بشكل Panasonicاستشر الموزع، أو شركة •

منفصل.)
الرجاء التخلص من جمیع العبوات بشكل مناسب.•
احتفظ باألجزاء الصغیرة في مكان آمن بعیدًا عن متناول األطفال.•
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العدسات التي یمكن استخدامھا

یمكن لھذه الكامیرا استخدام العدسات المخصصة المتوافقة مع معیار قاعدة تركیب العدسات بنظام 
Micro Four ThirdsTM قاعدة التركیب) Micro Four Thirds.(

: M) DMW-MA2M عن طریق توصیل مھایئ الحامل Leica M Mountیمكنك أیًضا استخدام العدسة القابلة للتبدیل 
اختیاري).

حول العدسة والوظائف
تبعاً للعدسة المستخدمة، قد تكون وظائف معینة كالتركیز التلقائي وموازن الصورة والزوم معطلة أو تعمل بشكل مختلف.

راجع الكتالوجات/مواقع الویب المتضمنة ألحدث المعلومات الخاصة بالعدسات المدعومة.•
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(االنجلیزیة فقط)

 ضعف األطوال الخاصة بكامیرا سینمائیة Micro Four Thirdsتعادل األطوال البؤریة المحددة على عدسة •
 مم في حالة 35 مم في فیلم مقاس 100 مم. (ستعادل األطوال البؤریة تلك األطوال الخاصة بعدسة مقاس 35مقاس 

 مم).50استخدام عدسة مقاس 
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بطاقات الذاكرة التي یمكن استخدامھا

)2021(ابتداًء من مایو بمكنك استخدام بطاقات الذاكرة التالیة مع ھذه الكامیرا. 

للحصول على أحدث المعلومات حول بطاقات الذاكرة ذات التشغیل المؤكد، تحقق من موقع الدعم التالي:•
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(االنجلیزیة فقط)

جیجابایت)256 (الحد األقصى SDXC/بطاقة الذاكرة SDHC/بطاقة الذاكرة SDبطاقة الذاكرة 
 في ھذا الدلیل.البطاقة باالسم العام SDXC وبطاقة الذاكرة SDHC وبطاقة الذاكرة SDیشار إلى بطاقة الذاكرة •
 و UHS-I /UHS-II لمعیار UHS Speed Class 3تدعم ھذه الكامیرا البطاقات المتوافقة مع •

Video Speed Class 90 لمعیار UHS-II .
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، فئة سرعة SD Speed Classعند استخدام الوظائف التالیة، استخدم بطاقات ذات فئة سرعة •
UHS Speed Class وفئة سرعة ،Video Speed Class.صحیحة 

فئات السرعة ھي معاییر لضمان الحد األدنى من السرعة الالزمة للكتابة المتواصلة.–

[تسجیل الفیدیو]

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة 

مثال على اإلشارةفئة السرعةمعدل البت لجودة التسجیل

 میجابت في الثانیة أو أقل72

10الفئة 

 أو أعلىUHS Speed Class 1فئة السرعة 

 Video Speed Class 10فئة سرعة الفیدیو 
أو أعلى

 میجابت في الثانیة إلى 100
 میجابت في الثانیة200

UHS Speed Class 3فئة السرعة 

 Video Speed Class 30فئة سرعة الفیدیو 
أو أعلى

 میجابت في الثانیة400
 Video Speed Class 60فئة سرعة الفیدیو 

أو أعلى

مثال على اإلشارةفئة السرعة

UHS Speed Class 3فئة السرعة 

 أو أعلىVideo Speed Class 30فئة سرعة الفیدیو 
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".LOCK) على البطاقة على "Aیمكنك منع كتابة وحذف البیانات عن طریق تعیین مفتاح الحمایة ضد الكتابة (•
قد تتعرض البیانات المخزنة على البطاقة للتلف بسبب تیارات الكھرباء الساكنة أو الموجات الكھرومغناطیسیة أو •

تعطل الكامیرا أو البطاقة. نوصي بالنسخ االحتیاطي للبیانات المھمة.
احتفظ ببطاقة الذاكرة بعیدًا عن متناول األطفال تجنبًا لخطر ابتالعھا.•

(A)
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أسماء األجزاء الرئیسیة

28:  الكامیرا≤
36:  العدسة≤
38:  عرض الشاشة/منظار الرؤیة≤

الكامیرا
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)366:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت]میكروفون استریو ()1(
ال تقم بسد المیكروفون بإصبع. سیكون من الصعب تسجیل الصوت.•

)182:  اختیار وضع محركقرص وضع المحرك ()2(
)305:  إزالة غطاء منصة التوصیلقاعدة التوصیل السریع (غطاء منصة التوصیل) ()3(

احتفظ غطاء منصة التوصیل بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من بلعھ.•
)79:  اختیار نمط التسجیلقرص تحدید النمط ()4(
)WB(  :278توازن الضوء األبیض (] (توازن الضوء األبیض) (WBزر [)5(
)ISO  :273الحساسیة للضوء ) (ISO] (حساسیة ISOزر [)6(
)269:  تعویض التعرض للضوء] (تعویض التعرض للضوء) (زر [)7(
)325:  تسجیل مقاطع الفیدیوزر تسجیل الفیدیو ()8(
)285:  [إسلوب الصورة]] (إسلوب الصورة) (زر [)9(
)/50:  مؤشرات لمبة الشحنللمبة الشحن ()10(

)NETWORK  :611مصباح اتصال    (NETWORKلمبة اتصال 
)MF  :172العملیات على شاشة مساعدة ] (العالمة المرجعیة لمسافة التسجیل) ([)11(
)70:  ضبط الساعة (عند التشغیل ألول مرة)مؤشر الحالة ()12(
)70:  ضبط الساعة (عند التشغیل ألول مرة)مفتاح تشغیل/إیقاف بالكامیرا ()13(
)79:  اختیار نمط التسجیلنمط قفل قرص تحدید النمط ()14(
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)]  LVF[  زر)15( 86:  التبدیل بین الشاشة ومحدّد المنظر )
)41:  تركیب حزام الكتففتحة حزام الكتف ()16(
)444:  عرض الصور] (لعرض) (زر [)17(
)/83:  عصا التحكم (/عصا التحكم)18(

)Fn  :471أزرار    (Fnأزرار 
Fn8  ،3:Fn9  ،1:Fn10  ،4:Fn11  ،2:Fn12المنتصف:

)/714:  عرض الشاشة/محدد المنظر، 38:  عرض الشاشة/منظار الرؤیةالشاشة ()19(
)84:  شاشة اللمسشاشة اللمس (

AFزر [)20( ON)  [] زرAF ON[  :129( 
)125:  تحدید وضع التركیزذراع نمط التركیز ()21(
)81:  القرص األمامي/القرص الخلفيالقرص الخلفي ()22(
)]   .DISPزر [)23( 88:  االنتقال بین المعلومات المعروضة )
)AF  :127استخدام ) (AF] (نمط زر [)24(
)91:  القائمة السریعة] (القائمة السریعة/العودة) (Qزر [)25(
)/82:  أزرار المؤشرأزرار المؤشر ()26(

)Fn  :471أزرار    (Fnأزرار 
3:Fn13  ،1:Fn14  ،4:Fn15 ، 2:Fn16
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 )95:  طرق تشغیل القائمة، MENU/SET[  :82زر []  (MENU/SETزر [)27(
)81:  قرص التحكمقرص التحكم ()28(
] (اإللغاء)/زر [)29(

)/458:  حذف الصور] (الحذف) (زر [
)Fn  :471أزرار    (Fn  (Fn1)زر 
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)753:  تنظیف محدد المنظرإطار العدسة الخارجي ()30(
احتفظ بإطار العدسة الخارجي بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من بلعھ.•

عرض الشاشة/، 86:  التبدیل بین الشاشة ومحدّد المنظر، 38:  عرض الشاشة/منظار الرؤیةمنظار الرؤیة ()31(
)714:  محدد المنظر

)86:  التبدیل بین الشاشة ومحدّد المنظرمستشعر العین ()32(
)85:  ضبط دیوبتر محدّد المنظرقرص ضبط الدیوبتر ()33(
)588:  [إصدار صوت]السماعة ()34(
)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)باب البطاقة ()35(
)]  REMOTEمقبس [)36( 711:  جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري) )
)60:  مؤشرات الوصول إلى البطاقة (1ضوء بیان الوصول للبطاقة )37(
)59:  إدخال البطاقات (اختیاري) (1فتحة البطاقة )38(
)59:  إدخال البطاقات (اختیاري) (2فتحة البطاقة )39(
)60:  مؤشرات الوصول إلى البطاقة (2ضوء بیان الوصول للبطاقة )40(
)47:  إدخال البطاریةذراع تحریر باب البطاریة ()41(
)47:  إدخال البطاریةباب البطاریة ()42(
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:  (اختیاري)DC (اختیاري)/قارنة التیار المستمر ACوصلة التیار المتردد   (DC غطاء قارنة التیار المستمر)43(
 713(

: DC) DMW-DCC17 تأكد من استخدام قارنة التیار المستمر، AC عند االستعانة بوصلة التیار المتردد•
.Panasonic من إنتاج) اختیاري: DMW-AC10 (AC التیار المتردد ووصلة)، اختیاري

.فقط Panasonic من إنتاج) اختیاري: DMW-AC10 (أصلیة AC استخدم دائًما وصلة تیار متردد•
 الملحق بوصلة التیار المتردد AC استخدم كابل التیار المتردد)، اختیاري (AC عند استخدام وصلة تیار متردد•

AC) اختیاري.(
: حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)موصل حامل البطاریة اإلضافیة (غطاء موصل حامل البطاریة اإلضافیة) ()44(

 709(
احتفظ غطاء موصل حامل البطاریة اإلضافیة بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من ابتالعھا.•

)760:  الحامل ثالثي القوائمقاعدة تثبیت الحامل الثالثي القوائم ()45(
 أو أكثر، فقد ال تتمكن من تثبیتھ في مكانھ مم5.5إذا حاولت تركیب الحامل الثالثي القوائم بواسطة مسمار طولھ •

بشكل آمن أو قد یؤدي إلى تلف الكامیرا.
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)/227:  التسجیل باستخدام المؤقت الذاتيلمبة المؤقت الذاتي ()46(
)AF[  :523[لمبة تعزیز    (AFلمبة تعزیز 

)81:  القرص األمامي/القرص الخلفيالقرص األمامي ()47(
)77:  التسجیلزر الغالق ()48(
)63:  تركیب العدسةعالمة تركیب العدسة ()49(
حامل)50(
)/267:  نمط المعاینةزر المعاینة ()51(

)Fn  :471أزرار    (Fn  (Fn2)زر 
نقاط التالمس)52(
)306:  توصیل كابل المزامنة بمقبس مزامنة الفالشمقبس مزامنة الفالش (غطاء مقبس مزامنة الفالش) ()53(

 أو أقل.V 400 استخدم فالش خارجي بجھد مزامنة •
احتفظ غطاء مقبس مزامنة الفالش بعیدًا عن متناول األطفال للوقایة من بلعھ.•

المستشعر)54(
 )436:  المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)]  (MICمقبس [)55(
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)441:  سماعات الرأسمقبس سماعة الرأس ()56(
قد یتسبب ضغط الصوت الزائد عن الحد الصادر من سماعة األذن وسماعة الرأس في فقدان السمع.•

)HDMI[  :688مقبس [، HDMI(  :422 (خرج HDMIأجھزة ] ( HDMIمقبس [)57(
)USB  :689منفذ ، 49:  إدخال بطاریة في الكامیرا للشحن ( USBمنفذ )58(
)424:  تركیب حامل الكابلقاعدة تركیب حامل الكابل ()59(
)65:  فك العدسةزر تحریر العدسة ()60(
سن قفل العدسة)61(
قاعدة التركیب)62(
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العدسة
H-ES12060

H-FS12060

سطح العدسة)1(
"Teleوضع ")2(
)169:  ضبط مستوى التركیز.حلقة التركیز ()3(
)174:  تسجیل باستخدام الزومحلقة الزوم ()4(
"Wideوضع ")5(
 .O.I.Sمفتاح )6(
]AF/MFمفتاح [)7(

) MF]، یصبح التركیز الیدوي (MF] بالعدسة أو ضبط إعداد الكامیرا على [AF/MFعندما یجري ضبط مفتاح [•
ُمفعالً.
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نقطة التالمس)8(
حشیة مطاطیة لقاعدة تركیب العدسة)9(
)63:  تركیب العدسةعالمة تركیب العدسة ()10(
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عرض الشاشة/منظار الرؤیة
في وقت الشراء، یعرض منظار الرؤیة/الشاشة األیقونات التالیة.

)714:  عرض الشاشة/محدد المنظرللحصول على معلومات حول األیقونات غیر تلك الموضحة ھنا (•

منظار الرؤیة

الشاشة

606060 3.53.53.5 200200200 999999999FF

606060 3.53.53.5FF 200200200 999999999
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أسلوب الصورة)1(

مقیاس المستوى)2(

جودة الصورة/حجم الصورة)3(

AFمنطقة )4(

نمط التركیز)5(

AFنمط )6(

مثبت الصور)7(

التركیز (أخضر)/حالة التسجیل (أحمر))8(

نمط التسجیل)9(

نمط قیاس السطوع)10(

سرعة االلتقاط)11(

قیمة فتحة الضوء)12(

قیمة تعویض التعرض للضوء/)13(
تعزیز التعرض للضوء یدویًا

ISOدرجة الحساسیة للضوء )14(

فتحة البطاقة/وظیفة فتحتي البطاقة)15(

عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا/)16(
عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل

إشارة البطاریة)17(

] للتبدیل بین عرض/إخفاء مقیاس المستوى.اضغط على [•
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. بدء االستخدام2

41:  تركیب حزام الكتف≤
43:  شحن البطاریة≤
59:  إدخال البطاقات (اختیاري)≤
63:  تركیب العدسة≤
69:  ضبط اتجاه وزاویة الشاشة≤
70:  ضبط الساعة (عند التشغیل ألول مرة)≤
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تركیب حزام الكتف

قم بتركیب حزام الكتف في الكامیرا لمنعھا من السقوط متبعًا اإلجراء التالي.

1

2
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اسحب حزام الكتف، وتأكد من عدم انفالتھ.•
ركب الطرف المقابل من حزام الكتف باستخدام نفس اإلجراء.•
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.–

3

4
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شحن البطاریة

44:  الشحن باستخدام الشاحن≤
47:  إدخال البطاریة≤
49:  إدخال بطاریة في الكامیرا للشحن≤
53:  استخدام الكامیرا أثناء إمدادھا بالطاقة (إمداد الطاقة/الشحن)≤
55:  اإلشعارات المتعلقة بالشحن/إمداد الطاقة≤
57:  [نمط توفیر الطاقة]≤

یمكنك شحن البطاریة إما باستخدام الشاحن المرفق، أو في جسم الكامیرا.
یمكنك أیًضا تشغیل الكامیرا وإمداد الطاقة من مأخذ التیار الكھربي.

(ابتداًء من مایو . DMW-BLK22/DMW-BLF19البطاریة التي یمكن استخدامھا مع الكامیرا ھي •
2021(

 DMW-BLK22 (اختیاري)، ولكن نظًرا ألن سعة البطاریة أقل من DMW-BLF19یمكنك أیًضا استخدام –
 (ملحق/اختیاري).DMW-BLK22(ملحق/اختیاري) ، یوصى باستخدام 

ال تكون البطاریة مشحونة عند الشراء. اشحن البطاریة قبل االستخدام.•
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الشحن باستخدام الشاحن
دقیقة تقریبًا230وقت الشحن: 

استخدم الشاحن ووصلة التیار المتردد المرفق.•
یسري وقت الشحن المشار إلیھ 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.

استخدم المنتجات المرفقة مع الكامیرا للشحن.•
استخدم الشاحن في الداخل.•
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ل الشاحن ووصلة التیار المتردد 1 .USB مع كابل توصیل ACوّصِ
امسك المقابس، ثم أدخلھا، أو أخرجھا بشكل مستقیم.•

(اإلدخال بزاویة یمكن أن یؤدي إلى تشوه طرف التوصیل ویؤدي إلى حدوث خلل.)

 بمأخذ للتیار الكھربائي.ACوصل وصلة التیار المتردد 2

أدخل البطاریة.3
، ویبدأ الشحن.CHARGE  [(A)تومض لمبة الشحن [≤

 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت توصیل •
فقد یؤدي ھذا في حالة حدوثھ إلى خلل وظیفي.

 أخرى غیر الوصلة الملحقة.ACال تستخدم أي وصالت تیار متردد •
فقد یؤدي ھذا في حالة حدوثھ إلى خلل وظیفي.
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]CHARGEمؤشرات لمبة [

)A(یومض
)B(تضيء
)C(منطفئ

عند تركیب البطاریة أثناء عدم توصیل الشاحن بمصدر الطاقة، یتم تشغیل لمبات الشحن لفترة معینة للسماح لك بالتأكد •
من مستوى البطاریة.

100% 99%  إلى80% من79%  إلى50% من 49%  إلى0من % حالة الشحن

لمبة 
]CHARGE[

بعد الشحن، افصل التوصیل بمصدر الطاقة وأزل البطاریة.•
] تومض بسرعة، فإن الشحن ال یتم.50إذا كانت لمبة [%•

درجة حرارة البطاریة أو البیئة المحیطة بھا إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.–
. درجة مئویة 30 درجات مئویة و 10حاول الشحن في درجة حرارة محیطة تتراوح بین 

ھناك أوساخ عالقة بأطراف توصیل الشاحن أو البطاریة.–
قم بإزالة التوصیل بمصدر الطاقة ، ثم امسح بقطعة قماش جافة.

(A)(A)(B)(A)(B)(C)
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إدخال البطاریة
).Panasonic) DMW-BLK22/DMW-BLF19استخدم دوًما البطاریات األصلیة التي تنتجھا •

–DMW-BLF19 (اختیاري) لدیھ سعة بطاریة أصغر من DMW-BLK22.
في حالة استخدام بطاریات من إنتاج شركات أخرى، ال یمكن ضمان جودة ھذا المنتج.•

) یثبت البطاریة في مكانھا.Aتأكد من أن الذراع (•

].OFFتحقق من أن مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا مضبوط على [•

1

2

(A)

3
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إخراج البطاریة

].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [1
افتح باب البطاریة.2

)60:  مؤشرات الوصول إلى البطاقةتاكد من أن لمبة بیان الوصول للبطاقة ال تعمل ثم افتح باب البطاریة. (•
) باتجاه السھم ثم قم بإخراج البطاریة.Aادفع الذراع (3

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

(ستُستنزف طاقة البطاریة، إذا ما تُركت داخل البطاریة لفترة زمنیة طویلة.)
تكون حرارة البطاریة مرتفعة بعد االستخدام، وأثناء الشحن وبعد انتھاء الشحن مباشرةً.•

كما ترتفع حرارة الكامیرا أیًضا أثناء استخدامھا. وال یعد ھذا خلالً.
توخَّ الحذر عند إخراج البطاریة حیث أنھا ستندفع للخارج.•

(A)
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إدخال بطاریة في الكامیرا للشحن
دقیقة تقریبًا220وقت الشحن: 

 المرفقة.ACاستخدام جسم الكامیرا ووصلة التیار المتردد •
یسري وقت الشحن المشار إلیھ 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.

استخدم المنتجات المرفقة مع الكامیرا للشحن.•
 اختیاري).:DMW-BGGH5ال یمكن شحن البطاریة الموجودة في حامل البطاریة اإلضافیة (•
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].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [1

أدخل البطاریة في الكامیرا.2

ل منفذ 3  باستخدام كابل توصیل AC بالكامیرا ووصلة التیار المتردد USBوّصِ
USB.

تحقق من اتجاه أطراف التوصیل، ثم أدخلھ/أخرجھ بشكل مستقیم بالقابس.•
(قد یؤدي إدخالھا بزاویة إلى تشوه أو خلل وظیفي)

 بمأخذ للتیار الكھربائي.ACوصل وصلة التیار المتردد 4
) باللون األحمر ویبدأ الشحن.Aیومض ضوء الشحن (•

مؤشرات لمبة الشحن
)A((أحمر) لمبة الشحن

مضیئة: جاري الشحن
غیر مضیئة: اكتمل الشحن

وامض: خطأ في الشحن

(A) 31

2

4
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 (جھاز كمبیوتر، إلخ) بالكامیرا بواسطة كابل توصیل USBیمكنك أیًضا شحن البطاریة عن طریق توصیل جھاز •
USB.

في ھذه الحالة، قد یستغرق الشحن بعض الوقت.
 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت توصیل •

فقد یؤدي ھذا في حالة حدوثھ إلى خلل وظیفي.
 أخرى غیر الوصلة الملحقة.ACال تستخدم أي وصالت تیار متردد •

فقد یؤدي ھذا في حالة حدوثھ إلى خلل وظیفي.
بعد الشحن ، افصل التوصیل بمصدر الطاقة.•
أثناء ومیض لمبة الشحن باللون األحمر، ال یمكن الشحن.•

درجة حرارة البطاریة أو البیئة المحیطة بھا إما مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.–
. درجة مئویة 30 درجات مئویة و 10حاول الشحن في درجة حرارة محیطة تتراوح بین 

أطراف توصیل البطاریة متسخة.–
قم بإزالة البطاریة وامسح األوساخ بواسطة قطعة قماش جافة.

] وبالتالي یتم إیقاف تشغیل الكامیرا، فإنھا OFFحتى عندما یكون مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا مضبوطًا على [•
تستھلك طاقة.

عند عدم استخدام الكامیرا لفترة طویلة، قم بإزالة قابس الطاقة من مأخذ التیار الكھربائي لتوفیر الطاقة.
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إمداد الطاقة
 (ملحق) وتشغیل الكامیرا، یمكنك التسجیل أثناء إمدادك ACعند إدخال بطاریة في الكامیرا ثم شحنھا بوصلة التیار المتردد 

بالطاقة.
] على الشاشة أثناء التوصیل بمصدر التیار الكھربائي.تُعَرض أیقونة [•

 (جھاز كمبیوتر، وما إلى USB لتوصیل الكامیرا وجھاز USBیمكنك أیًضا إمداد الطاقة باستخدام كابل توصیل •
ذلك).

ال یمكن شحن البطاریة أثناء اإلمداد بالطاقة.•
، أو فصلھا.ACقم بإطفاء الكامیرا قبل القیام بتوصیل وصلة التیار المتردد •
قد تنخفض الشحنة المتبقیة في البطاریة وفقًا لظروف االستخدام. عند نفاد مستوى البطاریة، سیتم إیقاف تشغیل •

الكامیرا.
]، وقد یتوقف التسجیل، وقد تصبح بعض الوظائف غیر إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا، فقد یتم عرض [•

متاحة مؤقتًا. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.
قد ال یكون إمداد الطاقة ممكنًا، وفقًا إلى إمكانات إمداد الطاقة لألجھزة المتصلة.•
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استخدام الكامیرا أثناء إمدادھا بالطاقة (إمداد الطاقة/الشحن)
اختیاري) متوافقة مع : DMW-BTC15نظًرا ألن ھذه الكامیرا والعناصر الملحقة بشاحن البطاریة (

USB PD) USB.موصل للطاقة)، یمكنك الشحن أثناء إمداد الكامیرا بالطاقة 
 لشاحن البطاریة AC وكابل التیار المتردد AC ووصلة التیار المتردد USBقم بتوصیل كابل توصیل 

)DMW-BTC15 :.اختیاري) بالكامیرا

دقیقة تقریبًا170وقت الشحن: 

اختیاري). تم إیقاف : DMW-BTC15 الملحق مع شاحن البطاریة (ACاستخدم جسم الكامیرا ووصلة التیار المتردد •
تشغیل الكامیرا.

یسري وقت الشحن المشار إلیھ 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.

)A( كابل توصیلUSB
)B( وصلة التیار المترددAC
)C( كابل التیار المستمرAC

(B)

(A)

(C)
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أدخل البطاریة في الكامیرا.•
اختیاري).: DMW-BTC15 لشاحن البطاریة (USBقم بالتوصیل باستخدام كابل توصیل •
سیستغرق الشحن وقتًا أطول عندما تكون الكامیرا قید التشغیل من عند إیقاف تشغیل الكامیرا.•

، قد ال تتمكن من الشحن أثناء استخدام الكامیرا.USB PDحتى عند االتصال باألجھزة التي تدعم •
 وتشغیل الكامیرا، فسیتم التزوید بالطاقة فقط.USB PDفي حالة االتصال باألجھزة (الكمبیوتر، إلخ) التي ال تدعم •
قم بإطفاء الكامیرا قبل القیام بتوصیل قابس الطاقة، أو فصلھ.•
قد تنخفض الشحنة المتبقیة في البطاریة وفقًا لظروف االستخدام. عند نفاد مستوى البطاریة، سیتم إیقاف تشغیل •

الكامیرا.
قد ال یكون إمداد الطاقة ممكنًا، وفقًا إلى إمكانات إمداد الطاقة لألجھزة المتصلة.•
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اإلشعارات المتعلقة بالشحن/إمداد الطاقة
مؤشرات الطاقة

)A( كابل توصیلUSBیقوم بإمداد الطاقة 
)B(إشارة البطاریة
)C(استخدام البطاریة في حامل البطاریة اإلضافیة

یعد مستوى البطاریة المعروض على الشاشة تقریبیًا.•

 أو أعلى%75 

 74 إلى % 50من % 

 49 إلى % 25% من

 أو أقل%24 

تومض بضوء أحمر

بطاریة منخفضة (یصدر أیًضا مؤشر الحالة ومیًضا.)
شحن أو استبدال البطاریة.•

(A) (C)(B)
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 األصلية.Panasonicولضمان استعمال منتجات آمنة، يوصى باستخدام بطارية •
ومن المحتمل أن ينجم عن استعمال حزم بطاريات أخرى حريق أو انفجار.

يرجى العلم بأننا غير مسؤولين عن أي نوع من الحوادث أو األعطال التي تحدث نتيجة الستخدام حزمة بطارية 
مقلدة.

ال تترك أية أشياء معدنية (مثل المشابك) بالقرب من مناطق االتصال الخاصة بقابس التيار الكهربائي.•
حتى ال يؤدي ذلك إلى حدوث حريق و/أو صدمات كهربائية نتيجة لقصر الدائرة الكهربائية أو الحرارة الناتجة.

 مع أجهزة أخرى.USB أو كابالت توصيل ACال تستخدم وصلة التيار المتردد •
فقد يؤدي ذلك إلى خلل وظيفي.

.USB أو مهايئات تحويل USBال تستخدم كابالت تطويل •
يمكن شحن البطارية، حتى وإن كان ال يزال بها قدٌر من الطاقة، ولكن يوصى بعدم تكرار إعادة شحنها عندما تكون •

مكتملة الشحن.
(قد يؤدي ذلك إلى انتفاخ البطارية.)

إذا كان هناك انقطاع في التيار أو مشكلة أخرى في مأخذ التيار الكهربائي ، فقد ال يكتمل الشحن بنجاح.•
أعد توصيل قابس الطاقة.

ل بلوحة مفاتيح أو منافذ • .USB بطابعة أو موزعات USBال توّصِ
قد يتوقف الشجن/إمداد الطاقة، إذا دخل الكمبيوتر المتصل وضع السكون.•
] حتى عند اكتمال الشحن، فقد تدهورت حالة البطارية.إذا لم ينتقل مؤشر البطارية إلى [•

حاول أال تستخدم تلك البطارية.
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[نمط توفیر الطاقة]
ھذه وظیفة لتحویل الكامیرا إلى حالة السكون (حفظ الطاقة) أو إیقاف تشغیل محدّد المنظر/الشاشة تلقائیًا إذا 

لم یتم تنفیذ أي عملیة لفترة محددة. یقلل من استھالك البطاریة.

 ]   [ [ [نمط توفیر الطاقة] حدد  [

یعین مقدار الوقت المنقضي قبل دخول الكامیرا حالة السكون.[وضعیة السكون]

[وضعیة السكون 
(Wi-Fi)[

.Wi-Fi دقیقة من قطع اتصال 15یضبط الكامیرا للسكون بعد 

 LVF[إطفاء الشاشة/
التلقائي]

یضبط مقدار الوقت الذي یستغرقھ محدّد المنظر/الشاشة إلیقاف التشغیل.
(لم یتم إیقاف تشغیل الكامیرا.)

 مع توفیر LVF[تصویر 
الطاقة]

یضع الكامیرا في وضع السكون عندما یتم عرض شاشة التسجیل على الشاشة عندما یكون 
تبدیل محدّد المنظر/الشاشة نشطًا.

یعین مقدار الوقت المنقضي قبل دخول الكامیرا حالة السكون.[وقت النوم]

[طریقة التنشیط]

یضبط الشاشة حیث یتم دخول الكامیرا حالة السكون.

: [من خالل لوحة التحكم فقط]
یدخل الكامیرا حالة السكون فقط عند عرض لوحة التحكم 

).88:  االنتقال بین المعلومات المعروضة(
: [أثناء االستعداد للتسجیل]

یضع الكامیرا في حالة السكون من أي شاشة أثناء وضع 
االستعداد للتسجیل.
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، أجِر أیا من  مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر  أو ](Wi-Fi)[وضعیة السكون  أو [وضعیة السكون]للعودة للعمل من •
العملیات التالیة:

اضغط على زر الغالق جزئیًا.–
] مرة أخرى.ON] ثم على [OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [–

، اضغط على أي زر. التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/للعودة للعمل من •

 متاحة في الحاالت التالیة:[نمط توفیر الطاقة]ال تكون وظیفة •
أثناء التوصیل بكمبیوتر أو بطابعة–
أثناء تسجیل فیدیو/عرض فیدیو–
 مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة عند التسجیل باستخدام –
[التصویر البطيء]أثناء –
)[التصویر التلقائي]، (عند تعیین [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]في حالة إجراء التسجیل بواسطة –
[تعّرض متعدد للضوء]عند التسجیل باستخدام –
[انتقال التركیز]عند التسجیل باستخدام –
[عرض الشرائح]أثناء –
 للتسجیلHDMIأثناء خرج –
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إدخال البطاقات (اختیاري)

62:  تھیئة البطاقات (التمھید)≤

تدعم ھذه الكامیرا وظیفة فتحتي البطاقة.
عند استخدام بطاقتین، یكون التسجیل المتناوب والتسجیل االحتیاطي والتسجیل المخصص متاًحا.

)A(1فتحة البطاقة
)B( 2فتحة البطاقة

طابق اتجاه البطاقات مع المبین في الشكل ثم أدخلھم بإحكام إلى أن یصدر صوت یدل على ثباتھم.•

1

A

2
(A)

(B)

3
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مؤشرات الوصول إلى البطاقة
) أثناء الوصول إلى البطاقة.Cتضيء لمبة الوصول إلى البطاقة (

:2 و1یمكنك ضبط طریقة التسجیل لفتحات البطاقة •
] [ [ )  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]  [ 118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة] )

ال تقم بإجراء العملیات التالیة أثناء عملیات الوصول.•
(قد تعمل الكامیرا على نحو غیر سلیم، أو قد تتعرض البطاقة، أو الصور المسجلة للتلف.)

إیقاف تشغیل الكامیرا.–
قم بإزالة البطاریة أو البطاقة أو افصل قابس الطاقة.–
تعریض الكامیرا لالھتزاز أو الصدمات أو الكھرباء الساكنة.–

(C)
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إخراج البطاقة
افتح باب البطاقة.1
ادفع البطاقة حتى یصدر عنھا صوت تكة، ثم اسحب البطاقة في اتجاه مستقیم.2

قد تكون البطاقة دافئة بعد استخدام الكامیرا مباشرة.•
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تھیئة البطاقات (التمھید)
قم بتھیئة البطاقة بواسطة الكامیرا لضمان أداء أمثل للبطاقة.

 ]   [ [ [تھیئة البطاقة] حدد  [
]2[فتحة البطاقة /]1[فتحة البطاقة اإلعدادات: 

عندما یتم تھیئة البطاقة، یتم مسح جمیع البیانات المخزنة في البطاقة وال یمكن استعادتھا.•
قم بحفظ نسخة احتیاطیة من البیانات الضروریة قبل تھیئة البطاقة.

ال تقم بإیقاف تشغیل الكامیرا أو إجراء عملیة أخرى أثناء التھیئة.•
توخي الحذر من إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء إجراء التھیئة.•
في حالة القیام بتھیئة البطاقة باستخدام جھاز كمبیوتر أو أي جھاز آخر، قم بتھیئتھا باستخدام الكامیرا مرة أخرى.•
یمكنك تھیئة البطاقة مع االحتفاظ بمعلومات إعدادات الكامیرا المخزنة على البطاقة.•

[حفظ/إعادة إعدادات   ([إبقاء اإلعدادات أثناء التھیئة]  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا] ]   [] [
)505:  الكامیرا]
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تركیب العدسة

66:  تركیب واقي العدسة≤

].OFFتحقق من أن مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا مضبوط على [•
احرص على تغییر العدسة في مكان خاٍل من األوساخ واألتربة. في حالة التصاق األوساخ أو األتربة بالعدسة •

)752:  األتربة الموجودة على مستشعر الصور(
قم بتغییر العدسة عندما یكون غطاء العدسة مركب.•

1

2
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)A(عالمات تركیب العدسة

عند تركیب عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال بھذه الكامیرا، بعد تشغیل الكامیرا، یتم عرض رسالة تطالب بتأكید •
)249:  [معلومات العدسة]. ([نعم]معلومات العدسة. یمكنك تسجیل الطول البؤري للعدسة عند تحدید 

أدخل العدسة یشكل مستقیم.•
قد یؤدي إدخالھا بزاویة لتركیبھا إلى تلف قاعدة تركیب عدسة الكامیرا.

3

(A)
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فك العدسة
)، أِدر العدسة في اتجاه السھم؛ حتى تتوقف عن الحركة، ثم أخرجھا.Bأثناء الضغط على زر تحریر العدسة (1

بعد فك العدسة، تأكد من تركیب غطاء جسم الكامیرا وكذلك الغطاء الخلفي للعدسة.•

(B)
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تركیب واقي العدسة
للتسجیل أمام إضاءة خلفیة قویة، یمكن أن یقلل واقي العدسة من تضمین الضوء غیر المرغوب فیھ في 

الصور وانخفاض في التباین الناتج عن االنعكاس غیر المنتظم للضوء الذي یحدث داخل العدسة.
تمكنك من التقاط صور أكثر جماالً عن طریق منع انبعاث اإلضاءة الزائدة.

/H-ES12060عند تركیب واقي العدسة (على شكل وردة) الملحق مع العدسة القابلة للتبدیل (
H-FS12060(

أمسك واقي العدسة بوضع أصابعك كما ھو مبین في الشكل.
ال تمسك واقي العدسة على نحو یؤدي إلى انثنائھ.•
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) بواقي العدسة مع العالمة الموجودة على حافة  ((A)قم بمحاذاة العالمة 1
العدسة.

) على واقي  ((B)قم بتدویر واقي العدسة في اتجاه السھم لمحاذاة العالمة 2
العدسة مع العالمة الموجودة على حافة العدسة.

قم بتركیب واقي العدسة بتدویره إلى أن تصدر صوتًا یدل على ثباتھ.≤

(A)

(B)
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)H-ES12060فك واقي العدسة (
)، أِدر واقي العدسة في اتجاه السھم؛ حتى تتوقف عن الحركة، ثم أخرجھ.Cأثناء الضغط على زر واقي العدسة (1

عند حمل الكامیرا
یمكن تركیب واقي العدسة في االتجاه العكسي.•

H-ES12060مثال: 
) بواقي العدسة مع العالمة الموجودة على حافة العدسة. ((B)قم بمحاذاة العالمة 1
قم بتركیب واقي العدسة بتدویره باتجاه السھم؛ إلى أن یصدر صوتًا یدل على ثباتھ.2

(C)

(B)
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ضبط اتجاه وزاویة الشاشة

عند شراء الكامیرا، تكون الشاشة ُمبیَّتة داخل جسم الكامیرا.

زوایا التعدیل ھي إرشادیة فقط.•
ال تقم بإیقاع قوة مفرطة على الشاشة. فقد یؤدي ھذا إلى ضرر أو خلل وظیفي.•
عند عدم استخدام الكامیرا، أغلق الشاشة بحیث یكون سطح الشاشة للداخل.•

1

2

3
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 ضبط الساعة (عند التشغیل ألول مرة)

70:  ضبط الساعة≤

عند تشغیل الكامیرا ألول مرة، تظھر شاشة لضبط المنطقة الزمنیة والساعة.
تأكد من ضبط ھذه اإلعدادات قبل االستخدام لضمان تسجیل الصور مع معلومات التاریخ والوقت 

الصحیحة.

ضبط الساعة

].ONاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف بالكامیرا على [1
عند تشغیل الكامیرا، یصدر مؤشر الحالة ضوًءا.≤
.4إذا لم تكن شاشة اختیار اللغة معروضة، فانتقل إلى الخطوة ≤

. أو ، اضغط على [الرجاء ضبط اللغة]عند ظھور 2

عیین اللغة.3
. أو  الختیار اللغة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤

. أو ، اضغط على [یُرجى ضبط المنطقة الزمنیة]عند ظھور 4
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اضبط المنطقة الزمنیة.5
. أو  الختیار المنطقة الزمنیة، ثم اضغط على 21اضغط على ≤

. (سیجري تقدیم الوقت بمقدار ساعة واحدة.)3]، فاضغط على إذا كنت تستخدم التوقیت الصیفي [•
 مرة أخرى.3للعودة إلى الوقت المعتاد، اضغط على 

)A( فرق التوقیت معGMT(توقیت جرینتش) 

. أو ، اضغط على [الرجاء ضبط الساعة]عند ظھور 6

(A)
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ضبط الساعة.7
: حدد عنصًرا (سنة أو شھر أو یوم أو ساعة أو دقیقة أو ثانیة).21
: حدد قیمة.34

)C) و صیغة عرض الوقت (Bلضبط ترتیب العرض (
، تظھر شاشة  أو  المنطقة الزمنیة ثم أضغط على [نمط] لتحدید 21أضغط على ≤

ضبط ترتیب العرض وصیغة عرض الوقت.

(B) (C)
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قم بتأكید اختیارك.8
. أو اضغط على ≤

. أو ، اضغط على [ضبط الساعة قد تم إتمامھ.]عند ظھور 9

".1/1/2021 0:00:00إذا تم استخدام الكامیرا دون ضبط الساعة، فسیتم ضبطھا على "•
 شھور تقریبًا باستخدام بطاریة الساعة الداخلیة، حتى إن لم تكن بطاریة الكامیرا 3یُحتفظ بضبط الساعة لمدة •

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

 من القائمة:[ضبط الساعة] و[المنطقة الزمنیة]یمكن تغییر •
)  [المنطقة الزمنیة] ]   [] [– 594:  [المنطقة الزمنیة] )
–] [ [ [ضبط الساعة]  [
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. العملیات األساسیة3

75:  عملیات التسجیل األساسیة≤
80:  عملیات ضبط الكامیرا≤
85:  إعدادات عرض الشاشة/محدّد المنظر≤
91:  القائمة السریعة≤
93:  لوحة التحكم≤
95:  طرق تشغیل القائمة≤
101:  الوضع التلقائي الذكي≤
108:  التسجیل باستخدام وظائف اللمس≤
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عملیات التسجیل األساسیة

75:  كیفیة اإلمساك بالكامیرا≤
77:  التسجیل≤
79:  اختیار نمط التسجیل≤

كیفیة اإلمساك بالكامیرا
لتقلیل اھتزاز الكامیرا، امسك الكامیرا بحیث ال تتحرك أثناء التسجیل.

امسك الكامیرا بكلتا یدیك، وثبت ذراعیك على جانبیك، ثم قف مباعدًا بین قدمیك بعرض 
الكتف.

امسك الكامیرا بإحكام عن طریق لف یدك الیمنى حول قبضة الكامیرا.≤
ادعم العدسة من أسفل بیدك الیسرى.≤

) بأصابعك، أو بأي شيء آخر.B أو المیكروفون (AF  (A)ال تقم بتغطیة لمبة تعزیز •

(A) (B)
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وظیفة الكشف عن االتجاه الرأسي
تقوم ھذه الوظیفة بالكشف عن الصور التي تم تسجیلھا بالكامیرا التي تم مسكھا رأسیًا.

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، یتم عرض الصور تلقائیًا بشكل رأسي.
)600:  [تدویر وعرض]، سیتم عرض الصور دون تدویرھا. (]OFF[ على [تدویر وعرض]إذا قمت بضبط •

عند إمالة الكامیرا ألعلى وألسفل بشدة، قد ال تعمل وظیفة الكشف عن االتجاه الرأسي على نحو صحیح.•
یمكنك تعیین ما إذا كنت ترید تسجیل معلومات االتجاه الرأسي للكامیرا أثناء تسجیل الفیدیو أم ال.•

)  [معلومات الوضع العمودي (فیدیو)] ]   [] [ 582:  [معلومات الوضع العمودي (فیدیو)] )
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التسجیل

ضبط مستوى التركیز.1
اضغط على زر الغالق جزئیًا (اضغط برفق).≤

).B) وسرعة االلتقاط (Aتُعَرض قیمة فتحة الضوء (≤
(عندما یتعذر الحصول على التعرض الصحیح للضوء، تومض المؤشرات باللون األحمر).

)، فور دخول الھدف في بؤرة التركیز.Cتُضئ إشارة التركیز (≤
(عندما ال یكون الھدف في نطاق التركیز، تصدر اإلشارة ومیًضا.)

AFیمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على [• ON.[

F3.5F3.5F3.5606060

(C) (A)(B)
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ابدأ التسجیل.2
اضغط على زر الغالق إلى آخره (اضغط علیھ بشكل أكبر).≤
عند تسجیل مقاطع الفیدیو، اضغط على زر تسجیل الفیدیو. ≤

)324:  . تسجیل مقاطع الفیدیو10(

[الشاشة / العرض  ([مخصص] من القائمة [مراجعة تلقائیة]یمكن عرض الصور المسجلة تلقائیًا عن طریق تعیین •
)564:  [مراجعة تلقائیة]). یمكنك أیًضا تغییر مدة عرض الصورة إلى اإلعداد المفضل لدیك. ((صورة)]

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یمكنك التقاط صورة حتى یدخل الھدف في نطاق التركیز.•
 أو ]BALANCE[) على [تركیز/غالق] ([مخصص] في قائمة [أولویة التركیز/الغالق]إذا قمت بضبط 

]RELEASE[) .أولویة التركیز/، ستتمكن من التقاط صورة حتى عندما ال یكون الھدف في نطاق التركیز]
)553:  الغالق]
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اختیار نمط التسجیل

) من أجل تحریر القفل.1اضغط على زر القفل الخاص بقرص تحدید النمط (1
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 (2

]iA[101:  الوضع التلقائي الذكي (الوضع التلقائي الذكي(

]P[ نمط برنامجAE)  نمط برنامجAE  :253(

]A[
 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة AEنمط  ( حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط 

)257:  الضوء

]S[
 حیث تمنح األولیة لسرعة AEنمط  ( حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط 

)260:  االلتقاط

]M[263:  نمط التعرض للضوء یدویًا (نمط التعرض للضوء یدویًا(

)330:  نمط الفیلم اإلبداعي (نمط الفیلم اإلبداعي][

]C1[/]C2[/]C3[/
]C4[

)498:  النمط المخصص (النمط المخصص

(1)

(2)
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عملیات ضبط الكامیرا

عند تغییر إعدادات الكامیرا، قم بتشغیل الكامیرا باستخدام أجزاء التشغیل التالیة.

)A(القرص األمامي
)B(القرص الخلفي
)C(قرص التحكم
)D(] زرMENU/SET[
)E(أزرار المؤشر
)F(عصا التحكم
)G(شاشة اللمس

(A)

(C)

(B)

(D)(E)(F)(G)
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القرص األمامي/القرص الخلفي

:تدویر
یحدد عنصًرا أو قیمة رقمیة.

قرص التحكم

:تدویر
یحدد عنصًرا أو قیمة رقمیة.
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أزرار المؤشر

:الضغط
یحدد عنصًرا أو قیمة رقمیة.

]MENU/SETزر [
:الضغط

یقوم بتأكید اإلعداد.
یعرض القائمة أثناء التسجیل والعرض.•
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عصا التحكم
 اتجاھات بإمالتھا ألعلى وألسفل وللیسار وللیمین وبالضغط على الجزء 4یمكن تشغیل عصا التحكم في 

األوسط.

)A (یحدد عنصًرا أو قیمة رقمیة أو یحرك موضع.إمالة :
ضع إصبعك على مركز ذراع التحكم قبل اإلمالة. قد ال یعمل ذراع التحكم كما ھو متوقع عند الضغط على الجانبین.•

)B (یقوم بتأكید اإلعداد.الضغط :

 لتعطیل عملیات أجزاء التشغیل:Fn على زر [قفل العملیة]یمكنك تسجیل •
)Fn  :471أزرار   ( [قفل العملیة]   [التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   [] [

(A)(B)
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شاشة اللمس
یمكن إجراء العملیات عن طریق لمس األیقونات والشرائط المنزلقة والقوائم والعناصر األخرى المعروضة 

على الشاشة.

)A (اللمس
عملیة اللمس ثم رفع إصبعك من شاشة اللمس.

)B (السحب
عملیة تحریك اإلصبع أثناء لمس شاشة اللمس.

)C ((مباعدة/ضم) ضم األصابع
عملیات توسیع المسافة بین إصبعین (مباعدة) وتضییق المسافة بین إصبعین (ضم) أثناء لمس الشاشة التي 

تعمل باللمس.

إذا كنت تستخدم واقي شاشة متوفر تجاریًا، یرجى اتباع االحتیاطات الخاصة بھذا الواقي.•
(قد تضعف الرؤیة والتشغیل اعتمادا على نوع لوح حمایة الشاشة.)

یمكن تعطیل عملیات اللمس:•
] [ [ )559:  [تھیئة اللمس]  ( [تھیئة اللمس]  [

(A) (B) (C)
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إعدادات عرض الشاشة/محدّد المنظر

85:  ضبط محدّد المنظر≤
86:  التبدیل بین الشاشة ومحدّد المنظر≤
88:  االنتقال بین المعلومات المعروضة≤

ضبط محدّد المنظر
ضبط دیوبتر محدّد المنظر

قم بتدویر قرص ضبط الدیوبتر أثناء النظر من خالل محدّد المنظر.1
اضبط حتى ترى النص بوضوح على محدّد المنظر.•
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التبدیل بین الشاشة ومحدّد المنظر
مع اإلعدادات االفتراضیة، یتم تعیین التحویل التلقائي لمحدّد المنظر/الشاشة. عندما تنظر من خالل محدّد 

المنظر، یعمل مستشعر العین وتتحول الكامیرا من شاشة العرض إلى عرض محدّد المنظر.
.LVF  [(B)یمكنك التبدیل إلى عرض محدّد المنظر أو شاشة العرض بواسطة زر [

].LVF [اضغط على1

)Cالتحویل التلقائي لمحدّد المنظر/الشاشة (
)Dعرض محدّد المنظر (
)Eعرض الشاشة (

(A)(B) (A)

(E) (D) (C)
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قد ال یعمل مستشعر العین بطریقة صحیحة نتیجة لشكل النظارة أو طریقة إمساك الكامیرا أو الضوء الساطع •
المشرق المحیط بالعدسة العینیة.

أثناء تشغیل عرض الفیدیو أو عرض الشرائح، ال یعمل التحویل التلقائي محدّد المنظر/ الشاشة.•
للتركیز عند النظر من محدّد المنظر:•

] [ [ )AF[  :557[مستشعر العین    (]AF[مستشعر العین   [
یمكن تغییر حساسیة مستشعر العین.•

] [ [ )587:  [مستشعر العین]  ( [مستشعر العین]  [
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االنتقال بین المعلومات المعروضة

]. .DISPاضغط على زر [1
یتم تبدیل معلومات العرض.≤

شاشة التسجیل

الشاشة

)A(مع عرض معلومات
)B(بدون عرض معلومات
)C(لوحة التحكم
)D((أسود) مغلقة

999
999AWB

Fn

0 0
0

AFS FINE OFF
4:3

ISO

AUTO

(D) (C) (B) (A)
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محدّد المنظر

)E(مع عرض معلومات
)F(بدون عرض معلومات

] للتبدیل بین عرض/إخفاء مقیاس المستوى.اضغط على [•
)573:  [مقیاس المستوى]. ([مقیاس المستوى]یمكن الضبط أیًضا باستخدام 

)93:  لوحة التحكمتشغیل لوحة التحكم (•
یمكنك إخفاء لوحة التحكم والشاشة السوداء:•

] [ [ )574:  [إظھار / إخفاء تخطیط الشاشة] ( [إظھار / إخفاء تخطیط الشاشة]  [
یمكن تغییر العرض بحیث ال تتداخل معلومات العرض والعرض الحي:•

] [ [ )570:  /الشاشة]LVF[ضبط عرض  ( /الشاشة]LVF[ضبط عرض   [

999999

(F) (E)
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شاشة العرض

)G(مع عرض معلومات
)H(1*عرض معلومات تفصیلیة

)I(بدون عرض معلومات
)J(2*عرض بدون تمییز وامض

)731:  عرض تفصیلي للمعلومات إلى تبدیل معلومات العرض. (34یؤدي الضغط على 1*
 [مخصص] من [عالمات تظلیل الومیض]ھذه شاشة بدون عرض تمییز وامض تظھر عند ضبط 2*

.]ON[) على [الشاشة / العرض (صورة)](
: [عالمات تظلیل الومیض]في غیر ھذه الشاشة، سوف تومض أجزاء ذات التعریض الزائد للضوء من الشاشة. (

 571(

2022.12.1  10:002022.12.1  10:00 100-0001100-0001 1/9991/999

ISO200ISO200F3.5F3.56060 ±0±0

200

100-0001

ISO 0

F3.560
2022.12. 1 10:00

s
RGB

1/5

FINE

AFS

STD.

L
4:3

AWB

(J) (I) (H) (G)
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القائمة السریعة

تمكنك ھذه القائمة من ضبط الوظائف بشكل سریع التي یتم استخدامھا بشكل متكرر أثناء التسجیل دون 
الحاجة إلى استدعاء شاشة القائمة. یمكنك أیًضا تغییر طریقة عرض القائمة السریعة والعناصر التي 

تعرضھا.

عرض القائمة السریعة.1
].Qاضغط على [≤

حدد عنصر القائمة.2
.3421اضغط على ≤
.التحدید ممكن أیضا بتدویر ≤
التحدید ممكن أیضا بلمس عنصر قائمة.≤
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حدد عنصر اإلعداد.3
. أو قم بتدویر ≤
التحدید ممكن أیضا بلمس عنصر إعداد.≤

غلق القائمة السریعة.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
].Qیمكنك أیًضا إغالق القائمة عن طریق الضغط على [≤

ال یمكن ضبط بعض العناصر بناًء على نمط التسجیل أو إعدادات الكامیرا.•
یمكن تخصیص القائمة السریعة:•

] [ [ )  ]Q.MENU[إعدادات   [ 490:  تخصیص القائمة السریعة )
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لوحة التحكم

تتیح لك ھذه الشاشة عرض إعدادات التسجیل الحالیة على الشاشة. یمكنك أیًضا لمس الشاشة لتغییر 
اإلعدادات.
لوحة التحكم (نمط )، یتغیر العرض إلى عرض خاص للفیدیو. (نمط الفیلم اإلبداعي] (في نمط [

)725:  الفیلم اإلبداعي)

عرض لوحة التحكم.1
] عدة مرات. .DISPأضغط على [≤

قم بلمس العناصر.2
یتم عرض شاشات اإلعداد لكل عنصر من العناصر.≤

قم بتغییر اإلعداد.3
.AFمثال) تغییر نمط 

المس عنصر اإلعداد.≤
ارجع إلى الصفحات التي توضح كل عنصر للحصول على معلومات حول كیفیة تغییر اإلعدادات.•
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.[ضبط]المس 4
 أیًضا باستخدام العملیات التالیة.4 إلى 2یمكن تغییر الخطوات من 

 الختیار أحد العناصر.3421اضغط على 1
. أو التحدید ممكن أیضا بتدویر •

 لتغییر قیم اإلعدادات.أدر 2

ال یمكن ضبط بعض العناصر بناًء على نمط التسجیل أو إعدادات الكامیرا.•
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طرق تشغیل القائمة

95:  تشغیل القائمة≤
100:  [إعادة ضبط]≤

في ھذه الكامیرا، یتم استخدام القائمة إلعداد مجموعة متنوعة من الوظائف وتنفیذ تخصیصات الكامیرا.
یمكن إجراء عملیات القائمة باستخدام المؤشرات أو عصا التحكم أو القرص أو اللمس.

تشغیل القائمة
أجزاء التكوین والتشغیل بالقائمة

 للتنقل بین شاشات القائمة.21یمكن تشغیل القائمة بالضغط على 
استخدم أجزاء التشغیل المشار إلیھا أدناه لتشغیل عالمة التبویب الرئیسیة وعالمة التبویب الفرعیة وعالمة تبویب الصفحة 

وعناصر القائمة دون االنتقال إلى مستویات القائمة المناظرة.
یمكنك أیًضا التشغیل عن طریق لمس األیقونات وعناصر القائمة وعناصر اإلعداد.•

)A( زر) عالمة التبویب الرئیسیة[Q](
)B() عالمة التبویب الفرعیة(
)C() عنصر القائمة(
)D() عالمة تبویب الصفحة(
)E(عنصر اإلعداد

(D)

(A) (E)(C)(B)
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عرض القائمة.1
.اضغط على ≤

اختیار عالمة تبویب رئیسیة.2
.1 الختیار عالمة تبویب رئیسیة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
 لتحدید عالمة التبویب الرئیسیة ثم یمكنك أیًضا إجراء نفس العملیة عن طریق تدویر ≤

. أو الضغط على 
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اختیار عالمة تبویب فرعیة.3
.1 الختیار عالمة تبویب فرعیة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
 لتحدید عالمة التبویب الفرعیة ثم یمكنك أیًضا إجراء نفس العملیة عن طریق تدویر ≤

. أو الضغط على 

) وبعد االنتھاء من التبدیل بین عالمات تبویب الصفحة، فیتم التبدیل إلى Fإذا كانت ھناك عالمة تبویب صفحة (•
عالمة التبویب الفرعیة التالیة.

حدد عنصر القائمة.4
.1 الختیار عنصر القائمة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
 لتحدید عنصر القائمة ثم الضغط على یمكنك أیًضا إجراء نفس العملیة عن طریق تدویر ≤

. أو 

(F)
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حدد عنصر اإلعداد ثم قم بتأكید اختیارك.5
. أو  الختیار عنصر اإلعداد، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
 لتحدید عنصر اإلعداد ثم الضغط على یمكنك أیًضا إجراء نفس العملیة عن طریق تدویر ≤

. أو 

أغلق القائمة.6
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
] عدة مرات.یمكنك أیًضا إغالق القائمة عن طریق الضغط على [≤

)507:  . دلیل القائمة14للحصول على تفاصیل حول عناصر القائمة، ارجع إلى دلیل القائمة. (•
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عرض األوصاف حول عناصر القائمة واإلعدادات
] أثناء تحدید عنصر قائمة أو عنصر إعداد، یُعرض وصف حول العنصر  .DISPإذا ضغطت على زر [

على الشاشة.

عناصر القائمة باللون الرمادي
یتم عرض عناصر القائمة التي ال یمكن ضبطھا باللون الرمادي.

 أثناء تحدید عنصر قائمة رمادي، فسیتم عرض سبب عدم تعیینھ. أو إذا قمت بالضغط على 
قد ال یتم عرض السبب في عدم تعیین عنصر قائمة وفقًا لعنصر القائمة.



طرق تشغیل القائمة–. العملیات األساسیة3

100

[إعادة ضبط]
إرجاع كل من اإلعدادات التالیة إلى اإلعداد االفتراضي:

إعدادات التسجیل•
)[بلوتوث] و[إعداد البث] و]Wi-Fi[تھیئة إعدادات الشبكة (إعدادات •
)[بلوتوث] و[إعداد البث] و]Wi-Fi[تھیئة اإلعداد واإلعدادات المخصصة (بخالف •

 ]   [ [ [إعادة ضبط] حدد  [

.[عرض]إذا تمت إعادة ضبط إعدادات اإلعداد واإلعدادات المخصصة، فسیتم أیًضا إعادة تعیین القائمة •
 [صورة] من القائمة [موازن الصورة] من [معلومات العدسة]إذا تمت إعادة تعیین اإلعداد واإلعدادات المخصصة، •

) تعود أیًضا إلى اإلعداد االفتراضي.[أخرى (فیدیو)] ([فیدیو])/القائمة [أخرى (صورة)](
لم یُعاد ضبط أرقام المجلدات وإعدادات الساعة.•
قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/قائمة اإلعدادات االفتراضیة واإلعدادات التي یمكن إعادة تعیینھا (•

)771:  اإلعدادات المتاحة للنسخ
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الوضع التلقائي الذكي

) تسجیل الصور باستخدام اإلعدادات المحددة تلقائیًا بواسطة الوضع التلقائي الذكي (]iA[یمكن لنمط 
الكامیرا.

تتعرف الكامیرا على المشھد لضبط اإلعدادات المثلى لمطابقة الھدف وظروف التسجیل.

.]iA[اضبط قرص تحدید النمط على 1

وجھ الكامیرا ناحیة الھدف.2
عندما تتعرف الكامیرا على المشھد، تتغیر أیقونة نمط التسجیل.≤

(تحسس المشھد التلقائي)
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ضبط مستوى التركیز.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
تُضئ إشارة التركیز فور دخول الھدف في بؤرة التركیز.≤

(عندما ال یكون الھدف في نطاق التركیز، تصدر اإلشارة ومیًضا.)
 بمحاذاة أي شخص.AF ویتم عرض نطاق AF] من نمط یتم عرض [•

ابدأ التسجیل.4
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

تعمل معادلة إضاءة الخلفیة تلقائیًا لمنع ظھور أھداف معتمة عند وجود إضاءة خلفیة.•
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أنواع تحسس المشھد التلقائي
: مشاھد تم تحسسھا أثناء التقاط الصورة
: مشاھد تم تحسسھا أثناء تسجیل فیدیو

 :iتصویر الوجھ-

 :i1*-تصویر الوجھ والحیوانات

 :iمنظر-

 :iتقریب-
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 :iً2*-تصویر الوجھ لیال

 :iمنظر لیلي-

 :iطعام-

 :iنمط تصویر الغروب-

 :iضوء منخفض-
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 :

یتم التعرف عندما یتم تمكین التعرف على الحیوان.1*
یتم التعرف ند استخدام الفالش الخارجي.2*

] (اإلعداد القیاسي).إذا لم تكن أي من المشاھد قابلة للتطبیق، یكون التسجیل مع [•
یمكن اختیار أنواع مشاھد مختلفة لنفس الھدف وفقًا لظروف التسجیل.•
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AFنمط 
.AFتغییر نمط 1

.AF] تقوم بتغییر نمط كل ضغطة من [•

)]AF[اكتشاف اإلنسان / الحیوان /]AF[كشف اإلنسان ] (]/[[
تقوم الكامیرا بالتعرف على وجھ الشخص وعینیھ وجسمھ (الجسم بأكملھ أو النصف العلوي منھ أو الرأس) وتقوم بضبط 

التركیز.
عند تمكین التعرف على الحیوانات، سیتم أیًضا التعرف على الحیوانات، مثل الطیور والكالب (بما في ذلك الذئاب) والقطط 

(بما في ذلك األسود).
 بتبدیل الشخص أو الحیوان أو العین المراد التركیز علیھا. ال یمكن تبدیلھ عن طریق اللمس.تقوم كل ضغطة على •
.]iA[ستحافظ التعرف على الحیوان على إعداد التمكین/التعطیل المحدد في غیر نمط •
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)[تتبع]] ([
 تتبع حركة الھدف، مع الحفاظ على التركیز.AF، فإن نطاق ]AFC[عندما یكون وضع التركیز مضبوطًا على 

 فوق الھدف، ثم اضغط مطوًال على زر الغالق جزئیًا.AFضع نطاق 1
تتبع الكامیرا الھدف أثناء الضغط على زر الغالق جزئیًا أو كلیًا.•

الفالش
عند التسجیل باستخدام الفالش ، تنتقل الكامیرا إلى نمط الفالش المناسب لظروف التسجیل.

]) ، كن حذرا فیما یتعلق یھز الكامیرا ألن سرعة االلتقاط تصبح بطیئة.]، [عند تزامن بطيء. ([

: [تتبع]، AF[  :138]/[اكتشاف اإلنسان / الحیوان AF[كشف اإلنسان   (AFللحصول على معلومات حول نمط •
 143(

)304:  استخدام فالش خارجي (اختیاري)لمعلومات حول الفالش الخارجي (•
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التسجیل باستخدام وظائف اللمس

108:  تركیز تلقائي باللمس/مغالق یعمل باللمس≤
111:  تعریض ضوئي تلقائي باللمس≤

تركیز تلقائي باللمس/مغالق یعمل باللمس

تسمح لك وظائف اللمس بالتركیز على النقطة التي تلمسھا، أو تحریر الغالق، وما إلى ذلك.

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یتم عرض عالمة تبویب اللمس.•
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس] في ]ON[ على [المس بطاقة]اضبط 
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].المس [1

المس األیقونة.2
تتغیر األیقونة في كل مرة تقوم بلمسھا.≤

 (تركیز تلقائي باللمس)
التركیز على الموضع الملموس

 (غالق یعمل باللمس)
التسجیل مع التركیز على النقطة التي تم لمسھا.

 (إیقاف)

(عند الضبط على أي شيء آخر غیر إیقاف) المس الھدف.3
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 إلى اللون األحمر، ثم تختفي.AFعند فشل الغالق الذي یعمل باللمس، سیتحول نطاق •
. AF" للحصول على معلومات حول العملیات لنقل نطاق AFالعملیات على شاشة حركة نطاق راجع "•

)AF  :142العملیات على شاشة حركة نطاق  (
من الممكن أیًضا تحسین التركیز ودرجة اإلضاءة على الوضع الذي تم لمسھ:•

:  باللمسAFنقل نطاق   (]AF+AE[   [تركیز تلقائي باللمس]  [تھیئة اللمس] ]   [] [
 161(
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تعریض ضوئي تلقائي باللمس

تقوم ھذه الوظیفة بضبط درجة اإلضاءة وفقًا لموضع اللمس.
عندما یظھر وجھ أحد األشخاص داكنًا ، یمكنك جعل الشاشة أكثر سطوًعا لمطابقة الوجھ.

].المس [1

].المس [2
تظھر شاشة إعدادات تعریض ضوئي تلقائي باللمس.≤

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یتم عرض عالمة تبویب اللمس.•
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس] في ]ON[ على [المس بطاقة]اضبط 

AE
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المس الھدف الذي ترغب في ضبط درجة اإلضاءة علیھ.3
.[أعد ضبط]إلعادة الموضع الذي ترغب في ضبط درجة اإلضاءة علیھ إلى المنتصف، المس •

.[ضبط]المس 4

كیفیة تعطیل تعریض ضوئي تلقائي باللمس
].المس [

یكون التعریض الضوئي التلقائي باللمس غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة:•
[قص المباشر]–

یمكنك أیًضا ضبط كل من التركیز ودرجة اإلضاءة للموضع الذي تلمسھ. (عندھا، ال یتوفر تعریض ضوئي تلقائي •
باللمس):

:  باللمسAFنقل نطاق   (]AF+AE[   [تركیز تلقائي باللمس]  [تھیئة اللمس] ]   [] [
 161(
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. تسجیل الصور4

114:  [نسبة األبعاد]≤
115:  [حجم صور]≤
116:  [جودة الصورة]≤
118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]≤
120:  [إعدادات المجلد/الملف]≤
123:  [إعادة ضبط رقم الملف]≤
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[نسبة األبعاد]

یمكنك أختیار نسبة أبعاد الصورة.

 ]   [ [ [نسبة األبعاد] حدد  [

4:3نسبة األبعاد لشاشة ]4:3[

نسبة األبعاد لكامیرا أفالم عادیة]3:2[

16:9نسبة األبعاد لتلفزیون ]16:9[

نسبة األبعاد التربیعیة]1:1[

 غیر متاحة عند استخدام الوظائف التالیة:]1:1[ و]16:9[تكون نسب األبعاد •
6Kصورة –
)]6K 18M[ (عند الضبط على [التركیز المتأخر]–

یمكن عرض إطار لالقتطاع (القص) على شاشة التسجیل:•
)  [عالمة اإلطار] ]   [] [ 379:  [عالمة اإلطار] )
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[حجم صور]

یضبط حجم الصورة.

 ]   [ [ [حجم صور] حدد  [

]. بـ []S[ و ]M[، یشار إلى أحجام الصور [محول تبعید ممتد]عندما یتم تعیین •

حجم الصورة[نسبة األبعاد]

]4:3[
]L[ 20M

5184 3888k

]M[ 10.5M
3712 2784k

]S[ 5M
2624 1968k

]3:2[
]L[ 18M

5184 3456k

]M[ 9M
3712 2480k

]S[ 4.5M
2624 1752k

]16:9[
]L[ 15M

5184 2920k

]M[ 8M
3840 2160k

]S[ 2M
1920 1080k

]1:1[
]L[ 15M

3888k3888
]M[ 7.5M

2784k2784
]S[ 4M

1968k1968

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[حجم صور]یكون •
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
–]RAW[) [جودة الصورة](
[تعّرض متعدد للضوء]–
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[جودة الصورة]

اضبط معدل الضغط المستخدم لتخزین الصور.

 ]   [ [ [جودة الصورة] حدد  [

تفاصیل اإلعداداتتنسیق الملفاإلعداد
]FINE[

JPEG

 التي تعطي األولویة لجودة الصورة.JPEGصور 

]STD. [
 لجودة الصورة القیاسیةJPEGصور 

یفید ھذا اإلعداد في زیادة عدد الصور القابلة للتسجیل دون 
تغییر حجم الصورة.

]RAWiFINE[
RAWiJPEG

 ]JPEG)  ]FINE وRAWیقوم ھذا اإلعداد بتسجیل صور 
) في آٍن واحٍد.] .STD[أو  ]RAWiSTD. [

]RAW[RAW یقوم ھذا اإلعداد بتسجیل صورRAW.
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RAWمالحظة على •
 إلى تنسیق بیانات الصور التي لم تخضع للمعالجة على الكامیرا.RAWیشیر تنسیق 

 وتحریرھا.RAWحیث یلزم استخدام الكامیرا أو البرنامج المخصص في عرض الصور ذات تنسیق 
)RAW[  :460[المعالجة  على الكامیرا. (RAWیمكنك معالجة صور –
) Ichikawa Soft Laboratory الُمطور من قِبَل شركة "SILKYPIX Developer Studio"استخدم البرنامج (–

)SILKYPIX Developer Studio SE  :696( وتحریرھا على جھاز كمبیوتر. RAWلمعالجة ملفات 
 مكبرة إلى أقصى تكبیر أثناء العرض.]RAW[ال یمكن عرض الصور الملتقطة بـ –

 إذا كنت ترغب في التحقق من تركیزھا على ] .RAWiSTD[ أو ]RAWiFINE[التقط الصور بواسطة 
الكامیرا بعد التسجیل.

.]4:3[بنسبة األبعاد ]L[ في حجم RAWیجري دوًما تسجیل صور •
 على الكامیرا، ستُحذَف صور ] .RAWiSTD[ أو ]RAWiFINE[عندما تحذف صورة مسجلة بواسطة •

RAW و JPEG.على حٍد سواء في آٍن واحٍد 
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[جودة الصورة]یكون •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
[تعّرض متعدد للضوء]–
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[وظیفة ضعف فتحة البطاقة]

.2 و1یضبط طریقة إجراء التسجیل على فتحتي البطاقة 

 ]   [ [ [وظیفة ضعف فتحة البطاقة] حدد  [

[طریقة التسجیل]

[ترحیل التسجیل]

یحدد أولویة فتحات البطاقة للتسجیل.

]]/[: [[فتحة بطاقة الوجھة]
یتیح ھذا اإلعداد إجراء التسجیل بالتناوب على البطاقة في فتحة 

البطاقة األخرى بعد نفاد المساحة الخالیة على البطاقة األولى.

یسجل الصور نفسھا على كال البطاقتین في وقت واحد.[نسخ احتیاطي للتسجیل]

[تسجیل التخصیص]

یسمح لك ھذا اإلعداد بتحدید فتحة البطاقة المراد استخدامھا 
للتسجیل بتنسیقات صور مختلفة.

/] 6K/4K[وجھة صورة  /]RAW[وجھة /]JPEG[وجھة 
[وجھة الفیدیو]



[وظیفة ضعف فتحة البطاقة]–. تسجیل الصور4

119

مالحظات حول التسجیل المتناوب
ال یمكن متابعة تسجیل مقطع الفیدیو التالي على بطاقة أخرى:•

[تسجیل متتابع (فیدیو)]–

مالحظات حول النسخ االحتیاطي للتسجیل
یوصى باستخدام البطاقات ذات تصنیف فئة السرعة والسعة ذاتیھما.•

إذا كانت فئة السرعة للبطاقة أو السعة غیر كافیة عند تسجیل الفیدیو، فإن التسجیل في كلتا البطاقتان یتوقف.
ال یتوفر التسجیل االحتیاطي مع مقطع الفیدیو التالي. یمكن تسجیلھم فقط على بطاقة واحدة:•

[تسجیل متتابع (فیدیو)]–
، عند استخدام [التركیز المتأخر] والتسجیل باستخدام 6K/4Kال یتوفر التسجیل االحتیاطي لمقاطع الفیدیو وصور •

التولیفات التالیة من البطاقات:
SDXC وبطاقة الذاكرة SD/SDHCبطاقة الذاكرة –
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[إعدادات المجلد/الملف]

اضبط اسم المجلد والملف المراد حفظ الصور بھا.

اسم المجلد

)999 إلى 100 أرقام، 3رقم المجلد ()1(
 رموز وُمعّرف من قِبَل المستخدم5مقطع مكون من )2(

اسم الملف

)P[ :sRGB  ، [ _ ] : AdobeRGB[مساحة األلوان ()3(
 رموز وُمعّرف من قِبَل المستخدم3مقطع مكون من )4(
)9999 إلى 0001 أرقام، 4رقم الملف ()5(
إمتداد)6(

100ABCDE

(1) (2)

PABC0001.MP4

(3) (5) (6)(4)
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 ]   [ [ [إعدادات المجلد/الملف] حدد  [

 و )]1[حدد المجلد (الفتحة ، سیجري عرض [تسجیل التخصیص] على [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]1*
.)]2[حدد المجلد (الفتحة 

)609:  الرموز المدخلة" عند عرض شاشة إدخال الرموز. (الرموز المدخلةاتبع الخطوات في "•
[ _ ]الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد و

یحدد مجلد لتخزین الصور.1*[حدد المجلد]

[إنشاء مجلد جدید]

یقوم بإنشاء مجلد جدید برقم مجلد متزاید.
في حالة عدم وجود مجلدات قابلة للتسجیل في البطاقة، تُعَرض شاشة إعادة تعیین رقم •

المجلد.

]OK[ رموز المحدد من قِبَل المستخدم 5: زیادة رقم المجلد دون تغییر المقطع المؤلف من 
) باألعلى).2((

) باألعلى). 2 رموز المحدد من قِبَل المستخدم ((5: یغیر المقطع المؤلف من [قم بتغییر]
سیؤدي ذلك أیًضا إلى زیادة رقم المجلد.

[إعداد اسم الملف]

) 4 رموز المحدد من قِبَل المستخدم ((3: یستخدم المقطع المؤلف من [رابط رقم المجلد]
 ) باألعلى).1باألعلى) لتعیین رقم المجلد ((

) 4 رموز المحدد من قِبَل المستخدم ((3: یغیر المقطع المؤلف من [إعداد المستخدم]
باألعلى).
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 ملف لكل مجلد على حدة.1000یمكن تخزین ما یصل إلى •
 حسب ترتیب التسجیالت.9999 إلى 0001یجري تخصیص األرقام على نحو متسلسل بدًءا من •

وإذا غیّرت مجلد التخزین، فسیجري تعیین رقم مسلسل بدًءا من رقم الملف األخیر.
في الحاالت التالیة، سیجري تلقائیًا إنشاء مجلد جدید برقم مجلد متزاید عند حفظ الملف التالي.•

.1000یصل عدد الملفات في المجلد الحالي إلى –
.9999یصل رقم الملف إلى –

.999 لغایة 100ال یمكن إنشاء مجلدات جیدة في حالة توفر مجلدات ُمرقَّمة بدًءا من •
نوصي باالحتفاظ بنسخة احتیاطیة من بیاناتك وتھیئة البطاقة.

.[وظیفة ضعف فتحة البطاقة] ضمن [نسخ احتیاطي للتسجیل] غیر متاًحا في حالة استخدام [حدد المجلد]یكون إعداد •
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[إعادة ضبط رقم الملف]

.0001قم بتحدیث رقم المجلد إلعادة تعیین رقم الملف إلى 

 ]   [ [ [إعادة ضبط رقم الملف] حدد  [
]2[فتحة البطاقة /]1[فتحة البطاقة اإلعدادات: 

، ال یمكن إعادة ضبط رقم الملف.999عندما یصل رقم المجلد إلى •
نوصي باالحتفاظ بنسخة احتیاطیة من بیاناتك وتھیئة البطاقة.

:100إلعادة ضبط رقم المجلد إلى •
)62:  تھیئة البطاقات (التمھید) لتھیئة البطاقة. ([تھیئة البطاقة]قم بإجراء 1
 إلعادة تعیین رقم الملف.[إعادة ضبط رقم الملف]أجِر 2
 على شاشة إعادة ضبط رقم المجلد.[نعم]قم بإجراء 3
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. التركیز/الزوم5

125:  تحدید وضع التركیز≤
AF  :127استخدام ≤
AF  :135اختیار نمط ≤
AF  :158عملیة نقل نطاق ≤
MF  :167التسجیل باستخدام ≤
174:  تسجیل باستخدام الزوم≤
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تحدید وضع التركیز

حدد طریقة التركیز (وضع البؤرة) لمطابقة حركة الموضوع.

اضبط ذراع تحدید وضع البؤرة.1

]S[) ]AFS[(
مالئم لتسجیل األھداف الثابتة.

عند الضغط على زر الغالق نصف ضغطة، تركز الكامیرا مرة واحدة.
یبقى التركیز مقفل بینما یتم الضغط على زر الغالق جزئیًا.

]C[) ]AFC[(
مالئم لتسجیل األھداف المتحركة.

أثناء الضغط على زر الغالق جزئیًا، یُعاد ضبط التركیز باستمرار وفقًا لحركة الھدف.
ھذا یتنبأ بحركة الھدف، مع الحفاظ على التركیز. (التنبؤ بالحركة)•

]MF[
)MF  :167التسجیل باستخدام  .  (AFالتركیز الیدوي. استخدمھ عندما ترید إصالح التركیز أو تجنب تنشیط 
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 عند ضغط زر الغالق لمنتصف المسافة:]AFS[ مثل ]AFC[في الحاالت التالیة ، یعمل •
]نمط [–
في مواقف تكون فیھا اإلضاءة خافتة–

ھذه الوظیفة غیر متاحة للتسجیل بوظیفة التركیز المتأخر.•
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AFاستخدام 

132:  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ ≤

AF.(التركیز التلقائي) یشیر إلى التركیز التلقائي 
 المناسب للھدف والمشھد.AFحدد وضع البؤرة ونمط 

.]C[ أو ]S[اضبط وضع البؤرة على 1
)125:  تحدید وضع التركیزاضبط ذراع تحدید وضع البؤرة. (≤
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.AFاختر نمط 2
.  أو ، واضبط باستخدام AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [≤

)AF  :135اختیار نمط (
].التحدید ممكن أیضا بالضغط على [≤
)AF  :106نمط ]. (] و [] بالتبدیل بین [، تقوم كل ضغطة من []iA[في نمط •

اضغط على زر الغالق جزئیًا.3
.AFیعمل ≤

التركیز
خارج التركیزداخل التركیز

یومضتضئ)Aأیقونة التركیز (

أحمرأخضرAF  (B)نطاق 

—صفارتینAFصفارة 

(A) (B)
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AFإضاءة خافتة 
]. تلقائیًا، ویشار إلى أیقونة التركیز كـ [AFفي البیئات المظلمة، تعمل اإلضاءة الخافتة •
قد یستغرق تحقیق التركیز وقتًا أطول من المعتاد.•

AFضوء النجوم 
.AF، فسیجري تنشیط إعداد ضوء النجوم AFإذا تعرفت الكامیرا على نجوم في السماء لیالً بعد تحدید اإلضاءة الخافتة •

 في المنطقة موضع التركیز.AF]، وسیتم عرض منطقة عند تحقیق التركیز ، سیتم عرض أیقونة التركیز [
.AFال تستطیع حواف الشاشة اكتشاف ضوء النجوم •

AFزر [ ON[
AF بالضغط على [AFیمكنك أیًضا تنشیط  ON.[

LOW

STAR
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AFاألھداف وظروف التسجیل التي تجعل التركیز صعبًا مع نمط •
األھداف السریعة الحركة–
األھداف الشدیدة اإلضاءة–
األھداف الخالیة من التباین–
األھداف المسجلة من خالل النافذة–
األھداف القریبة من األشیاء الالمعة–
األھداف في المواقع شدیدة الظالم–
عندما تكون األھداف المسجلة بعیدة وأخرى قریبة معًا–

 األولویة لألھداف األقرب.AF بحیث یعطي AF-ONیمكنك تغییر تشغیل •
تكون ھذه الوظیفة مفیدة عندما تركز الكامیرا عن طریق الخطأ على الخلفیة:

 : االنتقال القریب]AF-ON[  [التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   [] [
) Fn  :471أزرار  (
 األولویة لألھداف األبعد.AF بحیث یعطي AF-ONیمكنك تغییر تشغیل •

ھذه الوظیفة مفیدة عند التقاط الصور عبر سیاج أو شبكة:
 : االنتقال البعید]AF-ON[  [التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   [] [
) Fn  :471أزرار  (
، قد تستغرق الكامیرا بعض الوقت إلجراء التركیز:]AFC[عند إجراء العملیات التالیة أثناء التسجیل باستخدام •

عند التكبیر من نھایة الزاویة العریضة إلى نھایة التقریب–
عندما یتم تغییر الھدف فجأة من واحد بعید إلى واحدة قریب–

إذا كنت تستخدم الزوم بعد تحقیق التركیز، فقد یكون التركیز خاطئًا. وفي ھذه الحالة، أعد ضبط التركیز.•
عند یقل اھتزاز الكامیرا، یمكن التركیز تلقائیًا:•

)AF[  :557[سریع    (]AF[سریع  ]   [] [
 عند الضغط على زر الغالق نصف ضغطة:AFیمكنك تغییر اإلعدادات بحیث ال یعمل •

)556:  [نصف ضغطة للتحریر]  ( [نصف ضغطة للتحریر] ]   [] [
:AFبمكن تغییر صوت ودرجة صوت صفارة •

  ]AF[نغمة صوت الصفیر /]AF[مستوى صوت الصفیر    [إصدار صوت] ]   [] [
)588:  [إصدار صوت](
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)]AF[تكبیر نقطة  (AFتكبیر موضع نطاق 

 األخرى، AF]. (في أنماط ] أو [] أو [ ھي [AFیقوم بتكبیر نقطة التركیز عندما یكون أنماط 
یتم تكبیر منتصف الشاشة.)

یمكنك التحقق من التركیز ومالحظة ھدف مكبر كما ھو الحال مع عدسة مقربة.

)Fn  :471أزرار  .  (Fn على زر ]AF[تكبیر نقطة قم بتسجیل 1
.Fn بالضغط مع االستمرار على زر AFقم بتكبیر وضع منطقة 2

.AFعند تكبیر الشاشة، یؤدي الضغط على زر الغالق جزئیًا إلى إعادة التركیز في منتصف نطاق •
 لضبط التكبیر. أو عندما یتم تكبیر الشاشة، قم بتدویر •

 إلجراء تعدیالت أكثر تفصیالً.استخدم 

.]AFS[ إلى ]AFC[عندما یتم تكبیر الشاشة، تتغیر •
:AFعندما یتم استخدام الوظائف التالیة ، ال یمكن استخدام تكبیر نقطة •

[التركیز المتأخر]تسجیل الفیدیو/–
 مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة –
)[إعدادات الفلتر] ([صور مصغرة]–
[تعّرض متعدد للضوء]–

یمكنك تغییر طریقة عرض الشاشة المكبرة:•
 )AF[  :556[إعداد تكبیر نقطة   (]AF[إعداد تكبیر نقطة  ]   [] [
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(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 

 المناسبة للھدف والمشھد.]AFC[ عند التسجیل باستخدام AFحدد میزات تشغیل 
كل من ھذه المیزات یمكن تخصیصھا بشكل أكبر.

)125:  تحدید وضع التركیز. (]AFC[اضبط وضع البؤرة على 1

.(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ ضبط 2
≥ ]   [ [ (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ   [

]1[ضبط
إعداد أساسي لغرض عام.

]2[ضبط
یوصى بھ للحاالت التي یتحرك فیھا الھدف بسرعة ثابتة في اتجاه واحد.

]3[ضبط
یوصى بھ عند تحرك الھدف بشكل عشوائي، وقد تكون ھناك أھداف أخرى في المشھد.

]4[ضبط
یوصى بھ للحاالت التي تتغیر فیھا سرعة الھدف تغیًرا ملحوظًا.
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 المخصصةAFضبط إعدادات 
 المخصص.AF الختیار نوع إعداد 21اضغط على 1
 إلجراء الضبط.21 الختیار العناصر، ثم اضغط على 34اضغط على 2

]. .DISPإلعادة ضبط اإلعدادات على الوضع االفتراضي، اضغط على زر [•
. أو اضغط على 3

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة:(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ یكون •
]6K/4K[صورة –

]AF[حساسیة 

یضبط درجة حساسیة التتبع لحركة األھداف.

]i[
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.

]j[
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 

 لمطابقة حركة الھدف.AFیضبط حساسیة تبدیل نطاق 
 نطاقًا)225 التركیز على AF حیث تستخدم نطاق AF(عندما تكون في نمط 

]i[
، تعمل الكامیرا في الحال على تغییر نطاق AFعندما یخرج الھدف عن نطاق 

AF.للحفاظ على الھدف في بؤرة التركیز 

]j[
 تدریجیًا. ستقل التأثیرات الناجمة عن AFتعمل الكامیرا على تغییر نطاق 

الحركة الطفیفة للھدف أو الناتجة عن العوائق القائمة أمام الكامیرا.
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[التنبؤ بالھدف المتحرك]

یضبط مستوى التنبؤ بالحركة للتغیرات في سرعة حركة الھدف.
في قیم اإلعداد األكبر، تحاول الكامیرا الحفاظ على التركیز من خالل االستجابة حتى •

للحركات المفاجئة للھدف. ومع ذلك، تصبح الكامیرا أكثر حساسیة للحركات الطفیفة 
للھدف، لذلك قد یصبح التركیز غیر مستقر.

ھذا مناسب لھدف بأقل تغییرات في السرعة.]0[

]i1[
یناسب ھذان اإلعدادان الھدف الذي تتغیر سرعتھ.

]i2[
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AFاختیار نمط 

AF[  :138]/[اكتشاف اإلنسان / الحیوان AF[كشف اإلنسان ≤
143:  [تتبع]≤
145:   منطقة]225[≤
146:  [المنطقة (األفقیة والرأسیة)]/[المنطقة (المربعة)]/[المنطقة (البیضاویة)]≤
149:   منطقة]1 منطقة+]/[1[≤
152:  [تحدید دقیق]≤
155:  ]3] إلى [مخصص1[مخصص≤

حدد طریقة التركیز لمطابقة موضع وعدد األھداف.

].اضغط على [1
.AFتظھر شاشة اختیار نمط ≤
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.AFاختر نمط 2
. أو  الختیار عنصر، ثم اضغط على 21اضغط على ≤
].التحدید ممكن أیضا بالضغط على [≤

]AF[اكتشاف اإلنسان / الحیوان /]AF[كشف اإلنسان 
)AF[  :138]/[اكتشاف اإلنسان / الحیوان AF[كشف اإلنسان (

[تتبع]
)143:  [تتبع](

 منطقة]225[
)145:   منطقة]225[(

[المنطقة (األفقیة والرأسیة)]
)146:  [المنطقة (األفقیة والرأسیة)](

1*[المنطقة (المربعة)]

)146:  [المنطقة (المربعة)](

[المنطقة (البیضاویة)]
)147:  [المنطقة (البیضاویة)](

 منطقة+]1[
)149:   منطقة+]1[(
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 منطقة]1[
)149:   منطقة]1[(

[تحدید دقیق]
)152:  [تحدید دقیق](

1*]3[مخصص/1*]2[مخصص/1*]1[مخصص

)155:  ]3] إلى [مخصص1[مخصص(

ال یتم عرضھ مع اإلعدادات االفتراضیة. یمكنك تحدید العناصر لیتم عرضھا على شاشة االختیار من 1*
)AF[  :555[إظھار / إخفاء نمط ). ([تركیز/غالق] ([مخصص] في قائمة ]AF[إظھار / إخفاء نمط 

] غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة: یكون [•
[التصویر البطيء]–

] متوفًرا.، لن یكون []AFC[عند ضبط وضع البؤرة على •
):]AF[كشف اإلنسان ]( على [AFعند استخدام الوظائف التالیة، یتم تثبیت نمط •

[قص المباشر]–
]: على [AFعند استخدام الوظائف التالیة، یتم ضبط نمط •

)[إعدادات الفلتر] ([صور مصغرة]–
 استخدام التركیز المتأخر.AFال یمكن ضبط نمط •
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]AF[اكتشاف اإلنسان / الحیوان /]AF[كشف اإلنسان 
تقوم الكامیرا بالتعرف على وجھ الشخص وعینیھ وجسمھ (الجسم بأكملھ أو النصف العلوي منھ أو الرأس) 

وتقوم بضبط التركیز. مع تمكین التعرف على الحیوان، ستتعرف الكامیرا أیًضا الحیوانات، مثل الطیور 
والكالب (بما في ذلك الذئاب) والقطط (بما في ذلك األسود).

.AF، یتم عرض نطاق C (*1 أو جسم أو جسم حیوان ((A)/(B)عندما تتعرف الكامیرا على وجھ شخص 
عند تمكین التعرف على الحیوان.1*

أصفر
 المراد التركیز علیھ.AFنطاق 

تقوم الكامیرا بتحدید ھذا تلقائیاً.

األبیض
یعرض عندما یتم كشف أھداف متعددة.

).Aیعمل إعداد التعرف على العین فقط في حالة وجود العینین داخل اإلطار األصفر (•

(A) (B)

(C)



AFاختیار نمط –. التركیز/الزوم5

139

تمكین/تعطیل التعرف على الحیوان

.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.3] ثم اضغط على اختر [2

].یقوم بتمكین اكتشاف الحیوانات، ویتغیر الرمز إلى [•
 مرة أخرى لتعطیل اكتشاف الحیوانات.3اضغط •

عندما یجري التعرف على عین شخص، سیجري التركیز على العین األقرب إلى الكامیرا.•
]) على [[نمط قیاس السطوع]سیجري ضبط التعرض للضوء على الوجھ. (عند ضبط 

 شخًصا.15یمكن للكامیرا التعرف على أوجھ حتى •
 أجسام بشریة وحیوانیة.3یمكن للكامیرا الكشف عن مجموع ما یصل إلى •
].إذا لم یتم التعرف على أي أشخاص أو حیوانات، تعمل الكامیرا كـ [•
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تحدید الشخص أو الحیوان أو عین الشخص التي سیجري التركیز علیھا.
 أبیض، یمكنك تغییر ھذا إلى نطاق AFعندما یظھر الشخص أو الحیوان الذي سیتم التركیز علیھ بنطاق 

AF.أصفر 

عملیة اللمس
 أبیض.AFالمس الشخص أو الحیوان أو العین المشار إلیھا بنطاق 

 إلى اللون األصفر.AFسیتغیر لون نطاق •
] في الموضع الذي تم  [AF لتعیین نطاق [ضبط]. المس AF شاشة إعداد نطاق AFیعرض اللمس خارج نطاق •

لمسھ.

].وإللغاء اإلعداد، المس [•

عملیة ضغط األزرار
.اضغط على 

 بتبدیل الشخص أو الحیوان أو العین المراد التركیز علیھا.تقوم كل ضغطة على •
.إللغاء اإلعدادات المحددة، اضغط على •
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 األصفرAFنقل وتغییر حجم نطاق 
 AF األبیض بنطاق AF األبیض واستبدال نطاق AF األصفر إلى موضع نطاق AFیمكنك تحریك نطاق 

األصفر.
]. [AF، فسیتم تعیین نطاق AFإذا تم االنتقال إلى موضع خارج نطاق 

.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4]، ثم اضغط على ] أو [اختر [2
.AF لنقل موضع نطاق 3421اضغط على 3

.AF لتغییر حجم منطقة  أو  أو قم بتدویر 4
.اضغط على 5

.AF] إللغاء إعداد نطاق ، أو المس [على شاشة التسجیل، اضغط •
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AFالعملیات على شاشة حركة نطاق 

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
.AFتحریك نطاق اللمس3421

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
 بمعدالت صغیرة.AFتكبیر/تصغیر نطاق 

.AFتكبیر/تصغیر نطاق —/

[أعد ضبط]] .DISPزر [
 إلى الوسط.AFالمرة األولى: یعید نطاق 

 إلى اإلعداد االفتراضي.AFالمرة الثانیة: یعید حجم نطاق 
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[تتبع]
 تتبع حركة الھدف، مع الحفاظ على AF، فإن نطاق ]AFC[عندما یكون وضع التركیز مضبوًطا على 

التركیز.

بدء التتبع.1
 فوق الھدف، ثم اضغط على زر الغالق جزئیًا.AFضع نطاق ≤

تتبع الكامیرا الھدف أثناء الضغط على زر الغالق جزئیًا أو الضغط علیھ كلیًا.
 باللون األحمر في حالة فشل التتبع.AFیومض نطاق •
. لن یعمل التتبع.AF، سیكون التركیز على موضع نطاق ]AFS[عند الضبط على •
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AFنقل موضع نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4] ثم اضغط على اختر [2
.AF لنقل موضع نطاق 3421اضغط على 3

 باللمس.AFیمكنك أیًضا نقل نطاق •
]. .DISPإلعادة الموضع إلى الوسط، اضغط على زر [•

.اضغط على 4

، سیستمر التتبع )]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة ] وأثناء تسجیل الفیدیو وأثناء التسجیل بواسطة في نمط [•
حتى إذا تم تحریر زر الغالق.

].، أو المس [ أو إللغاء التتبع، اضغط على 
.]AFS[التتبع متاح أیضا مع 

] لمتابعة ضبط التعرض للضوء أیًضا. على [[نمط قیاس السطوع]اضبط •
]:] كـ [في الحاالت التالیة، یعمل [•

)[إسلوب الصورة] (]S.أحادیة اللون D[/]L.أحادیة اللون L[/.أحادیة اللون]L[/[أحادیة اللون]–
/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]/[أحادي اللون دینامیكي]/[أحادي اللون]/[بني داكن]–

)[إعدادات الفلتر] ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]
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 منطقة]225[
 نطاق. 225 مثلى للتركیز من AFتقوم الكامیرا بتحدید أكثر نطاق 

 المختارة.AF، سیتم التركیز على جمیع نطاقات AFعند تحدید العدید من نطاقات 
 منطقة أثناء 225، یضمن التأكد من بقاء الھدف داخل ]AFC[عندما یكون وضع البؤرة مضبوًطا على 

التسجیل وسیضمن بقاء الھدف قید التركیز.

.]AFC[حدد نقطة بدایة 
.]AFC[، یمكنك تحدید عند أي منطقة یبدأ ]AFC[عند ضبط وضع البؤرة على 

)125:  تحدید وضع التركیز. (]AFC[اضبط وضع البؤرة على 1
.]ON[ على )]225[نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة اضبط 2

• ]   []   [ [ )225نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة  ]  ]ON[
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [3
.4] ثم اضغط على اختر [4

].] إلى [، تتغیر األیقونة من [2 و 1بعد تنفیذ الخطوتین •
 إلى نقطة البدایة.AF لنقل نطاق 3421اضغط على 5

 باللمس.AFیمكنك أیًضا نقل نطاق •
]. .DISPإلعادة الموضع إلى الوسط، اضغط على زر [•

.اضغط على 6
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[المنطقة (البیضاویة)]/[المنطقة (المربعة)]/[المنطقة (األفقیة والرأسیة)]
[المنطقة (األفقیة والرأسیة)]

، یمكن التركیز على المناطق الرأسیة واألفقیة.AF نطاق 225في حدود 

أسلوب أفقي

أسلوب عمودي

[المنطقة (المربعة)]
، یمكن التركیز على المنطقة المربعة في المنتصف.AF نطاق 225في حدود 
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[المنطقة (البیضاویة)]
، یمكن التركیز على المنطقة البیضاویة في المنتصف.AF نطاق 225في حدود 

 في ]ON[ على [المنطقة (المربعة)]] مع اإلعدادات االفتراضیة. اضبط ال یتم عرض [•
)AF[  :555[إظھار / إخفاء نمط ). ([تركیز/غالق] ([مخصص] ضمن القائمة ]AF[إظھار / إخفاء نمط 
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AFنقل وتغییر حجم نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4]، ثم اضغط على ] أو [] أو [اختر [2
.AF لنقل موضع نطاق 3421اضغط على 3

 باللمس.AFیمكنك أیًضا نقل نطاق •

]في حالة اختیار [
 بأسلوب أفقي.AF للتبدیل إلى نطاق 34اضغط على •
 بأسلوب رأسي.AF للتبدیل إلى نطاق 21اضغط على •

.AF لتغییر حجم نطاق  أو  أو قم بتدویر 4
 لتغییر الحجم.AFیمكنك التكبیر بالمباعدة بین األصابع/التصغیر بالتقریب بین األصابع لمنطقة •
 إلى المنتصف. تقوم الضغطة الثانیة بإرجاع مساحة AF] بإرجاع موضع نطاق  .DISPتقوم الضغطة األولى لـ [•

 إلى القیمة االفتراضیة.AFنطاق 
.اضغط على 5

 نطاقًا:225 باستخدام التركیز على AFیمكن تغییر طریقة العرض لنطاق •
 )AF[  :567[عرض نطاق   (]AF[عرض نطاق  ]   [] [
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 منطقة]1[/ منطقة+]1[
 منطقة+]1[

.AFیمكن التركیز على التوكید داخل نطاق 
).A اإلضافیة (AF، یظل التركیز على الھدف في نطاق AFحتى عندما یتحرك الھدف خارج نطاق 

].فعال عند تسجیل األھداف المتحركة التي یصعب تتبعھا مع [•

 منطقة]1[
حدد النقطة لتصبح في نطاق التركیز.

(A)
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تبدیل الكشف التلقائي
. منطقة]1[/ منطقة+]AF ]1الكشف التلقائي متاح اآلن في أنماط 

 للكشف التلقائي AF، یتم اإلشارة إلى منطقة  منطقة]1[/ منطقة+]AF ]1عندما یدخل جزء من إنسان أو حیوان إلى منطقة 
باللون األصفر.

.AFیعمل التعرف على العین عندما یكون وجھ الشخص داخل منطقة 

.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.3]، ثم اضغط على ] أو [اختر [2

 تبدل الكشف التلقائي.3كل ضغطة على •
. منطقة]1[ و منطقة+]1[ترتبط إعدادات الكشف التلقائي لـ •

)A( :الكشف التلقائيOFF) /(
)B( كشف اإلنسان]AF[ :ON) /(
)C( اكتشاف اإلنسان / الحیوان]AF[ :ON) /(

.AFیمكن الكشف عن إنسان أو حیوان واحد فقط تلقائیًا في نطاق •
ال یمكنك تغییر الشخص أو الحیوان أو العین التي یتم التركیز علیھا أثناء الكشف التلقائي.•

(C) (B) (A)
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AFنقل وتغییر حجم نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4]، ثم اضغط على ]/[]/[] أو []/[]/[اختر [2
.AF لنقل موضع نطاق 3421اضغط على 3
.AF لتغییر حجم نطاق  أو  أو قم بتدویر 4

.اضغط على 5

) AF  :142العملیات على شاشة حركة نطاق    (AFللحصول على معلومات حول العملیات المفصلة لنقل نطاق •
 واحد:AFتغییر سرعة الحركة لنطاق •

 )524:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة   (]1 منطقة AF[سرعة حركة  ]   [] [
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[تحدید دقیق]
یمكنك الحصول على تركیز أكثر دقة على نقطة صغیرة.

إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا، سیجري تكبیر الشاشة التي تتیح لك التحقق من التركیز.

] متوفًرا.، لن یكون []AFC[عند ضبط وضع البؤرة على •
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AFنقل موضع نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4] ثم اضغط على اختر [2
. أو ، ثم اضغط على ]i[ لضبط موضع 3421اضغط على 3

سیتم تكبیر الجزء المحدد من الشاشة.•
 إلى حافة الشاشة.AFال یمكن نقل نطاق •

 بدقة.]i[ لتعدیل موضع 3421اضغط على 4

. أو اضغط على 5
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العملیات في نافذة التكبیر

 تقریبًا؛ وعندما تعُرض k6 إلى k3عندما تُعرض الصورة في وضع النافذة، یمكنك تكبیر الصورة بمعدل یتراوح بین •
 تقریبًا.k10 إلى k3الصورة بوضع الشاشة بأكملھا، یمكنك تكبیر الصورة بمعدل یتراوح بین 

].یمكنك أیًضا التقاط صورة بلمس [•

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
.]i[یحرك اللمس3421

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات صغیرة.

تتیح ھذه العملیة تكبیر/تصغیر الشاشة.—

یبدل نافذة التكبیر (وضع النافذة/وضع الشاشة بأكملھا).

[أعد ضبط]] .DISPزر [
.3المرة األولى: تُعید إلى الشاشة المعروضة في الخطوة 

 إلى الوسط.AFالمرة الثانیة: یعید نطاق 

]، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:] إلى [یتحول [•
]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–

یمكنك تغییر طریقة عرض الشاشة المكبرة:•
 )AF[  :556[ضبط تحدید   (]AF[ضبط تحدید  ]   [] [
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]3[مخصص إلى ]1[مخصص
.AF نطاق 225 بحریة في الـ AFیمكن تعیین شكل نطاق 

].] إلى [ باستخدام [AFیمكن تسجیل مجموعة نطاق 
 مع الحفاظ على شكل المجموعة.AFیمكن أیًضا تحریك نطاق 

)، قم [تركیز/غالق] ([مخصص] ضمن قائمة ]AF[إظھار / إخفاء نمط ال یتم عرضھ مع اإلعدادات االفتراضیة. في •
)AF[  :555[إظھار / إخفاء نمط ؟ (]ON[ على ]3[مخصص إلى ]1[مخصصبضبط 
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AFتسجیل شكل نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.3] ثم اضغط على ] إلى [اختر واحد من [2

.AFاختر نطاق 3

عملیة اللمس
.AFالمس المنطقة لعمل نطاق 

لتحدید نقاط متتالیة، اسحب الشاشة.•
 محدد، المس المنطقة مرة أخرى.AFوإللغاء تحدید نطاق •

عملیة ضغط األزرار
. (أعد ذلك) أو ، ثم اضبط باستخدام AF الختیار نطاق 3421اضغط على 

 مرة أخرى. أو  محدد، اضغط على AFوإللغاء تحدید نطاق •
]. .DISPإللغاء جمیع التحدیدات، اضغط على زر [•

].Qاضغط على [4



AFاختیار نمط –. التركیز/الزوم5

157

AFنقل موضع نطاق 
.AF] لعرض شاشة اختیار نمط اضغط على [1
.4])، ثم اضغط على ] إلى [ مسجل ([AFحدد شكل نمط 2
. ثم اضغط على AF لنقل موضع نطاق 3421اضغط على 3

 إلى المنتصف.]i[] إلعادة موضع  .DISPاضغط على زر [•
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AFعملیة نقل نطاق 

161:   باللمسAFنقل نطاق ≤
163:   بواسطة لوحة اللمسAFتغییر موضع نطاق ≤
166:  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي]≤

 عند AFفي اإلعدادات االفتراضیة، یمكنك استخدام عصا التحكم للتحرك مباشرة وتغییر حجم منطقة 
التسجیل.

.AFنقل موضع نطاق 1
على شاشة التسجیل، قم بإمالة عصا التحكم.≤
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 االفتراضیة والمحددة.AF یُمكن التبدیل بین مواضع نطاق الضغط على •
]، تقوم ھذه العملیة بتبدیل الشخص أو الحیوان أو العین المراد التركیز علیھ.]/[في [
]، تقوم ھذه العملیة بعرض الشاشة المكبرة.في [

.AFتغییر حجم نطاق 2
. أو  أو قم بتدویر ≤
 إلجراء تعدیالت أكثر تفصیالً.استخدم •
 إلى المنتصف. تقوم الضغطة الثانیة بإرجاع AF] بإرجاع موضع نطاق  .DISPتقوم الضغطة األولى لـ [•

 إلى القیمة االفتراضیة.AFمساحة نطاق 
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قم بتأكید اختیارك.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
سیعیدك ھذا إلى شاشة التسجیل.≤

.AF]، یتحرك ھدف قیاس السطوع أیًضا مع نطاق  ھو [[نمط قیاس السطوع]عندما یكون •
.AF]، ال یمكن تغییر حجم نطاق ] إلى [] و[] و[] و[في [•
 أو تغییر حجمھ.AF]، ال یمكن تحریك نطاق في [•
.]iA[، في النمط AF] نطاق ]/[ال یمكن نقل [•
 للتكرار عند التحرك:AFیمكنك ضبط نطاق •

] [ [ )  [حركة دائریة إلطار التركیز]  [ 557:  [حركة دائریة إلطار التركیز] )
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 باللمسAFنقل نطاق 
 إلى الموضع الملموس على الشاشة.AFیمكنك تحریك نطاق 

.AFبمكنك أیًضا تغییر حجم نطاق 

[تركیز تلقائي باللمس] حدد  [تھیئة اللمس] ]   []   [ 

.]AF[اإلعداد االفتراضي ھو •

)]AF[التركیز على الموضع الملموس (
المس الھدف.1

 إلى الموضع الذي تم لمسھ.AFینتقل نطاق •
.AFقم بالتكبیر بالمباعدة بین األصابع/التصغیر بالتقریب بین األصابع لتغییر حجم نطاق 2

 إلى المنتصف. AF بإرجاع موضع نطاق [أعد ضبط]تقوم اللمسة األولى لـ •
 إلى القیمة االفتراضیة.AFتقوم اللمسة الثانیة بإرجاع حجم نطاق 

.[ضبط]المس 3
.[إنھاء]]، المس في [•
] على شاشة التسجیل. إذا لمست [AF]، یتم إلغاء إعداد نطاق ]/[بالنسبة لـ [•

]AF[.یقوم بالتركیز على الھدف الذي تم لمسھ

]AF+AE[.یقوم بالتركیز على تعدیل درجة اإلضاءة بالھدف الملموس
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)]AF+AE[التركیز على وتعدیل درجة اإلضاءة للموضع الذي تم لمسھ (
المس الھدف الذي ترغب في ضبط درجة اإلضاءة علیھ.1

]. یعمل بنفس طریقة العرض [AFفي موضع اللمس، یتم عرض نطاق •
.AFیقوم بوضع نقطة لتعدیل درجة اإلضاءة في وسط نطاق 

.AFقم بالتكبیر بالمباعدة بین األصابع/التصغیر بالتقریب بین األصابع لتغییر حجم نطاق 2
 إلى المنتصف. تقوم اللمسة الثانیة بإرجاع حجم AF بإرجاع موضع نطاق [أعد ضبط]تقوم اللمسة األولى لـ •

 إلى القیمة االفتراضیة.AFنطاق 
.[ضبط]المس 3

]) على شاشة ]: [] أو [] (عند تعیین [ إذا لمست []AF+AE[یتم إلغاء إعداد منطقة •
التسجیل.
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 بواسطة لوحة اللمسAFتغییر موضع نطاق 
.AFأثناء عرض محدّد المنظر، یمكنك لمس الشاشة لتغییر موضع وحجم نطاق 

.[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]ضبط 1
  [لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]   [تھیئة اللمس] ]   []   [ ≤

]EXACT[/]OFFSET1[ إلى ]OFFSET7[

.AFنقل موضع نطاق 2
أثناء عرض محدّد المنظر، المس الشاشة.≤
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.AFتغییر حجم نطاق 3
. أو  أو قم بتدویر ≤
 إلجراء تعدیالت أكثر تفصیالً.استخدم •
 إلى المنتصف. تقوم الضغطة الثانیة بإرجاع AF] بإرجاع موضع نطاق  .DISPتقوم الضغطة األولى لـ [•

 إلى القیمة االفتراضیة.AFمساحة نطاق 

قم بتأكید اختیارك.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
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)[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]عناصر اإلعداد (

]EXACT[

 لمحدّد المنظر بلمس الموضع المطلوب على لوحة AFیتیح ھذا اإلعداد تحریك نطاق 
اللمس.

]OFFSET1[
إلى

]OFFSET7[

 لمحدّد المنظر حسب المسافة التي تسحبھا بإصبعك على لوحة اللمس.AFیحرك نطاق 
حدد النطاق المراد اكتشافھ من خالل عملیة السحب.

]OFFSET1[/(المنطقة بأكملھا) ]OFFSET2[/(النصف األیمن) 
]OFFSET3[/(أعلى الیمین) ]OFFSET4[/(أسفل الیمین) 
]OFFSET5[/(النصف األیسر)  ]OFFSET6[/(أعلى الیسار) 
]OFFSET7[(أسفل الیسار) 

]OFF[—
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[تحویل التركیز لرأسي/أفقي]
 عندما تكون الكامیرا محاذیة رأسیًا وعندما تكون محاذیة أفقیًا.AFیتذكر المواضع المنفصلة لنطاقات 

ھناك اتجاھان رأسیان متاحان، الیسار والیمین.

 ]   [ [ [تحویل التركیز لرأسي/أفقي] حدد  [

]ON[.یتذكر مواضع منفصلة لالتجاھات الرأسیة واألفقیة

]OFF[.یضبط نفس المواضع لالتجاھات الرأسیة واألفقیة

.MF، یتذكر ھذا موضع مساعدة MFفي •
].] إلى [] و[ [AFھذا ال یعمل في أنماط •
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MFالتسجیل باستخدام 

MF.(التركیز الیدوي) یشیر إلى التركیز الیدوي 
استخدم ھذه الوظیفة عندما ترید تصحیح التركیز أو عندما یتم تحدید المسافة بین العدسة والموضوع وال 

.AFترغب في تنشیط 

.]MF[قم بضبط ذراع تحدید وضع البؤرة على 1
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حدد نقطة التركیز.2
قم بإمالة عصا التحكم لتحدید نقطة التركیز.≤
]. .DISPإلعادة النقطة المراد التركیز علیھا إلى الوسط، اضغط على زر [•

قم بتأكید اختیارك.3
.اضغط على ≤
 ویظھر العرض المكبر.MFیقوم بالتحویل إلى شاشة مساعدة ≤
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ضبط مستوى التركیز.4
تتغیر العملیات المستخدمة إلجراء التركیز حسب العدسة.

عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز
):Aأِدر في اتجاه (

للتركیز على ھدف قریب
):Bأِدر في اتجاه (

التركیز على أھداف بعیدة

عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل المزودة بذراع تركیز
ك ناحیة ( ):Cحّرِ

للتركیز على ھدف قریب
ك ناحیة ( ):Dحّرِ

التركیز على أھداف بعیدة
تختلف سرعة التركیز اعتمادًا على مدى تحریك ذراع التركیز.•

(A)(B)

(C)

(D)
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عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز
: للتركیز على ھدف قریب1اضغط على 
: التركیز على أھداف بعیدة2اضغط على 

 إلى زیادة سرعة التركیز.2/1سیؤدي الضغط مطوالً على •
یمكن كذلك تعدیل التركیز عن طریق سحب الشریط المنزلق.•

یعرض الجزء الواقع في بؤرة التركیز مظلالً بلون. (ذروة التركیز)•
یتم عرض الخطوط اإلرشادیة لمسافة التسجیل. (دلیل الضبط الیدوي)•

)E مساعدة (MF(شاشة مكبَّرة) 
)Fذروة التركیز (
)Gدلیل الضبط الیدوي (

(E) (F)

(G)
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.MFأغلف شاشة مساعدة 5
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
.یمكن أیًضا إجراء ھذه العملیة بالضغط على ≤

ابدأ التسجیل.6
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤
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MFالعملیات على شاشة مساعدة 

  4في حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز، یمكنك إجراء العملیات التالیة بعد الضغط على زر 1*
لعرض الشاشة التي تتیح لك تعیین النطاق المراد تكبیره.

 تقریبًا؛ وعندما تعُرض k6 إلى k3عندما تُعرض الصورة في وضع النافذة، یمكنك تكبیر الصورة بمعدل یتراوح بین •
 تقریبًا.k20 إلى k3الصورة بوضع الشاشة بأكملھا، یمكنك تكبیر الصورة بمعدل یتراوح بین 

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
یحرك موضع العرض المكبر.السحب1*3421

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات صغیرة.

تتیح ھذه العملیة تكبیر/تصغیر الشاشة.—

یبدل نافذة التكبیر (وضع النافذة/وضع الشاشة بأكملھا).

]DISP.  [*1[أعد ضبط]*المرة األولى: یعید موضع مساعدة 1MF.إلى الوسط 
 إلى اإلعداد االفتراضي.MFالمرة الثانیة: یعید تكبیر مساعدة 

]AF ON[ یعملAF.

. إذا تم تدویر حلقة التركیز لتكبیر MFعلى شاشة التسجیل، یمكنك تدویر حلقة التركیز لعرض شاشة مساعدة •
الشاشة، فسیتم إنھاء شاشة المساعدة بعد فترة قصیرة من إیقاف العملیة.

AF
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]. بالضغط على زر [MFیمكنك أیًضا عرض شاشة مساعدة •
 MF ودلیل الضبط الیدوي بحسب العدسة المستخدمة. ومع ذلك، یمكنك عرض مساعدة MFقد ال تُعَرض مساعدة •

عن طریق تشغیل الكامیرا مباشرةً باستخدام لمس الشاشة أو أحد األزرار.
.AF] إلى تنشیط AF ON، یؤدي الضغط على [MFأثناء •
تشیر العالمة المرجعیة لمسافة التسجیل إلى موضع سطح التصویر. یصبح ھذا المرجع عند قیاس مسافة التسجیل.•

یمكنك تغییر حساسیة ذروة التركیز وطریقة العرض:•
)  [ذروة التركیز] ]   [] [ 524:  [ذروة التركیز] )
 بشكل منفصل لالتجاھات الرأسیة واألفقیة:MFیمكنك حفظ مواضع مساعدة •

)  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي] ]   [] [ 166:  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي] )
یمكنك تغییر طریقة عرض الشاشة المكبرة:•

 )MF[  :554[مساعدة   (]MF[مساعدة  ]   [] [
یمكنك تغییر وحدات عرض دلیل الضبط الیدوي:•

)  [دلیل ضبط یدوي] ]   [] [ 555:  [دلیل ضبط یدوي] )
یمكنك تعطیل تشغیل حلقة التركیز:•

)  [قفل حلقة التركیز البؤري] ]   [] [ 555:  [قفل حلقة التركیز البؤري] )
 للتكرار:MFیمكنك ضبط حركة موضع مساعدة •

)  [حركة دائریة إلطار التركیز] ]   [] [ 557:  [حركة دائریة إلطار التركیز] )
تقوم الكامیرا بحفظ نقطة التركیز عند إیقاف تشغیلھا:•

)  [استئناف موضع العدسة] ]   [] [ 580:  [استئناف موضع العدسة] )
یمكن ضبط مقدار حركة التركیز:•

)  [التحكم في حلقة التركیز البؤري] ]   [] [ 581:  [التحكم في حلقة التركیز البؤري] )
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تسجیل باستخدام الزوم

176:  محول التبعید الممتد≤
180:  [عدسة زوم آلي]≤

استخدم الزوم البصري للعدسة للتزویم للتقریب أو الزاویة العریضة.
 لزیادة التأثیر التلسكوبي دون تدني جودة الصورة.[محول تبعید ممتد]عند التقاط الصور، استخدم 

.[محول تبعید ممتد] للحصول تأثیر تلسكوبي مثل [مساحة صورة الفیدیو]عند تسجیل مقاطع فیدیو، استخدم 
)348:  [مساحة صورة الفیدیو] ([مساحة صورة الفیدیو]للحصول على تفاصیل حول •

إجراء عملیات الزوم.1
)Tتقریب :(
)Wزاویة عریضة :(

عدسة قابلة للتبدیل مزودة بحلقة زوم
أِدر حلقة الزوم.

(T)(W)
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العدسة القابلة للتبدیل التي تدعم الزوم اآللي (زوم یعمل كھربائیًا)
ك ذراع الزوم. حّرِ

(تختلف سرعة الزوم اعتمادًا على مدى تحریك الذراع.)
، 21، یمكنك تشغیل الزوم البصري ببطء بالضغط على Fn على أحد أزرار [التحكم بالزوم]إذا قمت بضبط •

.34أو بسرعة بالضغط على 

العدسة القابلة للتبدیل التي ال تدعم الزوم
الزوم البصري غیر متاح.

یتم عرض الطول البؤري على شاشة التسجیل.≤

یمكن إخفاء عرض الطول البؤري:•
)  [الطول البؤري] ]   [] [ 571:  [الطول البؤري] )

(T)

(W)
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محول التبعید الممتد

 من التقاط صور یتم تكبیرھا بدرجة أكبر من ما ھو متاح مع الزوم البصري، [محول تبعید ممتد]یمكنك 
دون أي تدني في جودة الصورة.

).[جودة الصورة] ([صورة] في القائمة [حجم صور] بناًء على تعیین [محول تبعید ممتد]تختلف نسبة التكبیر القصوى •
]اضبط على – M]: 1.4k

]اضبط على – S]: 2.0k

.]S[ أو ]M[ على [حجم صور]اضبط 1
]M[/]S[  [حجم صور] ]   []   [ ≤

.[محول تبعید ممتد]ضبط 2
≥ ]   [ [ [محول تبعید ممتد]  [

]ZOOM[
یغیر تكبیر الزوم

.]TELE CONV[
یثبت معدل تكبیر الزوم على أقصى مستوى

]OFF[
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تغییر تكبیر الزوم
عملیة ضغط األزرار

.]ZOOM[ على [محول تبعید ممتد]اضبط 1
]ZOOM[  [محول تبعید ممتد] ]   []   [ •

) Fn  :471أزرار  . ([التحكم بالزوم] على Fnاضبط الزر 2
.Fnاضغط على زر 3
اضغط على أزرار المؤشر لتشغیل الزوم.4

31 :T(تقریب) 
24 :W(زاویة عریضة) 

 مرة أخرى، أو انتظر وقتًا محددًا إلنھاء عملیة الزوم.Fnاضغط على الزر •
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عملیة اللمس

.]ZOOM[ على [محول تبعید ممتد]اضبط 1
]ZOOM[  [محول تبعید ممتد] ]   []   [ •

].المس [2

].المس [3

اسحب الشریط المنزلق لتشغیل الزوم.4

)T(تقریب :
)W(زاویة عریضة :

] مرة أخرى.إلنھاء عملیات الزوم باللمس، المس [•

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یتم عرض عالمة تبویب اللمس.•
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس] في ]ON[ على [المس بطاقة]اضبط 

(T)

(W)
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] إلى تغییر إعداد  .DISP، یؤدي الضغط على [Fn باستخدام الزر [محول تبعید ممتد]عند عرض شاشة إعداد •
.[حجم صور]

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[محول تبعید ممتد]یكون •
)]6K 18M[ (عند الضبط على ]6K/4K[صورة –
–]RAW[) [جودة الصورة](
)[إعدادات الفلتر] ([لعبة شعبیة]/[تأثیر كامیرا لعبة]–
)]6K 18M[ (عند الضبط على [التركیز المتأخر]–
[تعّرض متعدد للضوء]–

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]ZOOM[یكون •
]6K/4K[صورة –
[التركیز المتأخر]–
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[عدسة زوم آلي]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط عرض الشاشة والعملیات عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي 
(زوم یعمل بالتیار الكھربائي).

یمكن اختیار ھذه الوظیفة فقط عند استخدام عدسة متوافقة.•

 ]   [ [ [عدسة زوم آلي] حدد  [

[زوم المرحلة]

 وإجراء عملیة الزوم، یتوقف التكبیر عند كل موضع نقطة بؤري ]ON[عند ضبطھ على 
محدد.

 بواسطة 6K/4Kال یعمل ھذا اإلعداد في حالة تسجیل مقاطع الفیدیو أو صورة 
. مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة 

[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؛ ]OFF[وعند ضبطھا على 

وذلك تفادیًا للتشغیل غیر المقصود.
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اختیار وضع محرك

یمكنك تغییر وضع المحرك إلى لقطة واحدة، لقطات متعددة، ما إلى ذلك لیتوافق مع ظروف التسجیل.

تدویر قرص تحدید وضع المحرك.1

[فرد] 
یلتقط صورة واحدة في كل مرة یتم فیھا الضغط على زر الغالق.

)184:  التقاط صور متالحقة ([لقطات متالحقة] 
یجري التقاط الصور بشكل متواصل أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق.

 )6K/4K  :190تسجیل صور  (]6K/4K[صورة  
.]6K/4K[صورة عند الضغط على زر الغالق، یتم تسجیل الصور باستخدام 

)207:  التسجیل بوظیفة التركیز المتأخر ([التركیز المتأخر] 
.[التركیز المتأخر]عند الضغط على زر الغالق، یتم تسجیل الصور باستخدام 

، 216:  التسجیل باستخدام التصویر البطئ التصویر البطيء/إیقاف حركة الرسوم المتحركة (
)221:  التسجیل بواسطة إیقاف حركة الرسوم المتحركة

یلتقط صور بواسطة نمط التصویر البطيء أو نمط إیقاف حركة الرسوم المتحركة.
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)227:  التسجیل باستخدام المؤقت الذاتي المؤقت الذاتي (
یلتقط الصور عند انقضاء الوقت المحدد بعد الضغط على زر الغالق.

:Fnیمكن استدعاء شاشات اإلعداد التفصیلیة لكل وضع محرك باستخدام زر •
  [إعداد وضع المحرك]  [التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   [] [
)Fn  :471أزرار  (
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التقاط صور متالحقة

یجري التقاط الصور بشكل متواصل أثناء الضغط مع االستمرار على زر الغالق.

].اضبط قرص وضع المحرك على [1
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حدد سرعة اللقطات المتالحقة.2
≥ ]   [ [ [سرعة اللقطات]  [

]H[
یلتقط صور متالحقة فائقة السرعة

]M[
یلتقط صور متالحقة متوسطة السرعة

]L[
یلتقط صور متالحقة منخفضة السرعة

أغلق القائمة.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

ابدأ التسجیل.4
یلتقط صور متالحقة أثناء الضغط كلیاً على زر الغالق.•
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سرعة اللقطات

 ووضع التركیز.[حجم صور]قد تكون سرعة اللقطات أقل بناًء على إعدادات التسجیل مثل •

أقصى عدد لإلطارات القابلة للتسجیل

.) UHS-II. (باستخدام بطاقة متوافقة مع Panasonicعند التسجیل في ظل الظروف المحددة من قِبَل شركة •
قد تقلل شروط التسجیل الحد األقصى لعدد اإلطارات القابلة للتسجیل.

ستصبح سرعة اللقطات أقل أثناء التسجیل ، ولكن یمكن االستمرار في التقاط الصور حتى تمتلئ البطاقة.•

الغالق اآللي، الحاجز 
األمامي اإللكتروني

الغالق اإللكتروني
العرض الحي عند التقاط 

صور متالحقة

]H[
(سرعة عالیة)

 إطار/ثانیة 12
)]AFS[/]MF[(

)]AFC[ إطار/ثانیة (9

 إطار/ثانیة 12
)]AFS[/]MF[(

)]AFC[ إطار/ثانیة (7

)]AFS[/]MF[ال یوجد (
)]AFC[متاح (

]M[
(سرعة متوسطة)

متوفر إطار/ثانیة7 إطار/ثانیة7

]L[
(سرعة منخفضة)

متوفر إطار/ثانیة2 إطار/ثانیة2

[جودة الصورة]

]FINE[/]STD. [
]RAWiFINE[/]RAWiSTD. [/

]RAW[
]H[

(سرعة عالیة)

 إطار أو أكثر108 إطار أو أكثر999
]M[

(سرعة متوسطة)
]L[

(سرعة منخفضة)
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عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل
إذا ضغطت على زر الغالق جزئیًا، فسیظھر على شاشة التسجیل عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو 

متواصل.

]r20[ إطار: 20مثال) عند 
فور بدء التسجیل، سینخفض عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل.•

، تنخفض سرعة اللقطات.]r0[عند ظھور 
 صور متالحقة أو أكثر.100 على شاشة التسجیل، یمكنك التقاط ]r99i[عند عرض •
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التركیز عند التقاط صور متالحقة

، یتم التثبیت على تركیز اإلطار األول.]AFC[عندما یكون الھدف مظلًما مع •
مع التركیز المقدر، تأخذ سرعة اللقطات األولویة ویتم تقدیر التركیز إلى أقصى حد ممكن.•
مع التركیز العادي، قد تصبح سرعة اللقطات أبطأ.•

التعرض للضوء عند التقاط صور متالحقة

وضع البؤرة
 [أولویة التركیز/الغالق]

[أولویة التركیز/(
)553:  الغالق]

]H[]M[/]L[

]AFS[
]FOCUS[

مثبت على تركیز اإلطار األول ]BALANCE[
]RELEASE[

]AFC[
]FOCUS[التركیز العاديالتركیز المقدر

]BALANCE[
التركیز المقدر

]RELEASE[
]MF[—التركیز المضبوط مع التركیز الیدوي

]H[]M[/]L[وضع البؤرة

]AFS[
مثبت على التعرض للضوء لإلطار 

األول

یجري ضبط التعرض للضوء لكل 
إطار على حدة

]AFC[
یجري ضبط التعرض للضوء لكل 

إطار على حدة

]MF[
مثبت على التعرض للضوء لإلطار 

األول
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قد یستغرق حفظ الصور المتالحقة بعض الوقت.•
إذا واصلت التقاط صور متالحقة عندما یكون الحفظ قید التنفیذ، فسیتم تخفیض الحد األقصى لعدد اإلطارات القابلة 

للتسجیل.
ننصح باستخدام بطاقة عالیة السرعة، عند التقاط صور متالحقة.

ال یعمل التقاط الصور المتالحقة أثناء استخدام الوظائف التالیة:•
 [سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–

)[إعدادات الفلتر](
[تعّرض متعدد للضوء]–
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6K/4Kتسجیل صور 

 إطاًرا/ثانیة، 30، یتسنى لك تصویر صور متالحقة فائقة السرعة بسرعة 6Kباستخدام وظیفة صورة 
 ملیون بكسل تقریبًا.18وحفظ الصورة المطلوبة من ملف اللقطات المتالحقة؛ حیث تتألف كل صورة من 

 إطاًرا/ثانیة، 60، یتسنى لك تصویر صور متالحقة فائقة السرعة بسرعة 4Kباستخدام وظیفة صورة 
 ملیون بكسل تقریبًا.8وحفظ الصورة المطلوبة؛ حیث تتألف كل صورة من 

•"6K PHOTO عبارة عن وظیفة صورة متالحقة فائقة السرعة،الستخراج وحفظ الصور المأخوذة من الصور "
 میجا بكسل 18، وحجم صور فعال مكافئ لعدد وحدات البكسل (3:2 أو 4:3المسجلة بنسبة األبعاد المخصصة للصور، 

 ارتفاع).k 3,000 عرض 6,000 (تقریبًا 6Kتقریبًا) للصور ذات حجم 

 أو أعلى عند التسجیل.UHS Speed Class 3استخدم بطاقة ذات فئة سرعة •
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].اضبط قرص وضع المحرك على [1

.[حجم الصورة/سرعة االندفاع]اختر 2
[حجم الصورة/سرعة االندفاع]   ]6K/4K[صورة  ]   []   [ ≤

.]MP4[ لھا ھو [صیغة ملف التسجیل] التي یكون 6K/4Kتحفظ كملفات لقطات متالحقة 1*

1*[جودة التسجیل]سرعة اللقطاتحجم الصورة

]6K 18M[
]4:3[:
]3:2[:

4992 3744k

5184 3456k
]6K/200M/30p[ إطار/ ثانیة30

]4K H 8M[]4:3[:
]3:2[:
]16:9[:
]1:1[:

3328 2496k

3504 2336k

3840 2160k

2880 2880k

]4K/150M/60p[ إطار/ ثانیة60

]4K 8M[30إطار/ ثانیة ]4K/100M/30p[
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.[طریقة التسجیل]اختر 3

)]6K/4K[لقطات متالحقة ] (] [] [[
عندما ترغب في التقاط أفضل اللحظات لھدف سریع الحركة

یلتقط صور متالحقة أثناء الضغط على زر الغالق.

تسجیل الصوت: ال یوجد

))]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة ] (] [] [[
"S/S."عبارة عن اختصار لعملیة "البدء/اإلیقاف "

عندما ترغب في فرصة اللتقاط صور ال یمكن التنبؤ بھا
یبدأ في التقاط صور متالحقة عند الضغط على زر الغالق. یوقف الضغط على الزر مرة أخرى من التقاط الصور 

المتالحقة.
تصدر نغمة بدء التشغیل ونغمة إیقاف التشغیل.

تسجیل الصوت: متاح (ال یجري تشغیل الصوت أثناء العرض بواسطة الكامیرا.)

) مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة ] (] [] [[
عندما ترغب في التقاط صورة اثناء التقاط الصور

یلتقط الصور المتالحقة لمدة ثانیة واحدة تقریبًا قبل لحظة الضغط على زر الغالق وبعدھا.
یصدر صوت الغالق مرة واحدة فقط.

مدة التسجیل: ثانیتان تقریبًا
تسجیل الصوت: ال یوجد
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أغلق القائمة.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

ابدأ التسجیل.5
.AF ویتم ضبط التركیز بشكل مستمر أثناء التسجیل مع ]AF[تركیز متواصل یعمل •

]6K/4K[لقطات متالحقة 
اضغط على زر الغالق جزئیًا.1
اضغط على زر الغالق كلیًا وابق علیھ مضغوطًا أثناء التسجیل.2

)Aضغط مع االستمرار (
)B (تم إجراء التسجیل

 ثانیة تقریبًا للبدء بعد الضغط علیھ.0.5اضغط على زر الغالق مبكرًا بشكل كامل ألن التسجیل سوف یأخذ •

(A)

(B)
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)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة 
اضغط على زر االلتقاط كلیًا لبدء التسجیل.1
اضغط على زر االلتقاط تماًما مرة أخرى إلیقاف التسجیل.2

)C ((ًأوال) البدء
)D ((ثانیًا) اإلیقاف
)E (یتم التسجیل

 عالمة لكل لتسجیل)40] خالل التسجیل. (حتى Qیمكنك إضافة عالمات عن طریق الضغط على زر [•
ھذا یسمح لك باالنتقال إلى المواضع التي قمت بإضافة عالمات علیھا عند تحدید الصور من ملف لقطات 

.6K/4Kمتالحقة 

 مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة 
اضغط على زر الغالق إلى آخره.1

)F  (1ثانیة تقریبًا 
)G (تم إجراء التسجیل

 باستمرار لمواصلة التركیز.AFأثناء عرض شاشة التسجیل، سیعمل •
.]M[كما یتم ضبط التعرض للضوء باستمرار، ما عدا في وضع 

 إذا كنت ترغب في قفل التركیز والتعرض للضوء. AF/AEعندما ال یكون الھدف في المنتصف، استخدم قفل •
)AF/AE(  :271قفل التركیز والتعرض للضوء (قفل (

(C) (D)

(E)

(F) (F)

(G)
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في اإلعدادات االفتراضیة، تعمل المراجعة التلقائیة، وسیتم عرض الشاشة التي تمكنك من اختیار الصور من •
ملف اللقطات المتالحقة الذي سیتم عرضھ.

ولمواصلة التسجیل، اضغط على زر الغالق جزئیًا للرجوع لشاشة التسجیل.
اختیار الصور من ملف اللقطات   (6K/4Kلكیفیة اختیار الصور وحفظھا من ملفات اللقطات المتالحقة 

)6K/4K  :197المتالحقة 

))]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة /]6K/4K[لقطات متالحقة  ([تسجیل قبل االندفاع]
تبدأ الكامیرا في التسجیل قبل الضغط على زر الغالق كلیًا بحوالي ثانیة واحدة تقریبًا؛ حتى ال تفوتك لقطة 

واحدة تستحق التصویر.

[تسجیل قبل االندفاع] حدد   ]6K/4K[صورة  ]   []   [ 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 على شاشة التسجیل.]PRE[، تُعَرض [تسجیل قبل االندفاع]في حالة استخدام •
. مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة  ھي نفسھا بالنسبة لـ [تسجیل قبل االندفاع] ووظائفھ عند استخدام AFقیود سلوك •

:6K/4Kنطاقات اإلعداد تصبح ما یلي مع تسجیل صور •
1/16000 ) إلى ]4K H 8M[ عند تعیین 1/60 (1/30سرعة االلتقاط: –
)]4K H 8M[ عند تعیین ]1/60[ (]1/30[ إلى ]1/1000[: [أدنى سرعة للمغالق]–
n3 تعویض التعرض للضوء: – EV

یختلف طریقة حفظ الملف باختالف نوع البطاقة.•
:SDHCبطاقة الذاكرة –

 جیجابایت.4سیتم إنشاء ملف جدید لمتابعة التسجیل في حالة تجاوز حجم الملف 
:SDXCبطاقة الذاكرة –

ال یجري تقسیم الملفات من أجل التسجیل.
]، وقد یتوقف التسجیل، وقد تصبح بعض الوظائف غیر إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا، فقد یتم عرض [•

متاحة مؤقتًا. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.
 مضبوطًا، تنفد طاقة البطاریة على [تسجیل قبل االندفاع] أو  مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة عندما یكون إعداد •

نحو أسرع، وترتفع درجة حرارة الكامیرا. اضبط ھذه اإلعدادات فقط عند التسجیل.
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، یتم تثبیت عناصر القائمة أدناه على اإلعدادات التالیة:6K/4Kبالنسبة لصور •
]ELEC[.: [نوع الغالق]–
]FINE[: [جودة الصورة]–

، الوظائف التالیة غیر متاحة:6K/4Kمع تسجیل صور •
الفالش–
[التعرض للضوء]–
تغییر البرنامج–
) (AFنمط –
 فقط) مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة  (]MF[مساعدة –

، قد یتغیر LEDعندما تقوم بتسجیل األھداف في مكان شدید السطوع، أو تحت إضاءة مثل الفلورسنت أو إضاءة •
اللون أو درجة اإلضاءة على الصورة، أو قد تظھر خطوط أفقیة على الشاشة.

وقد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر الخطوط األفقیة.
 عند االتصال بجھاز خارجي (التلفزیون، وما إلى ذلك) عبر 6K/4Kیتم تقیید الوظائف التالیة عند تسجیل صور •

HDMI:
 غیر ممكن أثناء التسجیل.HDMIخرج –
.]6K/4K[لقطات متالحقة  إلى  مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة یتغیر –
 غیر متوافر.[تسجیل قبل االندفاع]إعداد –

 أثناء استخدام الوظائف التالیة:6K/4Kال یعمل تسجیل صور •
 [سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–

)[إعدادات الفلتر](
[تعّرض متعدد للضوء]–
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6K/4Kاختیار الصور من ملف اللقطات المتالحقة 

200:  تصحیح الصور بعد التسجیل (تنقیح ما بعد التسجیل)≤
202:  عملیات تحدید الصور≤

 وحفظھا.6K/4Kیمكنك تحدید صور من ملف اللقطات المتالحقة 
.3 أو 2، ابدأ العملیة إما من الخطوة 6K/4Kعند متابعة تحدید الصور من "مراجعة تلقائیة" بعد تسجیل صور •

: عرض الصور من على شاشة العرض. (6K/4Kاختر ملف لقطات متالحقة 1
 444(

.3]، ثم اضغط على ] أو [اختر صورة بواسطة أیقونة [≤
].] أو [یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس [≤

.3، انتقل إلى الخطوة  مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة في حالة تسجیل الصور بواسطة •
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حدد المشھد تقریبیًا.2
).Aاسحب الشریط المنزلق (≤
عملیات شاشة عرض للحصول على معلومات حول كیفیة استخدام شاشة عرض شرائح تحدید الصورة. (•

)202:  شرائح تحدید الصورة
، یسمح لك )]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة  أو ]6K/4K[لقطات متالحقة إذا تم تسجیل الصورة بواسطة •

عملیات شاشة عرض  .  (6K/4K] بتحدید المشھد في شاشة عرض اللقطات المتالحقة لمس [
)   6K/4K  :204اللقطات المتالحقة 

تحدید اإلطار للحفظ.3
).Bاسحب شاشة عرض شرائح تحدید الصورة (≤
.21یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على ≤
] لمسًا مطوالً.]/[للتقدیم أو الترجیع إطار تلو اآلخر على نحو مستمر، المس [•

(A)

(B)
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حفظ الصورة.4
].] أو [المس [≤
تظھر شاشة تأكید.≤

).]FINE[ (جودة صورة JPEGتم حفظ الصورة بتنسیق •
، مع الصورة ISO)، مثل سرعة االلتقاط وفتحة الضوء وحساسیة Exifیتم حفظ معلومات التسجیل (معلومات •

المحفوظة.



6K/4Kاختیار الصور من ملف اللقطات المتالحقة –. المحرك/الغالق/موازن الصورة6

200

تصحیح الصور بعد التسجیل (تنقیح ما بعد التسجیل)
)[تخفیض الغالق الدوار]تصحیح التشویش في الصور(

عند حفظ الصور ، قم بتصحیح أي تشوه ناتج عن الغالق اإللكتروني (تأثیر غالق المسطح البؤري).

)، المس 6K/4K  :197اختیار الصور من ملف اللقطات المتالحقة  (4على شاشة تأكید الحفظ بالخطوة 1
.[تخفیض الغالق الدوار]

إذا لم یكن ھناك أي تأثیر حتى بعد استخدام التصحیح، وبعد عرض رسالة تفید بعدم وجود تأثیر، تُتعود شاشة •
التأكید.

.[حفظ]افحص نتیجة التصحیح، ثم المس 2
.[ضبط/إلغاء]للتحقق من النسخ المصححة وغیر المصححة للصورة ، المس •

قد تصبح زاویة الرؤیة أضیق إذا تم إجراء التصحیح.•
قد یبدو التصحیح غیر طبیعي بسبب حركة األھداف.•
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)] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة الحد من التشویش الناجم عن الحساسیة الفائقة (
 عالیة عند حفظ ISOاحرص على الحد من التشویش الناجم أثناء التسجیل بواسطة درجة حساسیة للضوء 

الصور.

 ]   [ [ ] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة  حدد  [
]AUTO[/]OFF[اإلعدادات: 

.] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  ال یجري تطبیق ذلك على الصور المحفوظة بواسطة إعداد •
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عملیات تحدید الصور
عملیات شاشة عرض شرائح تحدید الصورة

)A(الشریط المنزلق
)B(عرض شرائح تحدید الصورة
)C(موضع اإلطار المعروض

(C) (A)

(B)
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 أو نھایتھ. المس 6K/4Kأثناء عملیة التحدید، یمكنك االنتقال لوضع عالمات، أو بدایة ملف اللقطات المتالحقة ذات دقة •
] للرجوع إلى العملیة السابقة.[

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

اختیار إطار ماالسحب///21
لتغییر اإلطارات المعروضة في عرض شرائح تحدید الصورة، •

].] أو [اختر اإلطار بالناحیتین الیسرى/الیمنى، ثم المس [

21

اللمس المطولالضغط المطول
الترجیع أو التقدیم المستمر إطار تلو اآلخر.

—
اللمس/السحب

تحدید اإلطار للعرض.

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر أو تصغیر العرض.

تحدید إطار مع االحتفاظ بالعرض المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).—/

تحریك موضع العرض المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).السحب3421

.6K/4Kإظھار شاشة عرض اللقطات المتالحقة ذات دقة ][

االنتقال إلى عملیة التحدید.—

إضافة أو حذف عالمة تحدید./—

—
).[ذروة التركیز]یعرض الجزء الواقع في بؤرة التركیز مظلالً باللون (

.]ON[/]OFF[یتم تبدیل •

/
/

یحفظ الصورة.
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6K/4Kعملیات شاشة عرض اللقطات المتالحقة 

)A(أثناء التوقف المؤقت
)B(أثناء العرض المتواصل

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

االنتقال إلى العالمة التالیة.1

االنتقال إلى العالمة السابقة.2

(A) (B)
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 أو نھایتھ. المس 6K/4Kأثناء عملیة التحدید، یمكنك االنتقال لوضع عالمات، أو بدایة ملف اللقطات المتالحقة ذات دقة •
] للرجوع إلى العملیة السابقة.[

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

یقوم بالعرض المتواصل أو التوقف المؤقت (أثناء العرض المتواصل).—3

4—
یقوم بترجیع العرض المتواصل أو التوقف المؤقت (أثناء ترجیع 

العرض المتواصل).

1//—
یقوم بعرض التقدیم السریع أو التقدیم إطار تلو اآلخر (في حالة التوقف 

المؤقت).

2//—
یقوم بعرض الترجیع السریع أو الترجیع إطار تلو اآلخر (في حالة 

التوقف المؤقت).

—
اللمس/السحب

تحدید اإلطار للعرض (أثناء التوقف المؤقت).

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/التصغیر 

بالتقریب بین األصابع
تكبیر أو تصغیر العرض (أثناء التوقف المؤقت).

تحدید إطار مع االحتفاظ بالعرض المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).—/

تحریك موضع العرض المكبَّر (أثناء العرض المكبَّر).السحب3421

إظھار شاشة عرض شرائح تحدید الصورة (أثناء التوقف المؤقت).][

االنتقال إلى عملیة التحدید.—

إضافة أو حذف عالمة تحدید./—

—
).[ذروة التركیز]یعرض الجزء الواقع في بؤرة التركیز مظلالً باللون (

]ON[/]OFF[مفاتیح •

حفظ الصورة (أثناء التوقف المؤقت).//
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] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  
 مرة واحدة.6K/4K ثواني من الصور من ملف اللقطات المتالحقة 5یمكنك حفظ أي فترة من 

.] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  اختر 1
• ]   [ [ ] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة    [

. أو ، ثم اضغط على 6K/4K الختیار ملف اللقطات المتالحقة 21اضغط على 2
 ثواٍن أو أقل، تحفظ جمیع اإلطارات على ھیئة صور.5إذا كانت مدة اللقطات المتالحقة •

. أو حدد اإلطار األول للصور المراد حفظھا دفعةً واحدةً ثم اضغط على 3
.JPEGتم حفظ الصور كمجموعة من صور اللقطات المتالحقة بتنسیق •

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

االنتقال إلى العالمة التالیة.—1

االنتقال إلى العالمة السابقة.—2

 وتحریرھا على جھاز كمبیوتر، تحتاج لتوفر جھاز كمبیوتر فائق األداء.6Kلعرض ملفات اللقطات المتالحقة •
كما نوصى بتحدید الصور وحفظھا بواسطة الكامیرا.
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التسجیل بوظیفة التركیز المتأخر

211:  تحدید نقطة التركیز للصورة المراد حفظھا≤
213:  ترتیب التركیز≤

 مع تغییر نقطة التركیز تلقائیًا.6K/4Kالتقاط صور لقطات متالحقة بنفس جودة الصورة مثل صور 
یمكنك تحدید نقطة التركیز للصورة لیتم حفظھا بعد التسجیل.

یتیح لك ترتیب التركیز أیًضا دمج الصور مع نقاط تركیز متعددة.
ھذه الوظیفة مناسبة لألھداف التي ال تتحرك.

 أثناء تغییر التركیز تلقائیًا.6K/4Kإجراء تسجیل صورة لقطات متالحقة 1

المس نقطة التركیز المطلوبة.2
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تُلتَقط صورة متضمنةً نقطة التركیز المطلوبة.3

].اضبط قرص وضع المحرك على [1

.[التركیز المتأخر]اضبط جودة الصورة لـ 2
]6K 18M[/]4K 8M[  [التركیز المتأخر] ]   []   [ ≤

 أو أعلى عند التسجیل.UHS Speed Class 3استخدم بطاقة ذات فئة سرعة •
إذا كنت ترید إجراء ترتیب التركیز بعد التسجیل، فإننا نوصي باستخدام حامل ثالثي القوائم أثناء التسجیل.•
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أغلق القائمة.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

حدد نمط تكوین الصور، ثم اضبط التركیز.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
 على نقطة التركیز على الشاشة. (باستثناء حواف الشاشة)AFیتعرف ≤

) ومیًضا Aفي حالة وجود مناطق معروضة على الشاشة ال یمكن التركیز علیھ، ستصدر إشارة التركیز (•
ویكون التسجیل غیر ممكن.

حافظ على نفس المسافة بین الكامیرا والھدف ونمط التكوین نفسھ حتى انتھاء التسجیل.•

(A)
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ابدأ التسجیل.5
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

یتم إجراء التسجیل أثناء تغییر نقطة التركیز تلقائیًا.•
)، ینتھي التسجیل تلقائیًا.Bعندما تتالشى أیقونة (

. (لن یجري تسجیل الصوت.)]MP4[ على [صیغة ملف التسجیل]سیجري تسجیل فیدیو مع ضبط •
في اإلعدادات االفتراضیة، تعمل المراجعة التلقائیة، وسیتم عرض الشاشة التي تمكنك من تحدید نقطة التركیز. •

)211:  تحدید نقطة التركیز للصورة المراد حفظھا(

، تسري قیود معینة على وظائف 6K/4Kنظًرا إلجراء التسجیل بنفس جودة الصورة التي یحظى بھا تسجیل صور •
التسجیل وإعدادات القوائم.

ال یمكن تغییر إعدادات التركیز أثناء التسجیل بوظیفة التركیز المتأخر.•
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[التركیز المتأخر]یكون •

 [سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
)[إعدادات الفلتر](

[تعّرض متعدد للضوء]–

9m59s

(B)
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تحدید نقطة التركیز للصورة المراد حفظھا

)444:  عرض الصوراختر صورة تركیز متأخر من على شاشة العرض. (1
.3]، ثم اضغط على اختر صورة بواسطة أیقونة [≤
].یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس أیقونة [≤

المس نقطة التركیز.2
عندما تكون النقطة في نطاق التركیز، یظھر إطار أخضر.•
إذا لم تكن ھناك صورة بنقطة محددة في نطاق التركیز، فسیظھر إطار أحمر.•

ال یمكن حفظ الصورة.
ال یمكن تحدید حافة الشاشة.•

حفظ الصورة.3
].المس [≤
.JPEGتم حفظ الصورة بتنسیق •
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عملیات تحدید نقطة التركیز

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

3421/

/
اللمس

تتیح ھذه العملیة تحدید موضع التركیز.
التحدید غیر ممكن خالل العرض المكبَّر.•

تتیح ھذه العملیة تكبیر العرض.
یتسنى لك تعدیل التركیز تعدیالً دقیقًا عن طریق سحب الشریط •

المنزلق أثناء العرض المكبَّر.
.)21(یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على 

تتیح ھذه العملیة تصغیر العرض (أثناء العرض المكبَّر).

)213:  ترتیب التركیزتتیح التغییر إلى عملیة ترتیب التركیز. (][

—
).[ذروة التركیز]یعرض الجزء الواقع في بؤرة التركیز مظلالً باللون (

]ON[/]OFF[مفاتیح •

یحفظ الصورة./

ال یمكنك عرض صورة على شاشة تلفزیون ثم تحدید نقطة التركیز.•
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ترتیب التركیز
من خالل دمج نقاط تركیز متعددة، یمكنك حفظ الصور التي تركز من المقدمة إلى الخلفیة.

)A(أقرب
)B(التركیز
)C(أكثر بُعدًا

تحدید نقطة التركیز ] على الشاشة الختیار نقطة التركیز. (المس [1
)211:  للصورة المراد حفظھا

].یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق الضغط على [≤

(A) (C)(B)
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اختر طریقة الدمج.2

[دمج تلقائي]
یختار تلقائیًا الصور المناسبة للدمج ثم یدمجھا في صورة واحدة.

[دمج النطاق]
یدمج الصور ذات نقاط تركیز محددة في صورة واحدة.

) المس نقاط التركیز.[دمج النطاق](عند تحدید 3

حدد نقطتین على األقل.•
یشار إلى النقاط المختارة بإطار أخضر.

یتم عرض نطاق التركیز البؤري بین النقطتین المحددتین باللون األخضر.•
سیتم تحدید النطاقات التي ال یمكن اختیارھا باللون الرمادي.•
إللغاء التحدید، المس النقطة ذات اإلطار األخضر مرة أخرى.•
لتحدید نقاط متتالیة، اسحب الشاشة.•
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حفظ الصورة.4
].المس [≤

[دمج النطاق]العملیات عند تحدید 

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمسعملیة ضغط األزرار
3421/

//
تحدید نقطة.اللمس

یعین أو یلغي نقطة.[ضبط/إلغاء]][

] .DISPزر [
[كل]

یحدد جمیع النقاط.
(قبل تحدید النقاط)

[أعد ضبط]
تتیح ھذه العملیة إلغاء جمیع التحدیدات.

(بعد تحدید النقاط)

تعمل على دمج الصور وحفظ الصورة الناتجة./

) ، Exif)، كما یتم حفظ معلومات التسجیل (معلومات ]FINE[ (جودة صورة JPEGیتم حفظ الصورة بتنسیق •
، للصورة مع أقرب نقطة مع الصورة المحفوظة.ISOمثل سرعة الغالق وفتحة الضوء وحساسیة 

سیتم ضبط أخطاء محاذاة الصورة بسبب اھتزاز الكامیرا تلقائیًا. في حالة إجراء تعدیالت، ستصبح زاویة العرض •
أضیق قلیالً عند دمج الصور.

إذا تحرك الھدف أثناء التسجیل أو كانت المسافة بین األھداف كبیرة ، فقد یؤدي الدمج إلى إنشاء صورة غیر طبیعیة.•
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التسجیل باستخدام التصویر البطئ

یتم التقاط الصور تلقائیًا بفاصل زمني معین للتسجیل.
ھذه المیزة مثالیة لتتبع التغییرات مع مرور الوقت ألھداف مثل الحیوانات والنباتات.

سیتم حفظ الصور التي تم التقاطھا كمجموعة من صور المجموعة التي یمكن دمجھا أیًضا في فیدیو.

].اضبط قرص وضع المحرك على [1

)70:  ضبط الساعة (عند التشغیل ألول مرة)تأكد من ضبط الساعة بشكل صحیح. (•
 [مخصص] في القائمة ]ON[ على [استئناف موضع العدسة]لفترات التسجیل الطویلة، نوصي بضبط •

).[العدسة / غیر ذلك](



التسجیل باستخدام التصویر البطئ–. المحرك/الغالق/موازن الصورة6

217

.[التصویر البطيء] على [نمط]اضبط 2
  [نمط]  [تصویر بطيء / رسوم متحركة] ]   []   [ ≤

[التصویر البطيء]

ضبط إعدادات التسجیل.3

[نمط]
یبدل بین نمط التصویر البطيء وإیقاف حركة الرسوم المتحركة

[إعدادات الفاصل الزمني للتصویر]

]ON[.یعین الفاصل الزمني قبل أن یتم التسجیل التالي :
]OFF[.یلتقط الصور دون ترك فاصل زمني قبل التسجیل :

[وقت البدء]

: یبدأ التسجیل، عندما یجري الضغط على زر الغالق إلى آخره.[اآلن]
: یبدأ التسجیل في الوقت المحدد.[بدء ضبط الوقت]

[الفاصل الزمني للتصویر]/[عدد الصور]
یضبط عدد الصور والفاصل الزمني المراد التقاطھ.

.]OFF[ على [إعدادات الفاصل الزمني للتصویر] عند ضبط [الفاصل الزمني للتصویر]ال یتم عرض •

[موازنة التعریض]
یضبط التعرض للضوء تلقائیًا لمنع التغییرات الكبیرة في درجة اإلضاءة بین اإلطارات المجاورة.
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أغلق القائمة.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

ابدأ التسجیل.5
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤
، ستدخل الكامیرا في حالة السكون حتى یتم الوصول إلى وقت البدء.[بدء ضبط الوقت]عند ضبط •
أثناء وضع االستعداد لبدء التسجیل، تدخل الكامیرا في حالة السكون عندما ال یتم إجراء أي عملیة لمدة زمنیة •

محددة.
سیتوقف التسجیل تلقائیا.•

: التصویر البطيء/مقاطع فیدیو إیقاف حركة الرسوم المتحركةإنشاء فیدیو. (6
 225(

 على شاشة التأكید لمتابعة إنشاء فیدیو.[نعم]بعد توقف التسجیل، حدد •
 [عرض] في قائمة [فیدیو التصویر البطيء]، ال یزال بإمكانك إنشاء فیدیو باستخدام [ال]حتى إذا قمت بتحدید 

)603:  [فیدیو التصویر البطيء]). ([معالجة الصورة](
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العملیات أثناء تسجیل التصویر البطئ
الضغط على زر الغالق جزئیاً أثناء حالة السكون سیقوم بتشغیل الكامیرا.

] أثناء تسجیل التصویر البطئ.Qیمكنك إجراء العملیات التالیة عن طریق الضغط على [•

یقوم بالعودة إلى التسجیل (فقط أثناء التسجیل)[المتابعة]

یقوم باإلیقاف المؤقت للتسجیل. (فقط أثناء التسجیل)[توقف مؤقت]

[االستئناف]
یقوم باستئناف التسجیل. (فقط أثناء اإلیقاف المؤقت)

یمكنك أیًضا الضغط على زر الغالق لالستئناف.•

یقوم بإیقاف تسجیل التصویر البطئ[إنھاء]
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ال یمكن دمج الصور المسجلة في أكثر من بطاقة في فیدیو واحد.•
تعطي الكامیرا األولویة لتحقیق التعرض الصحیح للضوء، ولذلك فقد ال یلتقط صورة في الفترة الزمنیة المحددة أو •

یلتقط عدد الصور المحدد.
عالوة على ذلك، قد ال تنتھي في وقت النھایة المعروض على الشاشة.

یتوقف التصویر البطيء مؤقتًا في الحاالت التالیة.•
عند نفاد شحن البطاریة–
]OFFعند ضبطك مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [–

] واستبدال البطاریة أو البطاقة.OFFیمكنك ضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [
] ثم أضغط على زر الغالق بشكل كامل لمواصلة التسجیل.ONاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [

(الحظ أنھ سیجري حفظ الصور المسجلة بعد استبدال البطاقة باعتبارھا مجموعة منفصلة من صور المجموعة.)
.]M[ في نمط ]AUTO[ على غیر ISO غیر متوفر إذا تم ضبط حساسیة [موازنة التعریض]•
 غیر متاح عند استخدام الوظائف التالیة:[التصویر البطيء]یكون •

[تعّرض متعدد للضوء]–
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التسجیل بواسطة إیقاف حركة الرسوم المتحركة

التقاط الصور أثناء تحریك الھدف شیئًا فشیئًا.
سیتم حفظ الصور التي تم التقاطھا كمجموعة من صور المجموعة التي یمكن دمجھا في فیدیو إیقاف 

الحركة.

].اضبط قرص وضع المحرك على [1

.[إیقاف حركة الرسوم المتحركة] على [نمط]اضبط 2
   [نمط]  [تصویر بطيء / رسوم متحركة] ]   []   [ ≤

[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]
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ضبط إعدادات التسجیل.3

[نمط]
یبدل بین نمط التصویر البطيء وإیقاف حركة الرسوم المتحركة

[إضافة لمجموعة الصور]
یسمح لك بمتابعة التسجیل لمجموعة من صور إیقاف الحركة التي تم تسجیلھا بالفعل.

.5حدد صورة، وانتقل إلى الخطوة •
[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]
.[التصویر التلقائي]یضبط الفاصل الزمني للتسجیل لـ 

أغلق القائمة.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
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ابدأ التسجیل.5
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤
التقاط الصور بشكل متكرر أثناء تحریك الھدف شیئًا فشیئًا.≤
تعرض شاشة التسجیل ما یصل إلى صورتین قد سبق التقاطھما. فاستخدمھما كمرجع لمقدار الحركة.•
] أثناء التسجیل.یمكنك تشغیل صور إیقاف الحركة المسجلة بالضغط على [•

] لحذف الصور غیر الضروریة.أضغط على [
] مرة أخرى.للعودة إلى شاشة التسجیل، اضغط على [

أوقف التسجیل.6
 إلیقاف [صورة] من القائمة [تصویر بطيء / رسوم متحركة] ثم حدد أضغط على ≤

التسجیل.
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: التصویر البطيء/مقاطع فیدیو إیقاف حركة الرسوم المتحركةإنشاء فیدیو. (7
 225(

 على شاشة التأكید لمتابعة إنشاء فیدیو.[نعم]بعد توقف التسجیل، حدد •
 [عرض] في قائمة [إیقاف حركة الفیدیو]، ال یزال بإمكانك إنشاء فیدیو باستخدام [ال]حتى إذا قمت بتحدید 

)603:  [إیقاف حركة الفیدیو]). ([معالجة الصورة](

 إطار.9999یمكن تسجیل ما یصل إلى •
، یمكنك [نعم]إذا جرى إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء التسجیل، تُعرض رسالة الستئناف التسجیل عند تشغیلھا. فباختیار •

متابعة التسجیل من نقطة التوقف.
تعطي الكامیرا األولویة لتحقیق التعرض الصحیح للضوء، ولذلك فقد ال یلتقط صورة في الفترة الزمنیة المحددة عند •

استخدام الفالش وما إلى ذلك في التسجیل.
 عندما تكون تلك الصورة ھي الصورة الوحیدة التي جرى [إضافة لمجموعة الصور]ال یمكن اختیار صورة من •

التقاطھا.
 غیر متاح عند استخدام الوظائف التالیة:[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]یكون •

[تعّرض متعدد للضوء]–
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التصویر البطيء/مقاطع فیدیو إیقاف حركة الرسوم المتحركة

بعد إجراء التصویر البطئ أو تسجیل إیقاف الحركة، یمكنك المتابعة إلنشاء فیدیو.
راجع األقسام أدناه حول وظائف التسجیل ھذه.•

216:  التسجیل باستخدام التصویر البطئ–
221:  التسجیل بواسطة إیقاف حركة الرسوم المتحركة–

) أو 603:  [فیدیو التصویر البطيء] ([فیدیو التصویر البطيء]یمكنك أیًضا إنشاء مقاطع فیدیو باستخدام •
.[عرض]) بقائمة 603:  [إیقاف حركة الفیدیو] ([إیقاف حركة الفیدیو]

 من شاشة التأكید التي تظھر بعد التسجیل.[نعم]حدد 1

عیّن الخیارات إلنشاء فیدیو.2
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.[قم بالتنفیذ]اختر 3
.]MP4[سیتم إنشاء مقطع فیدیو بتنسیق ≤

[قم بالتنفیذ]
یقوم بإنشاء فیدیو.

[جودة التسجیل]
یعین جودة صورة الفیدیو.

[معدل اإلطار]
یعین عدد اإلطارات في الثانیة.

كلما زاد العداد، أصبح الفیدیو 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 :

.]24.00Hz (CINEMA)[ مضبوطًا على [تردد النظام]ال یمكن إنشاء مقاطع فیدیو عندما یكون •
 ثانیة.59 دقیقة و29ال یمكن إنشاء الفیدیو إذا تجاوز مدة التسجیل •
 جیجابایت:4في الحاالت التالیة، ال یمكن إنشاء الفیدیو إذا تجاوز حجم الملف •

[جودة التسجیل] 4K وتعیین SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة –
[جودة التسجیل] FHDعند تعیین –
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التسجیل باستخدام المؤقت الذاتي

].اضبط قرص وضع المحرك على [1

)229:  ضبط وقت المؤقت الذاتيضبط وقت المؤقت الذاتي. (2
 من قائمة [إعداد المؤقت الذاتي] في [المؤقت الذاتي للفیدیو]عند تسجیل مقاطع الفیدیو، اضبط •

.]ON[) على [أخرى (فیدیو)] ([فیدیو]

أغلق القائمة.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

حدد نمط تكوین الصور، ثم اضبط التركیز.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
یتم ضبط التركیز والتعرض للضوء عند الضغط على زر الغالق جزئیًا.•
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ابدأ التسجیل.5
).B) أو زر تسجیل الفیدیو (Aاضغط زر الغالق (≤
بعدما یومض ضوء المؤقت الذاتي، یبدأ التسجیل.≤

(A)

(B)
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ضبط وقت المؤقت الذاتي
عند التقاط صور

 ]   [ [ [المؤقت الذاتي] حدد  [
عند تسجیل مقاطع الفیدیو

 ]   [ [ [إعداد المؤقت الذاتي] حدد  [

).[أخرى (فیدیو)] ([فیدیو] من القائمة [إعداد المؤقت الذاتي]لن یتم عرضھ إال عند تحدید1*

1*[المؤقت الذاتي]

] إلخ (مخصص)]/[]/[]/[[
 ثواني.10: یلتقط الصورة بعد ][
 ثواٍن.10 صور في فاصل زمني ثانیتین تقریباً بعد 3: یأخذ ][

].)(عند تسجیل مقاطع الفیدیو، ستكون نفس العملیة باستخدام [
 ثواني.2: یلتقط الصورة بعد ][

یعتبر ھذا اإلعداد مالئًما لتجنب اھتزاز الكامیرا الناتج عن الضغط على زر الغالق.
.[الوقت المخصص]: یسجل بعد عدد الثواني المسجلة في ] إلخ (مخصص)[

]SET[

)]10SEC[ إلى ]2SEC[ ([الوقت المخصص]
)]ON[/]OFF[ ([عرض العد التنازلي]
: یضبط ما إذا كان سیتم عرض العد [عرض العد التنازلي]

 [المؤقت الذاتي]التنازلي على شاشة التسجیل أم ال عند ضبط 
على مخصص.

[المؤقت الذاتي 
1*للفیدیو]

]ON[*1/]OFF[*1

یضبط ما إذا كان سیتم تمكین المؤقت الذاتي أثناء تسجیل الفیدیو أم ال.
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یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم عند التسجیل باستخدام المؤقت الذاتي.•
] غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:یكون [•

)[إعدادات الفلتر] ([تسجیل فوري بال مرشح]–
[التعرض للضوء]–
[تعّرض متعدد للضوء]–
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التسجیل المتعدد

عند الضغط على زر الغالق، یمكن للكامیرا تسجیل صور متعددة أثناء تغییر قیمة إعداد التعرض للضوء أو 
فتحة الضوء أو التركیز أو توازن الضوء األبیض تلقائیًا (قیمة التعدیل أو درجة حرارة اللون) تلقائیًا.

.[نوع التعرض للضوء]ضبط 1
[نوع التعرض للضوء]  [التعرض للضوء] ]   []   [ ≤

یمكن تحدید تعدد فتحة الضوء في األنماط التالیة:•
]A[نمط –
)]AUTO[ على ISO (عند ضبط درجة حساسیة ]M[نمط –

] أو تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون) یمكن اختیاره عند ضبط توازن الضوء األبیض على [•
].] أو [] أو [[

1

234
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.[تھیئات أكثر]ضبط 2
، راجع الصفحة الخاصة بكل طریقة تعدد.[تھیئات أكثر]للحصول على معلومات حول ≤

أغلق القائمة.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

قم بالتركیز على الھدف ثم التقط صور.4
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)[نوع التعرض للضوء]عناصر اإلعداد (

كیفیة إلغاء التعدد
.1 في الخطوة ]OFF[اختر 

تعدد التعرض للضوء][
عند الضغط على زر الغالق ، تقوم الكامیرا بالتسجیل أثناء تغییر 

)235:  [تھیئات أكثر] (نمط التعرض للضوء)التعرض للضوء. (

تعدد فتحة الضوء][
عند الضغط على زر الغالق، تقوم الكامیرا بالتسجیل صور أثناء تغییر 

)236:  [تھیئات أكثر] (تعرض الفتحة للضوء)قیمة فتحة الضوء. (

تعدد التركیز][
عند الضغط على زر الغالق، تقوم الكامیرا بالتسجیل أثناء تغییر نقطة 

)237:  [تھیئات أكثر](تركیز التعرض للضوء)التركیز. (

تعدد توازن الضوء األبیض][
عند الضغط على زر الغالق مرة واحدة ، تقوم الكامیرا تلقائیًا بتسجیل 

[تھیئات ثالث صور بقیم تعدیل توازن الضوء األبیض مختلفة. (
)238:  أكثر] (تعرض ضوء موازنة البیاض)

][
تعدد توازن الضوء األبیض 

(درجة حرارة اللون)

عند الضغط على زر الغالق مرة واحدة، تقوم الكامیرا تلقائیًا بتسجیل 
ثالث صور بدرجة حرارة لون مختلفة لتوازن الضوء األبیض. 

[تھیئات أكثر] (تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة (
)238:  اللون))

]OFF[—
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تعدد توازن الضوء األبیض وتعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون) غیر متاحین عند استخدام الوظائف •
التالیة:

]iA[نمط –
التقاط صور متالحقة–
–]RAWiFINE[/]RAWiSTD. [/]RAW[) [جودة الصورة](
[إعدادات الفلتر]–

التسجیل المتعدد غیر متاح أثناء استخدام الوظائف التالیة:•
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
[التصویر البطيء]–
)[التصویر التلقائي] (في حالة ضبط [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
 [سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[صور مصغرة]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–

)[إعدادات الفلتر](
[تعّرض متعدد للضوء]–
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 (نمط التعرض للضوء)[تھیئات أكثر]

[خطوة]
یضبط عدد الصور ودرجة تعویض التعرض للضوء.

 صور بمقدار 7 (تسجیل ]1• 7[) إلى EV  1/3 صور بمقدار متدرج 3 (تسجیل ]1/3• 3[
)EV  1متدرج 

یضبط الترتیب الذي یتم فیھ تسجیل الصور.[تعاقب]

[إعداد لقطة واحدة]
: یلتقط صورة واحدة فقط في كل مرة یتم فیھا الضغط على زر الغالق.][
: یلتقط كل عدد الصور المحدد عند الضغط على زر الغالق مرة واحدة.][
 حتى یتم التقاط كل عدد الصور المحدد.]BKT[تومض أیقونة •

عند تسجیل صور باستخدام تعدد التعرض للضوء بعد تعیین قیمة تعویض التعرض للضوء، فإن الصور الُمسجلة •
تعتمد على قیمة تعویض التعرض للضوء التي جرى تحدیدھا.
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 (تعرض الفتحة للضوء)[تھیئات أكثر]

)F8.0) H-ES12060مثال عند ضبط الموضع األولي على 

) الصورة السابعة7) الصورة الثالثة ... (3) الصورة الثانیة، (2) الصورة األولى، (1(

[عدد الصور]
: یسجل العدد المحدد للصور بینما یقوم بالضبط البدیل لقیمة الفتحة في تسلسل من ]5[/]3[

واحد قبل ثم واحد بعد استخدام قیمة فتحة الضوء المبدئیة كمرجع.
]ALL[.یسجل الصور باستخدام جمیع قیم فتحة الضوء :

4.02.8 5.6 8.0 11 16 22

(1) (7)(5)(6) (4) (3)(2)
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(تركیز التعرض للضوء)[تھیئات أكثر]

]s/r/0 [: تم ضبط [تعاقب]مثال عند 

]r/0 [: تم ضبط [تعاقب]مثال عند 

)A(التركیز: أقرب
)B(التركیز: أكثر بعدًا

) الصورة الخامسة5) الصورة الثانیة ... (2) الصورة األولى، (1(

[خطوة]
یضبط مقدار تعدیل التركیز.

المسافة التي یتحرك فیھا نقطة التركیز تصبح أقصر إذا كان نقطة التركیز األولي قریبًا، •
وأطول إذا كان بعیدًا.

[عدد الصور]
یضبط عدد الصور.

ال یمكن ضبط ھذا عند التقاط صور لقطات متالحقة.•
یتم التقاط صور لقطات متالحقة أثناء الضغط على زر االلتقاط.

[تعاقب]

]r /s/ 0[ یسجل أثناء تحریك نقطة التركیز بالتناوب في األمام ثم إلى الخلف باستخدام :
نقطة التركیز األولي كمرجع.

]r/ 0[ یسجل أثناء تحریك نقطة التركیز نحو الجانب البعید باستخدام نقطة التركیز األولي :
كمرجع.

تُعرض الصور المسجلة بواسطة تعدد التركیز باعتبارھا صور من مجموعة واحدة.•

・・・ ・・・
(A) (B)

(1)(2) (3) (5)(4)

・・・
(A) (B)

(1) (2) (3) (4) (5)
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 (تعرض ضوء موازنة البیاض)[تھیئات أكثر]
. أو  لتعیین مقدار التصحیح ثم اضغط  أو  أو قم بتدویر 1

)]A[ - ]B[االتجاه األفقي (
)]G[ - ]M[االتجاه الرأسي (

].]/[]/[]/[یمكنك أیًضا ضبط خطوة التصحیح بلمس [•

 (تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون))[تھیئات أكثر]
. أو  لتعیین مقدار التصحیح ثم اضغط  أو  أو قم بتدویر 1

].]/[یمكنك أیًضا ضبط مقدار التصحیح بلمس [•
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[وضع بدون صوت]

ھذا یعّطل كل أصوات العملیة وإخراج الضوء دفعة واحدة.
 على نمط فرض AFسیجري كتم الصوت الصادر من السماعة، كما سیجري ضبط الفالش وضوء تعزیز 

إیقاف التشغیل.
كما یجري ضبط اإلعدادات التالیة:•

] (فرض إیقاف تشغیل الفالش): [[نمط الفالش]–
]AF[ :]OFF[لمبة تعزیز –
]ELEC[.: [نوع الغالق]–
] (إیقاف): [[جھارة نغمة التنبیھ]–
] (إیقاف): []AF[مستوى صوت الصفیر –
] (إیقاف): [[صوت غالق]–

 ]   [ [ [وضع بدون صوت] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

، تصدر الوظائف التالیة ضوًءا/ومیًضا:]ON[حتى عند ضبط •
مؤشر الحالة–
NETWORKلمبة الشحن/لمبة اتصال –
ضوء بیان الوصول للبطاقة–
لمبة المؤقت الذاتي–

استخدم ھذه الوظیفة على مسؤولیتك الخاصة بما یكفي بالنظر إلى الخصوصیة، الوجھ، وغیرھا من حقوق الھدف.•
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[نوع الغالق]

یختر نوع الغالق الستخدامھ في التقاط الصور.

 ]   [ [ [نوع الغالق] حدد  [

]AUTO[.یتیح ھذا اإلعداد تغییر نوع الغالق تلقائیًا حسب حاالت التسجیل وسرعة الغالق

.]MECH[.یسجل مع نوع الغالق اآللي

]EFC[.یسجل مع نوع الحاجز األمامي اإللكتروني

.]ELEC[.یسجل مع نوع الغالق اإللكتروني

]ELEC.+NR[
یسجل مع نوع الغالق اإللكتروني.

عندما یتم التقاط الصور بسرعات التقاط أبطأ، یتم إغالق الغالق بعد التسجیل ألداء خفض 
سرعة المغالق.



[نوع الغالق]–. المحرك/الغالق/موازن الصورة6

241

.]M[ھذا اإلعداد متوفر فقط في نمط 1*
 من قائمة [إصدار صوت]ضمن [نغمة الغالق اإللكتروني] و[صوت غالق]یمكن ضبط صوت الغالق اإللكتروني في 2*

)588:  [إصدار صوت]). ([إدخال/إخراج] ([إعداد]

یعمل نوع الحاجز األمامي اإللكتروني على تقلیل الضبابیة الناتجة عن المصراع ألن مقدار االھتزاز من المصراع •
صغیر مقارنةً بنوع الغالق اآللي.

یسمح لك نوع الغالق اإللكتروني بالتسجیل بدون اھتزاز من الغالق.•

نوع الغالق اآللي
نوع الحاجز األمامي 

اإللكتروني
نوع الغالق اإللكتروني

آلیة العمل
یعمل ھذا النوع على بدء 
التعرض للضوء وإنھائھ 

بواسطة الغالق اآللي.

یبدأ ھذا النوع في إجراء 
التعرض للضوء إلكترونیًا، 
وتنتھي منھ بواسطة الغالق 

المیكانیكي.

یبدأ ھذا النوع في إجراء 
التعرض للضوء، وتنتھي 

منھ إلكترونیًا.

—الفالش

سرعة االلتقاط
)sec. (

]B[ ،دقیقة 30 (مصباح 
،1*تقریبًا كحد أقصى)

1/8000 إلى 60

]B[ ،دقیقة 30 (مصباح 
،1*تقریبًا كحد أقصى)

1/2000 إلى 60

]B[ ،ثانیة 60 (مصباح 
،1*تقریبًا كحد أقصى)

1/16000 إلى 60

2*صوت الغالق اإللكترونيصوت الغالق اآلليصوت الغالق اآلليصوت الغالق
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لتقلیل الضبابیة الناتجة عن الغالق، یمكنك ضبط الغالق على التحریر بعد بضع ثوان من الضغط على زر الغالق:•
)  [تأخیر الغالق] ]   [] [ 529:  [تأخیر الغالق] )
] سیكون التسجیل بواسطة نوع الغالق اإللكتروني.عندما تُعرض [•
عندما یجري تسجیل ھدف متحرك باستخدام غالق إلكتروني، قد یبدو الھدف في الصورة مشوشًا.•
 ، قد یتم تسجیل LEDعندما تقوم بالتسجیل باستخدام الغالق اإللكتروني تحت إضاءة مثل إضاءة الفلورسنت أو •

خطوط أفقیة. وفي مثل ھذه الحالة، قد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر الخطوط األفقیة.
.]ELEC[. على [نوع الغالق]، یضبط [وضع بدون صوت]عند استخدام •
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موازن الصورة

246:  إعدادات موازن الصورة≤

یمكن لھذه الكامیرا استخدام كًال من موازن الصورة عبر الكامیرا أو موازن الصورة عبر العدسة.
، التي تجمع بشكل فعال بین اثنین من مثبتات الصورة، وطریقة .Dual I.Sمتوافق مع طریقة 

Dual I.S.2.والتي لھا تأثیر استقرار أعلى ،
عالوة على ذلك، أثناء تسجیل الفیدیو، یمكنك استخدام مثبت ھجین خماسي المحاور الذي یتضمن التثبیت 

اإللكتروني.
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)2021(ابتداًء من مایو دمج العدسات وموازن الصورة 
ستختلف مثبتات الصور التي یمكن استخدامھا باختالف العدسة المثبتة.

) مع أي عدسات.246:  إعدادات موازن الصورةیمكن استخدام موازن الصورة الھجین خماسي المحاور (•

مثال لألیقوناتموازن الصورة المتاحالعدسة المثبتة
 المتوافقة مع موازن Panasonicعدسات 

Dualالصورة المزدوج ( I.S. النمط (
(استنادًا إلى معیار

Micro Four Thirds System(
] أو إذا لم تكن أیقونة [•

] معروضة على شاشة [
التسجیل حتى عند استخدام عدسة متوافقة، 
فعلیك بتحدیث البرنامج الثابت للعدسة حتى 

البرنامج الثابت للكامیرا/آخر إصدار. (
)19:  العدسة

العدسةrالجسم
)Dual I.S./Dual I.S.2(

/

العدسات المتوافقة مع وظیفة موازن الصورة 
(استنادًا إلى معیار

Micro Four Thirds System(
العدسة أو جسم الكامیرا

جسم الكامیراعدسات بدون موازن الصورة

جسم الكامیراعدسات بدون وظیفة اتصال
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استخدام موازن الصورة
].ON، اضبط المفتاح على العدسة على [ .O.I.Sعند استخدام عدسة مزودة بمفتاح •
عند استخدام عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال بھذه الكامیرا، بعد تشغیل الكامیرا، یتم عرض رسالة تطالب بتأكید •

معلومات العدسة.
یتطلب تشغیل وظیفة موازن الصورة بشكل صحیح أن یتم تعیین الطول البؤري واسم العدسة لیتناسب مع العدسة المثبتة.

اتبع الرسالة لعمل اإلعدادات.
)249:  [معلومات العدسة]یمكن الضبط أیًضا باستخدام القائمة. (

] على شاشة التسجیل.عند الضغط على زر الغالق جزئیًا، قد یتم عرض أیقونة تنبیھ اھتزاز الكامیرا [•
إذا تم عرض ذلك، فنوصي باستخدام حامل ثالثي القوائم أو المؤقت الذاتي أو جھاز التحكم في الغالق عن بعد 

)DMW-RS2 :.(اختیاري
ننصح بإغالق وظیفة موازن الصورة عند استخدام حامل ثالثي القوائم.•
قد یسبب موازن الصورة اھتزاًزا أو ینتج صوت تشغیل أثناء التشغیل، ولكن ھذا لیست خلًال.•
عند استخدام عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال مع ھذه الكامیرا، یمكنك إخفاء الرسالة التي تطلب تأكید معلومات •

العدسة التي یتم عرضھا بعد تشغیل الكامیرا:
)  [تأكید معلومات العدسة] ]   [] [ 582:  [تأكید معلومات العدسة] )
یمكنك عرض النقطة المرجعیة والتحقق من حالة اھتزاز الكامیرا:•

)  [نطاق حالة موازن الصورة] ]   [] [ 572:  [نطاق حالة موازن الصورة] )
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إعدادات موازن الصورة
اضبط عملیة موازن الصورة لتتناسب مع وضع التسجیل.

 ]   [ [ [موازن الصورة] حدد  [

[وضع التشغیل]
یضبط حركة التوازن (ضبابي) لمطابقة طریقة التسجیل (عادي، حركة استعراضیة). 

)247:  [وضع التشغیل](

[موازنة إلكترونیة 
(فیدیو)]

یتم تصحیح اھتزاز الكامیرا أثناء تسجیل الفیدیو على طول المحور الرأسي والمحور األفقي 
والمحور األسطواني والمحور المتأرجح والمحور المنحرف باالستخدام المشترك لموازن 

الصورة عبر العدسة وموازن الصورة عبر الكامیرا وموازن الصورة اإللكتروني. (موازن 
صورة ھجین خماسي المحاور)

.[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]] أثناء عمل ] على شاشة التسجیل إلى [یتغیر [•
.]ON[قد تصبح زاویة الرؤیة أضیق إذا تم الضبط على •

[تعزیز مثبت الصورة 
(فیدیو)]

یزید من فعالیة موازن الصورة أثناء تسجیل الفیدیو.
یمكن لھذا التأثیر أن یساعد في توفیر تكوین ثابت عندما ترغب في إجراء التسجیل من 

)248:  [تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]منظور ثابت. (

)248:  [متغیر (فیدیو)]یمكنك التبدیل إلى مثبت صور یناسب التسجیل المتغیر. ([متغیر (فیدیو)]

[معلومات العدسة]
عند استخدام عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال مع الكامیرا، قم بتسجیل معلومات العدسة 

)249:  [معلومات العدسة]في الكامیرا. (
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[وضع التشغیل]
أضبط حركة التوازن (ضبابي) لتتناسب مع طریقة التسجیل (عادي، حركة استعراضیة).

 الذي یمكن استخدامھ باختالف العدسة المستخدمة.[وضع التشغیل]سیختلف •
. اضبط المفتاح على العدسة ]OFF[، ال یمكن ضبط نمط تشغیل الكامیرا على  .O.I.Sعند استخدام العدسات مع مفتاح •

.]OFF[على 
)، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[عادي]] ( إلى [[وضع التشغیل]یتحول •

]نمط [–
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]یكون •
[معدل اإلطار المتغیر]–
[قص المباشر]–

[عادي]
یعمل على تصحیح اھتزاز الكامیرا الرأسي واألفقي والدوراني.

ھذه الوظیفة مناسبة للتسجیل العادي.

[البحث (یساًرا ویمینًا)]
یصحح اھتزاز الكامیرا الرأسي.

ھذا مناسب لحركة استعراضیة افقیة.

[البحث (أعلى وأسفل)]
یصحح اھتزاز الكامیرا األفقي.

ھذا مناسب لحركة استعراضیة رأسیة.

]OFF[.یوقف تشغیل وظیفة موازن الصورة
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[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]
یزید من فعالیة موازن الصورة أثناء تسجیل الفیدیو.

یمكن لھذا التأثیر أن یساعد في توفیر تكوین ثابت عندما ترغب في إجراء التسجیل من منظور ثابت.

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

] على شاشة التسجیل.، تُعَرض [[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]في حالة تشغیل •
 قبل تحریك الكامیرا.]OFF[لتغییر التكوین أثناء التسجیل، أوًال اضبطھ على •

)Fn  :471أزرار  .  (Fn أثناء التسجیل، استخدم زر ]OFF[لضبطھ على 
األطوال البؤریة األطول ستؤدي إلى تثبیت أضعف.•

[متغیر (فیدیو)]
یمكنك التبدیل إلى مثبت صور یناسب التسجیل المتغیر.

اإلعدادات: 
])[]2.0k[]/()[]1.8k[]/()[]1.5k[]/()[]1.33k[]/()[]1.30k[/(
]OFF[

قم بإعداد اإلعدادات لتناسب تكبیر العدسة المتغیرة التي تستخدمھا.•
، یظھر التكبیر المضبوط على أیقونة موازن الصورة على شاشة التسجیل، كما ھو موضح في [متغیر (فیدیو)]أثناء عمل •

].] و [[

.[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]، یتم إعطاء األولویة إلى [تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]عندما یتم تعیین •
قد ال تعمل وظائف موازن الصورة في العدسة بشكل صحیح. قم بإیقاف تشغیل وظیفة موازن الصورة في العدسة إذا •

كانت ھذه ھي الحالة.
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[معلومات العدسة]
قم بتسجیل المعلومات للعدسات التي ال یمكنھا التواصل مع الكامیرا.

قم بمطابقة موازن الصورة عبر الكامیرا بمعلومات العدسة التي تقوم بتسجیلھا.

. أو  الختیار معلومات العدسة المراد استخدامھا، ثم اضغط على 34اضغط على 1
 مم.135 مم و 24 عدسات بطول بؤري یتراوح بین 6في اإلعداد االفتراضي، یتم تسجیل معلومات العدسة لـ •

 عدسة.12یمكن تسجیل معلومات عدسات حتى 
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تسجیل وتعدیل وحذف معلومات العدسة
]. .DISP الختیار معلومات العدسة ثم اضغط على [34اضغط على 1

.3 لالنتقال إلى الخطوة  أو في حالة تحدید معلومات العدسة التي لم یتم تسجیلھا، أضغط على •
. أو ، ثم اضغط على [حذف] أو [التحریر] الختیار 34اضغط على 2

.[حذف]یتم حذف معلومات العدسة عند تحدید •
ال یمكنك حذف معلومات العدسة الخاصة بالعدسة التي یتم استخدامھا.•

أدخل معلومات العدسة.3
تتغیر معلومات العدسة إذا كانت معلومات العدسة مسجلة بالفعل.•

[الطول البؤري]
أدخل الطول البؤري.

. أو یمكن تكبیر عرض صور العرض الحي عند تدویر •

[اسم العدسة]
تسجیل العدسة.

)609:  الرموز المدخلةللحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز (•
 حرفًا كحد أقصى.30یمكن إدخال حتى •

] لتسجیل معلومات العدسة. .DISP(في حالة تحدید معلومات العدسة التي لم یتم تسجیلھا)، أضغط على [4
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[نمط قیاس السطوع]

یمكن تغییر نمط القیاس البصري لقیاس السطوع.

  [ [نمط قیاس السطوع] حدد ]   [ [

(قیاس المتر المتعدد)][
الطریقة التي یتم بھا قیاس المستوى المالئم للتعرض للضوء من خالل 

قیاس توزیع درجة اإلضاءة على الشاشة بأكملھا.

الطریقة المستخدمة ألداء القیاس الذي یركز على وسط الشاشة.(تركیز مركزي)][

(نقطة)][

الطریقة المستخدمة لقیاس الجزء الصغیر للغایة حول ھدف قیاس 
).Aالسطوع النقطي (

، ینتقل ھدف قیاس السطوع النقطي أیًضا AFعند تحریك نطاق •
لیتطابق.

(تظلیل مركزي)][
الطریقة المستخدمة ألداء القیاس الذي یركز على األجزاء المظللة من 

الشاشة لمنع التعرض الزائد للضوء.
ھذا مناسب للتصویر الفوتوغرافي في المسرح، وما إلى ذلك.

یمكن تعدیل القیمة القیاسیة لتصحیح التعرض للضوء:•
)  [ضبط إمالة التعریض] ]   [] [ 550:  [ضبط إمالة التعریض] )

(A)
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AEنمط برنامج 

) تقوم الكامیرا تلقائیًا بضبط سرعة االلتقاط وقیمة فتحة الضوء لدرجة AEنمط برنامج  (]P[في نمط 
إضاءة الھدف.

یمكنك أیًضا استخدام تغییر البرنامج لتغییر تولیفات من سرعة االلتقاط وقیم فتحة الضوء مع الحفاظ على 
نفس التعرض للضوء.

.]P[اضبط قرص تحدید النمط على 1
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اضغط على زر الغالق جزئیًا.2
یعرض ھذا قیمة فتحة الضوء وقیمة سرعة االلتقاط على شاشة التسجیل.≤

إذا لم یتحقق التعرض الصحیح للضوء، تومض قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط باللون األحمر.•

ابدأ التسجیل.3

)A(سرعة االلتقاط
)B(قیمة فتحة الضوء

(A) (B)
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تغییر البرنامج
یمکنك تغییر تولیفة سرعة االلتقاط وقیمة فتحة الضوء تلقائیًا من خالل الکامیرا مع الحفاظ علی نفس 

التعرض للضوء.
یمكنك مع ھذه الوظیفة - على سبیل المثال - زیادة ضبابیة الخلفیة عن طریق تقلیل قیمة فتحة الضوء، أو 

التقاط صورة لھدف متحرك على نحو أكثر دینامیكیة، وذلك بتقلیل سرعة الغالق.

اضغط على زر الغالق جزئیًا.1
 ثوان تقریبًا)10یعرض ھذا قیمة فتحة الضوء وقیمة سرعة االلتقاط على شاشة التسجیل. (•

 أثناء عرض القیم. أو قم بتدویر 2
) شاشة التسجیل.Cیعرض ھذا ایقونة تغییر البرنامج (•

ابدأ التسجیل.3

إلغاء تغییر البرنامج
].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [•
 إلى أن تختفي أیقونة تغییر البرنامج. أو قم بتدویر •

(C)
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ال یكون تغییر البرنامج متاح عند استخدام الوظائف التالیة:•
الفالش–
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –

یمكنك تخصیص عملیات القرص:•
: [ضبط القرص]  (](F/SS)[تدویر /](F/SS)[تخصیص القرص    [ضبط القرص] ]   [] [
 562(
یمكن لشاشة التسجیل عرض مقیاس التعریض الضوئي مشیًرا إلى العالقة بین قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط:•

)  [مقیاس التعریض] ]   [] [ 571:  [مقیاس التعریض] )
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 حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط 

)، یمكنك ضبط قیمة فتحة الضوء قبل  حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوءAEنمط  (]A[في نمط 
التسجیل.

سیتم ضبط سرعة االلتقاط تلقائیًا بواسطة الكامیرا.

أصغر قیمة لفتحة الضوء
یصبح من األسھل تخفیف التركیز البؤري على الخلفیة.

أكبر قیمة لفتحة الضوء
یصبح من السھل جعل كل شيء موضع التركیز بما في ذلك الخلفیة.
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.]A[اضبط قرص تحدید النمط على 1

اضبط قیمة فتحة الضوء.2
. أو قم بتدویر ≤

ابدأ التسجیل.3

إذا لم یتحقق التعرض الصحیح للضوء عند الضغط على زر الغالق جزئیًا، تومض قیمة فتحة الضوء وسرعة •
االلتقاط باللون األحمر.
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خصائص عمق المجال

كبیرةصغیرةقیمة فتحة الضوء
زاویة عریضةتقریبالطول البؤري للعدسة

أكثر بُعدًاقریببُعد الھدف

عمق المجال
(المنطقة في التركیز حاد)

 سطحي (ضیق)
مثال: عندما ترید التقاط صورة بھا 

خلفیة منخفضة الوضوح.

 عمیق (واسع)
مثال: عندما ترید التقاط صورة مع 

التركیز بمقدار بعد الخلفیة.

لن تظھر تأثیرات قیمتي فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعینتین على شاشة التسجیل.•
)267:  نمط المعاینة. ([معاینة]ولمعاینة التأثیرات على شاشة التسجیل، استخدم وظیفة 

 للتحقق من عمق المجال أثناء التسجیل:]A[یمكنك ضبط معاینة تأثیر الفتحة للعمل باستمرار في النمط 
)  [معاینة متواصلة] ]   [] [ 565:  [معاینة متواصلة] )
قد تختلف درجة إضاءة شاشة التسجیل عن إضاءة الصور الفعلیة المسجلة.•

عاین الصور على شاشة العرض.
 الستخدام ]A[عند استخدام عدسة مزودة بحلقة لضبط فتحة الضوء، اضبط حلقة فتحة الضوء على موضع بخالف •

قیمة فتحة الضوء بالعدسة.
یمكنك تخصیص عملیات القرص:•

: [ضبط القرص]  (](F/SS)[تدویر /](F/SS)[تخصیص القرص    [ضبط القرص] ]   [] [
 562(
یمكن لشاشة التسجیل عرض مقیاس التعریض الضوئي مشیًرا إلى العالقة بین قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط:•

)  [مقیاس التعریض] ]   [] [ 571:  [مقیاس التعریض] )
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 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط 

)، یمكنك ضبط سرعة االلتقاط قبل التسجیل. حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاطAEنمط  (]S[في نمط 
سیتم ضبط قیمة فتحة الضوء تلقائیًا بواسطة الكامیرا.

سرعات االلتقاط األبطأ
یصبح من األسھل التقاط الحركة.

سرعات االلتقاط األسرع
یصبح من األسھل تجمید الحركة.
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.]S[اضبط قرص تحدید النمط على 1

اضبط سرعة االلتقاط.2
. أو قم بتدویر ≤

ابدأ التسجیل.3

إذا لم یتحقق التعرض الصحیح للضوء عند الضغط على زر الغالق جزئیًا، تومض قیمة فتحة الضوء وسرعة •
االلتقاط باللون األحمر.
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لن تظھر تأثیرات قیمتي فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعینتین على شاشة التسجیل.•
)267:  نمط المعاینة. ([معاینة]ولمعاینة التأثیرات على شاشة التسجیل، استخدم وظیفة 

قد تختلف درجة إضاءة شاشة التسجیل عن إضاءة الصور الفعلیة المسجلة.•
عاین الصور على شاشة العرض.

سرعات  جزء من الثانیة غیر متاحة عند التسجیل باستخدام الفالش. (1/250تكون سرعات االلتقاط اسرع من •
)311:  االلتقاط ألنماط الفالش

یمكنك تخصیص عملیات القرص:•
: [ضبط القرص]  (](F/SS)[تدویر /](F/SS)[تخصیص القرص    [ضبط القرص] ]   [] [
 562(
یمكن لشاشة التسجیل عرض مقیاس التعریض الضوئي مشیًرا إلى العالقة بین قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط:•

)  [مقیاس التعریض] ]   [] [ 571:  [مقیاس التعریض] )
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نمط التعرض للضوء یدویًا

)، یمكن التقاط الصور بواسطة ضبط قیمة فتحة الضوء وسرعة نمط التعرض للضوء یدویًا (]M[في نمط 
االلتقاط یدویًا.

.]AUTO[ على ISOفي اإلعدادات االفتراضیة، سیجري ضبط حساسیة 
 وفقًا لقیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط.ISOونتیجة لذلك، سیتم ضبط حساسیة 

.]AUTO[ على ISOیمكن ایًضا استخدام تعویض التعرض للضوء عند ضبط حساسیة 

.]M[اضبط قرص تحدید النمط على 1
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ضبط قیمة فتحة الضوء و سرعة االلتقاط.2
 لتعیین سرعة االلتقاط. لتعیین قیمة فتحة الضوء، وقم بتدویر ≤

ابدأ التسجیل.3

)A(سرعة االلتقاط
)B(قیمة فتحة الضوء

إذا لم یتحقق التعرض الصحیح للضوء عند الضغط على زر الغالق جزئیًا، تومض قیمة فتحة الضوء وسرعة •
االلتقاط باللون األحمر.

سرعات االلتقاط المتاحة (بالثانیة)
•.]MECH[

]B[ ،1/8000 إلى 60 دقیقة تقریبًا)، من 30 (مصباح
•]EFC[

]B[ ،1/2000 إلى 60 دقیقة تقریبًا)، من 30 (مصباح
•.]ELEC[

]B[ ،1/16000 إلى 60 دقیقة تقریبًا)، من 60 (مصباح

(A) (B)
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لن تظھر تأثیرات قیمتي فتحة الضوء وسرعة االلتقاط المعینتین على شاشة التسجیل.•
)267:  نمط المعاینة. ([معاینة]ولمعاینة التأثیرات على شاشة التسجیل، استخدم وظیفة 

 للتحقق من عمق المجال ]M[یمكنك ضبط معاینة تأثیر الفتحة وتأثیر سرعة الغالق للعمل باستمرار في النمط 
وحركة الھدف أثناء التسجیل:

)  [معاینة متواصلة] ]   [] [ 565:  [معاینة متواصلة] )
قد تختلف درجة إضاءة شاشة التسجیل عن إضاءة الصور الفعلیة المسجلة.•

عاین الصور على شاشة العرض.
 الستخدام ]A[عند استخدام عدسة مزودة بحلقة لضبط فتحة الضوء، اضبط حلقة فتحة الضوء على موضع بخالف •

قیمة فتحة الضوء بالعدسة.
سرعات  جزء من الثانیة غیر متاحة عند التسجیل باستخدام الفالش. (1/250تكون سرعات االلتقاط اسرع من •

)311:  االلتقاط ألنماط الفالش
یمكنك تخصیص عملیات القرص:•

: [ضبط القرص]  (](F/SS)[تدویر /](F/SS)[تخصیص القرص    [ضبط القرص] ]   [] [
 562(
یمكن لشاشة التسجیل عرض مقیاس التعریض الضوئي مشیًرا إلى العالقة بین قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط:•

)  [مقیاس التعریض] ]   [] [ 571:  [مقیاس التعریض] )
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تعزیز التعرض للضوء یدویًا
، سیتم عرض تعزیز التعرض للضوء یدویًا ]AUTO[ على غیر ISOعند ضبط درجة الحساسیة للضوء 

) على شاشة التسجیل.(مثال: 
) المقاس n0یمكنك التحقق من الفرق بین قیمة التعرض للضوء الحالیة والتعرض الصحیح للضوء (

بواسطة الكامیرا.
استخدم تعزیز التعرض للضوء یدویًا كدلیل.•

نوصي بالتحقق من الصور على شاشة العرض عند التسجیل.

]B[(مصباح) 
 (مصباح)، یظل الغالق مفتوًحا أثناء الضغط على زر الغالق إلى آخره. ]B[إذا ضبطت سرعة االلتقاط على 

 دقیقة تقریباً)30(حتى 
سیغلق الغالق عند تحریر زر الغالق.

استخدم ھذا عندما ترغب في اإلبقاء على الغالق مفتوًحا لفترة طویلة لتسجیل صور أللعاب ناریة أو مشھد 
لیلي أو سماء مضاءة بنجوم.

اختیاري) أثناء تسجیل : DMW-RS2نوصي باستخدام حامل ثالثي القوائم أو جھاز التحكم عن بعد في المغالق (•
المصباح.

قد یخلق تسجیل المصباح تشویش ملحوظ.•
[خفض تشویش التعرض  ([خفض تشویش التعرض للضوء]إذا كنت قلقًا بشأن التشویش، فنحن ننصحك بضبط 

) قبل التسجیل.[جودة الصورة] ([صورة] في قائمة ]ON[) على 519:  للضوء]
ال تكون وظیفة المصباح متاحة عند استخدام الوظائف التالیة:•

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
[التصویر البطيء]–
)[التصویر التلقائي] (عند الضبط على [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
[التعرض للضوء]–
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نمط المعاینة

یمكنك التحقق من تأثیر فتحة الضوء على شاشة التسجیل عن طریق إغالق شفرات الفتحة للعدسة مادیًا إلى 
قیمة الفتحة المحددة للتسجیل الفعلي.

باإلضافة إلى تأثیرات فتحة الضوء، یمكنك التحقق من تأثیرات سرعة االلتقاط في نفس الوقت.
.]Fn2[ للتشغیل. في اإلعدادات االفتراضیة، یتم تسجیل ذلك في زر [معاینة] المسجل مع Fnاستخدم زر •

)Fn  :471أزرار    (Fnللحصول على معلومات حول زر 

اضغط على زر المعاینة.1
تقوم كل ضغطة على الزر بالتبدیل بین شاشات معاینة التأثیر.•

OFFتأثیر فتحة الضوء: 
OFFتأثیر سرعة االلتقاط: 

ONتأثیر فتحة الضوء: 
OFFتأثیر سرعة االلتقاط: 

ONتأثیر فتحة الضوء: 
ONتأثیر سرعة االلتقاط: 
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من الممكن إجراء التسجیل في نمط المعاینة.•
 جزء من الثانیة.1/16000 ثواٍن إلى 8یتراوح نطاق التحقق من تأثیر سرعة االلتقاط من •
. مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة ال یتوفر نمط المعاینة عند التسجیل بواسطة •
، ھناك شاشات معاینة ال یمكن عرضھا.[معاینة متواصلة]تبعاً لإلعداد •
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تعویض التعرض للضوء

یمكنك تعویض التعرض للضوء عندما یكون التعرض الصحیح للضوء الذي تحدده الكامیرا شدید اإلضاءة 
أو شدید اإلعتام.

1/3 یمكنك ضبط التعریض في خطوات  EV في نطاق n5 EV .
 أو تركیز متأخر، یتغیر النطاق إلى 6K/4Kعند تسجیل مقاطع الفیدیو أو التسجیل باستخدام صورة 

 n3 EV.

].اضغط على [1

قم بتعویض التعرض للضوء.2
. أو  أو قم بتدویر ≤
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قم بتأكید اختیارك.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

.]AUTO[ على ISO، یمكنك تعویض درجة التعرض للضوء بضبط درجة الحساسیة للضوء ]M[في نمط •
n3 عندما تقل قیمة تعویض التعرض للضوء أو تزید عن • EV.لن تتغیر درجة إضاءة شاشة التسجیل مرة أخرى ،

 إلظھار القیمة على شاشة التسجیل.AEاضغط على زر الغالق جزئیًا أو استخدم قفل 
تحتفظ الكامیرا بقیمة تعویض التعرض للضوء المعینة، حتى إذا تم إطفاؤھا.•
یمكن تعدیل القیمة القیاسیة لتصحیح التعرض للضوء:•

)550:  [ضبط إمالة التعریض]   ([ضبط إمالة التعریض] ]   [] [
یمكنك ضبط قیمة تعویض التعرض للضوء عند إعادة تشغیل الكامیرا:•

: [إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]  ([إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء] ]   [] [
 551(
]:یمكنك تغییر عملیة الزر [•

] []   [  ]WB/ISO/Expo. [زر )    ]WB/ISO/Expo. [561:   زر(
یمكن ضبط تعدد التعرض للضوء وتعدیل خرج الفالش على شاشة تعویض التعرض للضوء:•

)561:  [إعداد تعویض التعریض المعروض]   ([إعداد تعویض التعریض المعروض] ]   [] [
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)AF/AEقفل التركیز والتعرض للضوء (قفل 

اقفل التركیز والتعرض للضوء مسبقًا اللتقاط صور بواسطة إعدادات التركیز والتعرض للضوء ذاتھا أثناء 
تغییر تركیب الصورة.

وتبرز فائدة ھذه العملیة عندما تركز على حافة شاشة أو وجود ضوء خلفي على سبیل المثال.

 على ]AF/AE LOCK[ أو ]AF LOCK[ أو ]AE LOCK[تسجیل وظائف 1
)Fn  :471أزرار  .  (Fnزر 

.]Fn7[ إلى ]Fn3[ال یمكن تسجیلھا على •

]AE LOCK[
یجري قفل نمط التعرض للضوء.

]AF LOCK[
یجري قفل التركیز.

]AF/AE LOCK[
یجري قفل نمطي التعرض للضوء والتركیز على حد سواء.
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قفل التركیز والتعرض للضوء.2
.Fnاضغط مطوالً على زر ≤
.AFإذا تم قفل التركیز، فسیتم عرض رمز قفل ≤
.AEإذا تم قفل التعرض للضوء، فسیتم عرض رمز قفل ≤

)A( رمز قفلAF  (AFL)
)B( رمز قفلAE  (AEL)

 لتحدید التكوین ثم قم بالتسجیل.Fnاستمر في الضغط على الزر 3
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

.]AUTO[ على ISO عند ضبط درجة الحساسیة للضوء AE، یمكن استخدام قفل ]M[في النمط •
.AEیمكن ضبط تغییر البرنامج حتى في حالة قفل •
:Fnیمكنك الحفاظ على القفل حتى بدون الضغط مع االستمرار على زر •

)AF/AE[  :553[تثبیت قفل    (]AF/AE[تثبیت قفل  ]   [] [

(A)(B)
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ISOالحساسیة للضوء 

).ISOیمكنك ضبط حساسیة الضوء (حساسیة 
.EV 1/3 بتزاید 25600 إلى 200باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، یمكنك ضبط 

].ISOاضغط على [1

.ISOاختر الحساسیة للضوء 2
. أو  أو قم بتدویر ≤
].ISOالتحدید ممكن أیضا بالضغط على [≤

222
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قم بتأكید اختیارك.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

ISOخصائص الحساسیة للضوء 
، یمكن زیادة سرعة االلتقاط في األماكن المظلمة لمنع اھتزاز الكامیرا وضبابیة الھدف. ISOعن طریق زیادة حساسیة 

 العالیة تزید أیًضا من كمیة الضوضاء في الصور المسجلة.ISOومع ذلك ، فإن الحساسیات للضوء 
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)ISOعناصر اإلعداد (الحساسیة للضوء 

. (صورة)]ISO[حساسیة اإلعداد االفتراضي. یمكن تغییر الحد األعلى بواسطة 1*
. (فیدیو)]ISO[حساسیة اإلعداد االفتراضي. یمكن تغییر الحد األعلى بواسطة 2*

 التي یمكن ضبطھا مقیدة.ISOعند استخدام الوظائف التالیة، تكون حساسیة •
]AUTO[): مثبت على [إعدادات الفلتر] ([دینامیكیة عالیة]–
]3200[): حتى الحد األعلى لـ [إعدادات الفلتر] ([دینامیكیة عالیة]غیر –
]3200[، حتى الحد األعلى لـ ]200[: وصوالً إلى الحد األدنى لـ [تعّرض متعدد للضوء]–
]200[): وصوالً الى الحد االدنى لـ [إسلوب الصورة] (]709[إعجاب –
–]V-Log L[) [إسلوب الصورة] وصوالً الى الحد االدنى لـ :(]400[
–]Hybrid Log Gamma[) [إسلوب الصورة] وصوالً الى الحد االدنى لـ :(]400[
]12800[: حتى الحد األعلى لـ [التركیز المتأخر]، ]6K/4K[صورة ]، نمط [–

]). (عندما ال تكون في النمط []AUTO[أثناء تسجیل الفیدیو، تعمل الكامیرا كـ •

]AUTO[
 تلقائیًا وفقًا لدرجة اإلضاءة.ISOیتم ضبط الحساسیة للضوء 

1*]3200[التقاط صورة: كحد أقصى •

2*]6400[تسجیل الفیدیو: كحد أقصى •

]25600[ إلى ]200[

 على اإلعداد المحدد.ISOیتم تثبیت حساسیة 
 من خالل ضبط ]100[ إلى ISOیمكنك توسیع الحد األدنى للحساسیة للضوء •

  ]ISO[ممتد   )   ]ISO[على 550:     ممتد (]ON[ [مخصص] في القائمة 
).[جودة الصورة](
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:ISO Autoیمكنك ضبط الحدود األعلى واألدنى لـ •
)520:   (صورة)]ISO[حساسیة    ( (صورة)]ISO[حساسیة  ]   [] [–
)362:   (فیدیو)]ISO[حساسیة    ( (فیدیو)]ISO[حساسیة  ]   [] [–

:ISOیمكنك تغییر الفواصل بین قیم إعدادات حساسیة •
)ISO[  :549[درجات زیادة   (]ISO[درجات زیادة ]   [] [
:ISOیمكن توسیع نطاق ضبط حساسیة •

] []   [   ]ISO[ممتد   )     ]ISO[550:     ممتد(
/]P[/]A[ من تلقائي إلى یدوي عند تسجیل الفیدیو في األنماط ISOیمكنك تغییر طریقة إعداد الحساسیة للضوء •

]S[/]M[:
  ]P/A/S/M[التعّرض للضوء التلقائي في  ]   [] [
)P/A/S/M[  :551[التعّرض للضوء التلقائي في (
:ISO Autoیمكنك ضبط الحد األدنى لسرعة االلتقاط لـ •

)520:  [أدنى سرعة للمغالق]   ([أدنى سرعة للمغالق] ]   [] [
]:ISOیمكنك تغییر عملیة الزر [•

] []   [  ]WB/ISO/Expo. [زر )    ]WB/ISO/Expo. [561:   زر(
:ISO على شاشة إعدادات حساسیة ISO Autoیمكنك ضبط الحد األعلى لـ •

)561:   المعروض]ISO[إعداد    ( المعروض]ISO[إعداد  ]   [] [
یمكنك تغییر الوحدات من أجل حساسیة إلى دیسیبل عند تسجیل الفیدیو:•

)370:  /الكسب]SS[تشغیل    (/الكسب]SS[تشغیل  ]   [] [



277

. توازن الضوء األبیض/جودة الصورة8

WB(  :278توازن الضوء األبیض (≤
285:  [إسلوب الصورة]≤
293:  [إعدادات الفلتر]≤
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)WBتوازن الضوء األبیض (

283:  تعدیل توازن الضوء األبیض≤

) ھو وظیفة تقوم بتصحیح اللون الساقط الناتج عن الضوء الذي یضئ الھدف.WBتوازن الضوء األبیض (
یقوم بتصحیح األلوان بحیث تظھر األھداف البیضاء باللون األبیض لجعل اللون العام أقرب إلى ما تراه 

العین.
) للحصول على توازن الضوء ]AWBw[ أو ]AWBc[ أو ]AWB[عادة ، یمكنك استخدام تلقائي (

األبیض األمثل.
قم بتعیین ھذه الوظیفة عندما یكون تلوین الصورة مختلفًا عن ما كنت تتوقعھ، أو ترید تغییر التلوین اللتقاط 

المحیط.

].WBاضغط على [1
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حدد توازن الضوء األبیض.2
. أو  أو قم بتدویر ≤
].WBالتحدید ممكن أیضا بالضغط على [≤

قم بتأكید اختیارك.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
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عناصر اإلعداد (توازن الضوء األبیض)

.[التركیز المتأخر] أو ]6K/4K[صورة  أثناء تسجیل الفیدیو أو عند التسجیل باستخدام ]AWB[تعمل كما 1*

]AWB[تلقائي

]AWBc[(یقلل من اللون المحمر تحت مصدر ضوء ساطع) تلقائي

]AWBw[(یترك اللون المحمر تحت مصدر ضوء ساطع) تلقائي

سماء صافیة][

سماء ملیئة بالسحب][

ظل تحت سماء صافیة][

إضاءة ساطعة][

الفالش1*][

)282:  تسجیل ضبط ضوء أبیض (4 إلى 1ضبط النمط ]] إلى [[

)282:  إعدادات درجة حرارة اللون (4 إلى 1درجة حرارة اللون من ]] إلى [[

14

14
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 lKحرارة اللون بوحدة قیاس كیلفن

 في ھذا النطاق.]AWB[سیعمل إعداد )1(
سماء زرقاء)2(
سماء ملیئة بالسحب (مطر))3(
ظّل)4(
أشعة الشمس)5(
مصابیح فلورسنت بیضاء)6(
مصابیح إضاءة ساطعة)7(
شروق الشمس وغروبھا)8(
ضوء الشمعة)9(

ض توازن الضوء األبیض المالئم للتغییر حسب نوع LEDتحت إضاءة مثل الفلورسنت أو إضاءة • ، سیتعرَّ
اإلضاءة.
].] إلى [ أو []AWBw[ أو ]AWBc[ أو ]AWB[استخدم 

.[إعدادات الفلتر] أثناء استخدام ]AWB[یتم تثبیت توازن الضوء األبیض على •
]:WBیمكنك تغییر عملیة الزر [•

] []   [  ]WB/ISO/Expo. [زر )    ]WB/ISO/Expo. [561:   زر(

(1) (5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(4)
(3)

(2)

14
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تسجیل ضبط ضوء أبیض
التقط صوًرا لھدف أبیض تحت مصدر الضوء لموقع التسجیل لضبط توازن الضوء األبیض حتى یظھر 

باللون األبیض.

].] إلى [] ثم حدد أي قیمة من [WBاضغط على [1
.3اضغط على 2
. أو قم بتوجیھ الكامیرا إلى ھدف أبیض بحیث یظھر داخل اإلطار في منتصف الشاشة ثم اضغط 3

سیعمل ھذا اإلجراء على ضبط توازن الضوء األبیض، والرجوع إلى شاشة التسجیل.•

إعدادات درجة حرارة اللون
أضبط القیمة الرقمیة لدرجة حرارة اللون لتوازن الضوء األبیض.

].] إلى [] ثم حدد أي قیمة من [WBاضغط على [1
.3اضغط على 2

تُعرض شاشة ضبط درجة حرارة اللون.•
. أو  الختیار درجة حرارة اللون، ثم اضغط على 34اضغط على 3

.  أو  أو یمكنك ضبط تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون) عن طریق تدویر •
)238:  [تھیئات أكثر] (تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون))(

.]10000K[ إلى ]2500K[یمكنك ضبط حرارة لون من •

14

14
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تعدیل توازن الضوء األبیض
یمكنك ضبط التلوین حتى في حالة عدم إنتاج اللون الذي ترید تطبیقھ بواسطة توازن الضوء األبیض 

المحدد.

].WBاضغط على [1

.4اختر توازن الضوء األبیض، ثم اضغط على 2
تُعرض شاشة التعدیل.≤
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تعدیل التلوین.3
2 :]A[(أصفر محمر: برتقالي) 
3 :]G[(أخضر: مائل للخضرة) 
1 :]B[(أزرق: مائل للزرقة) 
4 :]M[(أرجواني: مائل للحمرة) 
یمكنك أیًضا لمس الرسم البیاني إلجراء تعدیالت.•
] للعودة إلى الحالة غیر المعدلة. .DISPاضغط على زر [•
[تھیئات أكثر] . ( أو  أو یمكنك ضبط تعدد توازن الضوء األبیض عن طریق تدویر •

)238:  (تعرض ضوء موازنة البیاض)

قم بتأكید اختیارك.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤

عند ضبط توازن الضوء األبیض، یتغیر لون أیقونة شاشة التسجیل إلى اللون المعدل.•
.]j[ إلى عرض ]M[، بینما سیؤدي الضبط باتجاه الجانب ]i[ إلى عرض ]G[سیؤدي الضبط باتجاه الجانب 
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[إسلوب الصورة]

یمكنك تحدید اإلعدادات النھائیة للصور لتناسب أھدافك وأنماط التعبیر.
یمكن ضبط جودة الصورة لكل نمط صورة.

 ]   [ [ [إسلوب الصورة] حدد  [

]. بالضغط على [[إسلوب الصورة]یمكنك أیًضا عرض شاشة اإلعداد لـ ≤

اإلعداد القیاسي.[معیار معتدل]

إعداد ینتج جودة أكثر وضوًحا مع تشبع وتباین أعلى.[مشرقة]

إعداد ینتج جودة أقل مع تباین أقل.[طبیعیة]

]L.ClassicNeo[.إعداد لمؤثر شبیھ بالفیلم یتمیز بلونھ الناعم والقدیم

إعداد ینتج جودة أقل وضوًحا مع تشبع وتباین أقل.[مسطحة]

[منظر طبیعي]
إعداد مالئم للمشاھد التي تصور السماء الزرقاء والخضرة 

النابضة بالحیاة.

إعداد مالئم لتصویر الوجھ بمظھر بشرة نضرة وجمیلة.[تصویر الوجھ]

إعداد أحادي اللون بدون ظالل ألوان.[أحادیة اللون]
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]L[إعداد األسود واألبیض بتدرج لوني زاٍه ولمسات سوداء المعة..أحادیة اللون

]L أحادیة اللون.D[
إعداد أحادي اللون یخلق انطباعًا دینامیكیًا مع إبرازات وظالل 

محسنة.

]L أحادیة اللون.S[
إعداد للتأثیر باألبیض واألسود مع لمسة لطیفة تناسب الصور 

الشخصیة.

]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما 
إعداد یخلق لمسة نھائیة تشبھ األفالم باستخدام منحنى غاما یعطي 

األولویة للنطاق الدینامیكي.
ھذه الوظیفة مناسبة لعملیات تحریر مقاطع الفیدیو.•

]2[فیدیو شبیھ بالسینما 
إعداد یخلق لمسة نھائیة تشبھ األفالم باستخدام منحنى غاما یعطي 

األولویة للتناقض.

]709[إعجاب 

إعداد یقلل من التعرض الزائد للضوء بتطبیق تصحیح منحنى 
 إلجراء ضغط (تعدیل الركبة) لمناطق Rec.709جاما یعادل 

اإلضاءة العالیة.
 اختصاًرا لعبارة Rec.709یُعد •

"ITU-R Recommendation BT.709 ؛ وھو نظام"
بث قیاسي عالي الدقة.

]V-Log L[
إعداد منحنى جاما مخصص لمعالجات ما بعد اإلنتاج.

وھو یسمح لك بإضافة تدرج ألوان غني إلى الصور أثناء •
التحریر في مرحلة ما بعد اإلنتاج.

]Hybrid Log Gamma[
إعداد لتسجیل الصور المتحركة بنطاق دینامیكي عریض بتنسیق 

HLG)  .  مقاطع فیدیوHLG  :400(
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 مع اإلعدادات االفتراضیة. یمكنك ضبط ]MY PHOTO STYLE 4[یتم عرض التأثیرات التي تصل إلى 1*
. [إعدادات نمط الصورة] ضمن [إظھار / إخفاء نمط الصورة]العناصر لعرضھا في القائمة باستخدام 

)549:  [إعدادات نمط الصورة](

]MY PHOTO STYLE 1[*1 إلى 
]MY PHOTO STYLE 10[*1

یعدل جودة الصورة لعناصر نمط الصورة إلى إعداداتك المفضلة 
ویسجلھا على أنھا عناصر نمط صورتي. 

)292:  تسجیل اإلعدادات في نمط صورتي(

، تختلف العملیة عن ذلك في أنماط التسجیل األخرى.]iA[في نمط •
.[أحادیة اللون] أو [معیار معتدل]یتسنى ضبط –
 عند تحویل الكامیرا إلى نمط تسجیل آخر أو عند إیقاف تشغیلھا.[معیار معتدل]سیتم إعادة ضبط اإلعداد إلى –
ال یمكن تعدیل جودة الصورة.–

 على ما یلي: [إسلوب الصورة] المتاحة عندما یتم ضبط ISOیختلف نطاق حساسیات •
)ISO(  :275عناصر اإلعداد (الحساسیة للضوء (
]V-Log L[ ،]Hybrid Log Gamma[، ]709[إعجاب –

: التسجیل أثناء التحكم في التعرض الزائد للضوء (الركبة). (]709[إعجاب یمكنك ضبط نمط الركبة بواسطة •
 360(
 غیر متاح.[إسلوب الصورة]، یكون [إعدادات الفلتر]عند استخدام •
یمكنك عمل إعدادات مفصلة لنمط الصور:•

)549:  [إعدادات نمط الصورة]   ([إعدادات نمط الصورة] ]   [] [
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ضبط جودة الصورة
 الختیار نمط أسلوب الصورة.21اضغط على 1
 إلجراء الضبط.21 الختیار العنصر، ثم اضغط على 34اضغط على 2

.]¢[یشار إلى العناصر المعدلة بـ •

. أو اضغط على 3
.]¢[عند تعدیل جودة الصورة، یشار إلى أیقونة أسلوب الصورة في شاشة التسجیل بالعالمة •

±0
±0

±0
±0
±0

-5-5 00 +5+5
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إعدادات العناصر (تعدیل جودة الصورة)

یعدل التباین في الصورة.[تباین]

یعدل درجة إضاءة المناطق الساطعة.[التظلیل]

یعدل درجة إضاءة المناطق المعتمة.[الظل]

یعدل درجة إشراق األلوان.[تشبّع]

یعدل درجة األزرق واألصفر.[درجة اللون]

[تدرج اللون]
إذا افترضنا أن النقطة المرجعیة باللون األحمر، فإن ھذا یدور حول اللون 

البنفسجي/األرجواني أو األصفر/األخضر لضبط تلوین الصورة بأكملھا.

[مؤثر الفلتر]

[أصفر]
یحسن من التباین. (التأثیر: ضعیف) یسجل السماء بلون 

أزرق واضح.

[برتقالي]
یحسن من التباین. (التأثیر: متوسط) یسجل السماء بلون 

أزرق داكن.

[أحمر]
یحسن من التباین. (التأثیر: قوي) یسجل السماء بلون أزرق 

أكثر قتامة.

[أخضر]
تظھر بشرة األشخاص وشفاھھم بدرجات ألوان طبیعیة. كما 

تظھر أوراق النباتات الخضراء على نحو أكثر سطوعًا، 
وأشد زھًوا.

—[إیقاف]

[تأثیر السفع الرملي]

/[منخفض]
/[فیاسي]
[عالي]

یضبط مستوى تأثیر السفع الرملي.

—[إیقاف]

یمكن إضافة اللون بنسیج محبب.[ضوضاء اللون]

یعدل المعالم في الصورة.[دقة] S
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:]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]MY PHOTO STYLE 1[متوفر عند ضبط ما یلي أثناء تحدید 1*
  [إضافة تأثیرات]  [إعدادات نمط صورتي]   [إعدادات نمط الصورة] ]   [] [

]ON[  [توازن الضوء األبیض]/[حساسیة]

[خفض التشویش]
یعدل تأثیر الحد من التشویش.

زیادة التأثیر قد یسبب انخفاض طفیف في دقة الصورة.•

)ISO  :273الحساسیة للضوء  .  (ISOیضبط الحساسیة للضوء 1*[حساسیة]

[توازن الضوء 
1*األبیض]

)WB(  :278توازن الضوء األبیض ( یضبط توازن الضوء األبیض. (
] لعرض شاشة إعداد توازن الضوء ، اضغط على []WB[أثناء تحدید •

األبیض.
] مرة أخرى للرجوع إلى الشاشة األصلیة.اضغط على زر [
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تعتمد العناصر التي یمكنك ضبط جودة الصورة علیھا على نوع نمط الصورة.•

.[عالي] أو [فیاسي] أو [منخفض] واحد من [تأثیر السفع الرملي]یمكن ضبطھ عندما یكون 2*

——

——

——

)[تشبّع](
——

)[درجة اللون](
————

——

————

———

—2* ———

 على شاشة التسجیل.[ضوضاء اللون] و[تأثیر السفع الرملي]ال یمكن التحقق من تأثیرات •
 غیر متاحة عند استخدام الوظائف التالیة:[ضوضاء اللون] و[تأثیر السفع الرملي]تكون •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–

S
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تسجیل اإلعدادات في نمط صورتي

 الختیار نمط أسلوب الصورة.21اضغط على 1
قم بضبط جودة الصورة2

یعرض نمط صورتي أنواع نمط الصور في الجزء العلوي من تعدیل جودة الصورة.•
حدد نمط الصورة األساسي.

]. .DISPاضغط على زر [3
)]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]MY PHOTO STYLE 1[(في حالة اختیار 4

. أو ، ثم اضغط على [حفظ اإلعداد الحالي] الختیار 34اضغط على 
. أو  لتحدید رقم وجھة التسجیل، ثم اضغط على 34اضغط على 5

ستُعرض رسالة تأكید.•
] لتغییر اسم نمط صورتي. .DISPفي شاشة التأكید، اضغط على [

 رمًزا. یُعامل الرمز الثنائي البایت معاملة رمزین من الرموز.22یمكن إدخال ما یصل إلى 
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (

تغییر المحتویات المسجلة في نمط صورتي
.]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]MY PHOTO STYLE 1[حدد أي قیمة من 1
] ثم اضبط العنصر. .DISPأضغط على [2

[تحمیل إعداد الضبط الُمسبق]•
[حفظ اإلعداد الحالي]•
[تحریر العنوان]•
[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]•
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[إعدادات الفلتر]

302:  [تسجیل فوري بال مرشح]≤

یجري التسجیل في ھذا النمط بتأثیرات تصویر إضافیة (مرشحات).
یمكنك ضبط التأثیر لكل مرشح.

باإلضافة إلى ذلك ، یمكنك التقاط الصور في بدون تأثیر في نفس الوقت.

.[مؤثر الفلتر]اضبط 1
]SET[  [مؤثر الفلتر]   [إعدادات الفلتر] ]   []   [ ≤
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اختیار المرشح.2
. أو  لالختیار، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
یمكنك أیًضا اختیار تأثیر التصویر (المرشح) عن طریق لمس الصور النموذجیة.≤
] لتبدیل الشاشة بترتیب العرض العادي، وعرض الدلیل، وعرض القائمة. .DISPاضغط علی [•

تعرض شاشة الدلیل وصف كل مرشح.
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تعدیل تأثیر المرشح
یمكنك تعدیل تأثیر المرشح.

اختیار المرشح.1
].WBعلى شاشة التسجیل، اضغط على [2
 للضبط. أو  أو أدر 3

] مرة أخرى.WBللعودة إلى شاشة التسجیل، اضغط على [•
.]¢[عند تعدیل تأثیر المرشح، یشار إلى أیقونة المرشح في شاشة التسجیل بالعالمة •
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العناصر القابلة للتعدیلالمرشح
إشراق[معبّر]

تلوین[قدیم]

التباین[األیام السابقة]

تلوین[إضاءة عالیة]

تلوین[مفتاح منخفض]

التباین[بني داكن]

تلوین[أحادي اللون]

التباین[أحادي اللون دینامیكي]

الخشونة[أحادي اللون حاد]

مستوى تخفیف التركیز البؤري[أحادي اللون انسیابي]

إشراق[فن مؤثر]

إشراق[دینامیكیة عالیة]

تلوین[عملیة التقاطع]

تلوین[تأثیر كامیرا لعبة]

المناطق ذات درجة اإلضاءة الطرفیة المنخفضة[لعبة شعبیة]

التباین]Bleach Bypass[المؤثر 

إشراق[صور مصغرة]

مستوى تخفیف التركیز البؤري[تركیز سلس]

إشراق[خیال]

[مرشح النجوم]

أشعة قصیرة/أشعة طویلة

أشعة قلیلة/أشعة كثیرة

تدویر إلى الیسار/تدویر إلى الیمین

مقدار اللون المتبقي[التركیز على لون واحد]

تلوین[سطوع الشمس]
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ضبط المرشح باستخدام عملیة اللمس

].المس [1

المس العنصر المراد ضبطھ.2

]: تشغیل/إیقاف تشغیل المرشح[

]: المرشح[

]: ضبط تأثیر المرشح[

اإلعدادات االفتراضیة ھي أن ال یتم عرض بطاقة اللمس.•
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس] في ]ON[ على [المس بطاقة]اضبط 
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] (فرض إیقاف تشغیل ، في حین سیُثبت الفالش على []AWB[سیتم تثبیت توازن الضوء األبیض على •
الفالش).

.]ISO  ]3200یكون الحد األعلى لدرجة حساسیة •
.]AUTO[ على ISO، سیجري ضبط الحساسیة للضوء [دینامیكیة عالیة]عند ضبط •
تبدو شاشة التسجیل كما لو أنھ ثمة إطارات مفقودة وذلك حسب المرشح.•
غیر متاحة عند [سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]تكون •

استخدام الوظیفة التالیة:
]نمط [–

 ھي [مساحة صورة الفیدیو] غیر ممكن، عندما یكون [لعبة شعبیة]/[تأثیر كامیرا لعبة]یكون تسجیل الفیدیو بواسطة •
]PIXEL/PIXEL[.
 غیر متاح عند استخدام الوظائف التالیة:[مؤثر الفلتر]یكون •

[تعّرض متعدد للضوء]–
[قص المباشر]–

] إلى عرض شاشة تحدید  .DISP، یؤدي الضغط على [Fn باستخدام الزر [مؤثر الفلتر]عند عرض شاشة إعداد •
المرشح.
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)[صور مصغرة]ضبط نوع تخفیف درجة التركیز (
.[صور مصغرة] على [مؤثر الفلتر]اضبط 1
 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 2

].]، ثم [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس [•

 لتحریك الجزء الواقع في بؤرة التركیز.21 أو 34اضغط على 3
تستطیع كذلك تحریك الجزء الواقع في بؤرة التركیز بلمس الشاشة.•
].یمكنك أیًضا تبدیل اتجاه تخفیف التركیز البؤري عن طریق لمس [•

 لتغییر حجم الجزء الواقع في بؤرة التركیز. أو  أو أِدر 4
من الممكن أیًضا تكبیر/تصغیر ھذا الجزء عن طریق لمس الشاشة بإصبعین من أصابعك مع المباعدة بینھما •

للتكبیر/التقریب بینھما للتصغیر.
]. .DISPإلعادة ضبط إعداد الجزء الواقع في بؤرة التركیز على الوضع االفتراضي، اضغط على زر [•

 للضبط. أو اضغط على 5

ال یتم تسجیل صوت في مقاطع الفیدیو.•
 من 1/10، سیكون طول الفیدیو المسجل تقریبًا ]59.94Hz (NTSC)[عندما یكون تردد النظام مضبوط على •

 أضعاف وقت التسجیل المعروض أثناء 10وقت التسجیل الفعلي. وقت تسجیل الفیدیو المعروض سیكون تقریبا 
تسجیل الفیدیو العادي.

، سیكون طول ]24.00Hz (CINEMA)[ أو ]50.00Hz (PAL)[عندما یكون تردد النظام مضبوط على 
 أضعاف وقت 8 من وقت التسجیل الفعلي. وقت تسجیل الفیدیو المعروض سیكون تقریبا 1/8الفیدیو المسجل تقریبًا 

التسجیل المعروض أثناء تسجیل الفیدیو العادي.
إذا أنھیت تسجیل فیدیو بعد وقت قصیر، فقد تواصل الكامیرا التسجیل لمدة معینة.•



[إعدادات الفلتر]–. توازن الضوء األبیض/جودة الصورة8

300

)[التركیز على لون واحد]ضبط اللون الذي سیتم تركھ (
.[التركیز على لون واحد] على [مؤثر الفلتر]اضبط 1
 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 2

].]، ثم [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس [•

 لتحریك اإلطار وتحدید اللون الذي ترید اإلبقاء علیھ.3421اضغط على 3
یمكنك كذلك اختیار اللون الذي ترید اإلبقاء علیھ بلمس الشاشة.•
]. .DISPإلعادة اإلطار إلى الوسط، اضغط على زر [•

 للضبط. أو اضغط على 4
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)[سطوع الشمس]ضبط موقع وحجم مصدر الضوء (
.[سطوع الشمس] على [مؤثر الفلتر]اضبط 1
 لعرض شاشة الضبط.3اضغط على 2

].]، ثم [یمكن أیًضا عرض شاشة اإلعداد بلمس [•

 لنقل الموضع المركزي لمصدر الضوء.3421اضغط على 3
یمكن أیًضا نقل مصدر الضوء بواسطة لمس الشاشة.•

 لتعدیل حجم مصدر الضوء. أو  أو أِدر 4
من الممكن أیًضا تكبیره/تصغیره عن طریق لمس الشاشة بإصبعین من أصابعك مع المباعدة بینھما للتكبیر/•

التقریب بینھما للتصغیر.
]. .DISPإلعادة ضبط إعداد مصدر الضوء على الوضع االفتراضي، اضغط على زر [•

 للضبط. أو اضغط على 5
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[تسجیل فوري بال مرشح]

یمكنك التقاط الصور في آٍن واحٍد بدون أي تأثیرات مرشح إضافیة.

[تسجیل فوري بال مرشح] حدد  [إعدادات الفلتر] ]   []   [ 
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 غیر متاح عند استخدام الوظائف التالیة:[تسجیل فوري بال مرشح]یكون •
تسجیل اللقطات المتالحقة–
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
[التصویر البطيء]–
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
–]RAWiFINE[/]RAWiSTD. [/]RAW[) [جودة الصورة](
[التعرض للضوء]–
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. الفالش9

304:  استخدام فالش خارجي (اختیاري)≤
308:  ضبط الفالش≤
317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي≤



استخدام فالش خارجي (اختیاري)–. الفالش9

304

استخدام فالش خارجي (اختیاري)

305:  إزالة غطاء منصة التوصیل≤

اختیاري) : DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lإذا قمت بتركیب الفالش (
بالكامیرا، في قاعدة التوصیل السریع یمكنك التسجیل باستخدام الفالش.

یمكنك أیًضا استخدام فالش خارجي متوفر تجاریًا عن طریق توصیل كابل المزامنة بمقبس مزامنة الفالش.
عالوة على ذلك، من خالل توصیل فالش خارجي یدعم تسجیل الفالش الالسلكي، یمكنك التحكم السلكیًا في 

فالش خارجي منفصل عن الكامیرا.

قم بإزالة واقي العدسة لمنع التعتیم.•
التسجیل باستخدام الفالش غیر ممكن عند استخدام الوظائف التالیة:•

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
–.]ELEC[/[وضع بدون صوت]
[إعدادات الفلتر]–
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إزالة غطاء منصة التوصیل
قبل تركیب الفالش (اختیاري)، قم بإزالة غطاء منصة التوصیل.

ارجع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالفالش للحصول على تفاصیل حول كیفیة تركیبھ.

) مع الضغط 2انزع غطاء منصة التوصیل بسحبھ في االتجاه المشار إلیھ بالسھم (1
).1علیھ في االتجاه الموضح بالسھم (

(1)

(2)
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توصیل كابل المزامنة بمقبس مزامنة الفالش
یمكنك استخدام فالش خارجي المتوفر تجاریًا عن طریق توصیل كابل المزامنة بمقبس مزامنة الفالش.

أِدر غطاء مقبس مزامنة الفالش في اتجاه السھم إلزالتھ.1
احرص على عدم ضیاع غطاء مقبس مزامنة الفالش.•

قم بتوصیل كابل المزامنة بمقبس مزامنة الفالش.2
مع العلم بأن المقبس مزود بمسمار قفل ملولب لمنع الكابل من السقوط.•
للتوصیل، راجع تعلیمات التشغیل لكابل المزامنة.•

 فولت أو أقل.400استخدم فالش خارجي بفولتیة مزامنة قدرھا •
م أو أكثر.3ال تستخدم كابالت مزامنة یبلغ طولھا •

ال توجد قطبیة معینة لمقبس مزامنة الفالش. فیتسنى لك استخدام كابل مزامنة بغض النظر عن القطبیة الخاصة بھ.•
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مالحظات على تسجیل فالش

ال تضع أي شيء بالقرب من الفالش. فقد تؤدي الحرارة واإلضاءة إلى تشوه األشیاء وتغیر ألوانھا.•
إذا قمت بالتسجیل بشكل متكرر، فقد تكون ھناك حاجة إلى وقت لشحن الفالش.•

أثناء شحن الفالش، یتم تسجیل الصور بدون إطالق الفالش.
عند تركیب فالش خارجي، ال تحمل الكامیرا عن طریق حمل الفالش الخارجي فقط. قد ینفصل.•
عند استخدام الفالش الخارجي المتوفر تجاریًا، ال تستخدم واحدًا بھ أقطاب معكوسة أو وظیفة للتواصل مع الكامیرا.•

قد یؤدي ھذا إلى تعطل الكامیرا أو عدم عملھا على نحو سلیم.
للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالفالش الخارجي.•
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ضبط الفالش

309:  [نمط الفالش]≤
311:  [نمط اإلطالق]/[تعدیل الفالش یدویًا]≤
313:  [تعدیل الفالش]≤
315:  [تزامن الفالش]≤
316:  [تعویض التعّرض للضوء التلقائي]≤

یمكنك ضبط وظیفة الفالش للتحكم في إطالق الفالش من الكامیرا.
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[نمط الفالش]
ضبط نمط الفالش.

1 ]   [ [ [نمط الفالش] حدد  [

)Red-Eye] (فرض تشغیل/] (فرض تشغیل الفالش)/[[
ینطلق الفالش في كل مرة بصرف النظر عن ظروف التسجیل.

ھذا مناسب للتسجیل عندما یكون ھناك إضاءة خلفیة أو تحت إضاءة مثل إضاءة الفلورسنت.

)Red-Eye] ((تزامن بطيء)/] ((تزامن بطيء))/[[
عند تسجیل الصور أمام منظر لیلي، سیؤدي ذلك إلى إبطاء سرعة االلتقاط عند إطالق الفالش لیس فقط لجعل 

الھدف أكثر سطوعًا ولكن لجعل المنظر اللیلي أكثر سطوعًا.
قد ینتج عن سرعات التقاط بطیئة صور ضبابیة. لتجنب حدوث ھذا، نوصي باستخدام حامل ثالثي القوائم.•

] (فرض إیقاف تشغیل الفالش)[
ال ینطلق الفالش.
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إعدادات الفالش المتاحة من خالل نمط التسجیل
تعتمد إعدادات الفالش المتاحة على نمط التسجیل.

غیر متاح)متاح، —::(

ینطلق الفالش مرتین.•
]. ینبغي عدم تحرك ] أو [یكون الفاصل الزمني بین الفالش األول والثاني أطول في حالة ضبط [

الھدف المراد تصویره إال بعد انتھاء انطالق الفالش الثاني.
] عندما یتم تعیین ما یلي:] و[یتعذر استخدام نمط [•

]MANUAL[: [نمط اإلطالق]–
]2ND[: [تزامن الفالش]–
]ON[: [السلكي]–

قد تكون بعض أنماط الفالش غیر متاحة تبعًا إلعدادات الفالش الخارجي.•
تختلف فعالیة الحد من حمرة العین من شخص آلخر.•

التأثیر، الذي یتأثر بعوامل مثل المسافة إلى الھدف وما إذا كان الشخص ینظر إلى الكامیرا عند انطالق الفالش 
األولي، قد ال یكون ملحوظًا في بعض الحاالت.

][][][][][نمط التسجیل
]P[/]A[
]S[/]M[——

]، یتحول نمط الفالش إلى نمط مناسب لحالة التسجیل.. في []iA[] في نمط ] و[یمكن ضبط [•
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سرعات االلتقاط ألنماط الفالش
 جزء من الثانیة1/250 إلى 1* من جزء من الثانیة1/60]: ]/[[
 جزء من الثانیة1/250 ثانیة إلى 1]: ]/[[
 (مصباح).]B[ سیكون ]M[ ثانیة وفي وضع 60، سیكون ]S[في وضع 1*

[تعدیل الفالش یدویًا]/[نمط اإلطالق]
بمكنك اختیار ضبط خرج الفالش تلقائیًا أو ضبطھ یدویًا.

.[نمط اإلطالق]اضبط 1
≥ ]   [ [ [نمط اإلطالق]  [

]TTL[
یضبط خرج الفالش لیتم ضبطھ تلقائیًا بواسطة الكامیرا.

یتم تمكین اإلعدادات التي تم إجراؤھا ھنا عند تركیب بعض الفالشات من الشركات المصنعة األخرى.•
 : DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lیتم الضبط على الفالش عند تركیب الفالش (

اختیاري).
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]MANUAL[
یضبط خرج الفالش یدویًا.

، یمكنك تسجیل الصور التي تریدھا حتى عند تسجیل مشاھد مظلمة حیث یمیل خرج الفالش إلى أن ]TTL[مع •
یصبح أكبر.

 أو غیرھا) على أیقونة الفالش لشاشة التسجیل.]1/1[یُعرض خرج الفالش (•

 ، ثم اضغط على [تعدیل الفالش یدویًا]) حدد ]MANUAL[(عند الضبط على 2
.أو 

. أو  لتحدید خرج الفالش، ثم اضغط على 21اضغط على 3
.1/3 بقیم متدرجة قدرھا ]1/128[ (خرج فالش كامل) إلى ]1/1[یمكن ضبطھ ضمن نطاق •



ضبط الفالش–. الفالش9

313

[تعدیل الفالش]
.TTLیمكنك ضبط خرج الفالش عند التقاط الصور باستخدام الفالش في وضع إخراج 

.[تعدیل الفالش]اختر 1
≥ ]   [ [ [تعدیل الفالش]  [

. أو  لتعدیل خرج الفالش، ثم اضغط على 21اضغط على 2
.EV 1/3 بمقدار متدرج ]i3 EV[ إلى ]j3 EV[یمكن تعدیلھ ضمن نطاق •
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] على شاشة التسجیل.یجري عرض [•
)321:  [تعدیل الفالش]للحصول على معلومات حول ضبط خرج الفالش عند التسجیل باستخدام فالش السلكي (•
] عندما یتم تعیین ما یلي:[تعدیل الفالش]یتعذر استخدام نمط [•

]MANUAL[: [نمط اإلطالق]–
]ON[: [السلكي]–
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[تزامن الفالش]
عندما یتم تسجیل ھدف متحرك لیالً باستخدام غالق بطيء وفالش ، قد یظھر اشعة ضوء أمام ھذا الھدف.

، یمكنك التقاط صورة دینامیكیة مع اشعة الضوء التي تظھر ]2ND[ على [تزامن الفالش]إذا قمت بضبط 
خلف الھدف بإطالق الفالش مباشرة قبل إغالق الغالق.

1 ]   [ [ [تزامن الفالش] حدد  [

]1ST[
ھذه ھي الطریقة العادیة للتسجیل باستخدام الفالش.

]2ND[
یظھر مصدر الضوء خلف الھدف، وتصبح الصورة دینامیكیة.
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[تعویض التعّرض للضوء التلقائي]
: تعویض التعرض للضوءاضبط خرج الفالش تلقائیًا بالتزامن مع قیمة تعویض التعرض للضوء. (

 269(

1 ]   [ [ [تعویض التعّرض للضوء التلقائي] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 على أیقونة الفالش لشاشة التسجیل.]2nd[، یُعرض ]2ND[عند ضبط •
.]1ST[، یتم ضبطھ على ]ON[ على [السلكي]عند ضبط •
قد ال یتحقق التأثیر بشكل مناسب بسرعات التقاط أسرع.•



التسجیل باستخدام فالش السلكي–. الفالش9

317

التسجیل باستخدام فالش السلكي

) للتسجیل اختیاري: DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200Lیمكنك استخدام فالش (
باستخدام فالش السلكي.

یمكنك التحكم في إطالق ثالث مجموعات من الفالشات، والفالش المثبت بقاعدة التوصیل السریع بالكامیرا 
على نحو منفصل.
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وضع الفالش الالسلكي
ضع الفالش الالسلكي؛ بحیث یكون المستشعر الالسلكي بھ مواجًھا للكامیرا.

مثال لوضعیة الفالش
)B) و(A) لمحو الظل في خلفیة الھدف الذي سینشأ بسبب مجموعات الفالش (Cعندما یتم وضع (

نطاق الوضعیة
DMW-FL360Lعند تركیب 

)D (5.0م
)E (7.0م

(C)

(B)
(A)

(D)

(D) (E)

(E)



التسجیل باستخدام فالش السلكي–. الفالش9

319

ب فالش خارجي بالكامیرا. (1 )305:  إزالة غطاء منصة التوصیلرّكِ

، ثم ثبِّتھا.]RC[اضبط الفالشات الالسلكیة على نمط 2
عیّن قناة ومجموعة للفالشات الالسلكیة.•

یعمل نطاق الوضعیة كدلیل عند التسجیل باستخدام الكامیرا التي یتم إمساكھا أفقیًا. یختلف النطاق القابل للتحكم •
باختالف البیئة المحیطة.

نوصي باستخدام ثالث فالشات السلكیة كحد أقصى في كل مجموعة.•
إذا كان الھدف قریبًا للغایة، فقد یؤثر ضوء االتصال على درجة التعرض للضوء.•

 أو خفض الخرج باستخدام ناشر ضوئي أو ]LOW[ على [ضوء االتصال]یمكنك تقلیل التأثیر عن طریق ضبط 
)323:  [ضوء االتصال]جھاز مشابھ. (
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قم بتمكین وظیفة الفالش الالسلكي الخاصة بالكامیرا.3
]ON[  [السلكي] ]   []   [ ≤

.[قناة السلكیة]ضبط 4
حدد نفس القناة الموجودة على الفالش الالسلكي.•

.[تھیئة السلكیة]ضبط 5
اضبط نمط اإلطالق وخرج الفالش.•
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)[تھیئة السلكیة]عناصر اإلعداد (
]. .DISPإلطالق فالش تجریبي، اضغط على زر [•

1*[فالش خارجي]

[نمط اإلطالق]

]TTL[.تعمل الكامیرا تلقائیًا على ضبط ُمخَرج الفالش :
]AUTO[*2 یضبط خرج الفالش على جانب الفالش :

الخارجي.
]MANUAL[.یضبط خرج الفالش الخارجي یدویًا :
]OFF[.الفالش الخارجي یخرج ضوء االتصال فقط :

[تعدیل الفالش]
یعدل خرج الفالش للفالش الخارجي یدویًا عند ضبط 

.]TTL[ على [نمط اإلطالق]

[تعدیل الفالش یدویًا]

 [نمط اإلطالق]یضبط خرج الفالش للفالش الخارجي عند ضبط 
.]MANUAL[على 

 (خرج فالش كامل) إلى ]1/1[یمكن ضبطھ ضمن نطاق •
.1/3 بقیم متدرجة قدرھا ]1/128[
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. السلكي]FP[ ال یمكن اختیار ھذا اإلعداد عند ضبط 1*
اختیاري).: DMW-FL200Lال یمكن ضبط ھذا اإلعداد في حالة استخدام فالش (2*

/]A[مجموعة 
/]B[مجموعة 
]C[مجموعة 

[نمط اإلطالق]

]TTL[.تعمل الكامیرا تلقائیًا على ضبط ُمخَرج الفالش :
]AUTO[*1یضبط خرج الفالش على جانب الفالش الالسلكي :
]MANUAL[.یضبط خرج الفالش الالسلكي یدویًا :
]OFF[.لن تنطلق الفالشات الالسلكیة في المجموعة المحددة :

[تعدیل الفالش]
یعدل خرج الفالش الصادر من الفالشات الالسلكیة یدویًا عند 

.]TTL[ على [نمط اإلطالق]ضبط 

[تعدیل الفالش یدویًا]

یضبط خرج الفالش الصادر من الفالشات الالسلكیة عند ضبط 
.]MANUAL[ على [نمط اإلطالق]

 (خرج فالش كامل) إلى ]1/1[یمكن ضبطھ ضمن نطاق •
.1/3 بقیم متدرجة قدرھا ]1/128[
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 ]FP[السلكي 
 (إطالق سریع متكرر للفالش) أثناء التسجیل الالسلكي، مما یتیح FPیعمل الفالش الخارجي على إطالق 

التسجیل باستخدام الفالش حتى عند سرعات االلتقاط السریعة.

 ]   [ [  السلكي]FP[  حدد  [

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

[ضوء االتصال]
اضبط قوة ضوء االتصال.

 ]   [ [ [ضوء االتصال] حدد  [

]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[اإلعدادات: 



324
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تسجیل مقاطع الفیدیو

325:  تسجیل مقاطع الفیدیو≤

 على ھذه الكامیرا.6K-A  ( 3744k4992)من الممكن تسجیل مقاطع فیدیو بأقصى دقة لـ 
.MOV وMP4كما تدعم أیضاً تبدیل تردد النظام ونوعین من تنسیق ملف التسجیل؛ 

)، وھو مخصص خصیًصا لتسجیل الفیدیو، یمكنك استخدام جمیع نمط الفیلم اإلبداعي] (في نمط [
وظائف الفیدیو.

تسجیل مقاطع الفیدیو

ابدأ التسجیل.1
اضغط زر تسجیل الفیدیو.≤
اترك زر تسجیل الفیدیو بعد الضغط علیھ مباشرة.•

أوقف التسجیل.2
اضغط زر تسجیل الفیدیو مرة أخرى.≤
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عرض الشاشة أثناء تسجیل الفیدیو
) ووقت Aتتغیر زاویة الرؤیة للعرض الحي إلى زاویة الرؤیة لتسجیل الفیدیو، ویتم عرض وقت التسجیل (

).Bالتسجیل المنقضي (
" فھو اختصار s (دقیقة)، أما حرف "minute" اختصاًرا لكلمة m (ساعة)، و"hour" اختصاًرا لكلمة hیعد حرف "•

 (ثانیة).secondلكلمة 
) إلى اللون األحمر أثناء تسجیل مقاطع الفیدیو.D) ومؤشر الوصول إلى البطاقة (Cیتحول مؤشر حالة التسجیل (•

، فاضغط على زر الغالق AFإذا كان الحفاظ على التركیز على الھدف أمًرا صعبًا أثناء تسجیل الفیدیو بواسطة •
جزئیًا إلعادة ضبط التركیز.

(C) (A)(D)(B)
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التحكم في التعرض للضوء أثناء تسجیل الفیدیو
 ISOسیتم تسجیل مقاطع الفیدیو باستخدام إعدادات فتحة الضوء وسرعة االلتقاط والحساسیة للضوء 

التالیة.

ISOقیمة فتحة الضوء/سرعة االلتقاط/الحساسیة للضوء نمط التسجیل

]iA[
: أنواع تحسس المشھد التلقائيتقوم الكامیرا تلقائیًا بتعیین اإلعدادات لمالءمة المشھد. (

 103(

]P[/]A[/]S[/]M[

 [مخصص] في قائمة ]P/A/S/M[التعّرض للضوء التلقائي في تختلف اإلعدادات بناًء على 
. ]ON[). اإلعداد االفتراضي ھو [جودة الصورة](
)P/A/S/M[  :551[التعّرض للضوء التلقائي في (
]ON[.یسجل باستخدام القیم المعینة تلقائیًا بواسطة الكامیرا :
]OFF[یسجل باستخدام القیم المعینة یدویًا :

یسجل باستخدام القیم المعینة یدویًا][
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الفاصل الزمني للحجم لتقسیم الملفات

الفاصل الزمني للحجم لتقسیم الملفات[جودة التسجیل][صیغة ملف التسجیل]

]MP4[

]FHD[
سیتم إنشاء ملف جدید لمتابعة التسجیل في حالة تجاوز 

 دقیقة، أو تجاوز حجم الملف 30وقت التسجیل المتواصل 
 جیجابایت.4

]4K[

:SDHCعند استخدام بطاقة ذاكرة 
سیتم إنشاء ملف جدید لمتابعة التسجیل في حالة تجاوز 

 دقیقة، أو تجاوز حجم الملف 30وقت التسجیل المتواصل 
 جیجابایت.4

]MOV[الكل

:SDXCعند استخدام بطاقة ذاكرة 
سیتم إنشاء ملف جدید لمتابعة التسجیل في حالة تجاوز 

 دقائق، أو تجاوز 4 ساعات و3وقت التسجیل المتواصل 
 جیجابایت.96حجم الملف 
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في حالة إجراء عملیة مثل الزوم أو الزر أثناء تسجیل الفیدیو ، قد یتم تسجیل صوت العملیة ھذا.•
 وموازن الصورة) على الفیدیو.AFقد یتم تسجیل صوت تشغیل العدسة (•
إذا كان صوت الضغط على زر تسجیل الفیدیو أو زر تسجیل الفیدیو الفرعي إلنھاء التسجیل یزعجك ، حاول ما •

یلي:
م الجزء األخیر من مقطع الفیدیو باستخدام – ل مقطع الفیدیو لمدة أطول بثالث ثواني تقریبًا، ثم قسِّ [تقسیم سّجِ

).[تحریر الصورة] ([عرض] بقائمة الفیدیو]
اختیاري) للتسجیل.: DMW-RS2استخدم جھاز التحكم في الغالق عن بعد (–

وفقًا لنوع البطاقة، قد تظھر إشارة الوصول إلى البطاقة لفترة قصیرة بعد تسجیل الفیدیو. وال یعد ھذا خلالً.•
حتى عند إجراء العرض على جھاز مدعوم، قد تحدث حاالت تكون فیھا جودة الصورة أو الصوت ردیئة، وال یتم •

عرض معلومات التسجیل بشكل صحیح، أو أن العرض غیر ممكن، على سبیل المثال.
فإذا واجھت أي من ھذه، یرجى عرضھم بواسطة ھذه الكامیرا.

] وقد یتوقف التسجیل. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا، قد یتم عرض [•
الكامیرا.

ال یمكن تسجیل الفیدیو أثناء استخدام الوظائف التالیة:•
[التصویر البطيء]–
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
)[إعدادات الفلتر] ([سطوع الشمس]/[مرشح النجوم]/[تركیز سلس]/[أحادي اللون انسیابي]/[أحادي اللون حاد]–
[التركیز المتأخر]–

]:یمكنك تبدیل شاشة التسجیل لتناسب تسجیل الفیدیو كما ھو الحال مع نمط [•
)577:  [عرض أولویة الفیدیو]  ([عرض أولویة الفیدیو] ]   [] [
یمكنك عرض إطار أحمر على شاشة التسجیل الذي یشیر إلى أنھ یتم تسجیل فیدیو:•

)578:  [مؤشر إطار التسجیل األحمر]  ([مؤشر إطار التسجیل األحمر] ]   [] [
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نمط الفیلم اإلبداعي

331:  ضبط التعرض للضوء لتسجیل مقاطع الفیدیو≤
334:  فصل اإلعدادات لتسجیل الفیدیو وتسجیل الصور≤

)، وھو نمط تسجیل خصیًصا لتسجیل الفیدیو حیث یمكنك استخدام جمیع نمط الفیلم اإلبداعي] (نمط [
وظائف الفیدیو.

في أنماط التسجیل الخاصة للفیدیو یمكنك بدء وإیقاف تسجیل الفیدیو باستخدام زر الغالق.
قم بتغییر إعدادات التعرض للضوء والصوت باستخدام عملیة اللمس لمنع تسجیل أصوات التشغیل.

یمكن تغییر إعدادات مثل التعرض للضوء وتوازن الضوء األبیض بشكل مستقل عن إعدادات التقاط 
الصور.
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ضبط التعرض للضوء لتسجیل مقاطع الفیدیو

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

اضبط نمط التعرض للضوء.2
]P[/]A[/]S[/]M[  [وضع تعریض ضوئي] ]   []   [ ≤
.]P[/]A[/]S[/]M[یمكنك إجراء نفس عملیات التعرض للضوء مثل أنماط •

أغلق القائمة.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
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ابدأ التسجیل.4
).B) أو زر تسجیل الفیدیو (Aاضغط زر الغالق (≤

أوقف التسجیل.5
اضغط زر الغالق أو زر تسجیل الفیدیو مرة أخرى.≤

(A)

(B)
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العملیات أثناء تسجیل الفیدیو
قم بتغییر إعدادات التعرض للضوء والصوت باستخدام عملیة اللمس لمنع تسجیل أصوات التشغیل.

].المس [1

المس أیقونة2

: الزووم (عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل تدعم الزوم اآللي)

قیمة فتحة الضوء: 

سرعة االلتقاط: 

تعویض التعرض للضوء: 

/الكسب (دیسبل)ISOدرجة الحساسیة للضوء : /

تعدیل مستوى تسجیل الصوت: 

اسحب الشریط المنزلق لضبط العنصر.3
]: یغیر اإلعداد ببطء]/[[
]: یغیر اإلعداد بسرعة]/[[

.2)، فسیتم إعادة عرض شاشة الخطوة Cإذا قمت بلمس األیقونة (•

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یتم عرض عالمة تبویب اللمس.•
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس] في ]ON[ على [المس بطاقة]اضبط 

F

SS

ISOGAIN

(C)
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فصل اإلعدادات لتسجیل الفیدیو وتسجیل الصور

في اإلعدادات االفتراضیة، تنعکس اإلعدادات مثل التعرض للضوء وتوازن الضوء األبیض في النمط 
.]P[/]A[/]S[/]M[] في تسجیل الصور بأنماط [

، یمكنك فصل إعدادات تسجیل الفیدیو وتسجیل الصور.[ضبط مشترك لفیلم مبتكر]من القائمة 

 ]   [ [ [ضبط مشترك لفیلم مبتكر] حدد  [

]F/SS/ISO[تعویض تعرض/
]: إعدادات التسجیل مرتبطة عبر أنماط التسجیل.[

] ونمط ]: یمكن فصل إعدادات التسجیل بواسطة نمط [[
]P[/]A[/]S[/]M[.

[توازن الضوء األبیض]
[إسلوب الصورة]

[نمط قیاس السطوع]
]AF[نمط 

 إعدادات التسجیل المثلى للكامیرا تلقائیًا، لذا ستكون إعدادات التسجیل مستقلة، بغض النظر عن ]iA[یستخدم النمط •
اإلعدادات التي تم إجراؤھا باستخدام ھذه الوظیفة.
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إعدادات تسجیل الفیدیو

336:  [تردد النظام]≤
337:  [صیغة ملف التسجیل]≤
338:  [جودة التسجیل]≤
348:  [مساحة صورة الفیدیو]≤

یصف ھذا القسم اإلعدادات المستخدمة عند تسجیل الفیدیو.

"، تعمل الوظائف الموضحة مع كل من الصور ومقاطع الفیدیو.. تسجیل الصور4في "•
یرجى الرجوع أیضا إلى ھذا القسم.

118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]–
120:  [إعدادات المجلد/الملف]–
123:  [إعادة ضبط رقم الملف]–
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[تردد النظام]

یتیح ھذا اإلعداد تغییر تردد النظام لمقاطع الفیدیو التي تسجیلھا وعرضھا بواسطة الكامیرا.
اإلعداد االفتراضي ھو ضبط تردد النظام على نظام البث التلفزیوني للمنطقة التي تم شراء الكامیرا فیھا.

 ]   [ [ [تردد النظام] حدد  [

]59.94Hz (NTSC)[ تردد النظام للمناطق التي تستخدم نظام البثNTSC

]50.00Hz (PAL)[ تردد النظام للمناطق التي تستخدم نظام البثPAL

]24.00Hz (CINEMA)[تردد النظام إلنتاج فیلم سینمائي

ل الكامیرا، ثم أوقف تشغیلھا بعد تغییر اإلعداد.• شغِّ
إذا قمت بالتسجیل باستخدام تردد نظام یختلف عن نظام البث في منطقتك، فقد ال یكون بإمكانك عرض مقاطع الفیدیو •

بشكل صحیح على جھاز التلفزیون.
نوصي باستخدام اإلعداد الموجود في وقت الشراء إذا كنت غیر متأكد من أنظمة البث أو إذا لم تكن مشارك في إنتاج 

فیلم سینمائي.
 في الكامیرا.[تردد النظام]ال یمكن تشغیل مقطع فیدیو مسجل بتردد نظام یختلف عن إعداد •
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[صیغة ملف التسجیل]

یعین تنسیق ملف التسجیل لمقاطع الفیدیو المراد تسجیلھا.

 ]   [ [ [صیغة ملف التسجیل] حدد  [

]MP4[.تنسیق الملف ھذا مناسب للعرض على أجھزة الكمبیوتر

]MOV[.تنسیق الملف ھذا مناسب لتحریر الصور

.]MOV[، یجري الضبط على ]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]عند ضبط •
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[جودة التسجیل]

یعین جودة الصورة لمقاطع الفیدیو المراد تسجیلھا.
.[صیغة ملف التسجیل] و[تردد النظام]تعتمد جودة الصورة التي یمكنك تحدیدھا على إعدادات 

) لعرض العناصر 345:  [الترشیح] ([الترشیح] باستخدام [جودة التسجیل]یمكن أیًضا إجراء إعدادات 
) لتسجیل 346:  [إضافة إلى القائمة] ([إضافة إلى القائمة]التي تلبي الشروط الخاصة بك فقط و

خصائص التسجیل التي تستخدمھا كثیًرا.

 ]   [ [ [جودة التسجیل] حدد  [
بطاقات  میجابت في الثانیة أو أكثر، فإنھ یتطلب بطاقة من فئة السرعة المقابلة. (72لتسجیل الفیدیو بمعدل بت قدره •

)25:  الذاكرة التي یمكن استخدامھا
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]MP4[: [صیغة ملف التسجیل]
Long GOPضغط الصورة: •
 قناة)AAC)  2تنسیق الصوت: •

)A(معدل إطارات التسجیل
)B() معدل البتMbpsمیجابت في الثانیة (
)C(YUVبت/
)D() تنسیق ضغط الفیدیوHEVC : H.265 /HEVC  ،AVC : H.264 /MPEG-4  AVC(

]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

الدقة[جودة التسجیل]
)A()B()C()D((نسبة األبعاد)

]4K/10bit/100M/60p[

2160k3840
)16:9(

59.94p1004:2:0 /10بتHEVC

]4K/8bit/100M/30p[29.97p1004:2:0 /8بتAVC

]4K/10bit/72M/30p[29.97p724:2:0 /10بتHEVC

]4K/8bit/100M/24p[23.98p1004:2:0 /8بتAVC

]4K/10bit/72M/24p[23.98p724:2:0 /10بتHEVC

]FHD/8bit/28M/60p[
1080k1920

)16:9(

59.94p284:2:0 /8بتAVC

]FHD/8bit/24M/24p[23.98p244:2:0 /8بتAVC

]FHD/8bit/20M/30p[29.97p204:2:0 /8بتAVC

الدقة[جودة التسجیل]
)A()B()C()D((نسبة األبعاد)

]4K/10bit/100M/50p[
2160k3840

)16:9(

50.00p1004:2:0 /10 بت HEVC

]4K/8bit/100M/25p[25.00p1004:2:0 /8بتAVC

]4K/10bit/72M/25p[25.00p724:2:0 /10 بتHEVC

]FHD/8bit/28M/50p[1080k1920
)16:9(

50.00p284:2:0 /8بتAVC

]FHD/8bit/20M/25p[25.00p204:2:0 /8بتAVC
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]MOV[: [صیغة ملف التسجیل]
 قناة)LPCM)  2تنسیق الصوت: •

]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]
)A(معدل إطارات التسجیل
)B() معدل البتMbpsمیجابت في الثانیة (
)C(YUVبت/
)D() تنسیق ضغط الفیدیوHEVC:  H.265 /HEVC  ،AVC : H.264 /MPEG-4  AVC(
)E(ضغط الصورة

الدقة[جودة التسجیل]
)A()B()C()D()E((نسبة األبعاد)

]6K-A/30p/420/10-L[3744k4992
)4:3(

29.97p2004:2:0 /10بتHEVCLong GOP

]6K-A/24p/420/10-L[23.98p2004:2:0 /10بتHEVCLong GOP

]4K-A/60p/420/8-L[

2496k3328
)4:3(

59.94p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K-A/30p/422/10-I[29.97p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K-A/30p/422/10-L[29.97p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K-A/30p/420/8-L[29.97p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K-A/24p/422/10-I[23.98p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K-A/24p/422/10-L[23.98p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K-A/24p/420/8-L[23.98p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/60p/420/10-L[

2160k4096
)17:9(

59.94p2004:2:0 /10بتHEVCLong GOP

]C4K/60p/420/8-L[59.94p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/30p/422/10-I[29.97p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]C4K/30p/422/10-L[29.97p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]C4K/30p/420/8-L[29.97p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/24p/422/10-I[23.98p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]C4K/24p/422/10-L[23.98p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]C4K/24p/420/8-L[23.98p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP
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]4K/60p/420/10-L[

2160k3840
)16:9(

59.94p2004:2:0 /10بتHEVCLong GOP

]4K/60p/420/8-L[59.94p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K/30p/422/10-I[29.97p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K/30p/422/10-L[29.97p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K/30p/420/8-L[29.97p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K/24p/422/10-I[23.98p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K/24p/422/10-L[23.98p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K/24p/420/8-L[23.98p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]FHD/60p/422/10-I[

1080k1920
)16:9(

59.94p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/60p/422/10-L[59.94p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/60p/420/8-L[59.94p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]FHD/30p/422/10-I[29.97p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/30p/422/10-L[29.97p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/30p/420/8-L[29.97p1004:2:0  /8بتAVCLong GOP

]FHD/24p/422/10-I[23.98p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/24p/422/10-L[23.98p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/24p/420/8-L[23.98p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP
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]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]
)A(معدل إطارات التسجیل
)B() معدل البتMbpsمیجابت في الثانیة (
)C(YUVبت/
)D() تنسیق ضغط الفیدیوHEVC : H.265/ HEVC  ،AVC : H.264/ MPEG-4  AVC(
)E(ضغط الصورة

الدقة[جودة التسجیل]
)A()B()C()D()E((نسبة األبعاد)

]6K-A/25p/420/10-L[3744k4992
)4:3(25.00p2004:2:0 /10 بتHEVCLong GOP

]4K-A/50p/420/10-L[

2496k3328
)4:3(

50.00p2004:2:0 /10 بتHEVCLong GOP

]4K-A/50p/420/8-L[50.00p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K-A/25p/422/10-I[25.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K-A/25p/422/10-L[25.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K-A/25p/420/8-L[25.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/50p/420/10-L[

2160k4096
)17:9(

50.00p2004:2:0 /10 بتHEVCLong GOP

]C4K/50p/420/8-L[50.00p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/25p/422/10-I[25.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]C4K/25p/422/10-L[25.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]C4K/25p/420/8-L[25.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K/50p/420/10-L[

2160k3840
)16:9(

50.00p2004:2:0 /10 بتHEVCLong GOP

]4K/50p/420/8-L[50.00p1504:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K/25p/422/10-I[25.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K/25p/422/10-L[25.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K/25p/420/8-L[25.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP
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]24.00Hz (CINEMA)[: [تردد النظام]
)A(معدل إطارات التسجیل
)B() معدل البتMbpsمیجابت في الثانیة (
)C(YUVبت/
)D() تنسیق ضغط الفیدیوHEVC : H.265/ HEVC  ،AVC : H.264/ MPEG-4  AVC(
)E(ضغط الصورة

]FHD/50p/422/10-I[

1080k1920
)16:9(

50.00p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/50p/422/10-L[50.00p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/50p/420/8-L[50.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]FHD/25p/422/10-I[25.00p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/25p/422/10-L[25.00p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/25p/420/8-L[25.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

الدقة[جودة التسجیل]
)A()B()C()D()E((نسبة األبعاد)

]6K-A/24p/420/10-L[3744k4992
)4:3(24.00p2004:2:0 /10 بتHEVCLong GOP

]4K-A/24p/422/10-I[
2496k3328

)4:3(

24.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K-A/24p/422/10-L[24.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K-A/24p/420/8-L[24.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]C4K/24p/422/10-I[
2160k4096

)17:9(

24.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]C4K/24p/422/10-L[24.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]C4K/24p/420/8-L[24.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]4K/24p/422/10-I[
2160k3840

)16:9(

24.00p4004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]4K/24p/422/10-L[24.00p1504:2:2 /10بتAVCLong GOP

]4K/24p/420/8-L[24.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP

]FHD/24p/422/10-I[
1080k1920

)16:9(

24.00p2004:2:2 /10بتAVCALL-Intra

]FHD/24p/422/10-L[24.00p1004:2:2 /10بتAVCLong GOP

]FHD/24p/420/8-L[24.00p1004:2:0 /8بتAVCLong GOP
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یشار إلى مقاطع الفیدیو في ھذا الدلیل على النحو التالي وفقًا لدقتھا:•
)6K /4K)  4:3فیدیو متغیر : 4K-A  ( 2496k3328) ، فیدیو 6K-A  ( 3744k4992)فیدیو –
C4Kفیدیو : C4K  ( 2160k4096)فیدیو –
4Kفیدیو : 4K  ( 2160k3840)فیدیو –
FHDفیدیو ): 1080k 1920 فیدیو دقة فائقة كاملة (–

، یتغیر معدل البت تلقائیًا وفقًا للھدف المراد تصویره. ونتیجةً لذلك، VBRوبما أن الكامیرا تستخدم تنسیق تسجیل •
یقل وقت تسجیل الفیدیو في حالة تسجیل ھدف سریع الحركة.

 بت مخصصة للتحریر على جھاز كمبیوتر مستخدم إلنتاج 10 /4:2:2 وALL-Intraمقاطع الفیدیو ذات تنسیق •
الفیدیو.

.]FULL[ على [مساحة صورة الفیدیو]عندما یتم استخدام الوظائف التالیة، یتم تثبیت •
)6K)  4:3فیدیو متغیر –

 بت:8عند استخدام الوظیفة التالیة، یمكنك فقط اختیار فیدیو عالي الدقة •
)[إعدادات الفلتر] ([صور مصغرة]–

 إلى [جودة التسجیل] و[مساحة صورة الفیدیو] و[صیغة ملف التسجیل] و[تردد النظام]یمكنك تسجیل مجموعة من •
)346:  [إضافة إلى القائمة]قائمتي. (
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[الترشیح]
، یمكنك تحدید عناصر مثل معدل اإلطارات والدقة، ]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]عندما یتم ضبط 

، قیمة البت، وضغط الصورة)، وعرض جودة التسجیل التي تفي بتلك الشروط فقط.YUVوالترمیز (

]. .DISP، أضغط على [[جودة التسجیل]في شاشة إعداد 1

. أو  الختیار عنصر اإلعداد، ثم اضغط على 34اضغط على 2
]Hybrid Log Gamma[/[معدل اإلطار المتغیر]/[الترمیز]/[الدقة]/[معدل اإلطار]اإلعدادات: •

. أو  الختیار شروط الترشیح ثم اضغط على 34اضغط على 3
] لتأكید اإلعداد. .DISPاضغط على [4

.[جودة التسجیل]یتم إرجاعك إلى شاشة إعداد •

مسح شروط الترشیح
.3 في الخطوة ]ANY[اختر 

یتم مسح شروط الترشیح أیًضا عند القیام بما یلي:•
[تردد النظام]تغییر –
[جودة التسجیل (قائمتي)]تحدید جودة التسجیل من –

عند تغییر جودة التسجیل باستخدام التصفیة، یتم تخزین شروط التصفیة الحالیة.•



إعدادات تسجیل الفیدیو–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

346

[إضافة إلى القائمة]
تحدید جودة التسجیل وتسجیلھا في قائمتي. یمكن ضبط جودة التسجیل التي تسجلھا في 

.[جودة التسجیل (قائمتي)]

].Q، أضغط على [[جودة التسجیل]في شاشة إعداد 1
یتم تسجیل اإلعدادات التالیة أیًضا في نفس الوقت:•

[تردد النظام]–
[صیغة ملف التسجیل]–
[مساحة صورة الفیدیو]–

اإلعداد أو الحذف في قائمتي
.[جودة التسجیل (قائمتي)]اختر 1

• ]  [  [ [جودة التسجیل (قائمتي)]  [
. أو  الختیار عنصر اإلعداد، ثم اضغط على 34اضغط على 2

ال یمكنك تحدید عناصر اإلعداد التي لھا ترددات نظام مختلفة.•
].Qللحذف من قائمتي، حدد العنصر واضغط على [•
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 في لوحة التحكم.[جودة التسجیل (قائمتي)]عرض 
] أو عند ضبطھا على یمكنك عرض قائمتي الخاصة بجودة التسجیل من لوحة التحكم في نمط [

.[عرض أولویة الفیدیو]
عرض شاشة اإلعداد.1

المس عنصر جودة التسجیل.•
.[جودة التسجیل (قائمتي)]عند التسجیل بالفعل في قائمتي، یتم عرض شاشة إعداد •

.[جودة التسجیل]عند عدم التسجیل بعد، یتم عرض شاشة إعداد 
]. .DISP في كل مرة تضغط فیھا على الزر [[جودة التسجیل] و[جودة التسجیل (قائمتي)]یتغیر •

في المرة التالیة التي یتم فیھا عرض شاشة اإلعداد، یتم عرض آخر شاشة تم استخدامھا.–

 نوع من جودات التسجیل.12یمكن تسجیل ما یصل إلى •
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[مساحة صورة الفیدیو]

قم بضبط مساحة الصورة أثناء تسجیل الفیدیو. تختلف زاویة العرض وفقًا لمساحة الصورة.
یتیح لك تضییق مساحة الصورة تحقیق تأثیر تلسكوبي دون تدني جودة الصورة.

 ]   [ [ [مساحة صورة الفیدیو] حدد  [

تفاصیل اإلعداداتالعنصر

]FULL[

یقوم بالتسجیل وفقًا للنطاق الذي یتوافق مع دائرة الصورة للعدسة التي تناسب
Micro Four Thirds.

زاویة العرض: عریض
التأثیر التلسكوبي: غیر متاح

]PIXEL/PIXEL[

یقوم بالتسجیل بواسطة بكسل واحد على المستشعر، والتي تساوي بكسل واحد من الفیدیو.
)338:  [جودة التسجیل]. ([جودة التسجیل]یقوم بتسجیل نطاقًا مطابقًا لنطاق الدقة في 

زاویة العرض: ضیق
التأثیر التلسكوبي: متاح
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)FHDمساحة الصورة (على سبیل المثال: فیدیو 

.]FULL[ على [مساحة صورة الفیدیو]عندما یتم استخدام الوظائف التالیة، یتم تثبیت •
[قص المباشر]–
)6K)  4:3فیدیو متغیر –

FULL

PIXEL/PIXEL
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رمز الوقت

350:  ضبط رمز الوقت≤

، یتم تسجیل معلومات الساعة والدقائق والثواني وعدد اإلطارات (رمز MOVعند تسجیل الفیدیو بتنسیق 
الوقت) تلقائیًا.

یتم استخدام رمز الوقت لمزامنة مصادر الصور والصوت المتعددة.
.MP4ال یتم تسجیل رمز الوقت بفیدیو بتنسیق •

ضبط رمز الوقت
یضبط تسجیل وعرض وخرج رمز الوقت.

.]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]اضبط 1
]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤



رمز الوقت–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

351

.[رمز الوقت]اختر 2
≥ ]   [ [ [رمز الوقت]  [

[عرض رمز الوقت]
یتیح ھذا اإلعداد عرض رمز الوقت على شاشة التسجیل/العرض.

[العد التصاعدي]

]REC RUN[.یتیح ھذا اإلعداد عد رمز الوقت أثناء تسجیل الفیدیو فقط :
]FREE RUN[.یتیح ھذا اإلعداد عد رمز الوقت عند إیقاف تسجیل الفیدیو وعند إیقاف تشغیل الكامیرا :

:]REC RUN[ على [العد التصاعدي]عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة، یتم ضبط •
[معدل اإلطار المتغیر]–

[قیمة رمز الوقت]

 (الساعة: الدقیقة: الثانیة: اإلطار)00:00:00:00: یتیح ھذا اإلعداد الضبط على [إعادة الضبط]
: یتیح ھذا اإلعداد إدخال الساعة والدقیقة والثانیة واإلطار یدویًا.[اإلدخال الیدوي]
: یتیح ھذا اإلعداد ضبط الساعة والدقیقة والثانیة على الوقت الحالي، وكذلك ضبط اإلطار على [الوقت الحالي]

00.
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[نمط 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: •

:]NDF[ على [نمط رمز الوقت]عندما یتم استخدام الوظائف التالیة، یتم ضبط •
–]50.00Hz (PAL)[/]24.00Hz (CINEMA)[) [تردد النظام](
–23.98p [جودة التسجیل]

]HDMI[مخرج رمز الوقت ل 
]. عند التسجیل باستخدام النمط [HDMIتتم إضافة معلومات رمز الوقت إلى إخراج الصور عبر 

] أثناء  عن طریق تعیین قرص تحدید النمط على [HDMIیمكن أیًضا إخراج رمز الوقت عبر •
العرض.
. ]AUTO[ على ]HDMI[توصیل  في [دقة اإلخراج (عرض)])، قم بضبط [إدخال/إخراج] ([إعداد]في قائمة 

)HDMI[  :590[توصیل (
قد تصبح شاشة الجھاز سوداء اعتمادًا على نوع الجھاز المتصل.•
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 (فیدیو)AFاستخدام 

AF[  :354[تركیز متواصل ≤
355:  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ ≤

 عند تسجیل الفیدیو.AFیصف ھذا القسم استخدام 

"، تعمل الوظائف الموضحة مع كل من الصور ومقاطع الفیدیو.. التركیز/الزوم5في "•
125:  تحدید وضع التركیز–
AF  :135اختیار نمط –
AF  :158عملیة نقل نطاق –
MF  :167التسجیل باستخدام –
174:  تسجیل باستخدام الزوم–
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]AF[تركیز متواصل 

 عند تسجیل مقاطع الفیدیو.AFیمكنك تحدید كیفیة ضبط التركیز في 

 ]   [ [ ]AF[تركیز متواصل  حدد  [

]MODE1[.تستمر الكامیرا في التركیز تلقائیًا فقط أثناء التسجیل

]MODE2[
]، تعمل الكامیرا تلقائیًا على االحتفاظ بالتركیز على عند التسجیل باستخدام النمط [

األھداف وضع االستعداد لبدء التسجیل وأثناء التسجیل.

]OFF[.تحتفظ الكامیرا بنقطة التركیز في بدایة التسجیل

، تستمر الكامیرا في االحتفاظ بالتركیز تلقائیًا أثناء وضع االستعداد للتسجیل، بغض النظر عن اإلعداد ]iA[في النمط •
.]AF[تركیز متواصل 

 أثناء تسجیل الفیدیو.AFوفقًا لظروف التسجیل أو العدسة المستخدمة ، قد یتم تسجیل صوت تشغیل •
.]OFF[ على ]AF[تركیز متواصل إذا كانت صوت العملیة یزعجك ، فنحن نوصي بالتسجیل مع ضبط 

إذا تم تشغیل الزوم أثناء تسجیل مقاطع الفیدیو، قد یستغرق الھدف بعض الوقت لیكون في نطاق التركیز.•
:]MODE2[ إلى ]MODE1[عندما یتم استخدام الوظائف التالیة، یتم تبدیل •

]) (نمط [HDMIخرج –
 أثناء وضع االستعداد للتسجیل في الحاالت التالیة:]MODE2[ال یعمل نمط •

في مواقف تكون فیھا اإلضاءة خافتة–
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(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ 

.]AF[تركیز متواصل یمكنك تعدیل طریقة التركیز لتسجیل الفیدیو تعدیًال دقیقًا باستخدام 

 ]   [ [ (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ  حدد  [

]ON[:یمكن اإلعدادات التالیة

]OFF[:یعطل اإلعدادات التالیة

]SET[

]AF[سرعة 
 ]r[ یتحرك التركیز بسرعة أعلى.ناحیة :
  ]s[ یتحرك التركیز بسرعة أبطأ.ناحیة :

]AF[حساسیة 
 ]r[ عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف بدرجة كبیرة، تعمل الكامیرا في ناحیة :

الحال على إعادة تعدیل التركیز.
   ]s[ عندما تتغیر المسافة الفاصلة بین الكامیرا والھدف بدرجة كبیرة، تنتظر الكامیرا قلیالً ناحیة :

قبل إعادة ضبط التركیز.
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درجة إضاءة وتلوین الفیدیو

357:  [مستوى اإلضاءة]≤
358:  [مستوى السواد الرئیسي]≤
360:  التسجیل أثناء التحكم في التعرض الزائد للضوء (الركبة)≤
362:   (فیدیو)]ISO[حساسیة ≤

یصف ھذا القسم إعدادات درجة اإلضاءة والتلوین المستخدمة عند تسجیل الفیدیو.

"، تعمل . توازن الضوء األبیض/جودة الصورة8" و"ISO. قیاس السطوع/التعرض للضوء/حساسیة 7في "•
الوظائف الموضحة مع كل من الصور ومقاطع الفیدیو.

یرجى الرجوع أیضا إلى ھذه األقسام.
252:  [نمط قیاس السطوع]–
269:  تعویض التعرض للضوء–
AF/AE(  :271قفل التركیز والتعرض للضوء (قفل –
ISO  :273الحساسیة للضوء –
WB(  :278توازن الضوء األبیض (–
285:  [إسلوب الصورة]–
293:  [إعدادات الفلتر]–
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[مستوى اإلضاءة]

یمكنك ضبط نطاق اإلضاءة لیالئم الغرض من تسجیل الفیدیو.
، والذي یغطي نطاق ]255-0[، القیاسي للفیدیو، أو على ]255-16[ أو ]235-16[یمكنك التعیین على 

اإلضاءة بأكملھ، مثل الصور.

 ]   [ [ [مستوى اإلضاءة] حدد  [
]255-16[/]235-16[/]255-0[اإلعدادات: 

.]1023-64[ و]940-64[ و]1023-0[، تتغیر عناصر اإلعداد إلى [جودة التسجیل] بت 10عند التعیین على •
).]1023-0[ (]255-0[، یتم ضبطھ على ]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط •
.]940-64[، یتم ضبطھ على ]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط •
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[مستوى السواد الرئیسي]

یمكنك تعدیل مستوى السواد الذي یعد بمثابة مرجع للصور.

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.[مستوى السواد الرئیسي]اختر 2
≥ ]   [ [ [مستوى السواد الرئیسي]  [
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ضبط السواد الرئیسي.3
. أو  أو قم بتدویر ≤
.i15 وj15اضبط في النطاق بین •

 غیر متاح عند استخدام الوظیفة التالیة:[مستوى السواد الرئیسي]یكون •
–]V-Log L[) [إسلوب الصورة](
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التسجیل أثناء التحكم في التعرض الزائد للضوء (الركبة)

، یمكنك ضبط الركبة؛ بحیث یمكن إجراء ]709[إعجاب  على [إسلوب الصورة]عندما یجري ضبط 
التسجیل بأدنى تعرض زائد للضوء.

.]709[إعجاب  على [إسلوب الصورة]اضبط 1
]709[إعجاب   [إسلوب الصورة] ]   []   [ ≤

].Qاضغط على [2

±0
±0
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تحدید إعدادات الركبة.3
 الختیار عنصر إعداد.21اضغط على ≤

[تلقائي]
یعدل مستویات الضغط لمناطق اإلضاءة العالیة تلقائیًا

[یدوي]
یمكنك ضبط اإلضاءة حیث یبدأ الضغط (نقطة الركبة الرئیسیة) وكثافة الضغط (انحدار الركبة الرئیسي).

 إلجراء الضبط.21 الختیار العنصر، ثم اضغط على 34اضغط على 
]POINT[نقطة الركبة الرئیسیة :
]SLOPE[انحدار الركبة الرئیسیة :

 لتعدیل انحدار الركبة الرئیسي. لتعدیل نقطة الركبة الرئیسیة، وقم بتدویر •
یمكن تعیین القیم في النطاقات التالیة:•

107.0 إلى 80.0نقطة الركبة الرئیسیة: –
99 إلى 0انحدار الركبة الرئیسیة: –

[إیقاف]

قم بتأكید اختیارك.4
. أو اضغط على ≤
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 (فیدیو)]ISO[حساسیة 

.]AUTO[ على ISO عند ضبط الحساسیة للضوء ISOیضبط الحد األدنى واألعلى للحساسیة للضوء 

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

. (فیدیو)]ISO[حساسیة ضبط 2
≥ ]   [ [  (فیدیو)]ISO[حساسیة   [
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) (فیدیو)]ISO[حساسیة عناصر اإلعداد (

]ISO[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 
 ISO عند ضبط الحساسیة للضوء ISOیضبط الحد األدنى للحساسیة للضوء 

.]AUTO[على 
.]6400[ و]200[أضبط في النطاق بین •

]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 
 ISO عند ضبط الحساسیة للضوء ISOیضبط الحد األعلى للحساسیة للضوء 

.]AUTO[على 
.]12800[ و]400[ أو في النطاق بین ]AUTO[قم بالضبط على •

. (فیدیو)]ISO[حساسیة ، ال یمكن استخدام [دینامیكیة عالیة] على [إعدادات الفلتر]عند ضبط •
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إعدادات الصوت

364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت]≤
365:  [كتم مدخل الصوت]≤
365:  [مستوى تضخیم تسجیل الصوت]≤
366:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت]≤
366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت]≤
367:  [إلغاء ضجیج الریاح]≤
368:  [قطع ضوضاء العدسة]≤

[عرض مستوى تسجیل الصوت]
یُعَرض مستوى تسجیل الصوت على شاشة التسجیل.

 ]   [ [ [عرض مستوى تسجیل الصوت] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 على [عرض مستوى تسجیل الصوت]، یجري ضبط ]OFF[ على [محدد مستوى تسجیل الصوت]عند ضبط •
]ON[.
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[كتم مدخل الصوت]
یقوم بكتم دخل الصوت.

 ]   [ [ [كتم مدخل الصوت] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

[مستوى تضخیم تسجیل الصوت]
یقوم بتشغیل كسب دخل الصوت.

 ]   [ [ [مستوى تضخیم تسجیل الصوت] حدد  [

] على شاشة التسجیل.یجري عرض [•
سیتم أیًضا كتم صوت دخل الصوت من المیكروفون الخارجي.•

]STANDARD[) .دیسبل)0ھذا ھو إعداد كسب الدخل القیاسي

]LOW[) .یتم تقلیل دخل الصوت للتسجیل في البیئات ذات الضوضاء العالیةj12(دیسبل
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[تعدیل مستوى تسجیل الصوت]
قم بتعدیل مستوى تسجیل الصوت یدویًا.

.[تعدیل مستوى تسجیل الصوت]اختر 1
• ]   [ [ [تعدیل مستوى تسجیل الصوت]  [

. أو  لتعدیل مستوى تسجیل الصوت، ثم اضغط على 21اضغط على 2
 إلى ]MUTE[ ،]j18dB[یمكنك تعدیل مستوى تسجیل الصوت ضمن النطاق من •

]i12dB[ دیسبل.1 بمقدار متدرج 
قیم الدیسبل المعروضة تقریبیة.•

[محدد مستوى تسجیل الصوت]
یتم ضبط مستوى تسجیل الصوت تلقائیًا لتقلیل التشویش الصوتي (ضجیج الطقطقة).

 ]   [ [ [محدد مستوى تسجیل الصوت] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

] على شاشة التسجیل.، یتم عرض []MUTE[عند الضبط على •
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[إلغاء ضجیج الریاح]
یحد من التشویش الناجم عن الریاح، والصادر من المیكروفون الداخلي مع االحتفاظ بجودة الصوت.

 ]   [ [ [إلغاء ضجیج الریاح] حدد  [

]HIGH[
یعمل على خفض التشویش الناجم عن الریاح عن طریق خفض الصوت الخافت في حالة 

اكتشاف ریاح شدیدة.

]STANDARD[
یعمل على خفض التشویش الناجم عن الریاح دون فقدان جودة الصوت عن طریق تصفیة 

تشویش الریاح فقط.

]OFF[—

قد ال تشعر بھذه اإلمكانات الكاملة لھذا التأثیر؛ حیث یعتمد ذلك على ظروف التسجیل.•
تعمل ھذه الوظیفة مع المیكروفون الداخلي فقط.•

)438:  تقلیل صوت الریاح. ([قطع صوت الریاح]عند توصیل میكروفون خارجي، یُعَرض إعداد 
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[قطع ضوضاء العدسة]
یمكنك تقلیل صوت الزوم الناتج أثناء تسجیل الفیدیو عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي.

 ]   [ [ [قطع ضوضاء العدسة] حدد  [
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

عندما تُستخدم ھذه الوظیفة، قد تختلف جودة الصوت عما تكون علیھ أثناء التشغیل العادي.•
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وظائف المساعدة الرئیسیة

370:  /الكسب]SS[تشغیل ≤
371:  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]≤
375:  [القیاس النقطي لإلضاءة]≤
377:  [أسلوب مخطط (زیبرا)]≤
379:  [عالمة اإلطار]≤
380:  أشرطة اللون/نغمة االختبار≤

یوضح ھذا القسم وظائف المساعدة الرئیسیة المالئمة عند التسجیل.

) على وظائف مساعدة للعرض مثل عالمة المركز. [الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص]تحتوي القائمة •
)575:  قائمة [مخصص] ([الشاشة / العرض (فیدیو)])(
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/الكسب]SS[تشغیل 

یمكنك تغییر وحدات قیم سرعة االلتقاط، وقیم الكسب (الحساسیة).

 ]   [ [ /الكسب]SS[تشغیل  حدد  [

]SEC/ISO[ یعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالثواني، والكسب بقیمISO.

]ANGLE/ISO[
.ISOیعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالدرجات، والكسب بقیم 

 درجة.358 درجة و 11یمكن ضبط الزاویة في نطاق یتراوح بین •
)]OFF[ على [المسح المتزامن](في حالة ضبط 

]SEC/dB[
یعرض ھذا اإلعداد سرعة االلتقاط بالثواني، والكسب بمستویات دیسبل.

 أو ]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]. (عند ضبط ISO 200 دیسیبل یكافئ 0•
]Hybrid Log Gamma[ یكون مكافئًا لـ ،ISO 400(.

، تتغیر أسماء القوائم كما ھو موضح أدناه:]SEC/dB[ على /الكسب]SS[تشغیل عند ضبط •
[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
[الحصول على اإلعداد المعروض]   المعروض]ISO[إعداد –
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[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]

یعرض ھذا النطاق شاشة األشكال المتموجة أو نطاق المتجھات على الشاشة التسجیل. یمكنك تغییر حجم 
عرض األشكال المتموجة.

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]ضبط 2
≥ ]   [ [ [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]  [

]WAVE[
یتیح ھذا اإلعداد عرض شكل متموج.

]VECTOR[
یتیح ھذا اإلعداد عرض نطاق المتجھات

]OFF[
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تحدید الموضع للعرض.3
. أو  لالختیار، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤
یمكنك أیضاً النقل باستخدام عملیات اللمس.•
 لتغییر حجم عرض األشكال المتموجة.یمكنك تدویر •
]. باستخدام الموجي، یؤدي  .DISPإلعادة موضع الموجي أو نطاق المتجھ إلى الوسط، اضغط على زر [•

] مرة أخرى إلى إرجاع الحجم إلى اإلعداد االفتراضي. .DISPالضغط على [
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تعرض الشاشة
الشكل الموجي

یشیر الشكل المتموج المعروض على الشاشة إلى درجة اإلضاءة على ھیئة قیم بناًء على معدالت التحویل التالیة:•
   % 0)  IRE*1 بت)8 (16): قیمة درجة اإلضاءة 
   % 00 1) IRE*1 بت)8 (235): قیمة درجة اإلضاءة 

*1IRE :Institute of Radio Engineers

)A(  %09 1)IRE(خط منقط) (
)B(  %00 1) IRE(
)C(  %50)IRE(
)D(  %0) IRE(
)E(  %j4 )IRE(خط منقط) (
)F(  % 10 على ھیئة خطوط منقطة بفاصل قدره %  100 إلى %  0یظھر النطاق من.

مثال للعرض

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)
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نطاق المتجھ

)G(R(أحمر) 
)H(YL(أصفر) 
)I(G(أخضر) 
)J(MG(أرجواني) 
)K(B(أزرق) 
)L(CY(سماوي) 

مثال للعرض

یمكنك أیضاً تغییر الموضع بالسحب شاشة التسجیل.•
.HDMIال یتم إخراج األشكال المتموجة ونطاق المتجھات من خالل •
.[الرسم البیاني]، ال یعمل [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]في حالة ضبط •

(J)

(K)

(L)

(G)

(H)

(I)
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[القیاس النقطي لإلضاءة]

حدد أي نقطة على الھدف لقیاس اإلضاءة على مساحة صغیرة.

.[القیاس النقطي لإلضاءة]ضبط 1
]ON[  [القیاس النقطي لإلضاءة] ]   []   [ ≤
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حدد الموضع الذي ترید قیاس اإلضاءة فیھ.2
. أو  لالختیار، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤
تستطیع كذلك تغییر الموضع بسحب اإلطار على شاشة التسجیل.•
]. .DISPإلعادة الموضع إلى الوسط، اضغط على زر [•

)A(قیمة درجة اإلضاءة

نطاق القیاس
).IRE (109 إلى % j   7القیاس ممكن في النطاق من %  

".Stop، یمكن قیاس ذلك بوحدات "]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط •
))Stop 0 %= "42) IRE(محسوبة كـ "

(A)
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[أسلوب مخطط (زیبرا)]

یتم عرض األجزاء األكثر سطوًعا من القیمة األساسیة بخطوط.
یمكنك أیًضا ضبط القیمة األساسیة واتساع النطاق بحیث یتم عرض الخطوط على األجزاء التي تقع في 

نطاق درجة اإلضاءة الذي تحدده.

]ZEBRA1[

]ZEBRA2[

]ZEBRA1+2[
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  [ ]  [ [أسلوب مخطط (زیبرا)] حدد  [

]SET[ بواسطة ]BASE/RANGE[عندما تم أختیار 
، یتم عرض األجزاء ذات درجة [المستوى األساسي]تركز على درجة اإلضاءة التي تم تعیینھا باستخدام 

 مع خطوط.[النطاق]اإلضاءة في النطاق المحدد في 
).IRE (109 و % 0%  في النطاق بین[المستوى األساسي]یمكن ضبط •
).n10) IRE  %  وn1  في النطاق بین % [النطاق]یمكن ضبط •
".Stop، یتم تعیینھا على وحدات "]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط •

))Stop = " %42) IRE 0(محسوبة كـ "

]ZEBRA1[ یتم عرض األجزاء األكثر سطوعًا من القیمة األساسیة بخطوط]ZEBRA1[.

]ZEBRA2[ یتم عرض األجزاء األكثر سطوعًا من القیمة األساسیة بخطوط]ZEBRA2[.

]ZEBRA1+2[ یتم عرض كًال من]ZEBRA1[و ]ZEBRA2[.

]OFF[—

]SET[
یعیین درجة إضاءة القیمة األساسیة.

]2[تخطیط (زیبرا) /]1[تخطیط (زیبرا) 
]BASE/RANGE[/]%105[ إلى ]%50[من 

.]BASE/RANGE[ أثناء ضبط ]ZEBRA1+2[ال یمكن تحدید •
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[عالمة اإلطار]

یتم عرض إطار بنسبة األبعاد المعینة على شاشة التسجیل. یتیح لك ذلك أثناء التسجیل رؤیة زاویة الرؤیة 
التي ستتحقق مع االقتطاع (القص) في مرحلة ما بعد المعالجة.

 ]   [ [ [عالمة اإلطار] حدد  [

]ON[.یعرض خطوط شبكة فیدیو على شاشة التسجیل

]OFF[—

]SET[

یضبط نسبة أبعاد خطوط شبكة الفیدیو.
:[نسبة أبعاد اإلطار]

]2.39:1[/]2.35:1[/]2.00:1[/]1.85:1[/]16:9[/]4:3[/]5:4[/]1:1[/]4:5[/
]9:16[

:[لون اإلطار]
یضبط لون خطوط شبكة الفیدیو.

یضبط معدل شفافیة خطوط شبكة الفیدیو الخارجیة.
:[قناع اإلطار]

]100%[/]75%[/]50%[/]25%[/]OFF[
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أشرطة اللون/نغمة االختبار

یتم عرض أشرطة اللون على شاشة التسجیل.
یتم خرج نغمة االختبار أثناء عرض أشرطة اللون .

]SMPTE[

]EBU[

]ARIB[

 ]   [ [ [أشرطة اللون] حدد  [
]SMPTE[/]EBU[/]ARIB[اإلعدادات: 

.إلنھاء العرض، اضغط على •



وظائف المساعدة الرئیسیة–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

381

ضبط نغمة االختبار
).]MUTE[ و]j20dB[ و]j18dB[ و]j12dB[ مستویات من نغمة االختبار للتحدید (4یوجد 

 لتحدید مستوى نغمة االختبار أو  أو قم بتدویر 1

سیتم تسجیل أشرطة اللون ونغمة االختبار على الفیدیو في حالة بدء تسجیل الفیدیو أثناء عرض أشرطة اللون.•
قد تختلف درجة اإلضاءة والتلوین اللذین یظھران على شاشة الكامیرا أو محدّد المنظر المزود بھا عن ما یظھر على •

جھاز آخر، كشاشة خارجیة.
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[معدل اإلطار المتغیر]

من خالل التسجیل باستخدام معدل إطارات یختلف عن معدل إطار التشغیل ، یمكنك تسجیل فیدیو حركة 
بطیئة وفیدیو حركة سریعة.

فیدیو الحركة البطیئة (التسجیل 
البطيء)

عیّن عددًا من اإلطارات أعلى من معدل إطارات التسجیل الخاص بـ 
.[جودة التسجیل]

 إطاًرا في الثانیة عند التعیین على 48على سبیل المثال: عند التسجیل بسرعة 
24.00p [جودة التسجیل].یتم تقلیل السرعة إلى النصف ،

فیدیو الحركة السریعة (التسجیل 
السریع)

عیّن عددًا من اإلطارات أقل من معدل إطارات التسجیل الخاص بـ 
.[جودة التسجیل]

 إطاًرا في الثانیة عند التعیین على 12على سبیل المثال: عند التسجیل بسرعة 
24.00p [جودة التسجیل].یتم مضاعفة السرعة ،
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].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]اضبط 2
]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤

.[معدل اإلطار المتغیر]حدد جودة التسجیل التي یمكنك من خاللھا استخدام التسجیل 3
≥ ]   [ [ [جودة التسجیل]  [
.[معدل اإلطار المتغیر متوفر] معھا بـ [معدل اإلطار المتغیر]یشار إلى العناصر التي یمكنك استخدام •
قائمة جودات التسجیل   ([معدل اإلطار المتغیر]جودات التسجیل التي یمكنك من خاللھا استخدام تسجیل •

)416:  التي تمكن تسجیل مقاطع الفیدیو الخاصة
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.[معدل اإلطار المتغیر]ضبط 4
]ON[  [معدل اإلطار المتغیر] ]   []   [ ≤
.]OFF[ و]ON[ للتبدیل بین 21أضغط على ≤

قم بتعیین معدل اإلطارات.5
. أو  لتحدید قیمة رقمیة، ثم أضغط على  أو  أو قم بتدویر ≤

نطاق إعدادات معدل اإلطارات المتاح
.[جودة التسجیل]یختلف معدل اإلطارات التي یمكنك تعیینك حسب إعدادات 

 إطاًرا في الثانیة.48، ال یمكن ضبط معدل إطارات یتجاوز 24.00p أو 23.98p على [جودة التسجیل]عند ضبط 1*
.]FULL[ على [مساحة صورة الفیدیو] إطار في الثانیة أو أعلى، سیتم ضبط 150عند ضبط معدل اإلطارات على 2*

معدل اإلطارات[جودة التسجیل]
1* إطار في الثانیة50 إطار في الثانیة إلى 4K)  4:3(2فیدیو متغیر 

 إطار في الثانیة60 إطار في الثانیة إلى 4K2/فیدیو C4Kفیدیو 

2* إطار في الثانیة180 إطار في الثانیة إلى FHD2فیدیو 
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)345:  [الترشیح]. ([معدل اإلطار المتغیر]یمكنك التصفیة إلظھار فقط جودات التسجیل حیث یمكن استخدام •
.[معدل اإلطار المتغیر]یوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم عند تسجیل الصور باستخدام •
.MFیتحول وضع البؤرة إلى •

.)MF(في حالة استخدام عدسة قابلة للتبدیل غیر مزودة بحلقة تركیز، ال یمكن ضبط التركیز بواسطة 
AFإذا ضغطت على [• ON.فقط قبل بدء التسجیل، فسیتم ضبط التركیز تلقائیًا [

)Fn  :471أزرار  . (]AF-ON[ المعین مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر –
لن یجري تسجیل الصوت أثناء التسجیل بمعدل إطار متغیر.•
 إطاًرا في الثانیة، فقد یحدث بعض التدھور في جودة التسجیل.60عند الضبط على معدل إطارات یتجاوز •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[معدل اإلطار المتغیر]یكون •

[إعدادات الفلتر]–
[قص المباشر]–



[انتقال التركیز]–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

386

[انتقال التركیز]

ینقل موضع التركیز بسالسة من الموضع الحالي إلى الموضع المسجل مسبقًا.

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.[انتقال التركیز]اختر 2
≥ ]   [ [ [انتقال التركیز]  [
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ضبط إعدادات التسجیل.3

[بدء]
ابدأ التسجیل.

[ضبط بؤرة تركیز]
یسجل موضع التركیز.

 MF. استخدم نفس اإلجراء مثل ]3[ أو ]2[ أو ]1[یتم عرض شاشة اإلعداد لموضع التركیز عند تحدید إما •
 لتسجیل موضع التركیز. أو ) للتحقق من التركیز، ثم اضغط MF  :167التسجیل باستخدام (

[سرعة انتقال التركیز]
یعمل ھذا اإلعداد على ضبط سرعة حركة التركیز.

 (بطیئة)]SL[ (سریعة) إلى ]SH[سرعة الحركة: •

[تسجیل انتقال التركیز]
یعمل ھذا اإلعداد على بدء نقل التركیز في حالة بدء التسجیل.

.[ضبط بؤرة تركیز]حدد الموضع المسجل بواسطة •

[انتظار انتقال التركیز]
یتیح ھذا اإلعداد تعیین وقت االنتظار قبل بدء نقل التركیز.

أغلق القائمة.4
. أو  ثم اضغط على [بدء]حدد ≤
یتم عرض شاشة التسجیل.≤
]. .DISPللعودة إلى شاشة اإلعداد، اضغط على زر [•
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ابدأ التسجیل.5
اضغط زر تسجیل الفیدیو.≤
، سیبدأ نقل التركیز عند بدء تسجیل الفیدیو.[تسجیل انتقال التركیز]إذا فعَّلت •

بدء نقل التركیز.6
. أو ، ثم اضغط على ]3[ أو ]2[ أو ]1[ الختیار 21اضغط على ≤
 ، یبدأ نقل التركیز بعد انقضاء الوقت المحدد.[انتظار انتقال التركیز]عند ضبط •

)A(موضع التركیز الحالي
)B(موضع التركیز المسجل

(A) (B)
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إنھاء نقل التركیز.7
].Qاضغط على [≤

أوقف التسجیل.8
اضغط زر تسجیل الفیدیو مرة أخرى.≤

احتفظ بالمسافة ذاتھا بین الكامیرا والھدف بعد ضبط موضع التركیز.•
تختلف سرعة تحریك التركیز بحسب العدسة المستخدمة.•
، ال یمكن التركیز على أي شيء آخر غیر موضع التركیز المسجل.[انتقال التركیز]أثناء استخدام •
سیؤدي القیام بأّيٍ من ھذه العملیات إلى إلغاء إعدادات موضع التركیز.•

استخدام مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا–
عملیة الزوم–
تبدیل وضع البؤرة–
تبدیل نمط التسجیل–
استبدال العدسة–

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[انتقال التركیز]یكون •
[معدل اإلطار المتغیر]–
[قص المباشر]–

.]AFC[ عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل ال تدعم وضع البؤرة [انتقال التركیز]ال یمكن استخدام •
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[قص المباشر]

من خالل اقتصاص جزء من الصورة من الصورة المعروضة في العرض الحي، من الممكن تسجیل فیدیو 
FHD.یتضمن الحركة االستعراضیة والزوم مع بقاء الكامیرا في وضع ثابت 

تدویر

تقریب

استخدام حامل ثالثي القوائم لتقلیل اھتزاز الكامیرا ألدنى حد.•
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].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.[صیغة ملف التسجیل]ضبط 2
]MP4[/]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤

 بھا.[قص المباشر]حدد جودة التسجیل التي یمكنك تسجیل فیدیو 3
≥ ]   [ [ [جودة التسجیل]  [
 بھا [قص المباشر]جودة التسجیل التي یمكنك تسجیل فیدیو •

)416:  قائمة جودات التسجیل التي تمكن تسجیل مقاطع الفیدیو الخاصة(
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اضبط الوقت للحركة االستعراضیة أو الزووم.4
]40SEC[/]20SEC[  [قص المباشر] ]   []   [ ≤
إذا قمت بتحدید جودة تسجیل حیث ال یتوفر تسجیل القص المباشر، فإن الكامیرا تنتقل إلى جودة تسجیل الفیدیو •

FHD.حیث یكون التسجیل ممكنًا 

اضبط إطار بدایة القص.5
. أو حدد النطاق المراد اقتصاصھ ثم اضغط ≤

)A(إطار بدایة القص

(A)
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اضبط إطار نھایة القص.6
. أو حدد النطاق المراد اقتصاصھ ثم اضغط ≤
.2إلعادة إعدادات موضع وحجم إطار البدایة وإطار النھایة ، اضغط •

)B(إطار نھایة القص

(B)
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بدء تسجیل القص المباشر.7
اضغط زر تسجیل الفیدیو.≤
عندما ینقضي وقت التشغیل المعین، ینتھي التسجیل تلقائیًا.•

إلنھاء التسجیل قبل اكتمالھ، اضغط على زر تسجیل الفیدیو مرة أخرى.

)C(وقت التسجیل المنقضي
)D(وقت التشغیل المعین

7s7s 20s20s

(C) (D)
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عملیات ضبط إطار القص

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

تحریك اإلطار.اللمس3421

/

التكبیر بالمباعدة بین 
األصابع/

التصغیر بالتقریب بین 
األصابع

تكبیر/تصغیر اإلطار بدرجات صغیرة.

تكبیر/تصغیر اإلطار.—

[أعد ضبط]] .DISPزر [
إطار البدایة: یعید موضع وحجم اإلطار إلى اإلعداد االفتراضي.

إطار النھایة: یلغي إعدادات موضع وحجم اإلطار.

یؤكد موضع اإلطار والحجم.[ضبط]

). (ال یمكن اكتشاف األجسام البشریة. ال یمكن تحدید الشخص ]AF[كشف اإلنسان ] (] إلى [AFینتقل [نمط •
للتركیز علیھ.)

 ]AF[تركیز متواصل یتم إجراء قیاسات درجة اإلضاءة والتركیز داخل إطار القص. لقفل نقطة التركیز، اضبط •
.]MF[، أو اضبط وضع البؤرة على ]OFF[على 

] (قیاس السطوع المتعدد). سیصبح [[نمط قیاس السطوع]•
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سجل التسجیل

V-Log L[  :396إعدادات [≤
V-LogL[  :398[مساعدة عرض ≤

]V-Log L[إعدادات 
 یتیح سجل التسجیل.]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]ضبط 

یمكن إنشاء صور منتھیة بتدرج لوني زاه من خالل معالجة ما بعد اإلنتاج.

]V-Log L[ حدد  [إسلوب الصورة] ]   []   [ 

]V-Log L[ عند ضبط ISOالحساسیة للضوء 
.]400[ المتاحة ISOسیصبح الحد األدنى للحساسیة للضوء 

).LUT) Look-Up Tableیتم تمكین معالجة ما بعد اإلنتاج عن طریق استخدام •
 من موقع الدعم التالي:LUTیمكنك تنزیل بیانات 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
(االنجلیزیة فقط)
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]V-Log L[التعرض للضوء في حالة ضبط 
". V-Log/V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0 مع "]V-Log L[تتوافق خصائص منحنى 

 18، یكون التعرض القیاسي للضوء عندما یكون اللون الرمادي مع نسبة انعكاس % ]V-Log L[عند الضبط على 
.IRE 42ھو تصویر % 

)A(:18  %نسبة االنعكاس
)B(:90  %نسبة االنعكاس

]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط 

".Stop 0 إلى "42IRE، فإن ھذه الكامیرا تحسب % Stopعندما یتم عرض درجة اإلضاءة بواسطة وحدات •

01890نسبة االنعكاس (%)

IRE(%) 7.34261

Stop—0.02.3

  10 bit code value 128433602

  12 bit code value 51217322408

-8-8 -7-7 -6-6 -5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 11 22 33 44 55 66 77 88
（Stop）（Stop）

00
6464

128128
192192
256256
320320

448448
512512
576576
640640
704704

384384

（10 bit code value）（10 bit code value）

768768
832832
896896
960960

10241024

(A)

(B)
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]V-LogL[مساعدة عرض 
، ستظھر شاشة التسجیل، كما تظھر الصور التي یجري ]V-Log L[ على [إسلوب الصورة]عند ضبط 

 یعني أنھ یمكنك عرض ]V-LogL[مساعدة عرض  على نحو معتم. استخدام HDMIإخراجھا عبر منفذ 
. HDMI المطبقة على الشاشة/محدّد المنظر وإخراجھا عبر LUTالصور باستخدام بیانات 

 ]   [ [ ]V-LogL[مساعدة عرض  حدد  [

":Stopیمكن التحقق من درجة اإلضاءة بواسطة وحدات "•
)375:  [القیاس النقطي لإلضاءة]   ([القیاس النقطي لإلضاءة] ]   [] [
)377:  [أسلوب مخطط (زیبرا)]   ([أسلوب مخطط (زیبرا)] ]   [] [

 من البطاقة.LUTیقرأ بیانات ]LUT[قراءة ملف 

]LUT[تحدید 
) ]Vlog_709[ المراد استخدامھا من بین (LUTیقوم باختیار بیانات 

 المسجلة.LUTالمسبقة الضبط وبیانات 

 على الشاشة/محدّد المنظر بالكامیرا.LUTیعرض الصورة مع تطبیق بیانات  (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض 

.HDMI على إخراج الصور عبر LUTیطبق بیانات ] LUT (HDMI)[مساعدة عرض  

 على شاشة التسجیل.]LUT[، یجري عرض LUTعند تطبیق بیانات •
.LUT ملفات بیانات 4یمكن تسجیل ما یصل إلى •
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LUTقراءة ملفات 

 فیھا في الكامیرا.LUTأدخل بطاقة التي تم حفظ بیانات 1
.]LUT[قراءة ملف اختر 2

/]1[فتحة البطاقة   [LUT قراءة ملف]   ]V-LogL[مساعدة عرض  ]   []   [ •
]2[فتحة البطاقة 

. أو  للقراءة ثم اضغط على LUT الختیار بیانات 34اضغط على 3
. أو  الختیار الموقع لتسجیل البیانات، ثم اضغط على 34اضغط على 4

عند اختیار العناصر المسجلة، سیتم الكتابة علیھا.•

 التالیة:LUTیمكن استخدام بیانات •
" ، الذي بتوافق مع المتطلبات المحددة في vlt.التنسیق "–

"VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0"
یختلف عدد األحرف التي یمكن استخدامھا في اسم الملف حسب نظام الملفات الخاص بالبطاقة.–

(استخدم األحرف األبجدیة الرقمیة السم الملف.)
FAT32 بطاقة)  SD/ SDHC( أحرف (باستثناء االمتداد).8: ما یصل إلى 
exFAT بطاقة)  SDXC( أحرف (باستثناء االمتداد).255: ما یصل إلى 

" في الدلیل الجذر للبطاقة (یتم فتح المجلد عند فتح البطاقة على جھاز vlt. في ملف بملحق "LUTاحفظ بیانات •
كمبیوتر).
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HLGمقاطع فیدیو 

Hybrid Log Gamma[  :401إعدادات [≤
HLG[  :404[مساعد عرض ≤

. یمكنك التسجیل في ضوء ساطع HLGتسجیل مقاطع الفیدیو باستخدام النطاق الدینامیكي الواسع لتنسیق 
للغایة حیث یمكن أن یحدث تعرض زائد للضوء أو في المناطق المظلمة حیث یمكن أن یحدث نقص 

التعرض للضوء، مع الحفاظ على األلوان الغنیة والرائعة التي یمكنك رؤیتھا بالعین المجردة.
 إلى األجھزة (أجھزة التلفزیون، HDMIیمكنك مشاھدة الفیدیو الذي تقوم بتسجیلھ عن طریق اإلخراج عبر 

، أو عرضھا مباشرة على أجھزة داعمة.HLGوما إلى ذلك) التي تدعم تنسیق 
•"HLG عبارة عن تنسیق فیدیو "HDR موحد یعمل على تحویل النطاق الدینامیكي لبیانات الصورة ذات اإلضاءة العالیة 

وتوسیعھ على جھاز مدعوم.
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]Hybrid Log Gamma[إعدادات 

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.[صیغة ملف التسجیل]ضبط 2
]MP4[/]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤
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.HLGحدد جودة التسجیل التي یمكنك من خاللھا تسجیل فیدیو 3
≥ ]   [ [ [جودة التسجیل]  [
. متاح]HLG[ كـ HLGیُشار إلى العناصر المتاحة للتسجیل باستخدام فیدیو •
قائمة جودات التسجیل التي تمكن تسجیل (  HLGجودات التسجیل التي یمكنك من خاللھا تسجیل فیدیو •

)416:  مقاطع الفیدیو الخاصة

.]Hybrid Log Gamma[ على [إسلوب الصورة]اضبط 4
]Hybrid Log Gamma[  [إسلوب الصورة] ]   []   [ ≤
] في شاشة التسجیل. بالضغط على [[إسلوب الصورة]یمكنك أیًضا عرض شاشة اإلعداد لـ ≤

±0
±0
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]Hybrid Log Gamma[ عند ضبط ISOالحساسیة للضوء 
.]400[ المتاحة ISOسیصبح الحد األدنى للحساسیة للضوء 

، یمكنك عرض فقط جودات التسجیل حیث یمكن استخدام تسجیل ]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]عند ضبط •
)345:  [الترشیح] . (HLGفیدیو 

.HLGال تدعم الشاشة ومحدّد المنظر الموجودین في ھذه الكامیرا عرض صور تنسیق •
)، یمكنك عرض [الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص] في القائمة ]HLG[مساعد عرض  في [الشاشة]باستخدام 

)HLG[  :404[مساعد عرض الصور المحولة للمشاھدة على الشاشة/ محدّد المنظر الخاصة بھذه الكامیرا. (
 ]HLG[مساعد عرض  في ]HDMI[. باستخدام HLG معتمة على األجھزة التي ال تدعم تنسیق HLGتبدو صور •

)، یمكنك تعیین طریقة التحویل للصور المعروضة للمشاھدة. [الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص]في القائمة 
)HLG[  :404[مساعد عرض (



HLGمقاطع فیدیو –. تسجیل مقاطع الفیدیو10

404

]HLG[مساعد عرض 
، یعرض ھذا الصور مع التدرج اللوني واإلضاءة المحولین على شاشة HLGعند تسجیل أو عرض فیدیو 

.HDMIالكامیرا/محدّد المنظر، أو یخرجھا عبر 

]HDMI[ أو [الشاشة]   ]HLG[مساعد عرض  ]   []   [ 

.]HDMI[یمكن فقط تعیینھ عند تحدید 1*

]AUTO[*1

 مع تطبیق تأثیر HDMIیتیح ھذا اإلعداد تحویل الصور قبل إخراجھا عبر منفذ 
]MODE2[ ویعمل إعداد التحویل ھذا فقط في حالة توصیل الكامیرا بجھاز ال یدعم .

HDR تنسیق) HLG.(

]MODE1[
یحول مع التركیز على المناطق الساطعة مثل السماء.

 على شاشة التسجیل.]MODE1[یجري عرض •

]MODE2[
یحول مع التركیز على إضاءة ھدف رئیسي.

 على شاشة التسجیل.]MODE2[یجري عرض •

]OFF[
یعرض دون تحویل التدرج اللوني واإلضاءة.

.HLG أكثر إعتاًما على األجھزة التي ال تدعم تنسیق HLGتبدو صور •
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التسجیل المتغیر

6K/4K)  4:3(  :406فیدیو متغیر ≤
407:  [عرض صورة متغیرة]≤

)) متوافقة مع تسجیل 6K/4K)  4:3  (فیدیو متغیر 6K-A/4K-Aیمكن لھذه الكامیرا تسجیل الفیدیو بدقة 
.4:3متغیر بنسبة أبعاد 

، یمكنك تحدید جودة التسجیل المناسبة للتسجیل المتغیر.16:9إلى جانب نسبة األبعاد العادیة للفیدیو 
)246:  إعدادات موازن الصورةمن الممكن أیًضا التبدیل إلى موازن صورة یناسب التسجیل المتغیر. (–

 حسب عدد البكسل، یمكنك فقط [جودة التسجیل]، من خالل تصفیة ]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]عند ضبط •
)345:  [الترشیح]عرض جودات التسجیل ذات الدقة ونسب األبعاد التي تتوافق مع الشروط. (
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)6K/4K)  4:3فیدیو متغیر 

.]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]اضبط 1
]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤

).6K/4K)  4:3حدد جودة التسجیل التي یمكنك من خاللھا تسجیل فیدیو متغیر 2
≥ ]   [ [ [جودة التسجیل]  [
.]ANAMOR[) كـ 6K/4K)  4:3یشار إلى العناصر المتاحة لتسجیل فیدیو متغیر •
قائمة جودات التسجیل التي ) (6K/4K)  4:3جودة التسجیل التي یمكنك من خاللھا تسجیل فیدیو متغیر •

)416:  تمكن تسجیل مقاطع الفیدیو الخاصة
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[عرض صورة متغیرة]

اعرض الصور بعد إزالة الضغط والتي تتناسب مع تكبیر العدسة المتغیرة في ھذه الكامیرا.
، یمكن أیًضا تركیب إطار زاویة العرض على الشاشة عند القص بعد تحریر إزالة [عالمة اإلطار]باستخدام 
الضغط. 

].اضبط قرص تحدید النمط على [1
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.[عرض صورة متغیرة]ضبط 2
≥  [ [عرض صورة متغیرة] ]   [ [

]) []2.0k[(

]) []1.8k[(

]) []1.5k[(

]) []1.33k[(

]) []1.30k[(

]OFF[

قم بإعداد اإلعدادات لتناسب تكبیر العدسة المتغیرة التي تستخدمھا.•
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.[عالمة اإلطار]ضبط 3
)  [عالمة اإلطار] ]   []   [ ≤ 379:  [عالمة اإلطار] )

.HDMIال یتم إزالة الضغط عن الصور المخرجة عبر •
ال تتوافق ھذه الكامیرا مع تحریر إزالة الضغط للفیدیو المسجل بواسطة التسجیل المتغیر. استخدم برنامج متوافق.•
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[المسح المتزامن]

اضبط سرعة االلتقاط بدقة للحد من االرتعاش والخطوط األفقیة.
یتم حفظ سرعة االلتقاط المحددة في المسح المتزامن بشكل منفصل عن سرعة االلتقاط المستخدمة للتسجیل 

العادي.
في شاشة إعداد المسح المتزامن، یمكنك استدعاء سرعة االلتقاط الحالیة للتسجیل العادي وتعدیلھا.

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.]M[ أو ]S[اضبط نمط التعرض للضوء على 2
]S[/]M[  [وضع تعریض ضوئي] ]   []   [ ≤
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.[المسح المتزامن]ضبط 3
]ON[  [المسح المتزامن] ]   []   [ ≤

اضبط سرعة االلتقاط.4
. أو  لتحدید قیمة رقمیة، ثم أضغط على  أو  أو قم بتدویر ≤
]. .DISPیمكنك استدعاء سرعة االلتقاط الحالیة للتسجیل العادي عن طریق الضغط على [•
عدِّل سرعة االلتقاط أثناء النظر إلى الشاشة؛ بحیث یمكن الحد من االرتعاش والخطوط األفقیة.•

، یصبح نطاق سرعة االلتقاط المتاح أضیق.]ON[ على [المسح المتزامن]عندما تضبط •

6161
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[تسجیل متتابع (فیدیو)]

حتى عندما یشغل التسجیل المساحة الخالیة على البطاقة، تواصل الكامیرا التسجیل بحذف األجزاء األقدم 
من البیانات المسجلة.

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

.]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]اضبط 2
]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤
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.[تسجیل متتابع (فیدیو)]ضبط 3
]ON[  [تسجیل متتابع (فیدیو)] ]   []   [ ≤
] على شاشة التسجیل.یجري عرض [•
عندما یمأل التسجیل البطاقة، یبدأ التسجیل المتتابع ولن یتم عرض وقت تسجیل الفیدیو.•

تأكد من عدم إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء التسجیل.•
ال یمكن بدء التسجیل المتتابع في حالة عدم وجود مساحة خالیة كافیة على البطاقة.•
 ساعة، یستمر التسجیل مع حذف البیانات بالترتیب من النقطة التي بدأ التسجیل 12عندما یتجاوز وقت التسجیل •

فیھا.
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[تسجیل متتابع (فیدیو)]یكون •

 میجابت في الثانیة400 مع معدل بت [جودة التسجیل]–
[معدل اإلطار المتغیر]–
[قص المباشر]–
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[تسجیل الملف المجزأ]

لتجنب فقد الفیدیو بسبب االنقطاع غیر المتوقع لمزود الطاقة، یتم تقسیم الفیدیو المسجل كل دقیقة أثناء 
.MOVتسجیل فیدیو 

یتم حفظ مقاطع الفیدیو المقسمة كصورة مجموعة واحدة.•

.]MOV[ على [صیغة ملف التسجیل]اضبط 1
]MOV[  [صیغة ملف التسجیل] ]   []   [ ≤

.[تسجیل الملف المجزأ]ضبط 2
/]10MIN[/.]5MIN[.  [تسجیل الملف المجزأ] ]   []   [ ≤

]3MIN. [/.]1MIN[



[تسجیل الملف المجزأ]–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

415

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة:[تسجیل الملف المجزأ]یكون •
[تسجیل متتابع (فیدیو)]–
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قائمة جودات التسجیل التي تمكن تسجیل مقاطع الفیدیو الخاصة

[معدل اإلطار المتغیر] جودات التسجیل التي تمكن من استخدام :

[قص المباشر] جودات التسجیل التي تمكن من استخدام :

HLG جودات التسجیل التي یمكنك من خاللھا تسجیل فیدیو :

4:3 جودات التسجیل للتسجیل المتغیر بنسبة أبعاد :

VFR

Live Crop

HLG
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]MP4[: [صیغة ملف التسجیل]
]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

[جودة التسجیل]

]4K/10bit/100M/60p[
]4K/8bit/100M/30p[
]4K/10bit/72M/30p[
]4K/8bit/100M/24p[
]4K/10bit/72M/24p[
]FHD/8bit/28M/60p[
]FHD/8bit/24M/24p[
]FHD/8bit/20M/30p[

[جودة التسجیل]

]4K/10bit/100M/50p[
]4K/8bit/100M/25p[
]4K/10bit/72M/25p[
]FHD/8bit/28M/50p[
]FHD/8bit/20M/25p[

Live CropHLG

Live CropHLG



قائمة جودات التسجیل التي تمكن تسجیل مقاطع الفیدیو الخاصة–. تسجیل مقاطع الفیدیو10

418

]MOV[: [صیغة ملف التسجیل]
]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

[جودة التسجیل]

]6K-A/30p/420/10-L[
]6K-A/24p/420/10-L[
]4K-A/60p/420/8-L[
]4K-A/30p/422/10-I[
]4K-A/30p/422/10-L[
]4K-A/30p/420/8-L[
]4K-A/24p/422/10-I[
]4K-A/24p/422/10-L[
]4K-A/24p/420/8-L[
]C4K/60p/420/10-L[
]C4K/60p/420/8-L[
]C4K/30p/422/10-I[
]C4K/30p/422/10-L[
]C4K/30p/420/8-L[
]C4K/24p/422/10-I[
]C4K/24p/422/10-L[
]C4K/24p/420/8-L[
]4K/60p/420/10-L[
]4K/60p/420/8-L[
]4K/30p/422/10-I[
]4K/30p/422/10-L[
]4K/30p/420/8-L[
]4K/24p/422/10-I[
]4K/24p/422/10-L[
]4K/24p/420/8-L[

VFRLive CropHLG
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]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

]FHD/60p/422/10-I[
]FHD/60p/422/10-L[
]FHD/60p/420/8-L[
]FHD/30p/422/10-I[
]FHD/30p/422/10-L[
]FHD/30p/420/8-L[
]FHD/24p/422/10-I[
]FHD/24p/422/10-L[
]FHD/24p/420/8-L[

[جودة التسجیل]

]6K-A/25p/420/10-L[
]4K-A/50p/420/10-L[
]4K-A/50p/420/8-L[
]4K-A/25p/422/10-I[
]4K-A/25p/422/10-L[
]4K-A/25p/420/8-L[
]C4K/50p/420/10-L[
]C4K/50p/420/8-L[
]C4K/25p/422/10-I[
]C4K/25p/422/10-L[
]C4K/25p/420/8-L[
]4K/50p/420/10-L[
]4K/50p/420/8-L[
]4K/25p/422/10-I[
]4K/25p/422/10-L[
]4K/25p/420/8-L[

VFRLive CropHLG
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]24.00Hz (CINEMA)[: [تردد النظام]

]FHD/50p/422/10-I[
]FHD/50p/422/10-L[
]FHD/50p/420/8-L[
]FHD/25p/422/10-I[
]FHD/25p/422/10-L[
]FHD/25p/420/8-L[

[جودة التسجیل]

]6K-A/24p/420/10-L[
]4K-A/24p/422/10-I[
]4K-A/24p/422/10-L[
]4K-A/24p/420/8-L[
]C4K/24p/422/10-I[
]C4K/24p/422/10-L[
]C4K/24p/420/8-L[
]4K/24p/422/10-I[
]4K/24p/422/10-L[
]4K/24p/420/8-L[
]FHD/24p/422/10-I[
]FHD/24p/422/10-L[
]FHD/24p/420/8-L[

VFRLive CropHLG
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. التوصیالت مع األجھزة الخارجیة (فیدیو)11

HDMI(  :422 (خرج HDMIأجھزة ≤
429:   (الدقة/معدل اإلطارات)HDMIجودة الصورة لخرج ≤
HDMI  :432إعدادات خرج ≤
436:  المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)≤
439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون ≤
441:  سماعات الرأس≤
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)HDMI (خرج HDMIأجھزة 

424:  تركیب حامل الكابل≤
HDMI  :427إخراج الصور عبر ≤

.HDMIیمكنك التسجیل أثناء إخراج صور الكامیرا إلى شاشة خارجیة أو مسجل خارجي متصل بكابل 
 بین أثناء التسجیل وأثناء العرض.HDMIیختلف التحكم في خرج •

)HDMI[  :590[توصیل  أثناء التشغیل (HDMIإلعدادات خرج 

بدء االستخدام:
قم بإیقاف تشغیل الكامیرا والشاشة الخارجیة/المسجل الخارجي.•
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ل الكامیرا بشاشة خارجیة أو مسجل خارجي عن طریق كابل 1  المتوفر HDMIوّصِ
تجاریًا.

)A(] مقبسHDMI النوع) [A(
)B(الشاشة الخارجیة
)C(المسجل الخارجي

تحقق من اتجاه أطراف التوصیل، ثم أدخلھ/أخرجھ بشكل مستقیم بالقابس.•
(اإلدخال بزاویة یمكن أن یؤدي إلى تشوه طرف التوصیل ویؤدي إلى حدوث خلل.)

ال تقم بتوصیل الكابل بأطراف توصیل غیر صحیحة. فقد یؤدي ذلك إلى خلل وظیفي.•

.HDMI فائق السرعة" یحمل شعار HDMIاستخدم "كابل •
.HDMIلن تعمل الكابالت غیر المتوافقة مع معاییر 

م)1.5، بطول یصل إلى A– النوع A فائق السرعة" (قابس من النوع HDMI"كابل 

(A)

(B)

(C)
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تركیب حامل الكابل
استخدام حامل الكابل الملحق یمنع انفصال الكابل وتلف أطراف التوصیل.

ضع الكامیرا على سطح ثابت قبل إلجراء ھذه المھمة.•

HDMIمثال: التركیب بكابل 

).2)، اضغط على جزء المشبك بحامل الكابل إلزالتھ (1 ((A)أثناء الضغط على 1

ب حامل الكابل بالقاعدة المثبتة بالكامیرا على 2 بعد وضع الكامیرا على سطح ثابت، رّكِ
)، ثم أحكم تركیب حامل الكابل عن طریق تدویر المسامیر الملولبة 3نحو غیر محكم (

).5)، (4في اتجاه األسھم (

(A)
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).6 بجزء المشبك (HDMIثبِّت كابل 3

).7اضغط على جزء المشبك لتركیبھ بحامل الكابل (4

ل كابل 5 ).HDMI)  [8 بمقبس [HDMIوّصِ
 في الوقت نفسھ في حالة تثبیت حامل USB وكابل توصیل HDMIبإمكانك أیًضا توصیل كابل •

الكابل.

)B ( سم10دع الكابل مرخیا؛ بحیث ال یقل طولھ عن.

(B)
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إزالة حامل الكابل
إلزالة حامل الكابل، اتبع الخطوات الموضحة للتركیب ذاتھا ولكن بترتیب معكوس.

 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت توصیل •
 أو أقل.مم6 بقطر سمكھ HDMIیوصى باستخدام كابل •
 ذات أشكال معینة.HDMIقد یتعذر تركیب كابالت •
احتفظ بحامل الكابل بعیدًا عن متناول األطفال تجنبًا لخطر ابتالعھ.•
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HDMIإخراج الصور عبر 
 اعتمادًا على نمط التسجیل.HDMIیختلف إخراج الصور عبر 

]نمط [
 [فیدیو] في القائمة [جودة التسجیل]تتوافق نسبة األبعاد والدقة ومعدل إطارات اإلخراج مع إعدادات 

). بمكن تحویل الدقة ومعدل اإلطارات لألدنى لإلخراج وفقا للتطبیق.[صیغة الصورة](
 كما ھو موضح أدناه.4:2:2 إلى YUV وقیمة البت مع تغییر YUVیتم إخراج 

الدقة، معدل اإلطارات
الدقة ومعدل إطارات الخرج وفقًا لمجموعات القائمة التالیة:•

).[صیغة الصورة] ([فیدیو] في القائمة [جودة التسجیل]–
).[إدخال/إخراج] ([مخصص] في القائمة ]HDMI[إخراج التسجیل  في [تحویل سفلي]–

.FHD أو 4K) بدقة 6K/4K)  4:3یتم إخراج الفیدیو المتغیر •
)HDMI  :430جودة الصورة عند اإلخراج عبر للحصول على تفاصیل (•

HDMIخرج التسجیل إلى البطاقة
بت10،  4:2:2بت10،  4:2:2

بت10،  4:2:2بت10،  4:2:0

بت8،  4:2:2بت8،  4:2:0

، تتم إضافة أشرطة إلى یسار ویمین الصورة لإلخراج.4:3 [جودة التسجیل]عند الضبط على •
 بت.10 بت إذا قمت باإلخراج إلى أجھزة ال تدعم 8قد یكون اإلخراج على •
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]iA[/]P[/]A[/]S[/]M[نمط 
] أثناء تسجیل الفیدیو .الخرج ھو بنفس نمط [•
).[جودة الصورة] ([صورة] في القائمة [نسبة األبعاد]أثناء وضع االستعداد للتسجیل، یتم اإلخراج وفقًا لإلعداد •

، تتم إضافة أشرطة إلى یسار ویمین الصورة لإلخراج.16:9 على خالف [نسبة األبعاد]عند تعیین –
 وإخراج قیمة البت مع الجھاز المتصل.YUVتتطابق الدقة ومعدل اإلطار و –

HDMIمالحظة بخصوص خرج 
وقد یستغرق تغییر طریقة اإلخراج بعض الوقت.•
 أثناء التسجیل، قد تُعرض الصورة بتأخر زمني.HDMIعندما تستخدم خرج •
.HDMI، وأصوات الغالق اإللكتروني أثناء خرج AFیتم كتم أصوات الصفارة ، وصفارة •
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 •
 أثناء استخدام الوظائف التالیة:HDMIال یوجد خرج عبر •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
]، وقد یتوقف التسجیل، وقد تصبح بعض الوظائف غیر متاحة إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا، فقد یتم عرض [•

مؤقتًا. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.
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 (الدقة/معدل اإلطارات)HDMIجودة الصورة لخرج 

429:  اإلعدادات للتحویل لألدنى≤

اإلعدادات للتحویل لألدنى
]. في نمط [HDMIقم بإعدادات التحویل ألسفل للدقة ومعدل اإلطارات لخرج 

[تحویل سفلي] حدد   ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 

]AUTO[.یقوم بالخرج عن طریق التحویل لألدنى لمطابقة الجھاز المتصل

]4K/30p[) ]4K/25p[(
 ومعدل اإلطارات إلى 4Kیقوم بالخرج عن طریق التحویل لألدنى للدقة إلى 

29.97p 25.00 أوp.

]1080p[ یقوم بتحویل لألدنى للدقة إلىFHD)  1080.والخرج كتصاعدي ،(

]1080i[ یقوم بتحویل لألدنى للدقة إلىFHD)  1080.والخرج كمتشابك ،(

]OFF[ [جودة التسجیل]یقوم بالخرج بالدقة ومعدل إطارات التسجیل في.

.[تردد النظام]تختلف العناصر التي یمكنك تحدیدھا حسب إعدادات •
.FHD أو 4K) بدقة 6K/4K)  4:3یتم إخراج الفیدیو المتغیر •
 وقتًا أطول من المعتاد للتركیز، وقد یتدھور أداء تتبع التركیز AFفي حالة التحویل إلى األدنى، قد یستغرق •

المتواصل.
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HDMIجودة الصورة عند اإلخراج عبر 
.[تحویل سفلي] و[جودة التسجیل]یكون اإلخراج بدقة ومعدل إطارات وفقا لمجموعة إعدادات 

، فإن اإلخراج یطابق الجھاز المتصل.]AUTO[ على [تحویل سفلي]عندما یتم ضبط •
 عندما یؤدي ضبط التولیف إلى [—] في الجداول أدناه.HDMIال یوجد خرج •

]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

، إذا كان الجھاز المتصل غیر متوافق.1080/59.94pیكون الخرج بمعدل 1*

[تحویل سفلي]

.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 

4K-A/59.94p
4K/59.94p

6K-A/29.97p
4K-A/29.97p
4K/29.97p

6K-A/23.98p
4K-A/23.98p
4K/23.98p

]4K/30p[4K/29.97p4K/29.97p—

]1080p[1080/59.94p1080/29.97p *11080/23.98p

]1080i[1080/59.94i1080/59.94i—

]OFF[4K/59.94p4K/29.97p4K/23.98p

[تحویل سفلي]
.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 

C4K/59.94pC4K/29.97pC4K/23.98p
]4K/30p[4K/29.97p4K/29.97p—

]1080p[1080/59.94p1080/29.97p *11080/23.98p

]1080i[1080/59.94i1080/59.94i—

]OFF[C4K/59.94pC4K/29.97pC4K/23.98p

[تحویل سفلي]
.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 

1080/59.94p1080/29.97p1080/23.98p
]4K/30p[———

]1080p[1080/59.94p1080/29.97p *11080/23.98p

]1080i[1080/59.94i1080/59.94i—

]OFF[1080/59.94p1080/29.97p1080/23.98p
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]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

، إذا كان الجھاز المتصل غیر متوافق.1080/50.00pیكون الخرج بمعدل 2*

]24.00Hz (CINEMA)[: [تردد النظام]

[تحویل سفلي]

.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 

4K-A/50.00p
4K/50.00p

6K-A/25.00p
4K-A/25.00p
4K/25.00p

C4K/50.00pC4K/25.00p

]4K/25p[4K/25.00p4K/25.00p4K/25.00p4K/25.00p

]1080p[1080/50.00p1080/25.00p *21080/50.00p1080/25.00p *2

]1080i[1080/50.00i1080/50.00i1080/50.00i1080/50.00i

]OFF[4K/50.00p4K/25.00pC4K/50.00pC4K/25.00p

[تحویل سفلي]
.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 

1080/50.00p1080/25.00p
]4K/25p[——

]1080p[1080/50.00p1080/25.00p *2

]1080i[1080/50.00i1080/50.00i

]OFF[1080/50.00p1080/25.00p

[تحویل سفلي]

.[جودة التسجیل]الدقة ومعدل إطارات التسجیل في 
6K-A/24.00p
4K-A/24.00p
4K/24.00p

C4K/24.00p1080/24.00p

]1080p[1080/24.00p1080/24.00p1080/24.00p

]OFF[4K/24.00pC4K/24.00p1080/24.00p



HDMIإعدادات خرج –. التوصیالت مع األجھزة الخارجیة (فیدیو)11

432

HDMIإعدادات خرج 

HDMI  :432إخراج عرض معلومات الكامیرا عبر ≤
433:  إخراج معلومات التحكم إلى مسجل خارجي≤
HDMI  :434إخراج الصوت الذي جرى تحویلھ لألدنى عبر جھاز ≤
HDMI  :434إخراج الصوت عبر ≤
HDMI  :435 عبر MFإخراج الشاشة المكبرة لمساعدة ≤

HDMIإخراج عرض معلومات الكامیرا عبر 
.HDMIإخراج عرض معلومات الكامیرا إلى جھاز خارجي متصل بواسطة 

[عرض معلومات] حدد   ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 
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إخراج معلومات التحكم إلى مسجل خارجي
.HDMIتسجیل معلومات بدء وإیقاف التحكم في التسجیل یتم إخراجھا إلى مسجل خارجي متصل بواسطة 

   ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 
]HDMI[التحكم في تسجیل حدد 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

]. في نمط []ON[ على ]HDMI[مخرج رمز الوقت ل  في حالة ضبط ]HDMI[التحكم في تسجیل یمكن ضبط •
فعند الضغط على زر تسجیل الفیدیو أو زر الغالق، یجري إخراج معلومات التحكم، حتى في حالة عدم إمكانیة تسجیل •

الفیدیو (كما في حالة عدم وجود بطاقة داخل الكامیرا).
یمكن التحكم في األجھزة الخارجیة المتوافقة فقط.•
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HDMIإخراج الصوت الذي جرى تحویلھ لألدنى عبر جھاز 
اختیاري) مثبتًا، یجري تحویل الصوت إلى : XLR) DMW-XLR1عندما یكون مھایئ المیكروفون 

 المتصل قبل إصداره.HDMIتنسیق أدنى مناسب لجھاز 

   ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 
[تحویل انخفاض الصوت]حدد 

HDMIإخراج الصوت عبر 
.HDMIإخراج الصوت إلى جھاز خارجي متصل بواسطة 

  ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 
](HDMI)[إخراج الصوت حدد 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

]AUTO[.تم تحویل اإلخراج لألدنى لمطابقة الجھاز المتصل

]OFF[ ضبط محول میكروفون اإلخراج حسب اإلعدادات في]XLR[.
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HDMI عبر MFإخراج الشاشة المكبرة لمساعدة 
.HDMI المكبرة إلى الجھاز الخارجي المتصل عبر MFیتم إخراج شاشة مساعدة 

   ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   []   [ 
]MF مساعد HDMI[إخراج حدد 

]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

 المكبرة، ال یتم إخراج عرض MF وعرض شاشة مساعدة ]OFF[ على ]MF مساعد HDMI[إخراج عند ضبط •
.HDMIمعلومات الكامیرا عبر 
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المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)

اختیاري) أو میكروفون استریو : DMW-MS2باستخدام میكروفون استریو ذو التقاط اتجاھي (
)VW-VMS10 :.اختیاري)، یمكنك تسجیل أصوات بجودة أعلى مقارنةً بالمیكروفون الداخلي
قد ال تتوفر بعض الملحقات االختیاریة في بعض البلدان.•

].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [1

وّصل الكامیرا بالمیكروفون الخارجي.2
في حالة تركیب المیكروفون الخارجي على منصة التوصیل بالكامیرا، قم بإزالة غطاء منصة التوصیل. •

)305:  إزالة غطاء منصة التوصیل(

)A(منصة التوصیل
)B(] مقبسMIC[

م أو أكثر.3ال تستخدم كابالت میكروفون استریو یبلغ طولھا •

(A)

(B)
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اختیاري): DMW-MS2ضبط نطاق التقاط الصوت (
اختیاري)، یمكنك ضبط نطاق التقاط : DMW-MS2عند استخدام میكروفون استریو ذو التقاط اتجاھي (

المیكروفون للصوت.

.[میكروفون خاص]اختر 1
• ]   [ [ [میكروفون خاص]  [

]STEREO[
یلتقط الصوت على مساحة واسعة.

]LENS AUTO[
یلتقط الصوت من نطاق یتعین تلقائیًا بواسطة زاویة رؤیة العدسة.

]SHOTGUN[
یساعد على منع التقاط ضوضاء الخلفیة وتسجیل الصوت من اتجاه معین.

]S.SHOTGUN[
.]SHOTGUN[یضیق نطاق التقاط الصوت أكثر من بواسطة 

]MANUAL[
یضبط نطاق التقاط الصوت یدویًا.

)]MANUAL[(في حالة اختیار 2
. أو  لتعدیل نطاق التقاط الصوت، ثم اضغط على 21اضغط على 

:Fn في زر ]MANUAL[یمكنك تسجیل إعداد نطاق التقاط الصوت •
 [ضبط اتجاھیة المیكروفون الخاص]  [التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   [] [
)Fn  :471أزرار  (
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تقلیل صوت الریاح
یحد من التشویش الناجم عن الریاح عند توصیل میكروفون خارجي.

 ]   [ [ [قطع صوت الریاح] حدد  [
]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[/]OFF[اإلعدادات: 

] على الشاشة.أثناء توصیل المیكروفون الخارجي، یتم عرض أیقونة [•
، ویُعرض ]ON[ تلقائیًا على [عرض مستوى تسجیل الصوت]عندما یتم توصیل میكروفون خارجي، یُضبَط •

مستوى التسجیل على الشاشة.
عند تركیب میكروفون خارجي، ال تقم بحمل الكامیرا عن طریق حمل المیكروفون الخارجي. قد ینفصل.•
، استخدم البطاریة.ACإذا تم تسجیل أصوات عند استخدام وصلة التیار المتردد •
 إلى تغییر جودة الصوت المعتادة.[قطع صوت الریاح]قد یؤدي إعداد •
للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل للمیكروفون الخارجي.•
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 (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون 

اختیاري) بالكامیرا، یتسنى لك استخدام میكروفون : XLR) DMW-XLR1بتركیب مھایئ میكروفون 
XLR.متوافر تجاریًا إلتاحة تسجیل صوت عالي الدقة/استریو فائق الجودة 

)A(منصة التوصیل
)B( میكروفونXLRمتوافر تجاریًا 

بدء االستخدام:
)305:  إزالة غطاء منصة التوصیلأوقف تشغیل الكامیرا، ثم قم بفك غطاء منصة التوصیل. (•

 بمنصة التوصیل السریع.XLRقم بتركیب مھایئ میكروفون 1

].ONاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف بالكامیرا على [2

(A)

(B)
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.]XLR[ضبط محول میكروفون اختر 3
≥ ]   [ [ ]XLR[ضبط محول میكروفون   [

]96kHz/24bit[
 بت.24 كیلو ھرتز/96یسجل صوت عالي الدقة عند 

.]MOV[ متاًحا فقط في حالة ضبطھ على [صیغة ملف التسجیل]یكون إعداد •

]48kHz/24bit[
 بت.24 كیلو ھرتز/48یسجل صوت عالي الجودة عند 

.]MOV[ متاًحا فقط في حالة ضبطھ على [صیغة ملف التسجیل]یكون إعداد •

]48kHz/16bit[
 بت.16 كیلو ھرتز/48یسجل صوت جودة قیاسیة عند 

]OFF[
یسجل الصوت باستخدام المیكروفون الداخلي بالكامیرا.

] على الشاشة.، یتم عرض أیقونة [XLRأثناء توصیل مھایئ میكروفون •
، یتم تثبیت اإلعدادات التالیة:]OFF[ مضبوطًا على خالف ]XLR[ضبط محول میكروفون عندما یكون •

]OFF[: [محدد مستوى تسجیل الصوت]–
]OFF[: [إلغاء ضجیج الریاح]–
]REC SOUND[: [إخراج الصوت]–

 عندما یكون [تعدیل مستوى تسجیل الصوت] و[مستوى تضخیم تسجیل الصوت]ال یمكن استخدام •
.]OFF[ مضبوطًا على خالف ]XLR[ضبط محول میكروفون 

، ویُعرض ]ON[ تلقائیًا على [عرض مستوى تسجیل الصوت] مركبًا، یُضبَط XLRعندما یكون مھایئ میكروفون •
مستوى التسجیل على الشاشة.

. قد ینفصل.XLR، ال تحمل الكامیرا عن طریق اإلمساك بمھایئ میكروفون XLRعند تركیب مھایئ میكروفون •
، استخدم البطاریة.ACإذا تم تسجیل أصوات عند استخدام وصلة التیار المتردد •
.XLRللحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل لمھایئ میكروفون •
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سماعات الرأس

یمكنك تسجیل مقاطع الفیدیو أثناء مراقبة صوتھا عن طریق توصیل سماعات الرأس المتوفرة تجاریًا 
بالكامیرا.

)A(مقبس سماعة الرأس

م أو أكثر.3ال تستخدم كابالت سماعات رأس یبلغ طولھا •
 وأصوات الغالق اإللكتروني.AFفي حالة توصیل سماعات رأس، یجري كتم أصوت التنبیھ وصوت تنبیھ •

(A)
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تغییر طریقة إخراج الصوت
 ]   [ [ [إخراج الصوت] حدد  [

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس
.قم بتوصیل سماعة الرأس ثم أدر 

: یخفض الصوت.
: یرفع الصوت.

] على شاشة العرض.]/[یمكنك أیًضا ضبط مستوى الصوت بلمس [•

لضبط مستوى الصوت باستخدام القائمة:
.[حجم صوت سماعة الرأس]اختر 1

• ]   [ [ [حجم صوت سماعة الرأس]  [
. أو  لتعدیل مستوى صوت سماعة الرأس، ثم اضغط على 34اضغط على 2

.]LEVEL15[ إلى ]0[یمكن تعدیلھ في نطاق من •

]REALTIME[
الصوت دون تأخر زمني.

قد یختلف عن الصوت المسجل في مقاطع الفیدیو.

]REC SOUND[
الصوت الذي سیتم تسجیلھ في مقاطع الفیدیو.
قد یتأخر الصوت الناتج عن الصوت الفعلي.

 في الحاالت التالیة.]REC SOUND[یتم ضبط اإلعداد على •
HDMIخالل إخراج الصوت عبر –
 أو ]S.SHOTGUN[ أو ]SHOTGUN[ أو ]LENS AUTO[ على [میكروفون خاص]عند ضبط –

]MANUAL[
اختیاري): XLR) DMW-XLR1عند استخدام مھایئ میكروفون –
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. عرض الصور وتحریرھا12

444:  عرض الصور≤
446:  عرض مقاطع الفیدیو≤
450:  تغییر نمط العرض≤
456:  صور المجموعة≤
458:  حذف الصور≤
RAW[  :460[المعالجة ≤
467:  [تقسیم الفیدیو]≤

یشرح ھذا الفصل كیفیة عرض الصور ومقاطع الفیدیو وحذفھا.
 [تقسیم الفیدیو]) وRAW[  :460[المعالجة  (]RAW[المعالجة كما یوضح أیضاً التحریر باستخدام 

).467:  [تقسیم الفیدیو](

الصور التي تم تسجیلھا على أجھزة أخرى غیر ھذه الكامیرا قد ال یتم عرضھا أو تحریرھا بشكل صحیح على ھذه •
الكامیرا.

)597:  قائمة [عرض] ([تقسیم الفیدیو] و]RAW[المعالجة  بخالف [عرض]لقوائم •
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عرض الصور

اعرض شاشة العرض.1
].اضغط على [≤

اختیار صورة.2
.21حدد الصور بالضغط على ≤
.21یمكنك التنقل بشكل متواصل خالل الصور بالضغط مع االستمرار على ≤
. أو یمكنك التحدید أیًضا بتدویر ≤
یمكنك أیًضا التنقل خالل الصور عن طریق سحب الشاشة أفقیًا. یمكنك التنقل باستمرار عبر ≤

الصور، من خالل ترك إصبعك یلمس الحافة الیسرى أو الیمنى من الشاشة بعد السحب لتغییر 
الصورة.

)A(فتحة البطاقة

(A)
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إیقاف العرض.3
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
].یمكنك أیقاف العرض أیًضا بالضغط على [≤

تبدیل البطاقة للعرض
] أثناء العرض.یمكنك تبدیل البطاقة المعروضة عن طریق الضغط على [

) Fn  :471أزرار  . ([تغییر فتحة البطاقة] المعین مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر •

].اضغط على [1

. أو ، ثم اضغط على ]2[فتحة البطاقة  أو ]1[فتحة البطاقة  الختیار 34اضغط على 2
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عرض مقاطع الفیدیو

449:  استخراج صورة≤

اعرض شاشة العرض.1
].اضغط على [≤

حدد مقطع الفیدیو.2
)444:  عرض الصورللحصول على معلومات حول كیفیة تحدید صور (•
] لإلشارة إلى فیدیو.وتُعرض أیقونة الفیدیو [•
یعرض وقت تسجیل الفیدیو على الشاشة.•

)A(وقت تسجیل الفیدیو

(A)
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قم بتشغیل مقطع الفیدیو.3
.3اضغط على ≤
] في وسط الشاشة.یمكنك أیًضا بدء العرض بلمس [≤

)B(وقت العرض المنقضي
)C(شریط العرض

إیقاف العرض.4
.4اضغط على ≤

(B) (C)
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العملیات أثناء عرض الفیدیو

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

یشغل/یوقف مؤقتًا./3

یوقف.—4

2—

یقوم بعرض الترجیع السریع.
 مرة أخرى ، تزداد سرعة الترجیع 2إذا قمت بالضغط على •

السریع.

یقوم بالترجیع إطار تلو اآلخر (أثناء التوقف المؤقت)

1—
یقوم بعرض التقدیم السریع.

 مرة أخرى ، تزداد سرعة التقدیم السریع.1إذا قمت بالضغط على •

یقوم بالتقدیم إطار تلو اآلخر (أثناء التوقف المؤقت)

تحدید اإلطار للعرض.—

)449:  استخراج صورةیستخرج صورة (أثناء التوقف المؤقت). (/

یخفض الصوت.

یرفع الصوت.

.MOV وMP4یمكن للكامیرا تشغیل مقاطع الفیدیو بتنسیقات •
 الذي یختلف عن اإلعداد الحالي.[تردد النظام]ال یمكن عرض الفیدیو المسجل بواسطة إعداد •
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استخراج صورة
.JPEGاستخراج إطار واحد من الفیدیو واحفظھ كصورة 

إیقاف العرض مؤقتًا في الموضع الذي ترغب في استخراج صورة منھ.1
.3اضغط على ≤
 (الترجیع إطار تلو اآلخر أو التقدیم إطار تلو اآلخر).21لضبط الموضع بشكل جید ، اضغط •

حفظ الصورة.2
. أو اضغط على ≤
.[حفظ]یمكنك أیًضا حفظ الصورة بلمس ≤

.]FINE[یتم حفظ الصورة التي تم إنشاؤھا من الفیدیو بجودة صورة •
.[جودة التسجیل]یتم حفظ الصورة بحجم حسب دقة 

قد تكون جودة الصورة للصورة التي تم إنشاؤھا من الفیدیو أقل جودة من المعتاد.•
] على شاشة عرض المعلومات التفصیلیة لصورة تم إنشاؤھا من فیدیو.یتم عرض [•



تغییر نمط العرض–. عرض الصور وتحریرھا12

450

تغییر نمط العرض

450:  العرض المكبر≤
452:  شاشة الصورة المصغرة≤
454:  عرض التقویم≤

یمكنك استخدام میزات لفعل أشیاء مثل تكبیر الصور المسجلة للعرض والتبدیل إلى عرض الصور 
المصغرة لعرض صور متعددة في وقت واحد (عرض متعدد).

یمكنك أیًضا التبدیل إلى عرض التقویم لعرض صور لتاریخ تسجیل محدد.

العرض المكبر
یمکن عرض صور العرض مكبرة (زوم العرض).

تكبیر شاشة العرض.1
 ناحیة الیمین.أدر ≤
.16k  8k  4k  2kیتم تكبیر شاشة العرض بالترتیب ≤
 إلى الیسار یعید إلى حجم العرض السابق.تدویر •
.16k مكبرة إلى ]RAW[ المضبوطة على [جودة الصورة]ال یمكن عرض الصور الملتقطة بـ •
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العملیات أثناء العرض المكبر

عملیة ضغط 
األزرار

وصف عملیة التشغیلعملیة اللمس

تتیح ھذه العملیة تكبیر/تصغیر الشاشة.—

—
التكبیر بالمباعدة بین 

األصابع/التصغیر 
بالتقریب بین األصابع

تكبیر/تصغیر الشاشة بدرجات صغیرة.

یحرك موضع العرض المكبر.السحب3421

/—
تقدیم أو ترجیع الصور مع االحتفاظ بمعدل تكبیر الزوم وموضع الزوم 

ذاتیھما.

. یمكنك تكبیر العرض من تلك النقطة:AFیمكنك عرض النقطة المركز علیھا باستخدام •
 )AF[  :600[التكبیر من نقطة   (]AF[التكبیر من نقطة  ]   [] [
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شاشة الصورة المصغرة

التبدیل إلى عرض الصور المصغرة.1
 ناحیة الیسار:أدر ≤
 صورة.30 شاشة مكونة من  صورة 12یتم تبدیل الشاشة بترتیب شاشة مكونة من ≤
عرض  صورة یغیر إلى عرض التقویم. (30 إلى الیسار أثناء عرض شاشة مكونة من تدویر •

)454:  التقویم
 إلى الیمین یعید إلى العرض السابق.تدویر •
یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس أیقونة.•

 صورة1]: شاشة مكونة من [
 صورة12]: شاشة مكونة من [
 صورة30]: شاشة مكونة من [
)454:  عرض التقویم]: التقویم ([

)A(فتحة البطاقة

اختر صورة.2
. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤

CAL

(A)



تغییر نمط العرض–. عرض الصور وتحریرھا12

453

] أثناء عرض صورة مصغرة، یمكنك التبدیل إلى البطاقة التي یتم عرضھا.عند الضغط على [•
یمكنك تمریر الشاشة عن طریق سحب عرض الصورة المصغرة ألعلى أو ألسفل.•
].ال یمكن عرض الصور المشار إلیھا بـ [•
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عرض التقویم

التبدیل إلى عرض التقویم.1
 ناحیة الیسار:أدر ≤
 30 الشاشة المصغرة ( صورة) 12یتم تبدیل الشاشة في بالترتیب الشاشة المصغرة (≤

 عرض التقویم.صورة) 
 إلى الیمین یعید إلى العرض السابق.تدویر •

اختر تاریخ التسجیل.2
. أو  الختیار التاریخ، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤

اختر صورة.3
. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤
 إلى الیسار یعید إلى عرض التقویم.تدویر •
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ال یمكن تبدیل البطاقة المراد عرضھا أثناء عرض التقویم.•
.2099 إلى دیسمبر 2000النطاق الذي یمكن عرض التقویم فیھ من ینایر •
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صور المجموعة

یتم التعامل مع الصور التي تم تسجیلھا بواسطة التصویر البطيء أو تصویر إیقاف الحركة كصور مجموعة 
في الكامیرا، ویمكن حذفھا وتحریرھا على أساس مجموعة.

(على سبیل المثال، في حالة حذف صورة مجموعة، یجري حذف جمیع الصور الموجودة في المجموعة.)
یمكنك أیًضا حذف كل صورة وتحریرھا في المجموعة على حدة.

الصور المعاملة كصور مجموعة بواسطة الكامیرا

.] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  صور مجموعة محفوظة بواسطة 

صور مجموعة مسجلة بواسطة تعدد التركیز.

صور مجموعة مسجلة بواسطة التصویر البطئ.

صور مجموعة مسجلة بواسطة تصویر إیقاف الحركة.

[تسجیل الملف المجزأ]صور مجموعة مسجلة بواسطة 

1/9991/9991/999
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عرض وتحریر الصور في مجموعة واحدة تلو األخرى
تتوفر العملیات مثل عرض الصورة المصغرة، وحذف الصور مع الصور الموجودة في مجموعات تماًما 

كما ھو الحال مع العرض العادي للصورة.

)444:  عرض الصورحدد صورة المجموعة في حالة العرض. (1
 لعرض الصور في المجموعة.4اضغط 2

یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس أیقونة صورة المجموعة.•
 الختیار صورة.21اضغط على 3

] مرة أخرى. أو المس [4للعودة إلى شاشة العرض العادیة، اضغط على زر •
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حذف الصور

] في حالة العرض.اضغط على [1

ال یمكن استعادة الصور بعد حذفھا. قم بالتأكد من الصور بعنایة قبل الحذف.•
یمكنك حذف الصور الموجودة في بطاقة فتحة البطاقة المحددة.•
إذا حذفت صورة مجموعة، یجري حذف جمیع الصور الموجودة في المجموعة.•
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. أو  الختیار طریقة الحذف، ثم اضغط على 34اضغط على 2

[حذف منفرد]
یحذف الصور المحددة.

[حذف متعدد]
اختیار وحذف صور متعددة

. أو  الختیار الصورة المراد حذفھا، ثم اضغط على 3421اضغط على 1
] للصورة المحددة.یتم عرض [•
 مرة أخرى، یُلغى التحدید. أو إذا ضغطت على •
 صورة.100یمكن تحدید ما یصل إلى •

] لحذف الصورة المحددة. .DISPاضغط على [2

]، ثم حدد فتحة البطاقة.لتبدیل البطاقة المحددة لحذف الصور، اضغط على [•
اعتمادًا على عدد الصور المطلوب حذفھا، قد تستغرق عملیة الحذف بعض الوقت.•
 یتم تحدیده مبدئیًا في شاشة التأكید عند الحذف:[ال] و [نعم]یمكنك تعیین أي من •

)608:  [تأكید الحذف]   ([تأكید الحذف] ]   [] [
یمكن حذف جمیع الصور الموجودة على البطاقة:

)608:  [حذف جمیع الصور]   ([حذف جمیع الصور] ]   [] [
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]RAW[المعالجة 

.JPEG على الكامیرا ویحفظھا بتنسیق RAWیعالج الصور التي تم التقاطھا بتنسیق 

.]RAW[المعالجة اختر 1
≥ ]   [ [ ]RAW[المعالجة   [

.RAWحدد صورة 2
. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 21اضغط على ≤
 ثم حدد صورة في المجموعة.4عندما یتم تحدید صور المجموعة، اضغط على •

 مرة أخرى للرجوع إلى شاشة االختیار العادي.4اضغط على 
تنعكس اإلعدادات من وقت التسجیل في الصور المعروضة.•
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حدد عنصر اإلعداد.3
. أو  الختیار عنصر، ثم اضغط على 34اضغط على ≤

قم بتغییر اإلعداد.4
. أو  أو قم بتدویر ≤
من الممكن أیًضا التكبیر/التصغیر عن طریق لمس الشاشة بإصبعین من أصابعك مع المباعدة بینھما للتكبیر/•

التقریب بینھما للتصغیر.

قم بتأكید اإلعداد.5
. أو اضغط على ≤
 مرة أخرى.3تظھر شاشة الخطوة ≤

ر الخطوات من  .5 حتى 3لضبط عناصر آخر، كّرِ
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احفظ الصورة.6
. أو ، ثم اضغط على [بدء المعالجة] الختیار 34اضغط على ≤
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)]RAW[المعالجة عناصر اإلعداد (

یحفظ الصورة.[بدء المعالجة]

[توازن الضوء األبیض]

یحدد ویضبط توازن الضوء األبیض.
] إلى تمكین المعالجة بنفس اإلعداد كما یؤدي تحدید العنصر بواسطة [

في وقت التسجیل.
، [توازن الضوء األبیض] في شاشة تحدید 4إذا قمت بالضغط على •

فستظھر شاشة تعدیل توازن الضوء األبیض.
]، تظھر شاشة ] إلى [ أثناء تحدید [3إذا قمت بالضغط على •

إعداد درجة حرارة اللون.

[تصحیح السطوع]
یقوم بتصحیح اإلضاءة.

 عن تأثیر تعویض التعرض للضوء أثناء [تصحیح السطوع]یختلف تأثیر •
التسجیل.

[إسلوب الصورة]

یحدد أسلوب الصورة.
، تظھر شاشة إعداد ]709[إعجاب ] أثناء تحدید Qإذا قمت بالضغط على [•

: التسجیل أثناء التحكم في التعرض الزائد للضوء (الركبة)الركبة. (
 360(
. ال ]V-Log L[ال یمكنك تحدید نمط الصورة للصور المسجلة بواسطة •

.]V-Log L[ للصور غیر المسجلة بواسطة ]V-Log L[یمكنك تحدید 
 أو ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما ال یمكنك تحدید نمط الصورة بخالف •

 للصور المسجلة بواسطة ]2[فیدیو شبیھ بالسینما 
. ال یمكنك ]2[فیدیو شبیھ بالسینما  أو ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما 

 للصور ]2[فیدیو شبیھ بالسینما  أو ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما تحدید 
 أو ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما غیر المسجلة بنمط الصورة 

.]2[فیدیو شبیھ بالسینما 

14
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.[نطاق دینامیكي ذكي]یحدد اإلعداد من [نطاق دینامیكي ذكي]

یضبط درجة التباین.[تباین]

یعدل درجة إضاءة األجزاء الساطعة.[التظلیل]

یعدل درجة إضاءة األجزاء المعتمة.[الظل]

یعدل التشبع أو درجة اللون.[درجة اللون]/[تشبّع]

یعدل االحمرار.[تدرج اللون]

یختار تأثیرات المرشح.[مؤثر الفلتر]

یعدل إعداد تأثیر السفع الرملي.[تأثیر السفع الرملي]

یمكن إضافة اللون بنسیج محبب.[ضوضاء اللون]

یضبط الحد من التشویش.[خفض التشویش]

یعدل الوضوح.[دقة]

[تھیئات أكثر]

: یعید اإلعدادات إلى تلك اإلعدادات المستخدمة أثناء [العودة إلى األصل]
التسجیل.

 أو ]sRGB[: حدد إعداد مساحة اللون من [مساحة األلوان]
]AdobeRGB[.

: یحدد حجم تخزین الصور.[حجم صور]
: یمكنك تحدید فتحة البطاقة لحفظ الصور التي تمت [فتحة بطاقة الوجھة]

، یتم حفظ الصورة في نفس ]AUTO[. عند تحدید RAWمعالجتھا باستخدام 
 المراد معالجتھا.RAWفتحة البطاقة لصورة 
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 المحدد.[إسلوب الصورة]العناصر التي یمكن تعدیلھا تعتمد على •

—

——

——

——

——

)[تشبّع](
——

)[درجة اللون](
————

——

————

———

————

S
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عرض شاشة المقارنة.
یمكنك تغییر اإلعداد أثناء التحقق من التأثیر عن طریق عرض الصور مع قیمة اإلعداد المستخدم جنبًا إلى 

جنب.

.4] في شاشة الخطوة  .DISPاضغط على [1
) في المنتصف.Aیتم عرض الصورة مع اإلعداد الحالي (•
یؤدي لمس الصورة مع اإلعداد الحالي إلى تكبیرھا.•

] یعید إلى العرض األصلي.لمس [
.[دقة] أو [خفض التشویش]ال یمكن عرض شاشة المقارنة أثناء تحدید •

 لتغییر اإلعداد. أو  أو أدر 2
 لتأكید اإلعداد. أو اضغط على 3

.]4:3[ لنسبة أبعاد ]L[ بواسطة الكامیرا بحجم RAWیجري دوًما تسجیل صور •
 اعتباًرا من وقت [محول تبعید ممتد]باستخدام ھذه الوظیفة، تتم معالجة الصور باستخدام نسبة أبعاد وزاویة الرؤیة 

التسجیل.
 إلى اإلعداد من وقت التسجیل للصور المسجلة بتعرض متعدد للضوء.[توازن الضوء األبیض]یتم تثبیت العنصر •
 ال تتطابق تماًما."SILKYPIX Developer Studio" بھذه الوظیفة ومع برنامج RAWنتائج معالجة •

(A)
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[تقسیم الفیدیو]

 إلى قسمین.6K/4Kیقسم مقطع الفیدیو أو ملف لقطات متالحقة 

.[تقسیم الفیدیو]اختر 1
≥ ]   [ [ [تقسیم الفیدیو]  [

اختر الصورة، ثم أعرضھا.2
. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 21اضغط على ≤

ال یمكن إرجاع الصور إلى حالتھا األصلیة بمجرد تقسیمھا. قم بالتأكد من الصور بعنایة قبل عملیة التقسیم.•
ال تقم بنزع البطاقة أو البطاریة من الكامیرا أثناء عملیة التقسیم. قد یتم فقد الصور.•
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أوقف العرض مؤقتًا في الموضع الذي ترغب في تقسیمھ.3
.3اضغط على ≤
 (الترجیع إطار تلو اآلخر أو التقدیم إطار تلو اآلخر).21لضبط الموضع بشكل جید ، اضغط •

قم بتقسیم مقطع الفیدیو.4
. أو اضغط على ≤
.[تقسیم]یمكنك أیًضا تقسیم الفیدیو بلمس ≤

قد ال یكون تقسیم مقطع الفیدیو عند نقطة قریبة من البدایة أو النھایة ممكنًا.•
ال یمكن تقسیم مقاطع الفیدیو المسجلة لمدة قصیرة.•
.[تسجیل الملف المجزأ] على الصور المسجلة باستخدام [تقسیم الفیدیو]ال یمكن استخدام •
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. تخصیص الكامیرا13

Fn  :471أزرار ≤
487:  [مفتاح تشغیل القرص]≤
490:  تخصیص القائمة السریعة≤
498:  النمط المخصص≤
503:  قائمتي≤
505:  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]≤

یوضح ھذا الفصل وظیفة التخصیص التي یمكنك من خاللھا تھیئة الكامیرا على إعداداتك المفضلة.

تغییر كیفیة تشغیل األزرار، والمفاتیح، وما إلى ذلك على الكامیرا.
) Fn  :471أزرار    (]Fn[ضبط زر ≤

)487:  [مفتاح تشغیل القرص] ([إعداد مفتاح تشغیل القرص]≤

تسجیل المعلومات المحددة حالیا للكامیرا.
)498:  النمط المخصص (النمط المخصص≤
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تغییر عناصر عرض القائمة.
)490:  تخصیص القائمة السریعةالقائمة السریعة (≤
)503:  قائمتيقائمتي (≤

استیراد معلومات إعدادات الكامیرا إلى كامیرا أخرى.
)505:  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا] ([حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]≤

)548:  قائمة [مخصص]. ([مخصص]تتوفر اإلعدادات التفصیلیة لعملیات الكامیرا وشاشة العرض في القائمة •
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Fnأزرار 

Fn  :472اإلعدادات االفتراضیة للزر ≤
Fn  :474تسجیل وظائف على أزرار ≤
Fn  :485استخدم أزرار ≤

 (الوظائف). باإلضافة إلى ذلك، یمكنك تسجیل وظائف أخرى ألزرار Fnیمكنك تسجیل وظائف إلى أزرار 
.Fn]، بنفس الطریقة مثل أزرار WBمتخصصة مثل زر [

یمكن ضبط وظائف مختلفة لكل من التسجیل والعرض.
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Fnاإلعدادات االفتراضیة للزر 

[التھیئة في وضع العرض][التھیئة في وضع التسجیل]Fnأزرار 
)1(]Fn2[[معاینة][ال یوجد إعدادات]

)2(]WB[[توازن الضوء األبیض][ال یوجد إعدادات]

)3(]ISO[[حساسیة][ال یوجد إعدادات]

[ال یوجد إعدادات][تعویض التعّرض للضوء]][)4(

[ال یوجد إعدادات][إسلوب الصورة]][)5(

[تسجیل الفیدیو][تسجیل الفیدیو]زر تسجیل الفیدیو)6(

)7(]LVF[/تحویل الشاشة]LVF[/تحویل الشاشة]LVF[

)8(]AF ON[]AF-ON[تصنیف]3¿[

[تغییر فتحة البطاقة]]AF[نمط ][)9(

)10(]Q[]Q.MENU[[(الھاتف الذكي) إرسال صورة]

)11(
]Fn1[]//[

][
[مقیاس المستوى]

 أثناء Fnال یمكن االستخدام كأزرار •
العرض.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (9) (10) (11)

(7) (8)
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[التھیئة في وضع العرض][التھیئة في وضع التسجیل]Fnأزرار 

)12(

]Fn3[]Wi-Fi[

 Fnال یمكن االستخدام كأزرار •
أثناء العرض.

]Fn4[[الرسم البیاني]

]Fn5[[(فیدیو) تعزیز مثبت الصورة]

]Fn6[[(تعطیل الضغط مع االستمرار) إیقاف]

]Fn7[[(تعطیل الضغط مع االستمرار) إیقاف]

[ال یوجد إعدادات])13(

[ال یوجد إعدادات])14(

(12) (13) (14)

[Fn8]
[Fn9]

[Fn11]
[Fn12]

[Fn10]

[Fn14]

[Fn13]

[Fn15]

[Fn16]
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Fnتسجیل وظائف على أزرار 

.]Fn[ضبط زر اختر 1
/[التھیئة في وضع التسجیل]   ]Fn[ضبط زر  ]   []   [ ≤

[التھیئة في وضع العرض]

اختر الزر.2
. أو  الختیار الزر، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
. أو التحدید ممكن أیضا بتدویر ≤
] لتغییر الصفحة. .DISPاضغط على زر [•

 على عصا التحكم.]Fn12[ إلى ]Fn8[باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یمكن استخدام •
. ]Fn[) على [العملیة] ([مخصص] في القائمة [إعداد عصا التحكم]عند استخدام الوظائف، اضبط 

)563:  [إعداد عصا التحكم](
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إیجاد الوظیفة للتسجیل.3
 لتحدید عالمة التبویب الفرعیة حیث یتم تصنیف الوظیفة المطلوب تسجیلھا قم بتدویر ≤

، 477:  ]/[التھیئة في وضع التسجیل])Fnعناصر اإلعداد ([ضبط زر (
 )، ثم اضغط على 483:  ]/[التھیئة في وضع العرض])Fnعناصر اإلعداد ([ضبط زر 

.أو 
 أو 34 لتحدید عالمة التبویب الفرعیة، بالضغط على 2یمكنك أیًضا االختیار بالضغط على ≤

.1، ثم الضغط على تدویر 
.]3[ و ]1[] بالتبدیل بین عالمات التبویب Qتقوم كل ضغطة على [≤

تسجیل الوظیفة.4
. أو  الختیار وظیفة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
. أو التحدید ممكن أیضا بتدویر ≤
 عن طریق تحدید العنصر مرة أخرى.]N[حدد عناصر باستخدام •
حسب الزر، ال یمكن تسجیل بعض الوظائف.•
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.2) لعرض الشاشة في الخطوة 88:  شاشة التسجیل] على لوحة التحكم (یمكنك أیًضا لمس [•
.4 (ثانیتین) لعرض الشاشة في الخطوة Fnیمكنك أیًضا الضغط مع االستمرار على زر •

(قد ال یتم عرض ھذا بناًء على الوظیفة المسجلة وعلى نوع الزر.)

Fn
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)[التھیئة في وضع التسجیل]/]Fn[ضبط زر عناصر اإلعداد (

]1[عالمة التبویب 
[جودة الصورة]

)269:  تعویض التعرض للضوء ([تعویض التعّرض للضوء]•
)ISO  :273الحساسیة للضوء   ([حساسیة]•
)WB(  :278توازن الضوء األبیض (  ([توازن الضوء األبیض]•
)285:  [إسلوب الصورة] ([إسلوب الصورة]•
)252:  [نمط قیاس السطوع] ([نمط قیاس السطوع]•
)114:  [نسبة األبعاد] ([نسبة األبعاد]•
)116:  [جودة الصورة] ([جودة الصورة]•
)115:  [حجم صور] ([حجم صور]•
[قیاس حیز عالمة لقطة واحدة]•

] (قیاس سطوع النقطة) مرة واحدة فقط.یسجل باستخدام نمط قیاس السطوع إلى [–
)519:  [خفض تشویش التعرض للضوء] ([خفض تشویش التعرض للضوء]•
)520:  [أدنى سرعة للمغالق] ([أدنى سرعة للمغالق]•
]RAW+JPG[لقطة واحدة •

 في وقت واحد مرة واحدة فقط.JPEG وصورة RAWیسجل صورة –
)536:  [نطاق دینامیكي ذكي] ([نطاق دینامیكي ذكي]•
)293:  [إعدادات الفلتر] ([مؤثر الفلتر]•
]AE[بلمسة واحدة •

یعدل قیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط إلى اإلعدادات المالئمة للتعرض الصحیح للضوء الذي تحدده الكامیرا.–
)111:  تعریض ضوئي تلقائي باللمس ([تعریض ضوئي تلقائي باللمس]•
)330:  نمط الفیلم اإلبداعي ([وضع تعریض ضوئي]•
)410:  [المسح المتزامن] ([المسح المتزامن]•
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[تركیز/غالق]
)AF  :135اختیار نمط   (]AF[نمط •
)132:  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ  ((صورة)]AF[ضبط مخصص لـ •
)355:  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ  ((فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ •
)541:  [ذروة التركیز] ([ذروة التركیز]•
)541:  [ذروة التركیز] ([حساسیة ذروة التركیز]•
)541:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة  (]1 منطقة AF[سرعة حركة •
)555:  [قفل حلقة التركیز البؤري] ([قفل حلقة التركیز البؤري]•
•]AE LOCK[)  قفل التركیز والتعرض للضوء (قفلAF/AE(  :271(
•]AF LOCK[)  قفل التركیز والتعرض للضوء (قفلAF/AE(  :271(
•]AF/AE LOCK[)  قفل التركیز والتعرض للضوء (قفلAF/AE(  :271(
•]AF-ON[

.AFیعمل –
•]AF-ON[االنتقال القریب :

 على إعطاء األولویة لألھداف القریبة.AFیعمل –
•]AF-ON[االنتقال البعید :

 على إعطاء األولویة لألھداف البعیدة.AFیعمل –
)AF([  :131 ([تكبیر نقطة AFتكبیر موضع نطاق  (]AF[تكبیر نقطة •
[ضبط منطقة التركیز]•

.MF/ شاشة انتقال مساعدة AFیعرض نطاق –

[فالش]
)309:  [نمط الفالش] ([نمط الفالش]•
)313:  [تعدیل الفالش] ([تعدیل الفالش]•
)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي ([تھیئة السلكیة للفالش]•
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[أخرى (صورة)]
)182:  اختیار وضع محرك ([إعداد وضع المحرك]•
"]6K/4K[لقطة واحدة "صورة •

 مرة واحدة فقط.6K/4Kیجري تسجیل صور –
)231:  التسجیل المتعدد ([التعرض للضوء]•
)239:  [وضع بدون صوت] ([وضع بدون صوت]•
)243:  موازن الصورة ([موازن الصورة]•
)240:  [نوع الغالق] ([نوع الغالق]•
)176:  محول التبعید الممتد ([محول تبعید ممتد]•

[صیغة الصورة]
)337:  [صیغة ملف التسجیل] ([صیغة ملف التسجیل]•
)338:  [جودة التسجیل] ([جودة التسجیل]•
)346:  [إضافة إلى القائمة] ([جودة التسجیل (قائمتي)]•
)382:  [معدل اإلطار المتغیر] ([معدل اإلطار المتغیر]•
)350:  ضبط رمز الوقت ([عرض رمز الوقت]•

]2[عالمة التبویب 
[الصوت]

)364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت] ([عرض مستوى تسجیل الصوت]•
)365:  [كتم مدخل الصوت] ([كتم مدخل الصوت]•
)366:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت] ([تعدیل مستوى تسجیل الصوت]•
)366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت] ([محدد مستوى تسجیل الصوت]•
)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون  (]XLR[ضبط محول میكروفون •
[ضبط اتجاھیة المیكروفون الخاص]•

 .[میكروفون خاص] في ]MANUAL[یضبط نطاق التقاط الصوت لـ –
)437:  اختیاري): DMW-MS2ضبط نطاق التقاط الصوت ((
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[أخرى (فیدیو)]
)243:  موازن الصورة ([موازن الصورة]•
)246:  [موازنة إلكترونیة (فیدیو)] ([موازنة إلكترونیة (فیدیو)]•
)246:  [تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)] ([تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]•
)348:  [مساحة صورة الفیدیو] ([مساحة صورة الفیدیو]•
)386:  [انتقال التركیز] ([انتقال التركیز]•
)390:  [قص المباشر] ([قص المباشر]•

[العملیة]
•]Q.MENU[) 91:  القائمة السریعة(
[مفتاح تسجیل / تشغیل]•

یقوم بالتحویل إلى شاشة العرض.–
)325:  تسجیل مقاطع الفیدیو ([تسجیل الفیدیو]•
)587:  [مستشعر العین] (]LVF[تحویل الشاشة/•
[قفل العملیة]•

 [إعداد قفل العملیة]یجري تعطیل أحد أنواع عملیات التشغیل. فعیّن نوع عملیات التشغیل المراد تعطیلھا في –
).560:  [إعداد قفل العملیة](

)489:  تغییر تشغیل القرص مؤقتًا ([مفتاح تشغیل القرص]•
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[الشاشة / العرض]
)267:  نمط المعاینة ([معاینة]•
[معاینة تأثیر فتحة العدسة]•

.Fnیمكن معاینة تأثیر فتحة الضوء أثناء الضغط على زر –
)565:  [معاینة متواصلة] ([معاینة متواصلة]•
)573:  [مقیاس المستوى] ([مقیاس المستوى]•
)566:  [الرسم البیاني] ([الرسم البیاني]•
)573:  [القیاس النقطي لإلضاءة] ([القیاس النقطي لإلضاءة]•
)379:  [عالمة اإلطار] ([عالمة اإلطار]•
)567:  [الخطوط الشبكیة على الصورة] ([الخطوط الشبكیة على الصورة]•
)Live View[  :568[تعزیز  (]Live View[تعزیز •
)576:  [المشاھدة الحیة أحادیة اللون] ([المشاھدة الحیة أحادیة اللون]•
)569:  [الوضع اللیلي] ([الوضع اللیلي]•
/الشاشة]LVF[ضبط عرض •

تبدیل الشاشة المعروضة أو نمط محدّد المنظر.–
)577:  [عرض أولویة الفیدیو] ([عرض أولویة الفیدیو]•
)377:  [أسلوب مخطط (زیبرا)] ([أسلوب مخطط (زیبرا)]•
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  ( (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض •
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  (] LUT (HDMI)[مساعدة عرض  •
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  (]LUT[تحدید •
)HLG[  :404[مساعد عرض  ()] HLG (الشاشة[مساعد عرض  •
)HLG[  :404[مساعد عرض  (] HLG (HDMI)[مساعد عرض  •
)572:  [التراكب الكامل] ([التراكب الكامل]•
)572:  [نطاق حالة موازن الصورة] ([نطاق حالة موازن الصورة]•
)577:  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ] ([نطاق الرصد الموجي/المتجھ]•
)407:  [عرض صورة متغیرة] ([عرض صورة متغیرة]•
)380:  أشرطة اللون/نغمة االختبار ([أشرطة اللون]•
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[العدسة / غیر ذلك]
)581:  [التحكم في حلقة التركیز البؤري] ([التحكم في حلقة التركیز البؤري]•
[التحكم بالزوم]•

یمكنك تشغیل الزوم عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل تدعم الزوم اآللي.–
)180:  [عدسة زوم آلي] ([زوم المرحلة]•
)180:  [عدسة زوم آلي] ([سرعة الزوم]•
)249:  [معلومات العدسة] ([معلومات العدسة]•

[البطاقة/الملف]
[فتحة بطاقة الوجھة]•

 [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]یغیر أولویة فتحات البطاقة للتسجیل. یمكن استخدامھ إذا كان –
.[ترحیل التسجیل]) مضبوطًا على 118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة](

]3[عالمة التبویب 
[إدخال/إخراج]

•]Wi-Fi[ )15 .Wi-Fi/ Bluetooth  :610(

[أخرى]
[ال یوجد إعدادات]•

.Fnیضبط عند عدم استخدام كزر –
[إیقاف (تعطیل الضغط مع االستمرار)]•

 (ثانیتین).Fn. ال یتم عرض شاشة تسجیل الوظیفة عند الضغط مع االستمرار على زر Fnال یعمل الزر كزر –
[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]•

)Fn  :472اإلعدادات االفتراضیة للزر  .  (Fnیستعید اإلعدادات االفتراضیة لزر –
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)[التھیئة في وضع العرض]/]Fn[ضبط زر عناصر اإلعداد (

]1[عالمة التبویب 
[نمط التشغیل]

)AF[  :600[التكبیر من نقطة  (]AF[التكبیر من نقطة •
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  ( (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض •
)HLG[  :404[مساعد عرض  ()] HLG (الشاشة[مساعد عرض  •
)407:  [عرض صورة متغیرة] ([عرض صورة متغیرة]•

[معالجة الصورة]
)RAW[  :460[المعالجة  (]RAW[المعالجة •
)6K/4K [  :206[حفظ جماعي لصورة   (] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  •

[معلومات اإلضافة/الحذف]
)458:  حذف الصور ([حذف منفرد]•
)604:  [حمایة] ([حمایة]•
)604:  [تصنیف] (]¿1[تصنیف•
)604:  [تصنیف] (]¿2[تصنیف•
)604:  [تصنیف] (]¿3[تصنیف•
)604:  [تصنیف] (]¿4[تصنیف•
)604:  [تصنیف] (]¿5[تصنیف•

[تحریر الصورة]
)607:  [نسخ] ([نسخ]•

[العملیة]
[مفتاح تسجیل / تشغیل]•

التحویل إلى شاشة التسجیل.–
]LVF[تحویل الشاشة/•
)325:  تسجیل مقاطع الفیدیو ([تسجیل الفیدیو]•
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[الشاشة / العرض]
)569:  [الوضع اللیلي] ([الوضع اللیلي]•

[البطاقة/الملف]
)445:  تبدیل البطاقة للعرض ([تغییر فتحة البطاقة]•

[إدخال/إخراج]
•]Wi-Fi[) 15 .Wi-Fi/ Bluetooth  :610(
)653:  إرسال صور على الكامیرا إلى ھاتف ذكي بواسطة عملیات بسیطة ([إرسال صورة (الھاتف الذكي)]•
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  (] LUT (HDMI)[مساعدة عرض  •
)HLG[  :404[مساعد عرض  (] HLG (HDMI)[مساعد عرض  •

]2[عالمة التبویب 
[أخرى]

]6K/4K[عرض صورة •
.6K/4Kیعرض الشاشة لتحدید الصور للحفظ من ملف لقطات متالحقة –

[ال یوجد إعدادات]•
.Fnیضبط عند عدم استخدام كزر –

[إیقاف (تعطیل الضغط مع االستمرار)]•
 (ثانیتین).Fn. ال یتم عرض شاشة تسجیل الوظیفة عند الضغط مع االستمرار على زر Fnال یعمل الزر كزر –

[العودة إلى التھیئة االفتراضیة]•
)Fn  :472اإلعدادات االفتراضیة للزر  ( . Fnیستعید اإلعدادات االفتراضیة لزر –
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Fnاستخدم أزرار 
 إلى تمكین استخدام الوظائف المسجلة في Fnأثناء التسجیل، یؤدي الضغط على أزرار 

، وأثناء العرض، فإنھ یتیح استخدام الوظائف المسجلة في [التھیئة في وضع التسجیل]
.[التھیئة في وضع العرض]

.Fnاضغط على زر 1

حدد عنصر اإلعداد.2
. أو  الختیار عنصر اإلعداد، ثم اضغط على 21اضغط على ≤
. أو  أو االختیار ممكن أیضا عن طریق تدویر ≤
تختلف طرق العرض واالختیار الخاصة بعنصر اإلعداد وفقًا لعنصر القائمة.•
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 (أیقونات لمس)]Fn7[ إلى ]Fn3[استخدم 
 خالل عالمة تبویب اللمس.Fnأثناء التسجیل، یمكنك استخدام أزرار 

].المس [1

.]Fn7[ إلى ]Fn3[المس واحدة من 2

 في ]ON[ على [المس بطاقة]باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، ال یتم عرض عالمة تبویب اللمس. اضبط •
)559:  [تھیئة اللمس]). ([العملیة] ([مخصص] ضمن القائمة [تھیئة اللمس]
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[مفتاح تشغیل القرص]

487:  تسجیل وظائف على القرص≤
489:  تغییر تشغیل القرص مؤقتًا≤

 (القرص الخلفي). (القرص األمامي) و ھذا یغیر مؤقتًا الوظائف التي تعمل مع 

تسجیل وظائف على القرص
. وتسجیل وظائف لكل من 

.[إعداد مفتاح تشغیل القرص]اختر 1
   [إعداد مفتاح تشغیل القرص]  [ضبط القرص] ]   []   [ ≤

]]/[[

تسجیل الوظیفة.2
. أو  الختیار وظیفة، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
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الوظائف التي یمكن تسجیلھا
)269:  تعویض التعرض للضوء ([تعویض التعّرض للضوء]•
)ISO  :273الحساسیة للضوء  (1*[حساسیة]•
) WB(  :278توازن الضوء األبیض (  (2*[توازن الضوء األبیض]•
)285:  [إسلوب الصورة] ([إسلوب الصورة]•
)114:  [نسبة األبعاد] ([نسبة األبعاد]•
)520:  [نطاق دینامیكي ذكي] ([نطاق دینامیكي ذكي]•
)293:  [إعدادات الفلتر] ([مؤثر الفلتر]•
)AF  :135اختیار نمط  (]AF[نمط •
)309:  [نمط الفالش] ([نمط الفالش]•
)313:  [تعدیل الفالش] ([تعدیل الفالش]•
 اإلعداد االفتراضي1*
 اإلعداد االفتراضي2*
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تغییر تشغیل القرص مؤقتًا
 لتغییر تشغیل القرص مؤقتًا.Fnاستخدم زر 

)Fn  :471أزرار  .  (Fn على زر [مفتاح تشغیل القرص]اضبط 1

تبدیل تشغیل القرص.2
.1 المضبوط في الخطوة Fnاضغط على الزر ≤
. وسیعرض الدلیل الوظائف المسجلة في ≤
إذا لم یتم تنفیذ أي عملیات، یختفي الدلیل بعد عدة ثواٍن.•

عین الوظیفة المسجلة.3
 أثناء عرض الدلیل. أو قم بتدویر ≤

قم بتأكید اختیارك.4
اضغط على زر الغالق جزئیًا.≤
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تخصیص القائمة السریعة

490:  التسجیل في القائمة السریعة≤

یمكنك تغییر عناصر القائمة السریعة بناًء على نمط التسجیل.
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك تغییر وترتیب العناصر لعرضھا في القائمة السریعة لیناسب تفضیالتك.

)91:  القائمة السریعةللحصول على معلومات حول أسالیب تشغیل القائمة السریعة (•

التسجیل في القائمة السریعة
قم بتغییر القوائم لیتم عرضھا في القائمة السریعة.

] (فیدیو) وألنماط التسجیل األخرى (صورة).یمكن ضبط ھذه بشكل منفصل لنمط [

.]Q.MENU[إعدادات اختر 1
/[تخصیص بند (صور)]   ]Q.MENU[إعدادات  ]   []   [ ≤

[تخصیص بند (فیدیو)]
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).12 إلى 1حدد موضع العنصر (2
. أو  الختیار الموضع، ثم اضغط على 3421اضغط على ≤
.التحدید ممكن أیضا بتدویر ≤

إیجاد الوظیفة للتسجیل.3
 لتحدید عالمة التبویب الفرعیة حیث یتم تصنیف الوظیفة المطلوب تسجیلھا قم بتدویر ≤

. أو )، ثم اضغط على 493:  عناصر القائمة التي یمكن تسجیلھا(
 أو 34 لتحدید عالمة التبویب الفرعیة، بالضغط على 2یمكنك أیًضا االختیار بالضغط على ≤

.1، ثم الضغط على تدویر 
.]2[ و ]1[] بالتبدیل بین عالمات التبویب Qتقوم كل ضغطة على [≤
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تسجیل عناصر القائمة4
. أو  الختیار عنصر، ثم اضغط على 34اضغط على ≤
. أو التحدید ممكن أیضا بتدویر ≤
 عن طریق تحدید العنصر مرة أخرى.]N[حدد عناصر باستخدام •
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عناصر القائمة التي یمكن تسجیلھا

]1[عالمة التبویب 
[جودة الصورة]

)269:  تعویض التعرض للضوء ([تعویض التعّرض للضوء]•
)ISO  :273الحساسیة للضوء  ([حساسیة]•
)WB(  :278توازن الضوء األبیض ( ([توازن الضوء األبیض]•
)285:  [إسلوب الصورة] ([إسلوب الصورة]•
)252:  [نمط قیاس السطوع] ([نمط قیاس السطوع]•
)114:  [نسبة األبعاد] ([نسبة األبعاد]•
)116:  [جودة الصورة] ([جودة الصورة]•
)115:  [حجم صور] ([حجم صور]•
)519:  [خفض تشویش التعرض للضوء] ([خفض تشویش التعرض للضوء]•
)520:  [أدنى سرعة للمغالق] ([أدنى سرعة للمغالق]•
)536:  [نطاق دینامیكي ذكي] ([نطاق دینامیكي ذكي]•
)293:  [إعدادات الفلتر] ([مؤثر الفلتر]•
)330:  نمط الفیلم اإلبداعي ([وضع تعریض ضوئي]•
)410:  [المسح المتزامن] ([المسح المتزامن]•

[تركیز/غالق]
)AF  :135اختیار نمط  (]AF[نمط •
)132:  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ  ((صورة)]AF[ضبط مخصص لـ •
)355:  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ  ((فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ •
)541:  [ذروة التركیز] ([ذروة التركیز]•
)541:  [ذروة التركیز] ([حساسیة ذروة التركیز]•
)541:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة  (]1 منطقة AF[سرعة حركة •
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[فالش]
)309:  [نمط الفالش] ([نمط الفالش]•
)313:  [تعدیل الفالش] ([تعدیل الفالش]•
)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي ([تھیئة السلكیة للفالش]•

[أخرى (صورة)]
)182:  اختیار وضع محرك ([إعداد وضع المحرك]•
)231:  التسجیل المتعدد ([التعرض للضوء]•
)239:  [وضع بدون صوت] ([وضع بدون صوت]•
)243:  موازن الصورة ([موازن الصورة]•
)240:  [نوع الغالق] ([نوع الغالق]•
)176:  محول التبعید الممتد ([محول تبعید ممتد]•

[صیغة الصورة]
)337:  [صیغة ملف التسجیل] ([صیغة ملف التسجیل]•
)338:  [جودة التسجیل] ([جودة التسجیل]•
)346:  [إضافة إلى القائمة] ([جودة التسجیل (قائمتي)]•
)382:  [معدل اإلطار المتغیر] ([معدل اإلطار المتغیر]•
)350:  ضبط رمز الوقت ([عرض رمز الوقت]•

[الصوت]
)364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت] ([عرض مستوى تسجیل الصوت]•
)366:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت] ([تعدیل مستوى تسجیل الصوت]•
)366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت] ([محدد مستوى تسجیل الصوت]•
)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون  (]XLR[ضبط محول میكروفون •
[ضبط اتجاھیة المیكروفون الخاص]•

. [میكروفون خاص] في ]MANUAL[یضبط نطاق التقاط الصوت لـ –
)437:  اختیاري): DMW-MS2ضبط نطاق التقاط الصوت ((
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[أخرى (فیدیو)]
)243:  موازن الصورة ([موازن الصورة]•
)246:  [موازنة إلكترونیة (فیدیو)] ([موازنة إلكترونیة (فیدیو)]•
)246:  [تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)] ([تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]•
)348:  [مساحة صورة الفیدیو] ([مساحة صورة الفیدیو]•
)386:  [انتقال التركیز] ([انتقال التركیز]•
)390:  [قص المباشر] ([قص المباشر]•

]2[عالمة التبویب 
[الشاشة / العرض]

)565:  [معاینة متواصلة] ([معاینة متواصلة]•
)573:  [مقیاس المستوى] ([مقیاس المستوى]•
)566:  [الرسم البیاني] ([الرسم البیاني]•
)573:  [القیاس النقطي لإلضاءة] ([القیاس النقطي لإلضاءة]•
)379:  [عالمة اإلطار] ([عالمة اإلطار]•
)567:  [الخطوط الشبكیة على الصورة] ([الخطوط الشبكیة على الصورة]•
)Live View[  :568[تعزیز  (]Live View[تعزیز •
)576:  [المشاھدة الحیة أحادیة اللون] ([المشاھدة الحیة أحادیة اللون]•
)569:  [الوضع اللیلي] ([الوضع اللیلي]•
/الشاشة]LVF[ضبط عرض •

تبدیل الشاشة المعروضة أو نمط محدّد المنظر.–
)577:  [عرض أولویة الفیدیو] ([عرض أولویة الفیدیو]•
)377:  [أسلوب مخطط (زیبرا)] ([أسلوب مخطط (زیبرا)]•
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  ( (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض •
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض  (] LUT (HDMI)[مساعدة عرض  •
)HLG[  :404[مساعد عرض  ()] HLG (الشاشة[مساعد عرض  •
)HLG[  :404[مساعد عرض  (] HLG (HDMI)[مساعد عرض  •
)572:  [التراكب الكامل] ([التراكب الكامل]•
)572:  [نطاق حالة موازن الصورة] ([نطاق حالة موازن الصورة]•
)577:  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ] ([نطاق الرصد الموجي/المتجھ]•
)407:  [عرض صورة متغیرة] ([عرض صورة متغیرة]•
)380:  أشرطة اللون/نغمة االختبار ([أشرطة اللون]•
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[العدسة / غیر ذلك]
)581:  [التحكم في حلقة التركیز البؤري] ([التحكم في حلقة التركیز البؤري]•
)180:  [عدسة زوم آلي] ([زوم المرحلة]•
)180:  [عدسة زوم آلي] ([سرعة الزوم]•
)249:  [معلومات العدسة] ([معلومات العدسة]•

[البطاقة/الملف]
[فتحة بطاقة الوجھة]•

 [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]یغیر أولویة فتحات البطاقة للتسجیل. یمكن استخدامھ إذا كان –
.[ترحیل التسجیل]) مضبوطًا على 118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة](

[إدخال/إخراج]
•]Wi-Fi[) 15 .Wi-Fi/ Bluetooth  :610(

[أخرى]
[ال یوجد إعدادات]•

معیین عند عدم االستخدام.–
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إعدادات القائمة السریعة المفصلة
 أثناء عرض القائمة.قم بتغییر مظھر القائمة السریعة وتشغیل 

 ]   [ [ ]Q.MENU[إعدادات  حدد  [

[نمط التخطیط]
یغیر مظھر القائمة السریعة.

]MODE1[.یعرض العرض الحي والقائمة في وقت واحد :
]MODE2[.یعرض القائمة في وضع الشاشة بأكملھا :

[مھمة القرص األمامي]
 في القائمة السریعة.یغیر عملیة 

: یحدد عناصر القائمة[بند]
: یحدد قیم اإلعداد.[القیمة]

[تخصیص بند (صور)]
/]iA[یخصص القائمة السریعة لعرضھا عند ضبط قرص تحدید النمط على 

]P[/]A[/]S[/]M[.

[تخصیص بند (فیدیو)]
یخصص القائمة السریعة للعرض عند ضبط قرص تحدید النمط على 

].[
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النمط المخصص

498:  التسجیل في النمط المخصص≤
501:  استخدام النمط المخصص≤
502:  إعدادات االستدعاء≤

یمكن تسجیل أنماط التسجیل وإعدادات القائمة التي تطابق تفضیالتك في النمط المخصص. یمكنك استخدام 
.]C4[ إلى ]C1[اإلعدادات المسجلة عن طریق تبدیل قرص تحدید النمط إلى األنماط من 

التسجیل في النمط المخصص
یمكنك تسجیل المعلومات المعینة حالیا للكامیرا.

 مع جمیع األنماط المخصصة.]P[في وقت الشراء، یتم تسجیل اإلعدادات االفتراضیة لقوائم نمط 

اضبط إعدادات القائمة للحالة التي ترید حفظھا.1

.[الحفظ في نمط مخّصص]اختر 2
≥ ]   [ [ [الحفظ في نمط مخّصص]  [
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التسجیل.3
. أو حدد حفظ إلى رقم، ثم اضغط على ≤
] لتغییر اسم النمط المخصص. .DISPستُعرض رسالة تأكید. اضغط على [•

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (

 في النمط المخصص.]iA[ال یمكنك تسجیل النمط •
قائمة اإلعدادات التي یمكن تسجیلھا في النمط المخصص •

)771:  قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة للنسخ(
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إعدادات النمط المخصص المفصلة
یمكنك إنشاء مجموعات نمط مخصص إضافیة ومدة االحتفاظ بالبیانات التي تم تغییرھا بشكل مؤقت.

 ]   [ [ [إعدادات نمط مخّصص] حدد  [

[الحد من عدد األنماط المخّصصة]
.]C4[لتعیین عدد األنماط المخصصة التي یمكن تسجیلھا في 

 مجموعات كإعدادات 3 مجموعات كحد أقصى. تتوفر 10یمكن تسجیل 
افتراضیة.

[تحریر العنوان]

یغیر اسم النمط المخصص.
 حرفًا كحد أقصى. یُعامل الرمز الثنائي البایت معاملة رمزین 22یمكن إدخال 
من الرموز.

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•

[كیفیة تحدیث النمط المخّصص]
یعین التوقیت الذي یتم عنده إرجاع اإلعدادات التي تم تغییرھا مؤقتًا أثناء 

استخدام النمط المخصص إلى اإلعدادات المسجلة الخاصة بھم.

"]ON[تشغیل التیار "/[العودة من وضع النوم]/[تغییر نمط التسجیل]

[تحدید تحمیل التفاصیل]

.[تحمیل نمط مخّصص]یضبط أنواع اإلعدادات لالستدعاء بواسطة 

: یتیح استدعاء إعدادات قیمة فتحة الضوء ]F / SS / ISO[حساسیة 
.ISOوسرعة االلتقاط و درجة الحساسیة للضوء 

: یتیح استدعاء إعدادات توازن الضوء األبیض.[توازن الضوء األبیض]
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استخدام النمط المخصص

.]C4[ إلى ]C1[اضبط قرص تحدید النمط إلى واحد من 1
، سیتم استدعاء آخر نمط مخصص تم استخدامھ.]C4[إذا كانت ≤

]C4[تحدید النمط المخصص 
.]C4[اضبط قرص تحدید النمط على1
.اضغط على 2
. أو  الختیار النمط المخصص ثم اضغط على 34اضغط على 3

سیتم عرض أیقونة النمط المخصص المحدد على شاشة التسجیل.•

تغییر التفاصیل المسجلة
ال تتغیر اإلعدادات المسجلة حتى إذا قمت بتغییر إعدادات الكامیرا مؤقتًا من خالل ضبط قرص تحدید 

.]C4[ إلى ]C1[النمط على 
).[ضبط] ([إعداد] ضمن قائمة [الحفظ في نمط مخّصص]لتغییر التفاصیل المسجلة، قم باستبدالھا باستخدام 
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إعدادات االستدعاء
استدعاء إعدادات النمط المخصص المسجلة إلى نمط التسجیل المحدد واستبدال اإلعدادات الحالیة 

باإلعدادات التي تم استدعاؤھا.

اضبط قرص تحدید النمط الستخدامھ..1

.[تحمیل نمط مخّصص]اختر 2
≥ ]   [ [ [تحمیل نمط مخّصص]  [

حدد النمط المخصص لالستدعاء.3
. أو حدد النمط المخصص، ثم اضغط على ≤

 وتلك التي تم ]P[/]A[/]S[/]M[یكون استدعاء األنماط المخصصة غیر ممكن بین تلك التي تم إنشاؤھا من أنماط •
].إنشاؤھا من نمط [
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قائمتي

503:  التسجیل في قائمتي≤
504:  تحریر قائمتي≤

تسجیل القوائم المستخدمة بشكل متكرر في قائمتي.
 عنصر بحد أقصى.23یمكن تسجیل 

].] إلى [یمكن استدعاء القوائم المسجلة من [

التسجیل في قائمتي

.[اضف]اختر 1
≥ ]   [ [ [اضف]  [

التسجیل.2
. أو حدد القائمة للتسجیل ثم اضغط ≤
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استدعاء قائمتي
استدعاء القوائم المسجلة في قائمتي.

 القوائم المسجلة] ]/ []/[ []   [ 

تحریر قائمتي
یمكنك إعادة ترتیب العرض قائمتي، وحذف القوائم غیر الضروریة.

  [ ] اختر [ [

یحدد ویسجل القوائم لیتم عرضھا في قائمتي.[اضف]

[الفرز]
یغیر ترتیب قائمتي.

حدد القائمة للتغییر، ثم قم بتعیین الوجھة.

[حذف]
یحذف القوائم المسجلة في قائمتي.

: یختار القائمة ، ثم یحذف.[حذف العنصر]
: یحذف جمیع القوائم المسجلة في قائمتي.[حذف كلي]

[اعرض من قائمتي]
یعرض قائمتي أوالً عند عرض قائمة.

]ON[ یتیح ھذا اإلعداد عرض :My Menu.(قائمتي) 
]OFF[.یتیح ھذا اإلعداد عرض آخر القوائم من حیث االستخدام :
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[حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]

یحفظ معلومات إعداد الكامیرا على البطاقة.
یمكن تحمیل معلومات اإلعدادات المحفوظة على الكامیرا، مما یتیح لك ضبط اإلعدادات نفسھا على عدة 

كامیرات.

 ]   [ [ [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا] حدد  [

[حفظ]

یحفظ معلومات إعداد الكامیرا على البطاقة.
؛ والستبدال ملف موجود، حدد الملف ذاتھ.[ملف جدید]في حالة حفظ بیانات جدیدة، حدد •
، یتم عرض شاشة لتحدید اسم الملف للحفظ كما ھو معروض.[ملف جدید]عند تحدید •

]OK[:
یحفظ مستخدًما اسم الملف على الشاشة.

:[تغییر اسم ملف]
یغیر اسم الملف ثم یحفظھ.

 رموز8الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد حتى •
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•

یسمح ھذا اإلعداد بتحمیل معلومات اإلعداد المخزنة بالبطاقة ونسخھا إلى الكامیرا.[تحمیل]

یحذف معلومات اإلعداد المخزنة على البطاقة.[حذف]

[إبقاء اإلعدادات أثناء 
التھیئة]

عند تھیئة البطاقة، قم بتھیئة البطاقة مع االحتفاظ بمعلومات إعدادات الكامیرا المخزنة على 
البطاقة.
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یمكن تحمیل معلومات اإلعدادات من نفس الطراز فقط.•
 حاالت من معلومات اإلعدادات على بطاقة واحدة.10یمكن حفظ •
قائمة الوظائف التي یمكن حفظ معلومات اإلعدادات بھا •

)771:  قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة للنسخ(
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. دلیل القائمة14

508:  الئحة القوائم≤
518:  قائمة [صورة]≤
534:  قائمة [فیدیو]≤
548:  قائمة [مخصص]≤
583:  قائمة [إعداد]≤
597:  قائمة [عرض]≤
609:  الرموز المدخلة≤

یقدم ھذا الفصل قائمة بالقوائم ویصفھا بالتفصیل.
)95:  طرق تشغیل القائمةللحصول على معلومات حول أسالیب تشغیل القائمة (•
" لالئحة التالیة:. المواد18راجع الفصل "•

771:  قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة للنسخ–
790:  قائمة الوظائف التي یمكن ضبطھا في كل نمط تسجیل–
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الئحة القوائم

. تتم مزامنة إعداداتھا.[فیدیو] وقائمة [صورة]: عناصر القائمة المشتركة في قائمة 

[صورة]قائمة 
)518:  قائمة [صورة] ([جودة الصورة]) ([جودة الصورة]

 518:  [إسلوب الصورة]≤
 518:  [نمط قیاس السطوع]≤
519:  [نسبة األبعاد]≤
519:  [جودة الصورة]≤
519:  [حجم صور]≤
519:  [خفض تشویش التعرض للضوء]≤
520:   (صورة)]ISO[حساسیة ≤
520:  [أدنى سرعة للمغالق]≤
 520:  [نطاق دینامیكي ذكي]≤
 521:  [تعویض التظلیل]≤
 521:  [تعویض الحیود]≤
 522:  [إعدادات الفلتر]≤

)523:  قائمة [صورة] ([الضبط البؤري]) ([الضبط البؤري]
523:  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ ≤
 AF[  :523[لمبة تعزیز ≤
 524:  [ذروة التركیز]≤
 524:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة ≤
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)525:  قائمة [صورة] ([فالش]) ([فالش]
525:  [نمط الفالش]≤
525:  [نمط اإلطالق]≤
525:  [تعدیل الفالش]≤
525:  [تزامن الفالش]≤
526:  [تعدیل الفالش یدویًا]≤
526:  [تعویض التعّرض للضوء التلقائي]≤
526:  [السلكي]≤
526:  [قناة السلكیة]≤
≥ ]FP[527:   السلكي
527:  [ضوء االتصال]≤
527:  [تھیئة السلكیة]≤

)528:  قائمة [صورة] ([أخرى (صورة)]) ([أخرى (صورة)]
528:  [التعرض للضوء]≤
 528:  [وضع بدون صوت]≤
 528:  [موازن الصورة]≤
529:  [سرعة اللقطات]≤
529:  [نوع الغالق]≤
529:  [تأخیر الغالق]≤
530:  [محول تبعید ممتد]≤
530:  [تصویر بطيء / رسوم متحركة]≤
 530:  [المؤقت الذاتي]≤
6K/4K[  :531[صورة ≤
531:  [التركیز المتأخر]≤
531:  [تعّرض متعدد للضوء]≤
 533:  [تسجیل الطابع الزمني]≤
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[فیدیو]قائمة 
)534:  قائمة [فیدیو] ([جودة الصورة]) ([جودة الصورة]

534:  [وضع تعریض ضوئي]≤
 534:  [إسلوب الصورة]≤
 535:  [نمط قیاس السطوع]≤
535:   (فیدیو)]ISO[حساسیة ≤
535:  [المسح المتزامن]≤
535:  [خفض االرتجاج (فیدیو)]≤
536:  [مستوى السواد الرئیسي]≤
536:  /الكسب]SS[تشغیل ≤
 536:  [نطاق دینامیكي ذكي]≤
 536:  [تعویض التظلیل]≤
 537:  [تعویض الحیود]≤
 537:  [إعدادات الفلتر]≤

)538:  قائمة [فیدیو] ([صیغة الصورة]) ([صیغة الصورة]
538:  [صیغة ملف التسجیل]≤
538:  [مساحة صورة الفیدیو]≤
538:  [جودة التسجیل]≤
538:  [جودة التسجیل (قائمتي)]≤
538:  [معدل اإلطار المتغیر]≤
539:  [رمز الوقت]≤
539:  [مستوى اإلضاءة]≤

)540:  قائمة [فیدیو] ([الضبط البؤري]) ([الضبط البؤري]
540:  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ ≤
AF[  :540[تركیز متواصل ≤
 AF[  :540[لمبة تعزیز ≤
 541:  [ذروة التركیز]≤
 541:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة ≤
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)542:  قائمة [فیدیو] ([الصوت]) ([الصوت]
542:  [عرض مستوى تسجیل الصوت]≤
542:  [كتم مدخل الصوت]≤
542:  [مستوى تضخیم تسجیل الصوت]≤
542:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت]≤
543:  [محدد مستوى تسجیل الصوت]≤
543:  [قطع صوت الریاح] / 543:  [إلغاء ضجیج الریاح]≤
543:  [قطع ضوضاء العدسة]≤
543:  [میكروفون خاص]≤
XLR[  :544[ضبط محول میكروفون ≤
544:  [إخراج الصوت]≤
544:  [حجم صوت سماعة الرأس]≤

)545:  قائمة [فیدیو] ([أخرى (فیدیو)]) ([أخرى (فیدیو)]
 545:  [وضع بدون صوت]≤
 545:  [موازن الصورة]≤
 545:  [إعداد المؤقت الذاتي]≤
546:  [انتقال التركیز]≤
546:  [تسجیل متتابع (فیدیو)]≤
546:  [تسجیل الملف المجزأ]≤
547:  [قص المباشر]≤
 547:  [تسجیل الطابع الزمني]≤
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[مخصص]قائمة 
)549:  قائمة [مخصص] ([جودة الصورة]) ([جودة الصورة]

549:  [إعدادات نمط الصورة]≤
ISO[  :549[درجات زیادة≤
≥  ]ISO[550:     ممتد
550:  [ضبط إمالة التعریض]≤
551:  [مساحة األلوان]≤
551:  [إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]≤
P/A/S/M[  :551[التعّرض للضوء التلقائي في ≤
552:  [ضبط مشترك لفیلم مبتكر]≤

)553:  قائمة [مخصص] ([تركیز/غالق]) ([تركیز/غالق]
553:  [أولویة التركیز/الغالق]≤
553:  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي]≤
AF/AE[  :553[تثبیت قفل ≤
≥]AF+MF[  :554
MF[  :554[مساعدة ≤
555:  [دلیل ضبط یدوي]≤
555:  [قفل حلقة التركیز البؤري]≤
AF[  :555[إظھار / إخفاء نمط ≤
AF[  :556[ضبط تحدید ≤
AF[  :556[إعداد تكبیر نقطة ≤
≥]AF[556:   غالق
556:  [نصف ضغطة للتحریر]≤
557:  [قم بتعیین التسجیل لزر الغالق]≤
AF[  :557[سریع ≤
AF[  :557[مستشعر العین ≤
557:  [حركة دائریة إلطار التركیز]≤
558:  )]225[نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة ≤
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)559:  قائمة [مخصص] ([العملیة]) ([العملیة]
Q.MENU[  :559[إعدادات ≤
559:  [تھیئة اللمس]≤
560:  [إعداد قفل العملیة]≤
Fn[  :560[ضبط زر ≤
≥ ]WB/ISO/Expo. [561:   زر
561:   المعروض]ISO[إعداد ≤
561:  [إعداد تعویض التعریض المعروض]≤
562:  [ضبط القرص]≤
563:  [إعداد عصا التحكم]≤
563:  [زر الفیدیو (عن بعد)]≤

)564:  قائمة [مخصص] ([الشاشة / العرض (صورة)]) ([الشاشة / العرض (صورة)]
564:  [مراجعة تلقائیة]≤
565:  [معاینة متواصلة]≤
566:  [الرسم البیاني]≤
567:  [الخطوط الشبكیة على الصورة]≤
AF[  :567[عرض نطاق ≤
Live View[  :568[تعزیز ≤
569:  [الوضع اللیلي]≤
570:  /الشاشة]LVF[ضبط عرض ≤
571:  [مقیاس التعریض]≤
571:  [الطول البؤري]≤
571:  [عالمات تظلیل الومیض]≤
572:  [التراكب الكامل]≤
572:  [نطاق حالة موازن الصورة]≤
573:  [مقیاس المستوى]≤
573:  [القیاس النقطي لإلضاءة]≤
573:  [المخطط الخارجي لإلطار]≤
574:  [إظھار / إخفاء تخطیط الشاشة]≤
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)575:  قائمة [مخصص] ([الشاشة / العرض (فیدیو)]) ([الشاشة / العرض (فیدیو)]
V-LogL[  :575[مساعدة عرض ≤
HLG[  :575[مساعد عرض ≤
575:  [عرض صورة متغیرة]≤
576:  [المشاھدة الحیة أحادیة اللون]≤
576:  [عالمة المركز]≤
576:  [عالمة اإلطار]≤
576:  [أسلوب مخطط (زیبرا)]≤
577:  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ]≤
577:  [أشرطة اللون]≤
577:  [عرض أولویة الفیدیو]≤
578:  [مؤشر إطار التسجیل األحمر]≤
578:  [مؤشر اإلطار األزرق للبث]≤

)579:  قائمة [مخصص] ([إدخال/إخراج]) ([إدخال/إخراج]
HDMI[  :579[إخراج التسجیل ≤

)580:  قائمة [مخصص] ([العدسة / غیر ذلك]) ([العدسة / غیر ذلك]
580:  [استئناف موضع العدسة]≤
580:  [عدسة زوم آلي]≤
580:   للعدسة]Fn[ضبط زر ≤
581:  [مقدار زیادة حلقة الفتحة]≤
581:  [التحكم في حلقة التركیز البؤري]≤
582:  [معلومات العدسة]≤
582:  [تأكید معلومات العدسة]≤
582:  [معلومات الوضع العمودي (فیدیو)]≤
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[إعداد]قائمة 
)583:  قائمة [إعداد] ([البطاقة/الملف]) ([البطاقة/الملف]

583:  [تھیئة البطاقة]≤
583:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]≤
583:  [إعدادات المجلد/الملف]≤
584:  [إعادة ضبط رقم الملف]≤
584:  [معلومات حقوق التألیف والنشر]≤

)585:  قائمة [إعداد] ([الشاشة / العرض]) ([الشاشة / العرض]
585:  [نمط توفیر الطاقة]≤
585:  [معدل إطار الشاشة]≤
LVF[  :586[معدل إطار ≤
586:  [إعدادات الشاشة]/[محدّد المنظر]≤
LVF[  :587[الضوء الخلفي للشاشة]/[إضاءة ≤
587:  [مستشعر العین]≤
587:  [ضبط مقیاس المستوى.]≤

)588:  قائمة [إعداد] ([إدخال/إخراج]) ([إدخال/إخراج]
588:  [إصدار صوت]≤
588:  [حجم صوت سماعة الرأس]≤
≥]Wi-Fi[  :588
589:  [بلوتوث]≤
≥]USB[  :589
590:  [أولویة استخدام البطاریة]≤
HDMI[  :590[توصیل ≤
591:  [مؤشر الطاقة/الشبكة]≤
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)592:  قائمة [إعداد] ([ضبط]) ([ضبط]
592:  [الحفظ في نمط مخّصص]≤
592:  [تحمیل نمط مخّصص]≤
592:  [إعدادات نمط مخّصص]≤
593:  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]≤
593:  [إعادة ضبط]≤

)594:  قائمة [إعداد] ([أخرى]) ([أخرى]
594:  [ضبط الساعة]≤
594:  [المنطقة الزمنیة]≤
595:  [تردد النظام]≤
595:  [تجدید البكسل]≤
595:  [تنظیف المستشعر]≤
596:  [لغة]≤
596:  [عرض النسخة]≤
596:  [دلیل على اإلنترنت]≤

[قائمتي]
)503:  قائمتي (]1[صفحة 

)503:  قائمتي (]2[صفحة 

)503:  قائمتي (]3[صفحة 

)504:  تحریر قائمتي ([تحریر قائمتي]
[اضف]≤
[الفرز]≤
[حذف]≤
[اعرض من قائمتي]≤
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[عرض]قائمة 
)599:  قائمة [عرض] ([نمط التشغیل]) ([نمط التشغیل]

599:  [نمط عرض التسجیل]≤
599:  [عرض الشرائح]≤
600:  [تدویر وعرض]≤
600:  [فرز الصور]≤
AF[  :600[التكبیر من نقطة ≤
600:   (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض ≤
HLG [(  :601 (الشاشة[مساعد عرض  ≤
601:  [عرض صورة متغیرة]≤

)602:  قائمة [عرض] ([معالجة الصورة]) ([معالجة الصورة]
RAW[  :602[المعالجة ≤
6K/4K [  :602[حفظ جماعي لصورة  ≤
6K/4K [  :602[تخفیض ضوضاء صورة ≤
603:  [فیدیو التصویر البطيء]≤
603:  [إیقاف حركة الفیدیو]≤

)604:  قائمة [عرض] ([معلومات اإلضافة/الحذف]) ([معلومات اإلضافة/الحذف]
604:  [حمایة]≤
604:  [تصنیف]≤

)605:  قائمة [عرض] ([تحریر الصورة]) ([تحریر الصورة]
605:  [تغییر الحجم]≤
606:  [تدویر]≤
606:  [تقسیم الفیدیو]≤
607:  [نسخ]≤

)608:  قائمة [عرض] ([أخرى]) ([أخرى]
608:  [تأكید الحذف]≤
608:  [حذف جمیع الصور]≤
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[صورة]قائمة 

518:  قائمة [صورة] ([جودة الصورة])≤
523:  قائمة [صورة] ([الضبط البؤري])≤
525:  قائمة [صورة] ([فالش])≤
528:  قائمة [صورة] ([أخرى (صورة)])≤

. تتم مزامنة إعداداتھا.[فیدیو] وقائمة [صورة]: عناصر القائمة المشتركة في قائمة 

)[جودة الصورة] ([صورة]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

 [إسلوب الصورة]

 [نمط قیاس السطوع]

[أحادیة  / [تصویر الوجھ] / [منظر طبیعي] / [مسطحة] / ]L.ClassicNeo[ / [طبیعیة] / [مشرقة] / [معیار معتدل]
[فیدیو شبیھ  / ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما  / ]S.أحادیة اللون D[ / ]L.أحادیة اللون L[ / .أحادیة اللون]L[ / اللون]

]MY PHOTO STYLE 10[ إلى ]V-Log L[ / ]MY PHOTO STYLE 1[ / ]709[إعجاب  / ]2بالسینما 

یمكنك تحدید اإلعدادات النھائیة للصور لتناسب أھدافك وأنماط التعبیر.
)285:  [إسلوب الصورة](

]]/[]/[]/[[

یمكن تغییر نمط القیاس البصري لقیاس السطوع.
)252:  [نمط قیاس السطوع](
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[نسبة األبعاد]

[جودة الصورة]

[حجم صور]

[خفض تشویش التعرض للضوء]

]4:3[/]3:2[/]16:9[/]1:1[

یمكنك أختیار نسبة أبعاد الصورة.
)114:  [نسبة األبعاد](

]FINE[/]STD. [/]RAWiFINE[/]RAWiSTD. [/]RAW[

اضبط معدل الضغط المستخدم لتخزین الصور.
)116:  [جودة الصورة](

]L[/]M[/]S[

یضبط حجم الصورة.
)115:  [حجم صور](

]ON[/]OFF[

تقوم الكامیرا تلقائیًا بإزالة التشویش الناتج عند تسجیل الصور بسرعة التقاط بطیئة.
ال یمكن إجراء التسجیل أثناء الحد من التشویش.•
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[خفض تشویش التعرض للضوء]یكون •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
–.]ELEC[ باستثناء) ]ELEC.+NR[/([وضع بدون صوت]
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 (صورة)]ISO[حساسیة 

[أدنى سرعة للمغالق]

 [نطاق دینامیكي ذكي]

]12800[ إلى ]ISO[]200[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]25600[ إلى ]ISO[]AUTO[/]400[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

.]AUTO[ على ISO عند ضبط الحساسیة للضوء ISOیضبط الحد األدنى واألعلى للحساسیة للضوء 

]AUTO[/]1/16000[ إلى ]1/1[

.]AUTO[ على ISOیضبط الحد األدنى لسرعة االلتقاط في حالة ضبط درجة الحساسیة للضوء 
قد تصبح سرعة االلتقاط أبطأ من القیمة المعینة في حاالت التسجیل التي یتعذر فیھا تحقیق درجة تعرض للضوء •

صحیحة.

]AUTO[/]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[/]OFF[

یجري تعویض التباین والتعرض للضوء عندما یكون الفارق في درجة اإلضاءة بین الخلفیة والھدف كبیًرا.
قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[نطاق دینامیكي ذكي]یكون •

)[إسلوب الصورة] (]V-Log L[/]Hybrid Log Gamma[/]709[إعجاب –
[إعدادات الفلتر]–
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 [تعویض التظلیل]

 [تعویض الحیود]

]ON[/]OFF[

عندما یخیم اإلعتام على حواف الشاشة نتیجة لخواص العدسة، یمكنك تسجیل الصور مع تصحیح درجة إضاءة تلك 
الحواف.

قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
.ISOقد یزداد التشویش على حواف الصور مع زیادة درجة الحساسیة للضوء •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة:[تعویض التظلیل]یكون •

[محول تبعید ممتد]–
–]PIXEL/PIXEL[) [مساحة صورة الفیدیو](
[معدل اإلطار المتغیر]–

]AUTO[/]OFF[

تعمل الكامیرا على زیادة دقة الصورة بتصحیح درجة الضبابیة الناجمة عن االنحراف في حالة إغالق فتحة الضوء.
قد ال تحصل على التأثیر المراد لعملیة التعویض، وذلك حسب ظروف التسجیل.•
.ISOقد یبدو التشویش واضًحا مع زیادة درجة الحساسیة للضوء •



قائمة [صورة]–. دلیل القائمة14

522

 [إعدادات الفلتر]

]ON[/]OFF[/]SET[[مؤثر الفلتر]

]ON[/]OFF[[تسجیل فوري بال مرشح]

یجري التسجیل في ھذا النمط بتأثیرات تصویر إضافیة (مرشحات).
)293:  [إعدادات الفلتر](
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)[الضبط البؤري] ([صورة]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 

 ]AF[لمبة تعزیز 

]4[ضبط/]3[ضبط/]2[ضبط/]1[ضبط

 المناسبة للھدف والمشھد.]AFC[ عند التسجیل باستخدام AFحدد میزات تشغیل 
)132:  (صورة)]AF[ضبط مخصص لـ (

]ON[/]OFF[

 عند الضغط على زر الغالق نصف ضغطة، مما AFعند التسجیل في ظروف إضاءة منخفضة، یتم تشغیل لمبة تعزیز 
یسھل على الكامیرا التركیز.

 حسب العدسة المستخدمة.AFتتباین فاعلیة النطاق الخاص بلمبة تعزیز •
)، والتسجیل في وضع نھایة الزاویة العریضة:H-ES12060عند تركیب العدسة القابلة للتبدیل (–

 تقریبًام3.5 إلى م1.0من 
)، والتسجیل في وضع نھایة الزاویة العریضة:H-FS12060عند تركیب العدسة القابلة للتبدیل (–

 تقریبًام3.0 إلى م1.0من 
قم بفك واقي العدسة.•
 بدرجة كبیرة؛ مما یصعب معھ إجراء التركیز، وذلك عند استخدام عدسة ذات قطر كبیر.AFقد یتم حجب لمبة تعزیز •
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 [ذروة التركیز]

 ]1 منطقة AF[سرعة حركة 

]ON[/]OFF[

]SET[

[حساسیة ذروة التركیز]

[عرض اللون]

]AFS[العرض خالل 

، یتم تمییز األجزاء البینیة (األجزاء على الشاشة ذات الحدود الخارجیة الواضحة) بلون.MFأثناء عملیة 
 إلى االتجاه السالب، یجري تقلیص األجزاء المراد تمییزھا؛ مما یتیح لك تحقیق [حساسیة ذروة التركیز]إذا تم تعدیل •

تركیز أكثر دقة.
، یمكنك تعیین لون عرض الجزء الواقع في بؤرة التركیز.[عرض اللون]باستخدام •
، یكون عرض ذروة التركیز ممكنًا أیًضا عند الضغط على زر الغالق ]ON[ على ]AFS[العرض خالل عند ضبط •

.]AFS[نصف ضغطة في وضع البؤرة 
/]ON[] للتبدیل بین ] في [) ثم المس [559:  [تھیئة اللمس]یمكنك عرض عالمة تبویب اللمس (•

]OFF[.
 غیر متاح.[ذروة التركیز]، یكون [إعدادات الفلتر] من [أحادي اللون حاد]عند استخدام •
 غیر متاح.[ذروة التركیز]، یكون ]Live View[تعزیز عند استخدام •

]FAST[/]NORMAL[

 واحد.AFبضبط السرعة عند تحریك نطاق 



قائمة [صورة]–. دلیل القائمة14

525

)[فالش] ([صورة]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[نمط الفالش]

[نمط اإلطالق]

[تعدیل الفالش]

[تزامن الفالش]

]]/[]/[]/[]/[[

ضبط نمط الفالش.
)309:  [نمط الفالش](

]TTL[/]MANUAL[

بمكنك اختیار ضبط خرج الفالش تلقائیًا أو ضبطھ یدویًا.
)311:  [نمط اإلطالق]/[تعدیل الفالش یدویًا](

]j3 EV[ إلى ]i3 EV[) ]n0 EV[(

، یمكنك تعدیل خرج الفالش.]TTL[ على [نمط اإلطالق]عند ضبط 
)313:  [تعدیل الفالش](

]1ST[/]2ND[

یضبط نمط الفالش على تزامن الحاجز الثاني.
)315:  [تزامن الفالش](
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[تعدیل الفالش یدویًا]

[تعویض التعّرض للضوء التلقائي]

[السلكي]

[قناة السلكیة]

]1/1[ إلى ]1/128[

، یمكنك ضبط خرج الفالش.]MANUAL[ على [نمط اإلطالق]عند ضبط 
)311:  [نمط اإلطالق]/[تعدیل الفالش یدویًا](

]ON[/]OFF[

اضبط خرج الفالش تلقائیًا بالتزامن مع قیمة تعویض التعرض للضوء.
)316:  [تعویض التعّرض للضوء التلقائي](

]ON[/]OFF[

یمكن التسجیل باستخدام الفالش الالسلكي.
)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي(

]1CH[/]2CH[/]3CH[/]4CH[

یعین قناة الستخدامھا عند التسجیل بواسطة الفالش الالسلكي.
)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي(
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 ]FP[السلكي 

[ضوء االتصال]

[تھیئة السلكیة]

]ON[/]OFF[

 للفالش الخارجي عند التسجیل بواسطة الفالش الالسلكي.FPیستخدم إطالق 
) ]FP[323:   السلكي(

]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[

اضبط قوة ضوء االتصال.
)323:  [ضوء االتصال](

[تعدیل الفالش یدویًا]/[تعدیل الفالش]/[نمط اإلطالق][فالش خارجي]

[تعدیل الفالش یدویًا]/[تعدیل الفالش]/[نمط اإلطالق]]C[مجموعة /]B[مجموعة /]A[مجموعة 

یضبط التفاصیل للتسجیل بواسطة الفالش الالسلكي.
)321:  عناصر اإلعداد ([تھیئة السلكیة])(
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)[أخرى (صورة)] ([صورة]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[التعرض للضوء]

 [وضع بدون صوت]

 [موازن الصورة]

]OFF[]/]/[]/[]/[]/[[[نوع التعرض للضوء]

[تھیئات أكثر]

یمكنك التقاط صور متعددة أثناء ضبط أحد اإلعدادات تلقائیًا.
)231:  التسجیل المتعدد(

]ON[/]OFF[

یعطّل كل أصوات العملیة وإخراج الضوء دفعة واحدة.
)239:  [وضع بدون صوت](

]OFF[]/]/[]/[[[وضع التشغیل]

]ON[/]OFF[[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

]ON[/]OFF[[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

]OFF[]/]/[]/[]/[]/[[[متغیر (فیدیو)]

)]Lens12[) ]Lens1[ إلى ]Lens1[[معلومات العدسة]

یكون إعدادات موازن الصورة.
)243:  موازن الصورة(
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[سرعة اللقطات]

[نوع الغالق]

[تأخیر الغالق]

]H[/]M[/]L[

یضبط عملیة تسجیل اللقطات المتالحقة.
)184:  التقاط صور متالحقة(

]AUTO[/.]MECH[/]EFC[/.]ELEC[/]ELEC.+NR[

یختر نوع الغالق الستخدامھ في التقاط الصور.
)240:  [نوع الغالق](

]8SEC[/]4SEC[/]2SEC[/]1SEC[/]OFF[

للحد من اھتزاز الكامیرا والتشویش الناجم عن الغالق، یتحرر الغالق بعد مرور المدة الزمنیة المحددة من الضغط على 
زر الغالق.

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[تأخیر الغالق]یكون •
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
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[محول تبعید ممتد]

[تصویر بطيء / رسوم متحركة]

 [المؤقت الذاتي]

]ZOOM[/.]TELE CONV[/]OFF[

یمكنك التقاط صور یتم تكبیرھا بدرجة أكبر من ما ھو متاح مع الزوم البصري، دون أي تدني في جودة الصورة.
)176:  محول التبعید الممتد(

[نمط]
[التصویر البطيء]

[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]

التصویر البطيء یبدأ/یوقف التسجیل تلقائیا في فترة التسجیل المحددة.
تمكنك وظیفة إیقاف حركة الرسوم المتحركة من التقاط الصور أثناء نقل الموضوع شیئًا فشیئًا.

)221:  التسجیل بواسطة إیقاف حركة الرسوم المتحركة، 216:  التسجیل باستخدام التصویر البطئ(

] إلخ (مخصص)]/[]/[]/[[

]SET[
[الوقت المخصص]

[عرض العد التنازلي]

یضبط مدة المؤقت الذاتي.
)227:  التسجیل باستخدام المؤقت الذاتي(
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]6K/4K[صورة 

[التركیز المتأخر]

[تعّرض متعدد للضوء]

]6K 18M[/]4K H 8M[/]4K 8M[[حجم الصورة/سرعة االندفاع]

[طریقة التسجیل]
/]6K/4K[لقطات متالحقة 
/)]S/S)6K/4K[لقطات متالحقة 
 مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة 

]ON[/]OFF[[تسجیل قبل االندفاع]

.6K/4Kیضبط صور 
یمكنك حفظ الصور المستخرجة من ملف لقطات متالحقة تم التقاطھ باستخدام لقطات متالحقة عالیة السرعة.

)6K/4K  :190تسجیل صور (

]6K 18M[/]4K 8M[

 مع تغییر نقطة التركیز تلقائیًا.6K/4Kالتقاط صور لقطات متالحقة بنفس جودة الصورة مثل صور 
یمكنك تحدید نقطة التركیز للصورة لیتم حفظھا بعد التسجیل.

)207:  التسجیل بوظیفة التركیز المتأخر(

[بدء]

]ON[/]OFF[[الكسب التلقائي]

]ON[/]OFF[[تراكب]

یمكنك تطبیق تأثیر مكافئ ألربعة تعرض للضوء على صورة واحدة.

: یبدأ التعرض للضوء للتعرض المتعدد للضوء.[بدء]
: یضبط اإلضاءة تلقائیًا وفقًا لعدد الصور.[الكسب التلقائي]

، یتم عرض شاشة اختیار الصور [بدء] المسجلة. بعد اختیار RAW: یسمح بالتعرض المتعدد للضوء لصور [تراكب]
للتجمیع.
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، یؤدي الضغط على زر الغالق كلیًا إلى بدء التعرض المتعدد للضوء.[بدء]بعد اختیار •
یتم عرض المعاینة لكل تسجیل، وتتاح العملیات التالیة:•

 (یمكنك أیًضا إجراء نفس العملیة بالضغط على زر الغالق جزئیًا.)[التالي]–
[إعادة التقاط]–
: یسجل الصورة وینھي تسجیل التعرض المتعدد للضوء.[خروج]–

] على شاشة التسجیل.Qإلنھاء تسجیل التعریض المتعدد للضوء قبل بدء التسجیل، اضغط على [•
سیتم حفظ معلومات التسجیل الخاصة بآخر صورة مسجلة كمعلومات تسجیل للصور المسجلة بتعرض متعدد للضوء.•
 المسجلة بواسطة الكامیرا فقط.RAW لصور [تراكب]یمكن تعیین •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[تعّرض متعدد للضوء]یكون •

[التصویر البطيء]–
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
[إعدادات الفلتر]–
HDMIخرج –
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 [تسجیل الطابع الزمني]

]ON[/]OFF[

یسجل التاریخ المسجل والوقت المتراكب على الصور.
ال یمكنك حذف تواریخ التسجیل بعد طباعتھا.•
.RAW أو الصور ذات تنسیق 6K/4Kال یجري تسجیل تواریخ ووقت التسجیل على ملفات اللقطات المتالحقة •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[تسجیل الطابع الزمني]یكون •

[التركیز المتأخر]–
)6K/4K)  4:3فیدیو متغیر –
[معدل اإلطار المتغیر]–
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[فیدیو]قائمة 

534:  قائمة [فیدیو] ([جودة الصورة])≤
538:  قائمة [فیدیو] ([صیغة الصورة])≤
540:  قائمة [فیدیو] ([الضبط البؤري])≤
542:  قائمة [فیدیو] ([الصوت])≤
545:  قائمة [فیدیو] ([أخرى (فیدیو)])≤

. تتم مزامنة إعداداتھا.[فیدیو] وقائمة [صورة]: عناصر القائمة المشتركة في قائمة 

)[جودة الصورة] ([فیدیو]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[وضع تعریض ضوئي]

 [إسلوب الصورة]

]P[/]A[/]S[/]M[

].یضبط نمط التعرض للضوء لالستخدام في نمط [
)330:  نمط الفیلم اإلبداعي(

[أحادیة  / [تصویر الوجھ] / [منظر طبیعي] / [مسطحة] / ]L.ClassicNeo[ / [طبیعیة] / [مشرقة] / [معیار معتدل]
[فیدیو شبیھ  / ]2[نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما  / ]S.أحادیة اللون D[ / ]L.أحادیة اللون L[ / .أحادیة اللون]L[ / اللون]

 إلى ]V-Log L[ / ]Hybrid Log Gamma[ / ]MY PHOTO STYLE 1[ / ]709[إعجاب  / ]2بالسینما 
]MY PHOTO STYLE 10[

یمكنك تحدید اإلعدادات النھائیة للصور لتناسب أھدافك وأنماط التعبیر.
)285:  [إسلوب الصورة](
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 [نمط قیاس السطوع]

 (فیدیو)]ISO[حساسیة 

[المسح المتزامن]

[خفض االرتجاج (فیدیو)]

]]/[]/[]/[[

یمكن تغییر نمط القیاس البصري لقیاس السطوع.
)252:  [نمط قیاس السطوع](

]6400[ إلى ]ISO[]200[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]12800[ إلى ]ISO[]AUTO[/]400[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

.]AUTO[ على ISO عند ضبط الحساسیة للضوء ISOیضبط الحد األدنى واألعلى للحساسیة للضوء 
)362:   (فیدیو)]ISO[حساسیة (

]ON[/]OFF[

اضبط سرعة االلتقاط بدقة للحد من االرتعاش والخطوط األفقیة.
)410:  [المسح المتزامن](

]1/50[/]1/60[/]1/100[/]1/120[/]OFF[

یمكن ضبط سرعة االلتقاط لتقلیل درجة الخفقان أو الخطوط في الفیدیو.
.]ON[ على ]P/A/S/M[التعّرض للضوء التلقائي في یمكن ضبطھ عندما یكون •
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[مستوى السواد الرئیسي]

/الكسب]SS[تشغیل 

 [نطاق دینامیكي ذكي]

 [تعویض التظلیل]

]j15[ إلى ]0[ (]15[(

یمكنك تعدیل مستوى السواد الذي یعد بمثابة مرجع للصور.
)358:  [مستوى السواد الرئیسي](

]SEC/ISO[/]ANGLE/ISO[/]SEC/dB[

یمكنك تغییر وحدات قیم سرعة االلتقاط، وقیم الكسب (الحساسیة).
)370:  /الكسب]SS[تشغیل (

]AUTO[/]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[/]OFF[

یجري تعویض التباین والتعرض للضوء عندما یكون الفارق في درجة اإلضاءة بین الخلفیة والھدف كبیًرا.
)520:  [نطاق دینامیكي ذكي](

]ON[/]OFF[

عندما یخیم اإلعتام على حواف الشاشة نتیجة لخواص العدسة، یمكنك تسجیل الصور مع تصحیح درجة إضاءة تلك 
الحواف.

)521:  [تعویض التظلیل](
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 [تعویض الحیود]

 [إعدادات الفلتر]

]AUTO[/]OFF[

تعمل الكامیرا على زیادة دقة الصورة بتصحیح درجة الضبابیة الناجمة عن االنحراف في حالة إغالق فتحة الضوء.
)521:  [تعویض الحیود](

]ON[/]OFF[/]SET[[مؤثر الفلتر]

]ON[/]OFF[[تسجیل فوري بال مرشح]

یجري التسجیل في ھذا النمط بتأثیرات تصویر إضافیة (مرشحات).
)293:  [إعدادات الفلتر](
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)[صیغة الصورة] ([فیدیو]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[صیغة ملف التسجیل]

[مساحة صورة الفیدیو]

[جودة التسجیل]

[جودة التسجیل (قائمتي)]

[معدل اإلطار المتغیر]

]MP4[/]MOV[

یعین تنسیق ملف تسجیل الفیدیو.
)337:  [صیغة ملف التسجیل](

]FULL[/]PIXEL/PIXEL[

یضبط مساحة الصورة أثناء تسجیل الفیدیو.
)348:  [مساحة صورة الفیدیو](

یعین جودة صورة تسجیل الفیدیو.
)338:  [جودة التسجیل](

یستدعي جودة تسجیل المسجلة في قائمتي.
)346:  [إضافة إلى القائمة](

]ON[/]OFF[

یغیر معدل إطارات التسجیل لتسجیل فیدیو حركة بطیئة وفیدیو حركة سریعة.
)382:  [معدل اإلطار المتغیر](
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[رمز الوقت]

[مستوى اإلضاءة]

]ON[/]OFF[[عرض رمز الوقت]

]REC RUN[/]FREE RUN[[العد التصاعدي]

[قیمة رمز الوقت]

[إعادة الضبط]

[اإلدخال الیدوي]

[الوقت الحالي]

]DF[/]NDF[[نمط رمز الوقت]

]HDMI[]ON[/]OFF[مخرج رمز الوقت ل 

یضبط تسجیل وعرض وخرج رمز الوقت.
)350:  رمز الوقت(

]0-255[/]16-235[/]16-255[

یمكنك ضبط نطاق اإلضاءة لیالئم الغرض من تسجیل الفیدیو.
)357:  [مستوى اإلضاءة](
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)[الضبط البؤري] ([فیدیو]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ 

]AF[تركیز متواصل 

 ]AF[لمبة تعزیز 

]ON[/]OFF[

]SET[ سرعة]AF[/ حساسیة]AF[

.]AF[تركیز متواصل یمكنك تعدیل طریقة التركیز لتسجیل الفیدیو تعدیًال دقیقًا باستخدام 
)355:  (فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ (

]MODE1[/]MODE2[/]OFF[

 عند تسجیل مقاطع الفیدیو.AFیمكنك تحدید كیفیة ضبط التركیز في 
)AF[  :354[تركیز متواصل (

]ON[/]OFF[

 عند الضغط على زر الغالق نصف ضغطة، مما AFعند التسجیل في ظروف إضاءة منخفضة، یتم تشغیل لمبة تعزیز 
یسھل على الكامیرا التركیز.

)AF[  :523[لمبة تعزیز (
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 [ذروة التركیز]

 ]1 منطقة AF[سرعة حركة 

]ON[/]OFF[

]SET[

[حساسیة ذروة التركیز]

[عرض اللون]

]AFS[العرض خالل 

، یتم تمییز األجزاء البینیة (األجزاء على الشاشة ذات الحدود الخارجیة الواضحة) بلون.MFأثناء عملیة 
)524:  [ذروة التركیز](

]FAST[/]NORMAL[

 واحد.AFبضبط السرعة عند تحریك نطاق 
)524:  ]1 منطقة AF[سرعة حركة (
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)[الصوت] ([فیدیو]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[عرض مستوى تسجیل الصوت]

[كتم مدخل الصوت]

[مستوى تضخیم تسجیل الصوت]

[تعدیل مستوى تسجیل الصوت]

]ON[/]OFF[

یُعَرض مستوى تسجیل الصوت على شاشة التسجیل.
)364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت](

]ON[/]OFF[

یقوم بكتم دخل الصوت.
)365:  [كتم مدخل الصوت](

]STANDARD[/]LOW[

یقوم بتشغیل كسب دخل الصوت.
)365:  [مستوى تضخیم تسجیل الصوت](

]MUTE[ ،]j18dB[ إلى ]i12dB[) ]0dB[(

قم بتعدیل مستوى تسجیل الصوت یدویًا.
)366:  [تعدیل مستوى تسجیل الصوت](
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[محدد مستوى تسجیل الصوت]

[إلغاء ضجیج الریاح]

[قطع صوت الریاح]

[قطع ضوضاء العدسة]

[میكروفون خاص]

]ON[/]OFF[

یتم ضبط مستوى تسجیل الصوت تلقائیًا لتقلیل التشویش الصوتي (ضجیج الطقطقة).
)366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت](

]HIGH[/]STANDARD[/]OFF[

یحد من التشویش الناجم عن الریاح، والصادر من المیكروفون الداخلي مع االحتفاظ بجودة الصوت.
)367:  [إلغاء ضجیج الریاح](

]HIGH[/]STANDARD[/]LOW[/]OFF[

یحد من التشویش الناجم عن الریاح عند توصیل میكروفون خارجي.
)438:  تقلیل صوت الریاح(

]ON[/]OFF[

یمكنك تقلیل صوت الزوم الناتج أثناء تسجیل الفیدیو عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي.
)368:  [قطع ضوضاء العدسة](

]STEREO[/]LENS AUTO[/]SHOTGUN[/]S.SHOTGUN[/]MANUAL[

اختیاري).: DMW-MS2یضبط نطاق التقاط الصوت عند استخدام میكروفون استریو شدید الحساسیة (
)437:  اختیاري): DMW-MS2ضبط نطاق التقاط الصوت ((
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]XLR[ضبط محول میكروفون 

[إخراج الصوت]

[حجم صوت سماعة الرأس]

]96kHz/24bit[/]48kHz/24bit[/]48kHz/16bit[/]OFF[

اختیاري).: XLR)  DMW-XLR1یضبط دخل الصوت عند تركیب مھایئ میكروفون 
)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون (

]REALTIME[/]REC SOUND[

یضبط طریقة خرج الصوت عند توصیل سماعات رأس.
)442:  تغییر طریقة إخراج الصوت(

)]LEVEL15[) ]LEVEL3[ إلى ]0[

یعدل مستوى الصوت عندما تكون سماعات الرأس متصلة.
)442:  ضبط مستوى صوت سماعة الرأس(
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)[أخرى (فیدیو)] ([فیدیو]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

 [وضع بدون صوت]

 [موازن الصورة]

 [إعداد المؤقت الذاتي]

]ON[/]OFF[

یعطّل كل أصوات العملیة وإخراج الضوء دفعة واحدة.
)239:  [وضع بدون صوت](

]OFF[]/]/[]/[[[وضع التشغیل]

]ON[/]OFF[[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

]ON[/]OFF[[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

]OFF[]/]/[]/[]/[]/[[[متغیر (فیدیو)]

)]Lens12[) ]Lens1[ إلى ]Lens1[[معلومات العدسة]

یكون إعدادات موازن الصورة.
)243:  موازن الصورة(

[المؤقت الذاتي]

] إلخ (مخصص)]/[]/[]/[[

]SET[
[الوقت المخصص]

[عرض العد التنازلي]

]ON[/]OFF[[المؤقت الذاتي للفیدیو]

یضبط مدة المؤقت الذاتي.
)229:  ضبط وقت المؤقت الذاتي(
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[انتقال التركیز]

[تسجیل متتابع (فیدیو)]

[تسجیل الملف المجزأ]

[بدء]

]3[/]2[/]1[[ضبط بؤرة تركیز]

]SH[/]H[/]M[/]L[/]SL[[سرعة انتقال التركیز]

]OFF[/]3[/]2[/]1[[تسجیل انتقال التركیز]

]10SEC[/]5SEC[/]OFF[[انتظار انتقال التركیز]

ینقل موضع التركیز بسالسة من الموضع الحالي إلى الموضع المسجل مسبقًا.
)386:  [انتقال التركیز](

]ON[/]OFF[

عندما یمأل التسجیل البطاقة، یستمر التسجیل بینما یتم حذف البیانات القدیمة.
)412:  [تسجیل متتابع (فیدیو)](

.]10MIN[/.]5MIN[/]3MIN. [/.]1MIN[/]OFF[

یتم تقسیم الفیدیو كل عدة دقائق أثناء التسجیل.
)414:  [تسجیل الملف المجزأ](
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[قص المباشر]

 [تسجیل الطابع الزمني]

]40SEC[/]20SEC[/]OFF[

 یتضمن الحركة FHDمن خالل اقتصاص جزء من النطاق المعروض في العرض الحي، من الممكن تسجیل فیدیو 
االستعراضیة والزووم مع بقاء الكامیرا في وضع ثابت.

)390:  [قص المباشر](

]ON[/]OFF[

یسجل التاریخ المسجل والوقت المتراكب على الصور.
)533:  [تسجیل الطابع الزمني](
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[مخصص]قائمة 

549:  قائمة [مخصص] ([جودة الصورة])≤
553:  قائمة [مخصص] ([تركیز/غالق])≤
559:  قائمة [مخصص] ([العملیة])≤
564:  قائمة [مخصص] ([الشاشة / العرض (صورة)])≤
575:  قائمة [مخصص] ([الشاشة / العرض (فیدیو)])≤
579:  قائمة [مخصص] ([إدخال/إخراج])≤
580:  قائمة [مخصص] ([العدسة / غیر ذلك])≤
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)[جودة الصورة] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[إعدادات نمط الصورة]

]ISO[درجات زیادة

[إظھار / إخفاء نمط الصورة]

[منظر  / [مسطحة] / ]L.ClassicNeo[ / [طبیعیة] / [مشرقة]
.أحادیة اللون L[ / .أحادیة اللون]L[ / [تصویر الوجھ] / طبیعي]

D[ / ]L أحادیة اللون.S[ /  نطاق دینامیكي شبیھ بالسینما]2[ / 
 / ]V-Log L[ / ]709[إعجاب  / ]2[فیدیو شبیھ بالسینما 

]Hybrid Log Gamma[ / ]MY PHOTO STYLE 1[ 
]MY PHOTO STYLE 10[إلى 

یضبط عناصر أسلوب الصورة لیتم عرضھا في القائمة.

[إعدادات نمط صورتي]
[إضافة تأثیرات]

[تحمیل إعداد الضبط الُمسبق]

یمكن من تعدیل إعدادات جودة الصورة المفصلة لـنمط صورتي.
 في تعدیل جودة الصورة.[توازن الضوء األبیض] و[حساسیة]: یمكن إعدادات [إضافة تأثیرات]

: یضبط التوقیت الذي یتم فیھ تغییر قیم تعدیل جودة الصورة في نمط صورتي إلى حالتھا [تحمیل إعداد الضبط الُمسبق]
المسجلة.

[إعادة ضبط نمط الصورة]

 إلى إعداداتھا االفتراضیة.[إعدادات نمط الصورة] و[إسلوب الصورة]یعید التفاصیل المتغیرة في 

]1/3 EV[/]1 EV[

:ISOیغیر الفواصل بین قیم تعدیل الحساسیة للضوء 
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  ]ISO[ممتد   

[ضبط إمالة التعریض]

]ON[/]OFF[

.]ISO100[ إلى الحد األدنى ISOیمكن ضبط الحساسیة للضوء 

)]i1EV[) ]n0EV[ إلى ]j1EV[[قیاس المتر المتعدد]

)]i1EV[) ]n0EV[ إلى ]j1EV[[مركزي]

)]i1EV[) ]n0EV[ إلى ]j1EV[[عالمة]

)]i1EV[) ]n0EV[ إلى ]j1EV[[تظلیل مركزي]

[نمط قیاس یعدل مستوى التعرض للضوء الذي یمثل التعرض الصحیح القیاسي للضوء لكل عنصر من عناصر 
) 269:  تعویض التعرض للضوء. یضیف قیمة التعدیل من ھذه الوظیفة إلى قیمة تعویض التعرض للضوء (السطوع]

عند التسجیل.
n3 ال یمكن إضافة قیمة ضبط لنطاق یتجاوز • EV6[صورة ، لتسجیل الفیدیو وK/4K[ [التركیز المتأخر] و.
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[مساحة األلوان]

[إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]

]P/A/S/M[التعّرض للضوء التلقائي في 

]sRGB[/]AdobeRGB[

ھذا یحدد طریقة تصحیح إعادة إنتاج األلوان للصور المسجلة على شاشة الكمبیوتر أو جھاز مثل الطابعة.
]sRGB[.یستخدم ھذا على نطاق واسع في أجھزة الكمبیوتر واألجھزة المماثلة :
]AdobeRGB[ یستخدم :AdobeRGB في األساس ألغراض تجاریة مثل الطباعة المھنیة لما لھا من نطاق أكبر 

.sRGBمن األلوان القابلة لإلنتاج مقارنة بنطاق 
.AdobeRGB، إذا لم تكن على معرفة جیدة بـ ]sRGB[اضبط ھذا اإلعداد على •
:]sRGB[عند استخدام الوظائف التالیة، یتم تثبیت اإلعداد على •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
)[إسلوب الصورة] (]V-Log L[/]709[إعجاب –
[إعدادات الفلتر]–

]ON[/]OFF[

یؤدي ھذا إلى إعادة تعیین قیمة التعرض للضوء عند تغییر نمط التسجیل أو إیقاف تشغیل الكامیرا.

]ON[/]OFF[

 للفیدیو الجاري تسجیلھ في األنماط ISOیحدد طریقة اإلعداد لقیمة فتحة الضوء وسرعة االلتقاط والحساسیة للضوء 
]P[/]A[/]S[/]M[.
]ON[.یسجل باستخدام القیم المعینة تلقائیًا بواسطة الكامیرا :
]OFF[یسجل باستخدام القیم المعینة یدویًا :
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[ضبط مشترك لفیلم مبتكر]

]F/SS/ISO[تعویض تعرض/]]/[[

]]/[[[توازن الضوء األبیض]

]]/[[[إسلوب الصورة]

]]/[[[نمط قیاس السطوع]

]]/[[]AF[نمط 

] من عند التقاط الصور.یمكن فصل المحتوى المعیّن في وضع [
)334:  فصل اإلعدادات لتسجیل الفیدیو وتسجیل الصور(
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)[تركیز/غالق] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[أولویة التركیز/الغالق]

[تحویل التركیز لرأسي/أفقي]

]AF/AE[تثبیت قفل 

]AFS[]FOCUS[/]BALANCE[/]RELEASE[

]AFC[]FOCUS[/]BALANCE[/]RELEASE[

.AFیضبط منح األولویة للتركیز أو تحریر الغالق أثناء 
]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 :

]ON[/]OFF[

) عند اإلمساك بالكامیرا عمودیًا وعند اإلمساك بالكامیرا MF لمساعدة MF منفصلة (مواضع AFیخزن مواضع نطاق 
أفقیًا.

)166:  [تحویل التركیز لرأسي/أفقي](

]ON[/]OFF[

.AF/AEیعین عملیات زر قفل 
 إلى الحفاظ على القفل بعد تحریر الزر حتى یتم الضغط علیھ مرة أخرى.]ON[یؤدي تشغیل ھذا على 
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]AF+MF[

]MF[مساعدة 

]ON[/]OFF[

.AF، یمكنك ضبط التركیز یدویًا بشكل دقیق أثناء قفل ]AFS[عند ضبط وضع البؤرة على 
عند الضغط على زر الغالق جزئیًا•
AFعند الضغط على [• ON[
]AF/AE LOCK[ أو ]Fn ]AF LOCKعندما یتم القفل باستخدام زر •

(عند تركیب عدسة قابلة للتبدیل مزودة بحلقة تركیز)
[حلقة التركیز البؤري]

]ON[/]OFF[

]AF[]ON[/]OFF[نمط 

]ON[/]OFF[[اضغط على عصا التحكم]

]MF[]FULL[/]PIP[عرض مساعدة 

 (الشاشة المكبّرة).MFیضبط ھذا طریقة عرض مساعدة 
: یجري تكبیر الشاشة عن طریق التركیز بواسطة العدسة.[حلقة التركیز البؤري]

].: یجري تكبیر الشاشة بالضغط على []AF[نمط 
 على [إعداد عصا التحكم]: اضغط على عصا التحكم لتكبیر الشاشة. (في حالة ضبط [اضغط على عصا التحكم]

]D.FOCUS Movement[) ([إعداد عصا التحكم]  :563(
 (شاشة مكبّرة).MF: یضبط طریقة العرض (وضع الشاشة بأكملھ/وضع النافذة) لمساعدة ]MF[عرض مساعدة 

، أثناء استخدام الوظائف التالیة:MFلن یتم عرض مساعدة •
تسجیل الفیدیو–
 مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة –
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[دلیل ضبط یدوي]

[قفل حلقة التركیز البؤري]

]AF[إظھار / إخفاء نمط 

]]/[/[]OFF[
تختلف مواصفات اإلعداد االفتراضي حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكامیرا منھا.*

، الذي یعمل كدلیل لمسافة التسجیل، على الشاشة. یمكنك االختیار بین متر أو قدم لوحدة MF، یتم عرض دلیل MFأثناء 
العرض.

 على العدسة وموضع الزوم. إذا كانت العدسة ال تدعم عرض مؤشر المسافة، [دلیل ضبط یدوي]یعتمد مؤشر مسافة •
.MFفسیتم عرض المقیاس فقط على دلیل 

]ON[/]OFF[

 لقفل التركیز.MFیعطل ھذا تشغیل حلقة التركیز أثناء 
 على شاشة التسجیل أثناء قفل حلقة التركیز.]MFL[یتم عرض •

]AF[]ON[/]OFF[اكتشاف اإلنسان / الحیوان 

]ON[/]OFF[[تتبع]

]ON[/]OFF[ منطقة]225[

]ON[/]OFF[[المنطقة (األفقیة والرأسیة)]

]ON[/]OFF[[المنطقة (المربعة)]

]ON[/]OFF[[المنطقة (البیضاویة)]

]ON[/]OFF[ منطقة+]1[

]ON[/]OFF[[تحدید دقیق]

]ON[/]OFF[]1[مخصص

]ON[/]OFF[]2[مخصص

]ON[/]OFF[]3[مخصص

.AF التي ستعرض على شاشة تحدید نمط AFیعین عناصر نمط 
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]AF[ضبط تحدید 

]AF[إعداد تكبیر نقطة 

]AF[غالق 

[نصف ضغطة للتحریر]

]AF[]LONG[/]MID[/]SHORT[مدة تحدید 

]AF[]FULL[/]PIP[عرض تحدید 

]. ھو [AFیغیر إعدادات الشاشة المكبّرة عندما یكون نمط 
: یتیح ھذا اإلعداد ضبط الوقت الذي یجري فیھ تكبیر الشاشة عند الضغط على زر الغالق جزئیًا.]AF[مدة تحدید 

: یضبط طریقة العرض (وضع الشاشة بأكملھ/وضع النافذة) للشاشة المكبّرة.]AF[عرض تحدید 

]ON[/]OFF[[أبِق العرض الُمكبر]

]PIP[]FULL[/]PIP[عرض 

).AF([  :131 ([تكبیر نقطة AFتكبیر موضع نطاق    (AFیغیر إعدادات الشاشة المكبرة لـتكبیر نقطة 
 حتى یتم Fn إلى الحفاظ على الشاشة المكبرة بعد الضغط على زر ]ON[: یؤدي تشغیل ھذا على [أبِق العرض الُمكبر]

الضغط علیھ مرة أخرى.
: یضبط طریقة العرض (وضع الشاشة بأكملھ/وضع النافذة) للشاشة المكبّرة.]PIP[عرض 

]ON[/]OFF[

یضبط ھذا التركیز تلقائیًا عندما تقوم بالضغط على زر الغالق جزئیًا.

]ON[/]OFF[

یمكنك تحریر الغالق تحریًرا سریعًا بالضغط على زر الغالق جزئیًا.
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[قم بتعیین التسجیل لزر الغالق]

]AF[سریع 

]AF[مستشعر العین 

[حركة دائریة إلطار التركیز]

]ON[/]OFF[

].استخدم زر الغالق لبدء/إیقاف تشغیل تسجیل الفیدیو في النمط [
.]OFF[یمكن تعطیل تشغیل/إیقاف تشغیل تسجیل الفیدیو باستخدام زر الغالق عند الضبط على 

]ON[/]OFF[

عندما یصبح مقدار اھتزاز الكامیرا صغیًرا، ستقوم الكامیرا بتعدیل التركیز تلقائیًا، وسیكون تعدیل التركیز أسرع عندما 
یجري الضغط على زر الغالق.

ستُستنزف طاقة البطاریة بشكل أسرع من المعتاد.•
ال تتوفر ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

في نمط المعاینة–
في مواقف تكون فیھا اإلضاءة خافتة–

]ON[/]OFF[

.AFعند النظر من خالل محدّد المنظر، إذا كان مستشعر العین یعمل، فسیعمل 
 في حاالت اإلضاءة المنخفضة.]AF[مستشعر العین قد ال یعمل •

]ON[/]OFF[

، یتیح ذلك التحرك دائریاً لموضعھ من حافة إلى الحافة األخرى من الشاشة.MF أو مساعدة AFعند تحریك نطاق 
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)]225[نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة 

]ON[/]OFF[

.]AFC[]، یمكنك تحدید عند أي منطقة یبدأ  [AF في نمط ]AFC[عند ضبط وضع البؤرة على 
)145:   منطقة]225[(
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)[العملیة] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

]Q.MENU[إعدادات 

[تھیئة اللمس]

]MODE1[/]MODE2[[نمط التخطیط]

[القیمة]/[بند][مھمة القرص األمامي]

[تخصیص بند (صور)]

[تخصیص بند (فیدیو)]

یخصص القائمة السریعة
)497:  إعدادات القائمة السریعة المفصلة(

]ON[/]OFF[[لوحة لمسیة]

]ON[/]OFF[[المس بطاقة]

]AF[/]AF+AE[[تركیز تلقائي باللمس]

[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]
]EXACT[/]OFFSET1[ إلى ]OFFSET7[/

]OFF[

یمكن التشغیل باللمس على شاشة العرض.
: تتیح إجراء جمیع عملیات اللمس.[لوحة لمسیة]
] على یمین الشاشة.: عملیات لمس البطاقات، مثل [[المس بطاقة]

) على الھدف الملموس. بدال من ذلك، عملیة لتحسین كل من ]AF[: عملیة لتحسین التركیز ([تركیز تلقائي باللمس]
)161:   باللمسAFنقل نطاق ). (]AF+AE[التركیز واإلضاءة (

: تشغیل لوحة اللمس أثناء عرض محدّد المنظر. [لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]
)163:   بواسطة لوحة اللمسAFتغییر موضع نطاق (
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[إعداد قفل العملیة]

]Fn[ضبط زر 

]]/[[[المؤشر]

]]/[[[عصا التحكم]

]]/[[[لوحة لمسیة]

]]/[[[القرص]

]]/[[] .DISP[زر  

. (لشاشة التسجیل فقط)[قفل العملیة] Fnیتیح ھذا اإلعداد ضبط وظائف التحكم المراد تعطیلھا بواسطة زر 
] وMENU/SET: أزرار المؤشر وزر [[المؤشر]

: عصا التحكم[عصا التحكم]
: شاشة اللمس[لوحة لمسیة]

 و و: [القرص]
] .DISP: زر [] .DISP[زر  

[التھیئة في وضع التسجیل]

[التھیئة في وضع العرض]

.Fnیسجل وظیفة إلى زر 
)Fn  :474تسجیل وظائف على أزرار (
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 ]WB/ISO/Expo. [زر 

 المعروض]ISO[إعداد 

[إعداد تعویض التعریض المعروض]

]WHILE PRESSING[/]AFTER PRESSING1[/]AFTER PRESSING2[

] (الحساسیة ISO] (توازن الضوء األبیض) أو [WBیعمل ھذا على ضبط العملیة المراد تنفیذھا عند الضغط على [
] (تعویض التعرض للضوء).) أو [ISOللضوء 

]WHILE PRESSING[ یسمح لك بتغییر اإلعداد أثناء الضغط مع االستمرار على الزر. حرر الزر لتأكید قیمة :
اإلعداد، وللعودة إلى شاشة التسجیل.

]AFTER PRESSING1[ ،اضغط على الزر لتغییر اإلعدادات. اضغط على الزر مرة أخرى لتأكید قیمة اإلعداد :
وللعودة إلى شاشة التسجیل.

]AFTER PRESSING2[ .اضغط على الزر لتغییر اإلعدادات. تقوم كل ضغطة على الزر بتبدیل قیمة اإلعدادات :
(باستثناء تعویض التعرض للضوء) لتأكید اختیارك والعودة إلى شاشة التسجیل، اضغط على زر الغالق جزئیاً.

[األقراص األمامیة والخلفیة]
]/[] //[] //OFF[ /
]/[] /OFF/[

.ISOھذا یعین عملیات األقراص على شاشة اإلعداد للحساسیة للضوء 
.]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ ] یتیح لك تغییر تعیین [

]OFF[]/[[أزرار المؤشر (ألعلى/ ألسفل)]

 في شاشة تعویض التعرض للضوء.34یعین عملیات األزرار 
] یمكنك من ضبط تعدد التعرض للضوء.تعیین [

[األقراص األمامیة والخلفیة]
]/[] //[] //OFF[ /]/

[] /OFF/[

یعین عملیات األقراص في شاشة تعویض التعرض للضوء.
] یمكنك من تعدیل خرج الفالش.تعیین [
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[ضبط القرص]

]SET1[/]SET2[/]SET3[/]SET4[/]SET5[](F/SS)[تخصیص القرص 

.]P[/]A[/]S[/]M[یضبط العملیات المراد تعیینھا على القرص في األنماط 
: سرعة االلتقاطSS: قیمة فتحة الضوء،F: تغییر البرنامج، 

]P[]A[]S[]M[

]SET1[
FSSF

FSSSS

]SET2[
—F—F

—SSSS

]SET3[
——SSSS

F—F

]SET4[
———F

FSSSS

]SET5[
FSSF

———SS

]]/[[](F/SS)[تدویر 

یغیر اتجاه دوران األقراص لتعدیل قیمة فتحة الضوء، وسرعة االلتقاط.

[تعیین قرص التحكم]

)/[حجم صوت سماعة الرأس]] ([
)/[التعّرض للضوء / نسبة فتحة الضوء]] (/[
)/[تعویض التعّرض للضوء]] ([
)/[حساسیة]] ([
)[حجم إطار التركیز]] ([

 في شاشة التسجیل.یضبط الوظیفة المراد تعیینھا على 
، یقوم بتعیین تشغیل ]M[، یقوم بتعیین العملیة لضبط قیمة فتحة الضوء. في غیر النمط ]M[: في نمط ]/[

تعویض التعرض للضوء.
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[إعداد عصا التحكم]

[زر الفیدیو (عن بعد)]

]OFF[]/]/[[[تعویض التعّرض للضوء]

)]M[. (باستثناء النمط  أو یعین تعویض التعرض للضوء على 
 األولویة.](F/SS)[تخصیص القرص بأخذ إعداد •

[إعداد مفتاح تشغیل القرص]
][

][

.  أو ، یقوم بضبط الوظائف التي سیتم تسجیلھا مؤقتًا إلى [مفتاح تشغیل القرص] Fnفي زر 
)487:  تسجیل وظائف على القرص(

[دوران (تشغیل القائمة)]
]]/[]/[/[
][

یغیر اتجاه دوران األقراص عند تشغیل القوائم.

]D.FOCUS Movement[/]Fn[/]MENU[/]OFF[

یضبط حركة عصا التحكم على شاشة التسجیل.
]D.FOCUS Movement[ یقوم بتحریك نطاق :AF ومساعدة MF)  .  عملیة نقل نطاقAF  :158    ،  التسجیل

) MF  :167باستخدام 
]Fn[ یعمل كزر :Fn.
]MENU[ یجري تعطیل العملیات التي یمكن إجراؤھا بتحریك عصا التحكم.: یعمل كـ .
]OFF[.یعمل ھذا اإلعداد على تعطیل عصا التحكم :

یمكنك تسجیل وظیفة مفضلة على زر تسجیل الفیدیو على جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري).
)711:  جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري)(
 مسجل في اإلعداد االفتراضي.[تسجیل الفیدیو]•
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)[الشاشة / العرض (صورة)] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[مراجعة تلقائیة]

]0.5SEC[/]OFF[ إلى ]HOLD[/]5SEC[[المدة المستغرقة (صورة)]

]6K/4K[(]HOLD[/]OFF[المدة المستغرقة (صورة 

]HOLD[/]OFF[[المدة المستغرقة (التركیز المتأخر)]

]ON[/]OFF[[أولویة تشغیل العرض]

یعرض ھذا الصورة مباشرةً بعد تسجیلھا.
: یضبط المراجعة التلقائیة عند التقاط الصور.[المدة المستغرقة (صورة)]
.6K/4K: یضبط المراجعة التلقائیة عند تسجیل صور )]6K/4K[المدة المستغرقة (صورة 

: یضبط المراجعة التلقائیة عند التسجیل بواسطة التركیز المتأخر.[المدة المستغرقة (التركیز المتأخر)]
، یمكنك تبدیل شاشة العرض أثناء المراجعة التلقائیة، أو حذف الصور.]ON[: عند الضبط على [أولویة تشغیل العرض]

، تظل الصور المسجلة معروضة إلى أن یجري الضغط على ]HOLD[ على [المدة المستغرقة (صورة)]إذا ضبطت •
زر الغالق جزئیًا.

.]ON[ على [أولویة تشغیل العرض]سیجري ضبط 
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[معاینة متواصلة]

]ON[/]OFF[

]SET[
[تأثیر]

]MF[المعاینة أثناء مساعدة 

.]A[/]M[یمكنك دائًما التأكد من تأثیرات فتحة الضوء على شاشة التسجیل عندما تكون في النمط 
.]M[یمكنك أیًضا تأكید سرعة االلتقاط في نفس الوقت عندما تكون في النمط 

.[تأثیر]یمكنك ضبط تركیبة تأثیر الفتحة وتأثیر سرعة االلتقاط في •
.]ON[ على ]MF[المعاینة أثناء مساعدة  عند ضبط MFتعمل المعاینة أیًضا في شاشة مساعدة •
ال تعمل معاینة تأثیر سرعة االلتقاط عند استخدام الفالش.•
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[الرسم البیاني]

]ON[/]OFF[

یعرض ھذا الرسم البیاني.
 إلى عرض شاشة انتقال الرسم البیاني.]ON[یؤدي تشغیل ھذا على 

 لضبط الموضع.3421أضغط على 
الرسم البیاني ھو عبارة عن مخطط یعرض درجة اإلضاءة بطول المحور األفقي إلى جانب عدد وحدات البكسل في •

كل مستوى من مستویات اإلضاءة بالمحور الرأسي.
بالنظر إلى توزیع الرسم البیاني، یمكنك تحدید التعرض الحالي للضوء.

)A(معتم
)B(ساطع
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 عدم تحقیق معدل التعرض للضوء الصحیح، كما في حاالت اإلضاءة المنخفضة.–

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظیفة التالیة:[الرسم البیاني]یكون •
[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]–

یعد الرسم البیاني بمثابة إشارة تقریبیة في نمط التسجیل.•

(A) (B)
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[الخطوط الشبكیة على الصورة]

]AF[عرض نطاق 

]]/[]/[/[]OFF[

یضبط نمط خط الشبكة لیتم عرضھ على شاشة التسجیل.
 لتعیین الموضع.3421]، یمكنك الضغط على عند استخدام [

] على خطوط الشبكة على شاشة التسجیل لتحریك الموضع.] ، یمكنك أیًضا سحب [عند استخدام [•

]ON[/]OFF[

].] إلى [] و[] و[] و[] و[ [AF ألنماط AFیعرض نطاقات 
 في الحاالت التالیة:AFال یتم عرض نطاقات •

] اثناء [)]225[نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة عند عدم استخدام –
]] إلى [ في [AFعند عدم تسجیل أشكال نطاق –

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]AF[عرض نطاق یكون •
تسجیل الفیدیو–
]6K/4K[صورة –
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]Live View[تعزیز 

]MODE1[/]MODE2[/]OFF[

]SET[]P/A/S/M[/]M[

یعرض الشاشة أكثر سطوعًا لتسھیل فحص الھدف والتكوین حتى في بیئة منخفضة اإلضاءة.
]MODE1[.إعداد إلضاءة منخفضة، مع إعطاء األولویة لشاشة عرض ناعمة :
]MODE2[.إعداد إلضاءة عالیة، مع إعطاء األولویة لرؤیة الصورة :
.]SET[ باستخدام ]Live View[تعزیز یمكنك تغییر نمط التسجیل الذي تعمل فیھ •
ال یؤثر ھذا النمط على الصور المسجلة.•
قد یصبح التشویش ملحوظًا على الشاشة بدرجة أكبر مقارنةً بالصورة المسجلة.•
ال تعمل ھذه الوظیفة في الحاالت التالیة:•

تعدیل مستوى التعرض للضوء (في حالة الضغط - على سبیل المثال - على زر الغالق جزئیًا)–
6K/4Kعند تسجیل مقطع فیدیو أو صورة –
[إعدادات الفلتر]عند استخدام –
]M[ في النمط [معاینة متواصلة]عند عرض تأثیر سرعة االلتقاط:لـ –
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[الوضع اللیلي]

]ON[/]OFF[[الشاشة]

]LVF[]ON[/]OFF[

یعرض الشاشة ومحدّد المنظر باللون األحمر.
في البیئات المظلمة ، یقلل ذلك من سطوع الشاشة التي تجعل من الصعب رؤیة المحیط.

یمكنك أیًضا ضبط إضاءة الشاشة الحمراء.
).LVF على الشاشة أو محدّد المنظر (]ON[ الختیار 3421اضغط على 1
] لعرض شاشة ضبط درجة اإلضاءة. .DISPاضغط على [2

قم بعرض الشاشة لضبط الشاشة ،وعرض عدسة الكامیرا لضبط محدّد المنظر.•
. أو  لتعدیل اإلضاءة، ثم اضغط على 21اضغط على 3
.HDMIال یجري تطبیق ھذا التأثیر على الصور الصادرة عبر منفذ •
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/الشاشة]LVF[ضبط عرض 

][]/[]LVF[ضبط عرض 

][]/[[ضبط عرض الشاشة]

لتحدید ما إذا كان سیتم عرض العرض الحي دون التغطیة على عرض المعلومات أو العرض على الشاشة بأكملھا.
: یتیح ھذا األسلوب تصغیر الصور على نحو طفیف؛ بحیث یمكنك معاینة تكوین الصور بشكل أفضل.][

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

]AUTO[/]ON[/]OFF[[انعكاس الصورة األفقي (الشاشة)]

]AUTO[/]ON[/]OFF[[انعكاس الصورة العمودي (الشاشة)]

[انعكاس الصورة األفقي (الشاشة)]
]AUTO[.تنقلب الشاشة تلقائیًا أفقیًا وفقًا للزاویة التي یتم فیھا فتح الشاشة أو إغالقھا :
]ON[.تنقلب الشاشة أفقیًا طوال الوقت :
]OFF[.الشاشة غیر مقلوبة :

[انعكاس الصورة العمودي (الشاشة)]
]AUTO[.تنقلب الشاشة تلقائیًا رأسیاً وفقًا للزاویة التي یتم تدویر الشاشة إلیھا :
]ON[.تنقلب الشاشة رأسیاً طوال الوقت :
]OFF[.الشاشة غیر مقلوبة :
ال تنعكس إعدادات ھذه الوظیفة في شاشة العرض.•



قائمة [مخصص]–. دلیل القائمة14

571

[مقیاس التعریض]

[الطول البؤري]

[عالمات تظلیل الومیض]

]ON[/]OFF[

یعرض ھذا مقیاس التعرض للضوء.

 لعرض مقیاس التعرض للضوء عند إجراء تغییر البرنامج، وتعیین قیمة فتحة الضوء، ]ON[اضبط ھذا اإلعداد على •
وضبط سرعة االلتقاط.

في حالة عدم إجراء أي عملیة لمدة زمنیة محددة، یختفي مقیاس التعرض للضوء.•

]ON[/]OFF[

یعرض الطول البؤري على شاشة التسجیل أثناء التحكم في الزوم.

]ON[/]OFF[

تومض المناطق ذات التعریض الزائد للضوء باللون األسود واألبیض أثناء المراجعة التلقائیة أو العرض.
] في شاشة العرض. .DISPیتم إضافة العرض بدون عالمات التظلیل على الشاشة المعروضة عند الضغط على [•

)90:  شاشة العرضاستخدمھ لحذف الشاشة المظللة. (
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[التراكب الكامل]

[نطاق حالة موازن الصورة]

]ON[/]OFF[

]SET[

[الشفافیة]

[حدد صورة]

[إعادة الضبط في وضع الغلق]

[عرض الصورة (ضغط الغالق)]

یعرض الصور المسجلة بالتداخل على شاشة التسجیل.
 لتحدید الصور المراد عرضھا.[حدد صورة]استخدم •

 للتأكید. أو  لتحدید صورة، ثم اضغط على 21اضغط على 
 أثناء الضغط على زر [التراكب الكامل]، فسیتم إلغاء ]OFF[ على [عرض الصورة (ضغط الغالق)]إذا قمت بضبط •

الغالق جزئیًا أو الضغط علیھ بالكامل.
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[التراكب الكامل]یكون •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–

]ON[/]OFF[

) على شاشة التسجیل من أجل السماح لك بالتحقق من اھتزاز الكامیرا.Aیعرض نقطة مرجعیة (

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[نطاق حالة موازن الصورة]یكون •
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–

(A)
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[مقیاس المستوى]

[القیاس النقطي لإلضاءة]

[المخطط الخارجي لإلطار]

]ON[/]OFF[

یعرض مقیاس المستوى الذي یفید في تصحیح إمالة الكامیرا.

)A(أفقي
)B(رأسي
)C((ال یوجد إمالة) أخضر
 تقریبًا، حتى بعد تصحیح اإلمالة.n1oقد تظل نسبة خطأ مقدارھا •
عندما تكون الكامیرا مائلة ألعلى أو ألسفل بشدة، قد ال یتم عرض مقیاس المستوى على نحو صحیح.•
 [إعداد] في القائمة [ضبط مقیاس المستوى.]یمكنك تعدیل مقیاس المستوى وإعادة ضبط القیم المعدلة في •

)587:  [ضبط مقیاس المستوى.]). ([الشاشة / العرض](

]ON[/]OFF[

حدد أي نقطة على الھدف لقیاس اإلضاءة على مساحة صغیرة.
)375:  [القیاس النقطي لإلضاءة](

]ON[/]OFF[

یعرض الخطوط العریضة للعرض الحي.

(A)

(B)

(C)
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[إظھار / إخفاء تخطیط الشاشة]

]ON[/]OFF[[لوحة التحكم]

]ON[/]OFF[[شاشة سوداء]

)88:  شاشة التسجیل] . ( .DISPیعرض لوحة التحكم والشاشة السوداء عند التبدیل بین الشاشات باستخدام زر [
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)[الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

]V-LogL[مساعدة عرض 

]HLG[مساعد عرض 

[عرض صورة متغیرة]

]LUT[قراءة ملف 

]LUT[تحدید 

]ON[/]OFF[ (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض 

]LUT []ON[/]OFF (HDMI)[مساعدة عرض  

.HDMI المطبقة على الشاشة/محدّد المنظر وإخراجھا عبر LUTیمكنك عرض الصور باستخدام بیانات 
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض (

]MODE1[/]MODE2[/]OFF[[الشاشة]

]HDMI[]AUTO[/]MODE1[/]MODE2[/]OFF[

، یعرض ھذا الصور مع التدرج اللوني واإلضاءة المحولین على شاشة الكامیرا/محدّد HLGعند تسجیل أو عرض فیدیو 
.HDMIالمنظر، أو یخرجھا عبر 

)HLG[  :404[مساعد عرض (

]]/[]/[]/[]/[/[]OFF[

یعرض الصور بعد إزالة الضغط والتي تتناسب مع تكبیر العدسة المتغیرة في ھذه الكامیرا.
)407:  [عرض صورة متغیرة](
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[المشاھدة الحیة أحادیة اللون]

[عالمة المركز]

[عالمة اإلطار]

[أسلوب مخطط (زیبرا)]

]ON[/]OFF[

یمكنك عرض شاشة التسجیل باللونین األسود واألبیض.
 أثناء التسجیل، فلن تعرض الصورة المخرجة باللونین األسود واألبیض.HDMIإذا قمت باستخدام خرج •
.[الوضع اللیلي] متاًحا في حالة استخدام [المشاھدة الحیة أحادیة اللون]ال یكون إعداد •

]ON[/]OFF[

.]i[یُعرض مركز شاشة التسجیل على ھیئة 

]ON[/]OFF[

]SET[

[نسبة أبعاد اإلطار]

[لون اإلطار]

[قناع اإلطار]

یتم عرض إطار بنسبة األبعاد المعینة على شاشة التسجیل.
)379:  [عالمة اإلطار](

]ZEBRA1[/]ZEBRA2[/]ZEBRA1+2[/]OFF[

]SET[
]1[تخطیط (زیبرا) 

]2[تخطیط (زیبرا) 

یتم عرض األجزاء األكثر سطوعًا من القیمة األساسیة بخطوط.
)377:  [أسلوب مخطط (زیبرا)](
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[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]

[أشرطة اللون]

[عرض أولویة الفیدیو]

]WAVE[/]VECTOR[/]OFF[

یعرض ھذا النطاق شاشة األشكال المتموجة أو نطاق المتجھات على الشاشة التسجیل.
)371:  [نطاق الرصد الموجي/المتجھ](

]SMPTE[/]EBU[/]ARIB[

یتم عرض أشرطة اللون على شاشة التسجیل.
)380:  أشرطة اللون/نغمة االختبار(

]ON[/]OFF[

، تبدیل عرض شاشة التسجیل ولوحة التحكم لتناسب تسجیل الفیدیو كما ھو الحال مع ]iA[/]P[/]A[/]S[/]M[في األنماط 
].النمط [

تتحول شاشة العرض أیًضا إلى شاشة تعطي األولویة للفیدیو.
 على [عرض أولویة الفیدیو]، یتم ضبط [التركیز المتأخر]عند التعیین على إعداد ال یتوفر فیھ تسجیل الفیدیو، مثل •

]OFF[.
 فقط أثناء تسجیل الفیدیو عند استخدام الوظائف التالیة:[عرض أولویة الفیدیو]یعمل •

]6K/4K[صورة –
[التصویر البطيء]–
[إیقاف حركة الرسوم المتحركة]–
[تعّرض متعدد للضوء]–
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[مؤشر إطار التسجیل األحمر]

[مؤشر اإلطار األزرق للبث]

]ON[/]OFF[

یتم عرض إطار أحمر على شاشة التسجیل الذي یشیر إلى أنھ یتم تسجیل فیدیو.

]ON[/]OFF[

یعرض إطاًرا أزرق اللون على الشاشة أثناء البث.
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)[إدخال/إخراج] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

]HDMI[إخراج التسجیل 

]ON[/]OFF[[عرض معلومات]

[تحویل سفلي]
]AUTO[/]4K/30p[)]4K/25p[/(]1080p[/
]1080i[/]OFF[

]HDMI[]ON[/]OFF[التحكم في تسجیل 

]AUTO[/]OFF[[تحویل انخفاض الصوت]

]ON[/]OFF[](HDMI)[إخراج الصوت 

]MF[]ON[/]OFF مساعد HDMI[إخراج 

،429:   (الدقة/معدل اإلطارات)HDMIجودة الصورة لخرج  أثناء التسجیل. (HDMIیضبط خرج 
 ) HDMI  :432إعدادات خرج 
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)[العدسة / غیر ذلك] ([مخصص]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[استئناف موضع العدسة]

[عدسة زوم آلي]

 للعدسة]Fn[ضبط زر 

]ON[/]OFF[

تقوم الكامیرا بحفظ موضع التركیز عند إیقاف تشغیلھ. وعندما توجد عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي 
المستخدم، یجري أیًضا حفظ موضع الزوم.

]ON[/]OFF[[زوم المرحلة]

[سرعة الزوم]
]H[/]M[/]L[: [صورة]

]H[/]M[/]L[: [صور متحركة]

]ON[/]OFF[[حلقة الزوم]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط عرض الشاشة والتشغیل عند استخدام عدسة قابلة للتبدیل متوافقة مع الزوم اآللي. 
)180:  [عدسة زوم آلي](

 ]AE LOCK[ / ]AF LOCK[ / ]AF/AE LOCK[ / [قفل حلقة التركیز البؤري] / ]AF[نمط  / [إیقاف التركیز]
 /]AF-ON[ / ]AF-ON[االنتقال القریب : / ]AF-ON[تكبیر نقطة  / : االنتقال البعید]AF[ / [ضبط منطقة التركیز] 
[إیقاف (تعطیل الضغط مع  / [ال یوجد إعدادات] / [معاینة تأثیر فتحة العدسة] / [معاینة] / [موازن الصورة]/ 

[العودة إلى التھیئة االفتراضیة] / االستمرار)]

یعمل ھذا اإلعداد على ضبط الوظیفة المراد تخصیصھا لزر التركیز لعدسة قابلة للتبدیل.
، یجري ضبط التركیز أثناء الضغط على زر التركیز.[إیقاف التركیز]في حالة تعیین •
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[مقدار زیادة حلقة الفتحة]

[التحكم في حلقة التركیز البؤري]

]SMOOTH[/]1/3EV[

]SMOOTH[.یمكنك تعدیل قیمة فتحة الضوء تعدیالً دقیقًا :
]1/3EV[ 1/3 : یمكنك تعدیل قیمة فتحة الضوء بقیم متدرجة تبلغ EV.

یمكنك تغییر زیادة ضبط الفتحة عن طریق تشغیل حلقة فتحة الضوء.
(ابتداًء اختیاري) : H-X1025یتوفر ھذا اإلعداد عند توصیل عدسة قابلة للتبدیل تدعم حلقة فتحة الضوء بدون نقر (•

.)2021من مایو 
.]A[عند التقاط الصور، سیسري ھذا اإلعداد إذا تم ضبط حلقة فتحة الضوء على موضع آخر بخالف •
، فإن قیمة فتحة الضوء التي تحددھا الكامیرا ستصبح ساریة المفعول ]A[إذا تم ضبط موضع حلقة فتحة الضوء على •

.]1/3EV[ویمكن تعدیلھا كما ھو الحال مع 
.]SMOOTH[أثناء تسجیل الفیدیو، یمكن إجراء تعدیالت دقیقة كما ھو الحال مع •
، ال یتم عرض كسور قیم فتحة الضوء على الشاشة.]SMOOTH[عند تعیین •

]NON-LINEAR[/]LINEAR[

]SET[]90°[ إلى ][الحد األقصى])/]°300[ (]°360

یضبط مقدار الحركة للتركیز باستخدام حلقة التركیز. (عند استخدام العدسات المدعومة)
]NON-LINEAR[.یستجیب التركیز عن طریق التسارع وفقًا لسرعة دوران حلقة التركیز :
]LINEAR[.یستجیب التركیز بمقدار ثابت وفقًا لزاویة الدوران لحلقة التركیز :
]SET[ لتعیین زاویة الدوران الخاصة بحلقة التركیز عند تحدید :]LINEAR[.
للحصول على أحدث المعلومات حول العدسات التي تدعم التحكم في حلقة التركیز، راجع موقع الدعم أدناه.•
 https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(االنجلیزیة فقط)
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[معلومات العدسة]

[تأكید معلومات العدسة]

[معلومات الوضع العمودي (فیدیو)]

]Lens1[ إلى ]Lens12[) ]Lens1[(

عند استخدام عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال مع الكامیرا، قم بتسجیل معلومات العدسة في الكامیرا.
). [أخرى (صورة)] ([صورة] تحت القائمة [موازن الصورة] في [معلومات العدسة]ھذا مرتبط بـ •
)249:  [معلومات العدسة](•

]ON[/]OFF[

عند تركیبك عدسة ال تحتوي على وظیفة اتصال مع ھذه الكامیرا، یتم عرض رسالة تطالب بتأكید معلومات العدسة عند 
تشغیل الكامیرا.

]ON[/]OFF[

یمكنك الضبط على القائمة، سواء كنت ترید تسجیل معلومات االتجاه الرأسي للكامیرا أثناء تسجیل الفیدیو أم ال.
]ON[ یسجل معلومات االتجاه الرأسي. سیتم تشغیل مقاطع الفیدیو المسجلة بالكامیرا بشكل رأسي بشكل رأسي على :

الكمبیوتر أو الھاتف الذكي وما إلى ذلك أثناء التشغیل.
]OFF[.ال یسجل معلومات االتجاه الرأسي :
على شاشة عرض الكامیرا، یتم تشغیل عرض الصور المصغرة فقط في االتجاه الرأسي.•
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[إعداد]قائمة 

583:  قائمة [إعداد] ([البطاقة/الملف])≤
585:  قائمة [إعداد] ([الشاشة / العرض])≤
588:  قائمة [إعداد] ([إدخال/إخراج])≤
592:  قائمة [إعداد] ([ضبط])≤
594:  قائمة [إعداد] ([أخرى])≤

)[البطاقة/الملف] ([إعداد]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[تھیئة البطاقة]

[وظیفة ضعف فتحة البطاقة]

[إعدادات المجلد/الملف]

]2[فتحة البطاقة /]1[فتحة البطاقة 

یھیئ البطاقة (التمھید)
)62:  تھیئة البطاقات (التمھید)(

]]/[]/[[[طریقة التسجیل]

.2 و1یضبط طریقة إجراء التسجیل على فتحتي البطاقة 
)118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة](

[إعداد اسم الملف]/[إنشاء مجلد جدید]/[حدد المجلد]

اضبط اسم المجلد والملف المراد حفظ الصور بھا.
)120:  [إعدادات المجلد/الملف](
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[إعادة ضبط رقم الملف]

[معلومات حقوق التألیف والنشر]

]2[فتحة البطاقة /]1[فتحة البطاقة 

.0001یعید ضبط رقم الملف الخاص بالتسجیل التالي على 
)123:  [إعادة ضبط رقم الملف](

]ON[/]OFF[/]SET[[الُمصور]

]ON[/]OFF[/]SET[[مالك حقوق التألیف والنشر]

[عرض معلومات حقوق التألیف والنشر]

 للصورة.Exifیسجل أسماء الفنان وصاحب حقوق الطبع والنشر في بیانات 
.[مالك حقوق التألیف والنشر] و[الُمصور] في ]SET[یمكنك تسجیل أسماء من •

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (
 رمًزا.63یمكن إدخال ما یصل إلى •
.[عرض معلومات حقوق التألیف والنشر]یمكنك تأكید معلومات حقوق النشر المسجلة في •
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)[الشاشة / العرض] ([إعداد]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[نمط توفیر الطاقة]

[معدل إطار الشاشة]

]10MIN[/.]5MIN[/.]2MIN[/.]1MIN[/]OFF[.[وضعیة السكون]

]ON[/]OFF[](Wi-Fi)[وضعیة السكون 

]5MIN[/.]2MIN[/.]1MIN[/]OFF[. التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/

 مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر 
[وقت النوم]

[طریقة التنشیط]

ھذه وظیفة لتحویل الكامیرا إلى حالة السكون (حفظ الطاقة) أو إیقاف تشغیل محدّد المنظر/الشاشة تلقائیًا إذا لم یتم تنفیذ 
)57:  [نمط توفیر الطاقة]أي عملیة لفترة محددة. (

]30fps[/]60fps[

یعین سرعة العرض للعرض الحي على الشاشة عند تسجیل الصور.
]30fps[.یتیح ھذا اإلعداد الحد من استھالك الطاقة؛ مما یطیل مدة التشغیل الزمنیة :
]60fps[.یعمل ھذا اإلعداد على عرض الحركات على نحو سلس :
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:[معدل إطار الشاشة]یكون •

]6K/4K[صورة –
HDMIخرج –
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]LVF[معدل إطار 

[محدّد المنظر]/[إعدادات الشاشة]

]60fps[/]120fps[

یعین سرعة العرض للعرض الحي على محدّد المنظر عند تسجیل الصور.
]60fps[.یتیح ھذا اإلعداد الحد من استھالك الطاقة؛ مما یطیل مدة التشغیل الزمنیة :
]120fps[.یعمل ھذا اإلعداد على عرض الحركات على نحو سلس :
.]120fps[ على محدّد المنظر في حالة العرض بمعدل إطارات ]LVF120[یُعَرض •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]LVF[معدل إطار یكون •

]6K/4K[صورة –
HDMIخرج –

[درجة األزرق]/[درجة األحمر]/[تشبّع]/[تباین]/[نصوع]

تعمل ھذه الوظیفة على تعدیل درجة اإلضاءة واللون ودرجات اللون األحمر أو األزرق بالشاشة/محدّد المنظر.
 للتعدیل.21 الختیار عنصر اإلعداد، ثم اضغط على 34اضغط على 1
 لتأكید اإلعداد. أو اضغط على 2
یتیح ھذا النمط تعدیل الشاشة عندما تكون قید االستخدام، وكذلك تعدیل محدّد المنظر عند استخدامھ.•
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]LVF[إضاءة /[الضوء الخلفي للشاشة]

[مستشعر العین]

[ضبط مقیاس المستوى.]

]AUTO[/]j3[ إلى ]i3[

یعدل إضاءة الشاشة/محدّد المنظر.
]AUTO[.تُعدّل درجة اإلضاءة بشكل تلقائي اعتمادًا على مدى درجة اإلضاءة المحیطة بالكامیرا :
یعدل إضاءة الشاشة عند عرض الشاشة، وإضاءة محدّد المنظر عند عرض محدّد المنظر.•
، أو یتم ضبط القیمة التي تم تعدیلھا على جانب موجب، فإن فترة االستخدام ستقصر.]AUTO[عندما یتم ضبط •
 غیر متاحین.]LVF[إضاءة /[الضوء الخلفي للشاشة]، یكون [الوضع اللیلي]عند استخدام •

]HIGH[/]LOW[[الحساسیة]

یتیح ھذا اإلعداد ضبط درجة الحساسیة لمستشعر العین.

]LVF[تحویل الشاشة/
]LVF/MON AUTO[ التحویل التلقائي لمحدد) 

 ]MON[ (محدّد المنظر)/]LVF[المنظر/الشاشة)/
(الشاشة)

سیعمل ھذا اإلعداد على تعیین طریقة التبدیل بین محدّد المنظر والشاشة.
.]LVF[تحویل الشاشة/] لتحویل العرض، فسیجري أیًضا تغییر إعداد LVFإذا ضغطت على زر [•

[تعدیل]

. فسیجري ضبط مقیاس المستوى. أو امسك الكامیرا في وضع أفقي، ثم اضغط على 

[إعادة ضبط قیمة مقیاس المستوى]

یعمل ھذا اإلعداد على استعادة اإلعداد االفتراضي لمقیاس المستوى.
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)[إدخال/إخراج] ([إعداد]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[إصدار صوت]

[حجم صوت سماعة الرأس]

]Wi-Fi[

[جھارة نغمة التنبیھ]
] (أیقاف ] (منخفض)/[[] (عالى)/[

التشغیل)

]AF[مستوى صوت الصفیر 
] (أیقاف ] (منخفض)/[[] (عالى)/[

التشغیل)

]AF[نغمة صوت الصفیر 
] )/[2] (أسلوب )/[1] (أسلوب [

)3(أسلوب 

[صوت غالق]
] (أیقاف ] (منخفض)/[[] (عالى)/[

التشغیل)

[نغمة الغالق اإللكتروني]
] )/[2] (أسلوب )/[1] (أسلوب [

)3(أسلوب 

، أصوات الغالق اإللكتروني.AFیضبط أصوات التنبیھ، صفارة 

)]LEVEL15[) ]LEVEL3[ إلى ]0[

یعدل مستوى الصوت عندما تكون سماعات الرأس متصلة.
)442:  ضبط مستوى صوت سماعة الرأس(
).[الصوت] ([فیدیو] في القائمة [حجم صوت سماعة الرأس]ھذه الوظیفة مرادفة لـ •

)Wi-Fi[) 15 .Wi-Fi/ Bluetooth  :610[وظیفة 

)Wi-Fi[  :674قائمة [تھیئة  (]Wi-Fi[تھیئة 

)676:  . وظیفة البث16 ([إعداد البث]
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[بلوتوث]

]USB[

)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال  ([بلوتوث]

)651:  [ھاتف ذكي] ([إرسال صورة (الھاتف الذكي)]

)644:  [تنشیط بعید] ([تنشیط بعید]

)636:  تقصیر وقت العودة من [وضعیة السكون] ([یتم العودة من وضع السكون]

)639:  [النقل التلقائي] ([النقل التلقائي]

)642:  [تسجیل الموقع] ([تسجیل الموقع]

)645:  [ضبط ساعة تلقائي] ([ضبط ساعة تلقائي]

[إعدادات شبكة واي فاي]

. سیتم تسجیل نقاط الوصول الالسلكیة المستخدمة لتوصیل Wi-Fi: یسجل نقطة اتصال [إعدادات شبكة واي فاي]
 تلقائیًا.Wi-Fiالكامیرا بشبكات 

]USB[نمط 
/[االختیار عند التوصیل]][
][]PC(Storage)[]/[]PC(Tether)[/
][]PictBridge(PTP)[

.USBیضبط ھذا طریقة االتصال لیتم استخدامھا عند توصیل كابل توصیل 
 في حالة االتصال بجھاز آخر.USB: اختر ھذا اإلعداد لتحدید نظام توصیل [االختیار عند التوصیل]][
][]PC(Storage)[.اختر ھذا اإلعداد لتصدیر صور إلى كمبیوتر متصل :
][]PC(Tether)[ اختر ھذا اإلعداد للتحكم في الكامیرا عبر جھاز كمبیوتر مثبت علیھ :"LUMIX Tether".
][]PictBridge(PTP)[ اختر ھذا اإلعداد في حالة التوصیل بطابعة تدعم :PictBridge.
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[أولویة استخدام البطاریة]

]HDMI[توصیل 

]USB[]ON[/]OFF[مزود الطاقة 

.USBیوفر الطاقة من كابل توصیل 
.]OFF[، حتى في حالة ضبط ھذا العنصر على ACسیجري تزوید الطاقة عند توصیل وصلة التیار المتردد •

]BODY[/]BG[

یحدد البطاریة التي ستستخدم أوالً عند تركیب البطاریات في كل من الكامیرا وحامل البطاریة اإلضافیة.

[دقة اإلخراج (عرض)]

]AUTO[ / ]C4K/60p[ / ]C4K/50p[ / 
]C4K/30p[ / ]C4K/25p[ / ]C4K/24p[ / 
]4K/60p[ / ]4K/50p[ / ]4K/30p[ / ]4K/25p[ / 
]4K/24p[ / ]1080p[ / ]1080i[ / ]720p[ / 
]576p[ / ]480p[

 للعرض.HDMIیضبط دقة خرج 
]AUTO[.یجري الخرج بدقة مالئمة للجھاز الخارجي المتصل :
.[تردد النظام]تختلف العناصر التي یمكنك تحدیدھا حسب إعدادات •
 لضبط تنسیق ]AUTO[، فغیّر إلى إعداد ثابت بخالف ]AUTO[إذا لم تظھر أي صورة على الجھاز الخارجي مع •

مدعوم من قِبل الجھاز الخارجي لدیك.
(راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالجھاز الخارجي.)

]LUT []ON[/]OFF (HDMI)[مساعدة عرض  

[إسلوب ) مطبقة عند عرض مقاطع الفیدیو المسجلة بـ LUT) Look-Up Tableیتم إخراج الصور ذات بیانات 
.]V-Log L[ مضبوط على الصورة]

 [مخصص] تحت القائمة ]V-LogL[مساعدة عرض  في ] LUT (HDMI)[مساعدة عرض  ھذا مرتبط بـ •
)V-LogL[  :398[مساعدة عرض ). ([الشاشة / العرض (فیدیو)](
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[مؤشر الطاقة/الشبكة]

]HLG []AUTO[/]MODE1[/]MODE2[/]OFF (HDMI)[مساعد عرض  

، یقوم بتحویل نطاق ألوانھا وإضاءتھا للعرض.HLGعند تسجیل أو عرض فیدیو 
). [الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص] تحت القائمة ]HLG[مساعد عرض  في ]HDMI[ھذا مرتبط بـ •

)HLG[  :404[مساعد عرض (

 ]VIERA Link (CEC) []ON[/]OFF[

 VIERA Linkیمكنك استخدام جھاز التحكم عن بعد الخاص بالجھاز لتشغیل الكامیرا عند توصیلھا بجھاز متوافق مع 
.HDMIباستخدام كابل 

VIERAاستخدام تقنیة ( Link  :692(

][]/[[لون الخلفیة (العرض)]

یعیین لون األشرطة المعروضة في األعلى واألسفل أو الیسار والیمین لخرج الصور على الجھاز الخارجي أو أي شاشة 
مشابھة.

] لمنع احتراق البكسل على شاشة جھة اإلخراج.نوصي باإلعداد لـ [•

]255-16[/]255-0[[مستوى إضاءة الصورة]

یضبط درجة اإلضاءة عند إخراج الصور إلى أجھزة خارجیة، وما إلى ذلك.

]ON[/]OFF[

.NETWORKسیضيء ھذا مؤشر الحالة ومصباح اتصال 
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)[ضبط] ([إعداد]قائمة 
[الحفظ في نمط مخّصص]

[تحمیل نمط مخّصص]

[إعدادات نمط مخّصص]

]C1[/]C2[/]C3[/]C4-1[ إلى ]C4-10[

یمكنك تسجیل المعلومات المعینة حالیا للكامیرا.
)498:  التسجیل في النمط المخصص(

]C1[/]C2[/]C3[/]C4-1[ إلى ]C4-10[

یستدعي إعدادات النمط المخصص المسجلة لنمط التسجیل المحدد یستبدل الحالیة بھا.
)502:  إعدادات االستدعاء(

[الحد من عدد األنماط المخّصصة]

[تحریر العنوان]

[كیفیة تحدیث النمط المخّصص]

[تحدید تحمیل التفاصیل]

یعیین سھولة استخدام النمط المخصص.
)500:  إعدادات النمط المخصص المفصلة(
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[حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]

[إعادة ضبط]

[إبقاء اإلعدادات أثناء التھیئة]/[حذف]/[تحمیل]/[حفظ]

یحفظ معلومات إعداد الكامیرا على البطاقة.
یمكن تحمیل معلومات اإلعدادات المحفوظة على الكامیرا، مما یتیح لك ضبط اإلعدادات نفسھا على عدة كامیرات.

)505:  [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا](

یعید الكامیرا إلى إعداداتھا االفتراضیة.
)100:  [إعادة ضبط](
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)[أخرى] ([إعداد]قائمة 
[ضبط الساعة]

[المنطقة الزمنیة]

یضبط التاریخ والوقت.
)70:  ضبط الساعة(

یضبط المنطقة الزمنیة.
 للتأكید. أو  الختیار المنطقة الزمنیة، ثم اضغط على 21اضغط على 1

)A(الوقت الحالي
)B( فرق التوقیت معGMT(توقیت جرینتش) 
. (سیجري تقدیم الوقت بمقدار ساعة واحدة.)3]، فاضغط على إذا كنت تستخدم التوقیت الصیفي [•

 مرة أخرى.3للعودة إلى الوقت المعتاد، اضغط على 

(A)

(B)
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[تردد النظام]

[تجدید البكسل]

[تنظیف المستشعر]

]59.94Hz (NTSC)[/]50.00Hz (PAL)[/]24.00Hz (CINEMA)[
تختلف مواصفات اإلعداد االفتراضي حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكامیرا منھا.*

یتیح ھذا اإلعداد تغییر تردد النظام لمقاطع الفیدیو التي تسجیلھا وعرضھا.
)336:  [تردد النظام](

یحسن ھذا مستشعر الصورة ومعالجة الصور.
یكون مستشعر الصورة، 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.•

یعمل ھذا اإلعداد على إزالة األتربة؛ حیث یجري التخلص من ذرات الغبار واألتربة العالقة بمقدمة مستشعر الصورة.
یمكنك استخدم ھذه الوظیفة عندما یكون الغبار ملحوظًا بوضوح.•
أطفئ الكامیرا، ثم أعد تشغیلھا بعد التنظیف.•
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[لغة]

[عرض النسخة]

[دلیل على اإلنترنت]

یضبط ھذا اللغة المعروضة على الشاشة.
] من أیقونات القائمة الختیار اللغة التي ترغب فیھا.إذا اخترت لغة مختلفة بطریق الخطأ، فاختر [•

[برنامج المعلومات]/[تحدیث البرنامج الدائم]

یمكنك التحقق من إصدارات البرامج الثابتة الخاصة بالكامیرا والعدسة.
باإلضافة إلى ذلك، یمكنك تحدیث البرنامج الثابت ، وعرض معلومات حول برنامج الكامیرا.

: یحدث البرنامج الثابت.[تحدیث البرنامج الدائم]
)19:  البرنامج الثابت للكامیرا/العدسةتنزیل البرنامج الثابت (1
قم بحفظ البرنامج الثابت إلى الدلیل الجذر للبطاقة (المجلد األول الذي یظھر عند الدخول إلى البطاقة على 2

الكمبیوتر)، ثم أدخل البطاقة في الكامیرا.
 لتحدیث البرنامج الثابت.[نعم]، ثم حدد  أو ، اضغط على [تحدیث البرنامج الدائم]حدد 3

: یعرض معلومات حول برنامج الكامیرا.[برنامج المعلومات]
 وما إلى ذلك) بالكامیرا، یمكنك أیًضا التحقق من XLRیجري تثبیت عنصر مدعوم اختیاري (مھایئ میكروفون •

إصدار البرنامج الثابت الخاص بھا.

]QR[عرض رمز االستجابة السریعة /]URL[عرض محدد موقع المعلومات 

".تعلیمات التشغیل <الدلیل الكامل> لتصفح "QR أو رمز URLیعرض عنوان 
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[عرض]قائمة 

597:  كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة [عرض]≤
599:  قائمة [عرض] ([نمط التشغیل])≤
602:  قائمة [عرض] ([معالجة الصورة])≤
604:  قائمة [عرض] ([معلومات اإلضافة/الحذف])≤
605:  قائمة [عرض] ([تحریر الصورة])≤
608:  قائمة [عرض] ([أخرى])≤

[عرض]كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة 
اتبع الخطوات التالیة عند عرض شاشة اختیار الصور.

یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة.•
]، ثم حدد فتحة البطاقة.لتبدیل البطاقة لعرضھا، اضغط على [

یمكنك تحدید/تحریر الصور المخزنة على بطاقة واحدة فقط في كل مرة.•

[فرد]في حالة اختیار 
 الختیار الصورة.21اضغط على 1

. أو اضغط على 2
 مرة أخرى. أو  أسفل یمین الشاشة، یُلغى اإلعداد عند الضغط على [ضبط/إلغاء]إذا عُِرض •
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[متعدّد]في حالة اختیار 
 (كرر). أو  الختیار الصورة، ثم اضغط على 3421اضغط على 1

 مرة أخرى. أو یُلغى اإلعداد عندما یجري الضغط على •
] للتنفیذ. .DISPاضغط على زر [2

[حمایة]في حالة اختیار 
 للضبط (كرر). أو  الختیار الصورة، ثم اضغط على 3421اضغط على 1

 مرة أخرى. أو یُلغى اإلعداد عندما یجري الضغط على •

32

65

1

4

32

65

1

4
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)[نمط التشغیل] ([عرض]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[نمط عرض التسجیل]

[عرض الشرائح]

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة /[تصنیف]/[صورة متحركة فقط]/[صورة فقط]/[عرض عادي]

یقوم بتصفیة أنواع الصور المراد عرضھا.
].     .DISP، ضع عالمة اختیار في مستوى التصنیف الذي ترید عرضھ، ثم اضغط [[تصنیف]عند تعیین •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة /[تصنیف]/[صورة متحركة فقط]/[صورة فقط]/[كل]

یختار أنواع الصور ویعرضھا على فترات زمنیة منتظمة بالترتیب.
]. .DISP، ضع عالمة اختیار في مستوى التصنیف الذي ترید عرضھ، ثم اضغط [[تصنیف]عند تعیین •

: یبدأ عرض الشرائح.[بدء]
: بعین تكرار العرض.[مدة]

: بعین تكرار العرض.[تكرار]

العملیات أثناء عرض الشرائح
])] أو [: یشغل/یوقف مؤقتًا (یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس [3
: االنتقال إلى الصورة السابقة2
: االنتقال إلى الصورة التالیة1
: بنھي عرض الشرائح4

])] أو [: یعدل الصوت (یمكنك أیًضا إجراء العملیة ذاتھا عن طریق لمس [
 غیر متاحة.[مدة]، تصبح [صورة متحركة فقط]في حالة ضبط •
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[تدویر وعرض]

[فرز الصور]

]AF[التكبیر من نقطة 

 (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض 

]ON[/]OFF[

یعرض الصور بشكل رأسي تلقائیًا، إذا كان قد تم تسجیلھا عند إمساك الكامیرا في وضع رأسي.

]FILE NAME[/]DATE/TIME[

یعین ھذا عرض الكامیرا للصور أثناء عملیة التشغیل.
]FILE NAME[.یتیح ھذا العنصر عرض الصور حسب اسم المجلد/اسم الملف :
]DATE/TIME[.یتیح ھذا العنصر عرض الصور حسب تاریخ التسجیل :
إذا أدرجت بطاقة أخرى ، فقد یستغرق األمر بعض الوقت لقراءة جمیع البیانات ، وبالتالي قد ال یتم عرض الصور •

بترتیب المجموعة.

]ON[/]OFF[

.AFیعرض النقطة المركز علیھا باستخدام 
 عند تكبیر الصورة.AFیكبر موضع تركیز 

]ON[/]OFF[

، یعرض ذلك الصور مع بیانات ]V-Log L[ مضبوط على [إسلوب الصورة]عند تشغیل مقطع الفیدیو المسجل باستخدام 
LUT.المطبقة على الشاشة/محدّد المنظر 

 [مخصص] في القائمة ]V-LogL[مساعدة عرض  في  (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض ھذه الوظیفة مرادفة لـ •
)398:   (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض ). ([الشاشة / العرض (فیدیو)](
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)] HLG (الشاشة[مساعد عرض  

[عرض صورة متغیرة]

]MODE1[/]MODE2[/]OFF[

، یقوم بتحویل نطاق ألوانھا وإضاءتھا للعرض.HLGعند تسجیل أو عرض فیدیو 
). [الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص] في القائمة ]HLG[مساعد عرض  في [الشاشة]ھذه الوظیفة مرادفة لـ •

)HLG[  :404[مساعد عرض (

]]/[]/[]/[]/[/[]OFF[

یعرض الصور بعد إزالة الضغط والتي تتناسب مع تكبیر العدسة المتغیرة في ھذه الكامیرا. 
)407:  [عرض صورة متغیرة](
).[الشاشة / العرض (فیدیو)] ([مخصص] تحت القائمة [عرض صورة متغیرة]ھذا مرتبط بـ •
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)[معالجة الصورة] ([عرض]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

]RAW[المعالجة 

] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  

] 6K/4K[تخفیض ضوضاء صورة 

.JPEG على الكامیرا ویحفظھا بتنسیق RAWیعالج الصور التي تم التقاطھا بتنسیق 
)RAW[  :460[المعالجة (

 مرة واحدة.6K/4K ثواني من الصور من ملف اللقطات المتالحقة 5یمكنك حفظ أي فترة من 
)6K/4K [  :206[حفظ جماعي لصورة  (

]AUTO[/]OFF[

 عالیة عند حفظ الصور.ISOاحرص على الحد من التشویش الناجم أثناء التسجیل بواسطة درجة حساسیة للضوء 
)6K/4K ([  :201الحد من التشویش الناجم عن الحساسیة الفائقة ([تخفیض ضوضاء صورة (
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[فیدیو التصویر البطيء]

[إیقاف حركة الفیدیو]

التصویر البطيء/مقاطع فیدیو إیقاف . ([التصویر البطيء]ینشئ ھذا مقاطع فیدیو من صور المجموعة المسجلة بـ 
)225:  حركة الرسوم المتحركة

. أو ، ثم اضغط على [التصویر البطيء] الختیار مجموعة 21اضغط على 1
حدد الخیارات إلنشاء فیدیو لدمج الصور في فیدیو.2
 غیر متاحة.[فیدیو التصویر البطيء]، تصبح ]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]في حالة ضبط •

. [إیقاف حركة الرسوم المتحركة]ینشئ ھذا مقاطع فیدیو من صور المجموعة المسجلة بـ 
)225:  التصویر البطيء/مقاطع فیدیو إیقاف حركة الرسوم المتحركة(
. أو  الختیار مجموعة إیقاف حركة الرسوم المتحركة ثم اضغط على 21اضغط على 1
حدد الخیارات إلنشاء فیدیو لدمج الصور في فیدیو.2
 غیر متاحة.[إیقاف حركة الفیدیو]، تصبح ]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]في حالة ضبط •



قائمة [عرض]–. دلیل القائمة14

604

)[معلومات اإلضافة/الحذف] ([عرض]قائمة 
[حمایة]

[تصنیف]

[إلغاء]/[متعدّد]/[فرد]

یمكنك وضع حمایة للصور بحیث ال یتم حذفھا عن طریق الخطأ.
ومع ذلك، إذا قمت بتھیئة البطاقة، فسیتم أیًضا حذف الصور المحمیة.

)597:  كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة [عرض]للحصول على معلومات حول كیفیة تحدید صور (•
 على جھاز آخر غیر ھذه الكامیرا.[حمایة]كن حذًرا ألنھ قد یتم تعطیل اإلعداد •

[إلغاء]/[متعدّد]/[فرد]

إذ قمت بتعیین أیاً من مستویات التقییم الخمسة المختلفة للصور، یمكنك إجراء ما یلي:
حذف جمیع الصور باستثناء أولئك الذین لدیھم تقییمات.•
تشغیل عرض شرائح للصور أو إظھاره حسب مستوى التصنیف.•
 أو Windows 8.1 أو Windows 10تحقق من مستوى التقییم في عرض تفاصیل الملفات بأنظمة التشغیل، مثل •

Windows 8 صور) .JPEG(فقط 
)597:  كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة [عرض]اختر صورة. (1
. أو )، ثم اضغط على 5 إلى 1 الختیار مستوي تقییم (من 21اضغط على 2

.2 و1، كرر الخطوتین [متعدّد]عند تحدید •
.]OFF[إللغاء اإلعداد ، اضبط مستوى التقییم على •
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)[تحریر الصورة] ([عرض]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[تغییر الحجم]

[متعدّد]/[فرد]

 وحفظھا كصور مختلفة للتمكین من استخدامھا بسھولة في صفحات الویب أو إرسالھا JPEGقم بتقلیل حجم صور 
كمرفقات بالبرید اإللكتروني.

)597:  كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة [عرض]للحصول على معلومات حول كیفیة تحدید صور (•
. أو  لتحدید الحجم، ثم اضغط 34، بعد اختیار الصورة ، اضغط على [فرد]عندما یتم تحدید –
. أو  لتحدید الحجم، ثم اضغط 34، قبل اختیار الصور، اضغط على [متعدّد]عندما یتم تحدید –

.[متعدّد] صورة مرة واحدة باستخدام 100یمكنك إعداد حتى •
ستقل جودة الصورة التي تم تغییر حجمھا.•
 غیر متاح للصور المسجلة باستخدام الوظائف التالیة:[تغییر الحجم]یصبح •

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
صور المجموعة–
–]RAW[) [جودة الصورة](
]C4K[الصور المنشأة من فیدیو –
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[تدویر]

[تقسیم الفیدیو]

 درجة.90یتیح ھذا اإلعداد تدویر الصور یدویًا بزاویة تصل إلى 
 في اتجاه عقارب الساعة.90o: یقوم بالتدویر ][
 عكس اتجاه عقارب الساعة.90o: یقوم بالتدویر ][

 إلى قسمین.6K/4Kیقسم مقطع الفیدیو أو ملف لقطات متالحقة 
)467:  [تقسیم الفیدیو](
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[نسخ]

]]/[[[نسخ االتجاه]

[نسخ الكل في البطاقة]/[نسخ الكل في المجلد]/[حدد نسخ]

یمكنك نسخ الصور في إحدى البطاقات إلى البطاقة األخرى.
سیجري حفظ الصور المنسوخة في مجلد جدید.•

: نسخ الصور المحددة.[حدد نسخ]
اختر المجلد الذي یتضمن الصور المراد نسخھا.1
)597:  كیفیة اختیار صورة (صور) في قائمة [عرض]اختر الصور. (2

: نسخ جمیع الصور في مجلد.[نسخ الكل في المجلد]
اختر المجلد إلجراء النسخ.1
 لتنفیذ النسخ. أو تحقق من الصور المراد نسخھا ثم اضغط على 2

: نسخ جمیع الصور في البطاقة.[نسخ الكل في البطاقة]

 لنسخ الصورFnاستخدام زر 
 لھ أثناء عرض الصور صورة تلو األخرى، سیتم نسخ الصورة [نسخ] الذي تم تعیین Fnإذا قمت بالضغط على الزر 

التي یتم عرضھا حالیًا إلى البطاقة األخرى.
 تلقائیًا.[إنشاء مجلد جدید]حدد مجلد وجھة النسخ من الخیارات التالیة. في حالة صور المجموعة، یتم تحدید 

: نسخ إلى مجلد یحمل نفس االسم مجلد الصورة المراد نسخھا.[نفس رقم المجلد كالمصدر]
: ینشئ مجلد جدید برقم مجلد متزاید، ثم ینسخ الصورة إلیھ.[إنشاء مجلد جدید]

: یحدد مجلدًا لتخزین الصورة ثم ینسخ الصورة إلیھ.[حدد المجلد]

.[حدد نسخ] صورة مرة واحدة باستخدام 100یمكنك إعداد حتى •
.[حمایة]ال یتم نسخ اإلعداد •
قد یستغرق النسخ بعض الوقت.•
، عند استخدام التولیفات [التركیز المتأخر] والصور المسجلة باستخدام 6K/4Kال یمكن نسخ مقاطع الفیدیو وصور •

التالیة من البطاقات:
SDHC أو بطاقة ذاكرة SD إلى بطاقة ذاكرة SDXCالنسخ من بطاقة ذاكرة –
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)[أخرى] ([عرض]قائمة 
: اإلعدادات االفتراضیة

[تأكید الحذف]

[حذف جمیع الصور]

["ال" أوالً]/["نعم" أوالً]

، سیجري تحدیده أوالً عند عرض شاشة التأكید لحذف صورة ما.[ال] أم [نعم]یضبط ھذا أي الخیارین؛ 
 أوالً.[نعم]: یجري تحدید ["نعم" أوالً]
 أوالً.[ال]: یجري تحدید ["ال" أوالً]

]2[فتحة البطاقة /]1[فتحة البطاقة 

حذف جمیع الصور في البطاقة.
ال یمكن استعادة الصور بعد حذفھا. قم بالتأكد من الصور بعنایة قبل الحذف.•
، یتم حذف جمیع الصور باستثناء تلك التي تحتوي على مجموعة [حذف كل ما ھو غیر التصنیف]إذا قمت بتحدید •

تقییم.
.[عرض عادي] مضبوطًا على [نمط عرض التسجیل] عندما یكون [حذف جمیع الصور]یمكن استخدام •
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الرموز المدخلة

اتبع الخطوات التالیة عند عرض شاشة إدخال الرموز.

أدخل الحروف.1
 حتى یتم عرض  أو  الختیار الحرف ثم اضغط على 3421اضغط على ≤

الحرف المطلوب إدخالھ. (أعد ذلك)

 إلى الیمین لتحریك مؤشر موضع اإلدخال. أو إلدخال نفس الحرف بشكل متكرر ، قم بتدویر •
، یمكنك إجراء العملیات التالیة: أو إذا قمت بتحدید عنصر وضغطت على •

 (رموز [&] (أرقام) و]1[ (حروف صغیرة) و]a[ (حروف كبیرة) و]A[]: تغییر نوع الحروف بین [–
خاصة).

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

) عدد األحرف التي أدخلتھا وعدد األحرف التي یمكنك إدخالھا.Aعند إدخال كلمة مرور، یعرض (•

إكمال اإلدخال.2
. أو  ثم اضغط على [ضبط]اختر ≤

(A)
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15 .Wi-Fi/ Bluetooth

612:  التوصیل بھاتف ذكي≤
629:  تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي≤
647:  إرسال الصور من الكامیرا≤
Wi-Fi  :661اتصاالت ≤
671:  إعدادات اإلرسال واختیار الصور≤
Wi-Fi[  :674قائمة [تھیئة ≤

 بالكامیرا.Bluetooth® وWi-Fi®یشرح ھذا الفصل وظائف 

العملیات عن بعد من الھاتف الذكي

 للتسجیل عن بعد ونقل الصور."LUMIX Sync"یمكنك استخدام تطبیق الھاتف الذكي 
)612:  التوصیل بھاتف ذكي(

نقل الصور من ھذه الكامیرا

یمكنك نقل الصور إلى جھاز آخر، مثل الھاتف الذكي أو الكمبیوتر، عن طریق عملیة الكامیرا.
)647:  إرسال الصور من الكامیرا(

.الھواتف الذكیةیشیر ھذا المستند إلى كل من الھواتف الذكیة واألجھزة اللوحیة بكلمة 
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Bluetooth وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف 
NETWORKمصباح اتصال 

العملیةالشاشةضوء (أزرق)

مضیئ
 على تشغیل، أو یوجد اتصال.Wi-Fiتم ضبط وظیفة 

 على تشغیل، أو یوجد اتصال.Bluetoothتم ضبط وظیفة 

عندما یتم إرسال بیانات الصورة باستخدام عملیة الكامیرا.یومض

ال تُخرج البطاقة أو البطاریة، أو تنتقل إلى منطقة خارج نطاق االستقبال أثناء إرسال صور.•
 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 إرسال الصور.•
عندما یكون مستوى البطاریة المتبقي منخفًضا، قد ال یكون من الممكن االتصال أو الحفاظ على االتصال مع األجھزة •

األخرى.
.)[خلل في االتصال](تظھر رسالة، كرسالة 

قد ال تُرَسل الصور بالكامل اعتمادًا على حاالت الموجات الالسلكیة.•
وإذا انقطع االتصال أثناء إرسال الصور، فقد تُرَسل الصور بھا أجزاء ناقصة.
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التوصیل بھاتف ذكي

612:  توصیل الھاتف الذكي≤
LUMIX Sync"  :614تثبیت "≤
Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال ≤
622:  )[Wi-Fi connection]االتصال بھاتف ذكي (≤

) "LUMIX Sync" (أدناه: "Panasonic LUMIX Sync"اتصل بھاتف ذكي یحتوي على تطبیق 
للھاتف الذكي مثبت.

 للتسجیل عن بعد ونقل الصور."LUMIX Sync"استخدم 

توصیل الھاتف الذكي

 على ھاتفك الذكي. "LUMIX Sync"قم بتثبیت 1
)LUMIX Sync"  :614تثبیت "(

التوصیل بھاتف ذكي.2
Bluetooth Low Energyاستخدام الھاتف الذكي الذي یدعم ≤

)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال ( 
Bluetooth Low Energyاستخدام ھاتف ذكي ال یدعم ≤

 )622:  )[Wi-Fi connection]االتصال بھاتف ذكي ( (
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تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي. 3
629:  تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي (  (

≥]Remote shooting[  :631
≥]Shutter Remote Control[  :634
≥]Import images[  :637
639:  [النقل التلقائي]≤
642:  [تسجیل الموقع]≤
644:  [تنشیط بعید]≤
645:  [ضبط ساعة تلقائي]≤
≥]Camera settings copy[  :646

)647:  إرسال الصور من الكامیرایمكنك أیًضا استخدام الكامیرا لنقل الصور إلى ھاتف ذكي. (•
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"LUMIX Sync"تثبیت 
"LUMIX Sync" ھو تطبیق للھواتف الذكیة مقدم من Panasonic

ل الھاتف الذكي بشبكة اتصال.1 وّصِ

2)Android" حدد (Google Play ™ Store."
)iOS" اختر (App Store."

 في حقل البحث."panasonic lumix sync"" أو LUMIXأدخل "3

. "Panasonic LUMIX Sync"قم بتحدید وتثبیت 4

أنظمة التشغیل المدعومة
 أو إصدار أحدثAndroid :Android 7نظام التشغیل ™ 

 أو إصدار أحدث iOS 12: نظام التشغیل iOSنظام التشغیل 

استخدم أحدث إصدار.•
، إال أنھا عُرضة للتغییر.2021أنظمة التشغیل المدعومة ساریة ابتداًء من ینایر •
 للحصول على المزید من التفاصیل حول كیفیة التشغیل."LUMIX Sync" ضمن قائمة ]Help[اقرأ •
قد ال یعمل التطبیق بشكل صحیح وفقًا لھاتفك الذكي.•

، تصفَّح موقع الدعم التالي."LUMIX Sync"للحصول على معلومات حول تطبیق 
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 

(االنجلیزیة فقط)
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)Bluetoothاالتصال بھاتف ذكي (اتصال 
.Bluetooth Low Energyاتبع إجراء بسیط إلعداد االتصال (االقتران) لالتصال بأي ھاتف ذكي یدعم 

."LUMIX Sync" تلقائیًا بمجرد تشغیل Wi-Fiعند إعداد االقتران، سیتم إنشاء اتصال 
لالتصال ألول مرة، تكون إعدادات االقتران مطلوبة.•

)620:  االتصال بھاتف ذكي مقترنللحصول على معلومات حول االتصال للمرة الثانیة والمرات التالیة (

الھواتف الذكیة المدعومة•
 أو إصدار Bluetooth 4.0 أو إصدار أحدث مزود بـ  Android 7: نظام التشغیل  ™Androidنظام التشغیل 

)Bluetooth Low Energyأعلى (باستثناء أنظمة التشغیل التي ال تدعم وظیفة 
 أو إصدار أحدث iOS 12: نظام التشغیل iOSنظام التشغیل 

 على الھاتف الذكي مسبقاً.Bluetoothقم بتشغیل وظیفة •
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 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 1
.]Next[یتم عرض رسالة بخصوص تسجیل الجھاز (الكامیرا). اختر ≤

]، ثم قم بتسجیل الكامیرا باستخدام إذا قمت بإغالق الرسالة ، فحدد [•
]Camera registration (pairing)[.

 حتى یتم عرض الشاشة ]Next[تحقق من المحتوى في الدلیل المعروض واختر 2
لتسجیل الكامیرا.
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تشغیل الكامیرا وفقًا لدلیل الھاتف الذكي.

.Bluetoothاضبط الكامیرا على حالة استعداد إقران 3
[اإلقران]  [SET]   [بلوتوث]  [بلوتوث] ]   []   [ ≤
).Aتدخل الكامیرا حالة االستعداد لإلقتران، ویتم عرض اسم الجھاز (≤

على الھاتف الذكي، حدد اسم جھاز الكامیرا.4
.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة •

(A)

XXXXXXXXXXX
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.]OK[عند ظھور رسالة تشیر إلى اكتمال تسجیل الجھاز، حدد 5
 بین الكامیرا والھاتف الذكي.Bluetoothسیتم إجراء اتصال ≤

یتم تسجیل الھاتف الذكي المقترن كجھاز مقترن.•
] على شاشة التسجیل.، یجري عرض [Bluetoothأثناء اتصال •

] بشكل شبھ شفاف.، وعدم إنشاء اتصال مع الھاتف الذكي، تظھر أیقونة [Bluetoothفي حالة تمكین وظیفة 
 ھاتفًا ذكیًا.16یمكن تسجیل ما یصل إلى •

 ھاتفًا ذكیًا، فسیتم حذف معلومات التسجیل من األقدم أوالً.16إذا حاولت تسجیل أكثر من 
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Bluetooth بھاتف ذكي متصل بخاصیة Wi-Fiاتصال 
."LUMIX Sync" عن طریق تشغیل Wi-Fiیمكنك إنشاء اتصال 

) بالشاشة الرئیسیة لـ ]Import images[] () أو []Remote shooting[] (اختر [1
"LUMIX Sync".

Bluetoothإغالق اتصال 
 من الكامیرا.Bluetooth، قم بإغالق وظیفة Bluetoothإلنھاء اتصال 

]OFF[ حدد  [بلوتوث]  [بلوتوث] ]   []   [ 

حتى في حالة إنھاء االتصال، لن یجري حذف معلومات االقتران الخاصة بھ.•
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االتصال بھاتف ذكي مقترن
اتصل بھاتف ذكي مقترن متبعًا اإلجراء التالي.

 الخاصة بالكامیرا.Bluetoothقم بتمكین وظیفة 1
]ON[  [بلوتوث]  [بلوتوث] ]   []   [ •

 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 2
إذا ظھرت رسالة تشیر إلى أن الھاتف الذكي یبحث عن كامیرات، أغلق ھذه الرسالة.•

].اختر [3

.]Bluetooth Setup[اختر 4
.Bluetoothقم بتشغیل 5

.]Camera registered[حدد اسم جھاز الكامیرا، من عناصر 6

یتسنى لك االتصال بھاتف في المرة الواحدة في حالة إعداد اقتران أكثر من ھاتف ذكي.•
في حالة استغراق االقتران بعض الوقت، قد یؤدي إلغاء إعدادات االقتران على كل من الھاتف الذكي والكامیرا •

وإعادة إنشاء االتصال إلى التعرف على الكامیرا بشكل صحیح.
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إلغاء االقتران
قم بإلغاء إعداد االقتران الخاص بالكامیرا.1

[حذف]  [SET]   [بلوتوث]  [بلوتوث] ]   []   [ •
حدد الھاتف الذكي الذي ترید إلغاء االقتران بھ.2

أیًضا قم بإلغاء إعداد االقتران على الھاتف الذكي.•
) إلعادة ضبط إعدادات الشبكة، یتم حذف معلومات األجھزة [ضبط] ([إعداد] في القائمة [إعادة ضبط]عند استخدام •

المسجلة.
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)]Wi-Fi connection[االتصال بھاتف ذكي (
 لتوصیل الكامیرا والھاتف الذكي.Wi-Fiاستخدم 

باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، یكون االتصال البسیط مع الھواتف الذكیة ممكنًا دون إدخال كلمة مرور.
یمكنك أیًضا استخدام مصادقة كلمة المرور لتحسین أمان االتصال.

.Wi-Fiاضبط الكامیرا على حالة استعداد اتصال 1
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اتصال جدید] 

[التحكم باستخدام الھاتف الذكي]
 للكامیرا على الشاشة.SSID  (A)یتم عرض ≤
.]Wi-Fi[ المعین مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر •

)Fn  :471أزرار  (

(A)XXXXXXXX
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.Wi-Fiفي قائمة إعداد الھاتف الذكي، قم بتشغیل وظیفة 2

 المعروض على الكامیرا.SSIDاختر معّرف 3

 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 4

.[نعم](عند االتصال ألول مرة) تأكد من اسم الجھاز المعروض على الكامیرا ثم حدد 5
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استخدام مصادقة كلمة المرور لالتصال
 أو اإلدخال الیدوي.QR باستخدام مصادقة كلمة المرور من خالل رمز Wi-Fiیمكنك تحسین أمان اتصال 

 لالتصالQRمسح رمز 
.]ON[ في الكامیرا على ]Wi-Fi[كلمة مرور أضبط 1

• ]   []   [ ]Wi-Fi[    تھیئة]Wi-Fi[    كلمة مرور]Wi-Fi[   ]ON[
.QR  (A)اعرض رمز 2

• ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اتصال جدید]   
[التحكم باستخدام الھاتف الذكي]

)Fn  :471أزرار . (]Wi-Fi[ المعین مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر •
.QR لتكبیر رمز  أو اضغط على •

عند عرض جھاز مختلف عن الجھاز الذي ترید االتصال بھ، ستقوم الكامیرا باالتصال تلقائیًا بھذا الجھاز إذا قمت •
.[نعم]بتحدید 

 أو اإلدخال الیدوي لكلمة QR أخرى قریبة، فنحن نوصي باستخدام رمز Wi-Fiإذا كانت ھناك أجھزة اتصال 
)624:  استخدام مصادقة كلمة المرور لالتصالالمرور لالتصال مع مصادقة كلمة المرور. (

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •
[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–

(A)
XXXXXXXX



15 .Wi-Fi/ Bluetooth–التوصیل بھاتف ذكي

625

 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 3
إذا ظھرت رسالة تشیر إلى أن الھاتف الذكي یبحث عن كامیرات، أغلق ھذه الرسالة.•

].اختر [4
.]Wi-Fi connection[اختر 5
.]QR code[اختر 6
."LUMIX Sync" المعروض على شاشة الكامیرا باستخدام QRامسح رمز 7

.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة •
.[نعم](عند االتصال ألول مرة) تأكد من اسم الجھاز المعروض على شاشة الكامیرا ثم حدد 8
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إدخال كلمة مرور یدویًا لالتصال
).624:   لالتصالQRمسح رمز  (2أعرض الشاشة المعروضة في الخطوة 1
.Wi-Fiفي قائمة إعداد الھاتف الذكي، قم بتشغیل وظیفة 2

ف Wi-Fiمن على شاشة إعداد 3  المعروض على الكامیرا.SSID  (B)، اختر معّرِ

) المعروضة على الكامیرا.B(عند االتصال ألول مرة) أدخل كلمة المرور (4
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 5
.[نعم](عند االتصال ألول مرة) تأكد من اسم الجھاز المعروض على شاشة الكامیرا ثم حدد 6

(B)

XXXXXXXX
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طرق اتصال غیر اإلعدادات االفتراضیة
، اتبع الخطوات أدناه:[مباشر] ضمن ]WPS[اتصال  أو [عبر الشبكة]عند االتصال بـ 

اعرض شاشة إعداد طریقة االتصال الخاصة بالكامیرا.1
• ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اتصال جدید] 

[التحكم باستخدام الھاتف الذكي]
]. .DISPاضغط على زر [2

االتصال عبر الشبكة
. أو  ثم اضغط على [عبر الشبكة]اختر 1

ل الكامیرا بنقطة وصول السلكي. (• )  662:  [عبر الشبكة]وّصِ
.Wi-Fiفي قائمة إعداد الھاتف الذكي، قم بتشغیل وظیفة 2
ل الھاتف الذكي بنقطة الوصول الالسلكي المتصلة بھا الكامیرا.3 وّصِ
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 4

االتصال المباشر
. أو  ثم اضغط على [مباشر]اختر 1

)  666:  [مباشر] لتوصیل الكامیرا بھاتف ذكي. (]WPS[اتصال اختر •
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 2
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Wi-Fiإنھاء اتصال 
 بین الكامیرا والھاتف الذكي، اتبع الخطوات التالیة.Wi-Fiإلنھاء اتصال 

اضغط على زر الغالق جزئیًا لوضع الكامیرا في نمط التسجیل.1

.Wi-Fiإنھاء اتصال 2
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [نعم]
. ]Wi-Fi[ المعین مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر •

)    Wi-Fi[  :650 المعین مع [Fnزر  (

 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"أغلق تطبیق 3
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تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي

≥]Remote shooting[  :631
≥]Shutter Remote Control[  :634
≥]Import images[  :637
639:  [النقل التلقائي]≤
642:  [تسجیل الموقع]≤
644:  [تنشیط بعید]≤
645:  [ضبط ساعة تلقائي]≤
≥]Camera settings copy[  :646

یشرح وظائف تشغیل الكامیرا من الھاتف الذكي.
 بواسطة Bluetooth) اتصال تتطلب الوظائف الموضحة في ھذا المستند مع الرمز (

.Bluetooth Low Energyھاتف ذكي یدعم 
Bluetooth
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الشاشة الرئیسیة
، یتم عرض الشاشة الرئیسیة."LUMIX Sync"عند بدء تشغیل 

)A(إعدادات التطبیق :
یقوم بالسماح بإعدادات االتصال، عملیات تشغیل/إیقاف تشغیل الكامیرا، ویعرض التعلیمات.

)B( :]Import images[) ]Import images[  :637(

)C( :]Remote shooting[) ]Remote shooting[  :631(

)D( :]Shutter Remote Control[) ]Shutter Remote Control[  :634(

)E( :]Others[ (نسخ إعدادات الكامیرا/البث المباشر) 
)]Camera settings copy[  :646 ,16676:  . وظیفة البث(

(A)

(E)

(C)(B)

(D)
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]Remote shooting[
یمكنك استخدام الھاتف الذكي للتسجیل من مكان بعید أثناء عرض صور العرض الحي من الكامیرا.

بدء االستخدام:
)612:  التوصیل بھاتف ذكيوصل الكامیرا بھاتف ذكي. (•
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق •

) بالشاشة الرئیسیة.]Remote shooting[] (اختر [1
.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة •
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ابدأ التسجیل.2

)A(.یلتقط صورة
)B(یبدأ/ینھي تسجیل الفیدیو
تُحفظ الصورة المسجلة في الكامیرا.•

قد ال تتوفر بعض المیزات، بما في ذلك بعض اإلعدادات.•

(B)(A)
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طریقة التشغیل خالل التسجیل عن بعد
اضبط الكامیرا أو الھاتف الذكي باعتبار أیھما جھاز التحكم الذي یحظى بأولویة االستخدام أثناء التسجیل 

عن بعد.

 ]   []   [ ]Wi-Fi[    تھیئة]Wi-Fi[   [أولویة الجھاز البعید] حدد

.[الكامیرا]اإلعداد االفتراضي ھو •

[الكامیرا]
العملیة ممكنة على كل من الكامیرا والھاتف الذكي.

ال یمكن تغییر إعدادات قرص الكامیرا وما إلى ذلك باستخدام الھاتف الذكي.•

[ھاتف ذكي]

العملیة ممكنة فقط على الھاتف الذكي.
یمكن تغییر إعدادات قرص الكامیرا وما إلى ذلك باستخدام الھاتف الذكي.•
إلنھاء التسجیل عن بعد، اضغط على أي زر من أزرار الكامیرا لتشغیل الشاشة، •

.[إنھاء]واختر 

ال یمكن تغییر إعداد ھذه الوظیفة بینما یكون االتصال نشطًا.•
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]Shutter Remote Control[

یمكنك استخدام الھاتف الذكي كجھاز تحكم عن بعد للغالق.

بدء االستخدام:
)612:  التوصیل بھاتف ذكيوصل الكامیرا بھاتف ذكي. (•
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق •

) بالشاشة الرئیسیة.]Shutter Remote Control[] (اختر [1

ابدأ التسجیل.2

یبدأ/ینھي تسجیل الفیدیو

یلتقط صورة.

Bluetooth
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تسجیل مصباح
یمكن أن یبقى الغالق مفتوًحا من البدایة وحتى نھایة التسجیل، وھو أمر مفید لتسجیل السماء المرصعة 

بالنجوم أو المناظر اللیلیة.

بدء االستخدام:
)263:  نمط التعرض للضوء یدویًا. (]M[اضبط الكامیرا على النمط •
)266:  ] (مصباح)B[  (مصباح). (]B[اضبط سرعة التقاط الكامیرا على •

] لبدء التسجیل (استمر في اللمس، بدون رفع إصبعك).المس [1
] إلنھاء التسجیل.ارفع إصبعك من [2

 للتسجیل مع تثبیت زر الغالق على وضع یكون فیھ مضغوط كلیًا.]LOCK[] باتجاه ادفع [•
] مرة أخرى إلى موضعھا األصلي أو اضغط على زر الغالق إلنھاء التسجیل)(ادفع [

 مرة أخرى، ثم Bluetooth، فقم بإجراء اتصال Bluetooth  (مصباح)، إذا انقطع اتصال ]B[أثناء التسجیل •
قم بإنھاء التسجیل من الھاتف الذكي.
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[وضعیة السكون]تقصیر وقت العودة من 
 عند استخدام [وضعیة السكون]یمكنك تقصیر الوقت الذي تستغرقھ الكامیرا للعودة من 

]Shutter Remote Control[.

بدء االستخدام:
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •
.]ON[ على [بلوتوث] في [تنشیط بعید]اضبط •

[یتم العودة من وضع السكون] حدد  [بلوتوث] ]   []   [ 

[أولویة االستیراد / التحكم عن 
بعد]

 أو ]Import images[تقصیر الوقت للعودة عند استخدام 
]Remote shooting[.

[أولویة االلتقاط عن بعد]
تقصیر الوقت للعودة عند استخدام 

]Shutter Remote Control[.

 في القائمة [بلوتوث] على الكامیرا، اضبط [وضعیة السكون] إللغاء ]Shutter Remote Control[الستخدام •
:Bluetooth) كما یلي، ثم اتصل عبر [إدخال/إخراج] ([إعداد]

)644:  [تنشیط بعید] (]ON[: [تنشیط بعید]–
)639:  [النقل التلقائي] (]OFF[: [النقل التلقائي]–

.]Shutter Remote Control[ال یمكن تشغیل الكامیرا باستخدام •
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]Import images[
قم بنقل صورة مخزنة على البطاقة إلى الھاتف الذكي.

بدء االستخدام:
)612:  التوصیل بھاتف ذكيوصل الكامیرا بھاتف ذكي. (•
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق •

) بالشاشة الرئیسیة.]Import images[] (اختر [1
.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة •

اختر الصورة لنقلھا.2
).Aیمكنك أیًضا تبدیل البطاقة المعروضة بلمس (•

(A)
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نقل الصورة.3
].اختر [≤
] في منتصف الشاشة.إذا كانت الصورة عبارة عن فیدیو، فیمكنك تشغیلھ من خالل لمس [•

، وبالتالي ستختلف "LUMIX Sync"عند عرض مقطع فیدیو، یكون لھ حجم صغیر للبیانات ویتم نقلھ باستخدام •
جودة صورتھ عن تلك الخاصة بتسجیل الفیدیو الفعلي.

قد تتدنى جودة الصورة، أو قد یحدث تخطي في الصوت أثناء عرض الفیدیو أو الصور اعتمادًا على الھاتف الذكي 
وظروف االستخدام.

 جیجابایت.4ال یمكن نقل الصور التي یتجاوز حجمھا •
ال یمكن نقل الصور المسجلة باستخدام الوظائف التالیة:•

]MOV[مقاطع فیدیو –
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة –
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[النقل التلقائي]

یمكنك نقل الصور المسجلة تلقائیًا إلى ھاتف ذكي أثناء التقاطھا.

بدء االستخدام:
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •

 على الكامیرا.[النقل التلقائي]قم بتمكین 1
]ON[  [النقل التلقائي]   [بلوتوث] ]   []   [ ≤

 إلنھاء االتصال.[نعم]، اختر Wi-Fiفي حالة ظھور شاشة تأكید على الكامیرا تطالبك بإنھاء اتصال •

).iOS (ألجھزة ]Join[) أو Android (ألجھزة ]Yes[اختر 2
.Wi-Fiتقوم الكامیرا تلقائیًا بإنشاء اتصال •

Bluetooth
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. أو تحقق من إعدادات اإلرسال على الكامیرا، ثم اضغط على 3
 )671:  إعدادات إرسال الصورة].  ( .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [•
] على شاشة تسجیل الكامیرا.یمكن النقل التلقائي للصور عند عرض [•

ل بواسطة الكامیرا.4 سّجِ
] على شاشة التسجیل أثناء إرسال الملف.تُعَرض أیقونة [•

إلیقاف النقل التلقائي للصور
]OFF[ حدد  [النقل التلقائي]   [بلوتوث] ]   []   [ 

.Wi-Fiتُعرض شاشة تأكید تطالبك بإنھاء اتصال ≤
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، تتصل الكامیرا تلقائیًا بالھاتف الذكي عبر ]ON[ بالكامیرا على [النقل التلقائي] و[بلوتوث]في حالة ضبط إعدادات •
 عند تشغیل الكامیرا.Bluetooth وWi-Fiتقنیة 

 على الھاتف الذكي لالتصال بالكامیرا."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 
.]Wi-Fi[وظیفة ، ال یمكن استخدام ]ON[ على [النقل التلقائي]عند ضبط •
إذا تم إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء نقل الصور، وتم مقاطعة إرسال الملف، فقم بتشغیل الكامیرا إلعادة تشغیل •

اإلرسال.
إذا تغیرت حالة تخزین الملفات غیر المرسلة، فقد یكون إرسال الملفات غیر ممكنًا بعد اآلن.–
إذا كان ھناك العدید من الملفات غیر المرسلة، فقد یكون إرسال جمیع الملفات غیر ممكنًا.–

ال یمكن النقل التلقائي للصور المسجلة باستخدام الوظائف التالیة:•
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
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[تسجیل الموقع]

، وتُجري الكامیرا Bluetoothیرسل الھاتف الذكي معلومات الموقع الخاصة بھ إلى الكامیرا عبر وظیفة 
التسجیل أثناء كتابة معلومات الموقع المكتسبة.

بدء االستخدام:
 في الھاتف الذكي.GPSعلیك بتمكین وظیفة •
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •

 على الكامیرا.[تسجیل الموقع]قم بتمكین 1
]ON[  [تسجیل الموقع]   [بلوتوث] ]   []   [ ≤

] على شاشة التسجیل ستدخل الكامیرا في وضع یمكن فیھ تسجیل معلومات الموقع، ویتم عرض [•
بالكامیرا.

ل الصور بواسطة الكامیرا.2 سّجِ
ستتم كتابة معلومات الموقع على الصور المسجلة.•

Bluetooth

GPS
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] على شاشة التسجیل بشكل شبھ شفاف، ال یمكن الحصول على معلومات الموقع، وبالتالي ال عندما تظھر [•
یمكن كتابة البیانات.

 للھواتف الذكیة ممكناً إذا كان الھاتف الذكي داخل مبنى أو حقیبة أو ما شابھ ذلك. قم GPSقد ال یكون تحدید موقع 
بتحریك الھاتف الذكي إلى وضع یتیح لك رؤیة واسعة للسماء لتحسین أداء تحدید المواقع.

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.•

GPS

GPS
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[تنشیط بعید]

حتى عند إیقاف تشغیل الكامیرا، یمكن استخدام الھاتف الذكي لبدء تشغیل الكامیرا وتسجیل الصور، أو 
التحقق من الصور المسجلة.

بدء االستخدام:
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothقم باالتصال بھاتف ذكي باستخدام 1
 على الكامیرا.[تنشیط بعید]قم بتمكین 2

]ON[  [تنشیط بعید]   [بلوتوث] ]   []   [ •
].OFFاضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على [3
 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 4

تشغیل الكامیرا.
."LUMIX Sync" بالشاشة الرئیسیة لـ ]Remote shooting[اختر 1

.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة •
.Wi-Fiیتم تشغیل الكامیرا وتتصل تلقائیًا باستخدام •

إیقاف تشغیل الكامیرا.
."LUMIX Sync"] بالشاشة الرئیسیة لـ اختر [1
.]Turn off the camera[اختر 2
.]Power OFF[اختر 3

عند تشغیل الكامیرا باستخدام الھاتف الذكي، سیومض مؤشر الحالة.•
 في العمل حتى إذا تم ضبط مفتاح تشغیل/إیقاف الكامیرا على Bluetooth، ستستمر وظیفة [تنشیط بعید]عند ضبط •

]OFF.لذلك ستستھلك البطاریة ،[

Bluetooth
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[ضبط ساعة تلقائي]

علیك بمزامنة الساعة وإعداد المنطقة الزمنیة بالكامیرا مع اإلعدادات المقابلة بالھاتف الذكي.

بدء االستخدام:
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •

 على الكامیرا.[ضبط ساعة تلقائي]قم بتمكین 1
]ON[  [ضبط ساعة تلقائي]   [بلوتوث] ]   []   [ ≤

Bluetooth
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]Camera settings copy[

یحفظ معلومات إعداد الكامیرا على الھاتف الذكي.
یمكن تحمیل معلومات اإلعدادات المحفوظة على الكامیرا، مما یتیح لك ضبط اإلعدادات نفسھا على عدة 

كامیرات.

بدء االستخدام:
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •

) ]Others[ (] ) []Camera settings copy[] (اختر [1
."LUMIX Sync"بالشاشة الرئیسیة لـ 

احفظ معلومات اإلعدادات أو حّملھا.2
 للحصول على المزید من التفاصیل حول كیفیة تشغیل "LUMIX Sync" ضمن قائمة ]Help[اقرأ •

"LUMIX Sync".

یمكن تحمیل معلومات اإلعدادات من نفس الطراز فقط.•
 تلقائیًا.Wi-Fiعند نقل معلومات اإلعدادات، یتم إنشاء اتصال •

.]Join[) عند ظھور رسالة لتأكید تغییر الوجھة، حدد iOS(أجھزة 
 [حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]یمكنك حفظ او تحمیل معلومات اإلعداد للعناصر المطابقة لتلك العناصر الموجودة في •

)771:  قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة للنسخ). ([ضبط] ([إعداد]بقائمة 

Bluetooth
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إرسال الصور من الكامیرا

651:  [ھاتف ذكي]≤
655:  [كمبیوتر]≤
659:  [الطابعة]≤

.Wi-Fiقم بتشغیل الكامیرا إلرسال الصور المسجلة إلى جھاز متصل بواسطة 

جریان العملیة

اختر طریقة اإلرسال.1
.[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا] و[ارسال الصور أثناء التسجیل]اختر طریقة اإلرسال من قوائم الكامیرا 

حدد الوجھة (نوع جھاز الوجھة).2
)651:  [ھاتف ذكي] ([ھاتف ذكي]•
)655:  [كمبیوتر] ([كمبیوتر]•
)659:  [الطابعة] ([الطابعة]•

.Wi-Fiحدد طریقة االتصال ثم قم باالتصال بواسطة 3
)662:  [عبر الشبكة] ([عبر الشبكة]•
)666:  [مباشر] ([مباشر]•

تحقق من إعدادات اإلرسال.4
قم بتغییر إعدادات اإلرسال حسب الضرورة.

)671:  إعدادات إرسال الصورةإعدادات إرسال الصورة (•
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) التقاط الصور.[ارسال الصور أثناء التسجیل](5
یقوم تلقائیًا بإرسال الصور المسجلة عند التقاطھا.

) اختر صورة.[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا](
أرسل الصور المحددة.

)673:  اختیار الصوراختیار الصور (•

راجع الصفحات التالیة للخطوات المشتركة لجمیع األجھزة.
) [عبر الشبكة]: Wi-Fiاتصال • 662:  [عبر الشبكة] ) [مباشر]/( 666:  [مباشر] )
)671:  إعدادات إرسال الصورةإعدادات إرسال الصورة (•
)673:  اختیار الصوراختیار الصور (•

عند التسجیل، یتم إعطاء األولویة للتسجیل، لذا سیستغرق األمر وقتًا حتى یكتمل اإلرسال.•
 قبل اكتمال اإلرسال، فلن تتم إعادة تشغیل اإلرسال.Wi-Fiإذا تم إیقاف تشغیل الكامیرا، أو انقطع اتصال •
 أثناء اإلرسال.[عرض]قد یتعذر حذف الملفات، أو استخدام قائمة •
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •

[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–
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الصور القابلة لإلرسال
تختلف الصور التي یمكن إرسالھا حسب جھاز الوجھة.

وفقَا للھاتف الذكي أو برنامج التشغیل، قد ال یجري عرضھا على نحو صحیح.•
.[ھاتف ذكي] جیجابایت إلى 4ال یمكن إرسال الصور التي یتجاوز حجمھا •

جھاز الوجھة
الصور القابلة لإلرسال

[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا][ارسال الصور أثناء التسجیل]
 [ھاتف ذكي]

)651:  [ھاتف ذكي](
JPEG /RAWJPEG /RAW /MP4

JPEG /RAW)655:  [كمبیوتر] ([كمبیوتر]

JPEG /RAW/
MP4 /MOV/

/6K/4Kملفات اللقطات المتالحقة 
صور التركیز المتأخر

JPEG—)659:  [الطابعة] ([الطابعة]

قد یكون اإلرسال غیر ممكنًا اعتمادًا على جھازك.•
قد یكون من غیر الممكن إرسال الصور المسجلة بواسطة أجھزة بخالف ھذه الكامیرا، أو تحریر الصور أو •

معالجتھا على جھاز الكمبیوتر.
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]Wi-Fi[ المعین مع Fnزر 
.Wi-Fi بعد االتصال بـ ]Wi-Fi[ المعین مع Fnیمكنك إجراء العملیات التالیة بالضغط على الزر 

)Fn  :471أزرار   (

 الجاري استخدامھا أو وجھة االتصال، قد یتعذر علیك إجراء بعض ھذه العملیات.Wi-Fiاعتمادًا على وظیفة •

.Wi-Fiإنھاء االتصال بشبكة [انھاء االتصال]

[تغییر الوجھة]
، كما یتیح لك اختیار اتصال Wi-Fiیعمل ھذا اإلعداد على إنھاء اتصال 

Wi-Fi.آخر 

[تغییر تھیئات ارسال الصور]
یضبط حجم الصورة وتنسیق الملف والعناصر األخرى إلرسال الصور 

)671:  إعدادات إرسال الصورةالمسجلة. (

[سجل وجھة حالیة لمفضل]
یقوم بتسجیل وجھة االتصال أو طریقة االتصال الحالیتین، حتى یمكنك 

االتصال بواسطة طریقة االتصال ذاتھا في المرة التالیة بسھولة.

)675:  [عنوان الشبكة] للكامیرا. (IP وعنوان MACیعرض عنوان [عنوان الشبكة]
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[ھاتف ذكي]
.Wi-Fiنقل الصور المسجلة إلى ھاتف ذكي متصل باستخدام 

بدء االستخدام:
)LUMIX Sync"  :614تثبیت " على ھاتفك الذكي. ("LUMIX Sync"قم بتثبیت •

اختیار الطریقة إلرسال الصور على الكامیرا.1
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اتصال جدید] 

[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]/[ارسال الصور أثناء التسجیل]

.[ھاتف ذكي]حدد الوجھة إلى 2
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.Wi-Fiوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق 3
)، ثم أجِر 666:  [مباشر] ([مباشر]) أو 662:  [عبر الشبكة] ([عبر الشبكة]اختر ≤

االتصال.

 بالھاتف الذكي."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 4

حدد الھاتف الذكي الوجھة على الكامیرا.5

. أو تحقق من إعدادات اإلرسال ثم اضغط على 6
 )671:  إعدادات إرسال الصورة].  ( .DISPلتغییر إعدادات اإلرسال للصور، اضغط على زر [•

) التقط الصور.[ارسال الصور أثناء التسجیل](عند اختیار 7
] على شاشة التسجیل أثناء إرسال الملف.تُعَرض أیقونة [•
إلغالق االتصال، اتبع الخطوات التالیة:•

 ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [نعم]

) اختر صورة.[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا](عند اختیار 
.[إنھاء]إلغالق االتصال، اختر •
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إرسال صور على الكامیرا إلى ھاتف ذكي بواسطة عملیات بسیطة
] أثناء Q عن طریق الضغط على الزر [Bluetoothیمكنك نقل الصور إلى ھاتف ذكي متصل بواسطة 

التشغیل.
یمكنك أیًضا استخدام القائمة لالتصال بسھولة.

. [إرسال صورة (الھاتف الذكي)] المسجل مع Fnیمكنك إجراء نفس العملیة بالضغط على الزر •
)Fn  :471أزرار (

بدء االستخدام:
)LUMIX Sync"  :614تثبیت " على ھاتفك الذكي. ("LUMIX Sync"قم بتثبیت •
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •
] على الكامیرا لعرض شاشة العرض.اضغط على [•

أرسل صورة واحدة
 الختیار الصورة.21اضغط على 1
].Qاضغط على [2
.[اختیار فردي]اختر 3

 )671:  إعدادات إرسال الصورة].  ( .DISPلتغییر إعدادات اإلرسال للصور، اضغط على زر [•
).iOS (ألجھزة ]Join[) أو Android (ألجھزة ]Yes[اختر 4

.Wi-Fiیتصل تلقائیا باستخدام •
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ارسل عدة صور
].Qاضغط على [1
.[اختیار متعدد]اختر 2

)671:  إعدادات إرسال الصورة ].  ( .DISPلتغییر إعدادات اإلرسال للصور، اضغط على زر [•
حدد الصور ثم أنقل.3

: اختر الصور21
: ضبط/إلغاء أو 

]DISP. نقل :[
).iOS (ألجھزة ]Join[) أو Android (ألجھزة ]Yes[اختر 4

.Wi-Fiیتصل تلقائیا باستخدام •

استخدام القائمة للنقل بسھولة
[إرسال صورة (الھاتف الذكي)]  [بلوتوث] ]   []   [ 

[اختیار متعدد]/[اختیار فردي]اإلعدادات: 
 للتنفیذ. أو  الختیار الصورة، ثم اضغط على 21، اضغط على [اختیار فردي]عند •
".ارسل عدة صور، استخدام نفس العملیة كما ھو الحال مع "[اختیار متعدد]عند •

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •
[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–



15 .Wi-Fi/ Bluetooth–إرسال الصور من الكامیرا

655

[كمبیوتر]
.Wi-Fiإرسال الصور المسجلة إلى جھاز الكمبیوتر المتصل بـ 

بدء االستخدام:
ل جھاز الكمبیوتر.• شغِّ
قم بإنشاء مجلد وجھة للصور•
إذا جرى تغییر مجموعة العمل للكمبیوتر الوجھة من اإلعداد القیاسي، فعلیك بتغییر اإلعداد المناظر في الكامیرا في •

)PC[  :674[اتصال . (]PC[اتصال 

إنشاء مجلد وجھة للصور
)Windows 10 (مثال لـ Windowsعند استخدام 

اختر مجلد الوجھة، ثم انقر فوقھ بزر الماوس األیمن.1
 ثم قم بتمكین مشاركة المجلد.[خصائص]اختر 2

)macOS 10.14 (مثال لـ Macعند استخدام 
حدد المجلد الوجھة ثم انقر فوق العناصر بالترتیب التالي.1

[إحضار المعلومات]  [ملف]
قم بتمكین مشاركة المجلد.2

أنظمة التشغیل المدعومة
Windows  :Windows 10

Mac :macOS 10.13 ،10.14 ،10.15.3 11.2 إلى 11.0، 10.15.7 إلى
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اختیار الطریقة إلرسال الصور على الكامیرا.1
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اتصال جدید]  

[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]/[ارسال الصور أثناء التسجیل]

.[كمبیوتر]حدد الوجھة إلى 2

 رمًزا بحد 32 رمًزا بحد أقصى)، وكلمة مرور (مكّونة من 254أنشئ اسم حساب على الكمبیوتر (مكّون من •
أقصى) مؤلفة من رموز ھجائیة عددیة.

ال یمكن إنشاء مجلد وجھة إذا كان اسم الحساب یحتوي على أحرف غیر أبجدیة رقمیة.
) مسافة (مسافة فارغة) أو Mac في حالة استخدام أجھزة كمبیوتر NetBIOSعندما یتضمن اسم الكمبیوتر (اسم •

ما إلى ذلك، قد ال یجري التعرف علیھ على نحو صحیح.
 رمًزا ھجائیًا عددیًا فقط أو أقل.15وفي تلك الحالة، یوصى بتغییر االسم إلى اسم یتألف من 

 (المساعدة) بنظام التشغیل للحصول على إجراءات إعداد Helpراجع تعلیمات التشغیل لجھاز الكمبیوتر لدیك، أو •
مفصلة.
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.Wi-Fiوصل الكامیرا وجھاز الكمبیوتر بـ 3
)، ثم أجِر 666:  [مباشر] ([مباشر]) أو 662:  [عبر الشبكة] ([عبر الشبكة]اختر ≤

االتصال.

، Macأدخل اسم الكمبیوتر الخاص باسم الكمبیوتر الذي ترید االتصال بھ (بالنسبة لـ 4
).NetBIOSاسم 

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•

حدد مجلد لتخزین الصور.5
سیتم إنشاء المجلدات التي تم فرزھا حسب تاریخ اإلرسال في المجلد المحدد، وسیتم حفظ الصور ھناك.•
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. أو تحقق من إعدادات اإلرسال ثم اضغط على 6
)].   .DISPلتغییر إعداد اإلرسال، اضغط على زر [• 671:  إعدادات إرسال الصورة )

) التقط الصور.[ارسال الصور أثناء التسجیل](عند اختیار 7
] على شاشة التسجیل أثناء إرسال الملف.تُعَرض أیقونة [•
إلغالق االتصال، اتبع الخطوات التالیة:•

 ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [نعم]

) اختر صورة.[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا](عند اختیار 
.[إنھاء]إلغالق االتصال، اختر •

إذا ظھرت الشاشة التي تطالبك بإدخال حساب المستخدم وكلمة المرور، فأدخل ما عیّنتھ على الكمبیوتر لدیك.•
عند تمكین جدار الحمایة لنظام التشغیل أو برنامج األمان أو ما إلى ذلك، قد یتعذر إجراء االتصال بالكمبیوتر.•
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •

[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–
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[الطابعة]
 Wi-Fi متصلة بـ 1* السلكیة)LAN (شبكة PictBridgeیمكنك إرسال الصور إلى طابعة تدعم تقنیة 

للطباعة.
DPS over IPالمعاییر المتوافقة لـ 1*

اختیار الطریقة إلرسال الصور على الكامیرا.1
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[  

[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]  [اتصال جدید] 

.[الطابعة]حدد الوجھة إلى 2
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.Wi-Fiوصل الكامیرا بالطابعة عن طریق 3
)، ثم أجِر 666:  [مباشر] ([مباشر]) أو 662:  [عبر الشبكة] ([عبر الشبكة]اختر ≤

االتصال.

حدد الطابعة الوجھة.4

أختر الصور واطبعھا.5
)702:  الطباعة .  (USBیعد إجراء اختیار الصور ھو اإلجراء ذاتھ المستخدم عند توصیل كابل توصیل •
].إلنھاء االتصال، اضغط على [•

، اتصل PictBridge السلكیة) التي تدعم معیار LANللحصول على تفاصیل حول الطابعات (المتوافقة مع شبكة •
بالمصنعیین.

 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •
[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–
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Wi-Fiاتصاالت 

662:  [عبر الشبكة]≤
666:  [مباشر]≤
668:   باستخدام اإلعدادات المحفوظة مسبقًاWi-Fiاالتصال بـ ≤

) ، حدد [إدخال/إخراج] ([إعداد] من القائمة ]Wi-Fi[ في ]Wi-Fi[وظیفة  في [اتصال جدید]عند تحدید 
 لالتصال.[مباشر] أو [عبر الشبكة]طریقة االتصال من 

، تتصل الكامیرا [اختر وجھة من مفضل] أو [اختر وجھة من التاریخ]ومن ناحیة أخرى، عندما تستخدم 
بالجھاز المتصل بواسطة اإلعدادات التي سبق استخدامھا.
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[عبر الشبكة]
قم بتوصیل الكامیرا وجھاز خارجي من خالل نقطة وصول السلكي.

اختر طریقة االتصال بنقطة الوصول الالسلكي.1

[من القائمة]/)]PIN (رمز WPS[/ (زر ضغط)]WPS[اإلعدادات: 

 مرة واحدة ،ستتصل الكامیرا بنقطة الوصول الالسلكي التي سبق استخدامھا.[عبر الشبكة]بعد اختیار •
]، ثم غیّر وجھة االتصال.DISPلتغییر نقطة الوصول الالسلكي المستخدمة في االتصال، اضغط على زر [.

تحقق من تعلیمات تشغیل وإعدادات نقطة الوصول الالسلكي.•
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]WPS[(زر ضغط) 
 بنقطة الوصول الالسلكي لضبط اتصال.WPSاضغط على زر 

.WPS بنقطة الوصول الالسلكي إلى أن تنتقل إلى نمط WPSاضغط على زر 1
(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. أو اضغط على 3
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[من القائمة]
یبحث عن نقطة وصول السلكي الستخدامھا، ویتصل بھا.

اختر نقطة الوصول الالسلكي التي تتصل بھا.1
] لتشغیل البحث عن نقطة الوصول الالسلكیة مرة أخرى. .DISPاضغط على [•
)665:  التوصیل باإلدخال الیدويإذا لم یُعثر على نقطة وصول السلكي (•

(في حالة تشفیر مصادقة الشبكة) أدخل مفتاح التشفیر.2
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•

قم بتأكید مفتاح التشفیر الخاص بنقطة الوصول الالسلكیة.•
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التوصیل باإلدخال الیدوي

.[اإلدخال الیدوي]"، اختر [من القائمة] ضمن "1في الشاشة المعروضة في الخطوة 1
.[ضبط] لنقطة الوصول الالسلكي التي أنت بصدد االتصال بھا، ثم اختر SSIDأدخل معّرف 2

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•
حدد مصادقة الشبكة.3

]WPA2-PSK[/]WPA2/WPA-PSK[
]TKIP[ ،]AES[التشفیر المدعوم: 

[ال یوجد تشفیر]

.[ضبط]) أدخل مفتاح التشفیر، ثم اختر [ال یوجد تشفیر](عند تحدید خالف 4

 ومصادقة الشبكة والتشفیر ومفتاح التشفیر لنقطة الوصول الالسلكیة التي تستخدمھا.SSIDتحقق من •
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[مباشر]
قم بتوصیل الكامیرا والجھاز الخارجي.

حدد الطریقة للتواصل مع الجھاز الوجھة.1

]WPS[اتصال 
]WPS[(زر ضغط)  اضغط على زر :WPS.الموجود على الجھاز الخارجي لالتصال 
] لمد وقت انتظار االتصال. .DISPعلى الكامیرا، اضغط على زر [•
]WPS رمز) PIN[( أدخل رمز :PIN.في الكامیرا، وقم باالتصال 
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[االتصال الیدوي]
ابحث عن الكامیرا على الجھاز الوجھة لالتصال.

ف   وكلمة المرور المعروضین على شاشة الكامیرا في الجھاز.SSIDأدخل معّرِ
 إلنشاء اتصال. SSID، فال تُعرض كلمة المرور. فاختر معّرف [ھاتف ذكي]إذا كانت الوجھة مضبوطة على •

)622:  )[Wi-Fi connection]االتصال بھاتف ذكي ((

یرجى أیًضا الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالجھاز المراد االتصال بھ.•

XXXXXXXX
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 باستخدام اإلعدادات المحفوظة مسبقًاWi-Fiاالتصال بـ 
 لالتصال باستخدام نفس اإلعدادات السابقة.Wi-Fiاستخدم سجل اتصال 

.Wi-Fiعرض سجل اتصال 1
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اختر وجھة من التاریخ]/

[اختر وجھة من مفضل]

حدد عنصر السجل لالتصال بھ.2
] لتأكید تفاصیل سجل االتصال. .DISPاضغط على [•
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التسجیل في المفضل
 إلى المفضلة.Wi-Fiبمكنك تسجیل سجل اتصال 

.Wi-Fiعرض سجل اتصال 1
• ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اختر وجھة من التاریخ]

.1اختر عنصر السجل الذي تود تسجیلھ ثم اضغط على 2
.[ضبط]أدخل اسم تسجیل ثم حدد 3

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•
 حرفًا كحد أقصى. یُعامل الرمز الثنائي البایت معاملة رمزین من الرموز.30یمكن إدخال •

تحریر العناصر المسجلة في المفضلة
عرض العناصر المسجلة في المفضلة1

• ]   []   [ ]Wi-Fi[    وظیفة]Wi-Fi[   [اختر وجھة من مفضل]
.1حدد عنصر السجل الذي ترید تحریره في المفضلة ثم اضغط 2

[إزالة من المفضل]

[تغییر الترتیب في مفضل]
تحدید موقع وجھة العنصر المطلوب لتغییر ترتیب العرض.

[تغییر االسم المسجل]
إدخال حروف لتغییر االسم المسجل.

)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•
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إن عدد العناصر التي یمكن حفظھا في السجل محدودٌ. احفظ إعدادات االتصال المتكررة االستخدام كإعدادات •
مفضلة

) إلعادة ضبط إعدادات الشبكة، یتم حذف المحتوى المسجل [ضبط] ([إعداد] في القائمة [إعادة ضبط]عند استخدام •
في السجل والمفضلة.

إذا كان الجھاز المراد االتصال بھ (ھاتف ذكي أو ما إلى ذلك) متصالً بنقطة وصول السلكي بخالف الكامیرا، فقد •
.[مباشر]یتعذر علیك توصیل الجھاز بالكامیرا عن طریق إعداد 

 للجھاز المراد االتصال بھ؛ بحیث تصبح نقطة الوصول الالسلكي المستخدمة Wi-Fiوعندئٍذ علیك تغییر إعدادات 
، وإعادة توصیل األجھزة. [اتصال جدید]مضبوطةً على الكامیرا. ویمكنك كذلك اختیار 

)622:  )[Wi-Fi connection]االتصال بھاتف ذكي ((
[اتصال قد یكون من الصعب االتصال بالشبكات المتصل بھا العدید من األجھزة. في ھذه الحاالت، اتصل باستخدام •

.جدید]
 غیر متاح، عندما یتم استخدام الوظائف التالیة:]Wi-Fi[وظیفة یكون •

[وظیفة البث]–
[النقل التلقائي]–
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إعدادات اإلرسال واختیار الصور

671:  إعدادات إرسال الصورة≤
673:  اختیار الصور≤

إعدادات إرسال الصورة
عیین الحجم وتنسیق الملف والعناصر األخرى إلرسال الصور إلى الجھاز الوجھة.

، سیتم عرض شاشة تأكید إعدادات اإلرسال ، لذا اضغط Wi-Fiبعد اتصال 1
]DISP. .[

قم بتغییر إعدادات اإلرسال.2
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[الحجم]
یتیح تغییر حجم الصورة المراد إرسالھا.

)]VGA[ أو ]S[ أو ]M[ ([قم بتغییر]/[االصلي]

[صیغة الملف]
یعیین تنسیق ملف الصورة المراد إرسالھا.

]JPG[/]RAWiJPG[/]RAW[

 من ھذه الكامیرا. RAWھذا اإلعداد ممكنًا عندما تدعم خدمة الویب الوجھة إرسال صور •
)649:  الصور القابلة لإلرسال(
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اختیار الصور
، اختر الصور باستخدام اإلجراء التالي.[ارسال الصور المخزنة في الكامیرا]عند اإلرسال باستخدام 

.[اختیار متعدد] أو [اختیار فردي]اختر 1

اختر الصورة.2

[اختیار فردي]إعداد 
 الختیار صورة.21اضغط على 1

. أو اضغط على 2

[اختیار متعدد]إعداد 
. (أعد ذلك) أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 3421اضغط على 1

 مرة أخرى. أو وإللغاء اإلعداد، اضغط على •
یجري عرض الصور كّلٍ على حدة حسب فتحة البطاقة.•

].لتبدیل البطاقة المراد عرضھا ، اضغط على [
یمكن تحدید الصور دفعة واحدة فقط للصور الموجودة في بطاقة واحدة.•

] للتنفیذ. .DISPاضغط على زر [2

32

65

1

4
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]Wi-Fi[تھیئة قائمة 

.Wi-Fiیقوم بتكوین اإلعدادات الالزمة لوظیفة 
.Wi-Fiال یمكن تغییر اإلعدادات عند االتصال بوظیفة 

.]Wi-Fi[تھیئة عرض قائمة 1
≥ ]   []   [ [Wi-Fi]   تھیئة]Wi-Fi[

[أولویة الجھاز البعید]
یضبط الكامیرا أو الھاتف الذكي باعتبار أیھما جھاز التحكم الذي یحظى بأولویة االستخدام أثناء التسجیل عن بعد. 

)633:  طریقة التشغیل خالل التسجیل عن بعد(

]Wi-Fi[كلمة مرور 
)624:  استخدام مصادقة كلمة المرور لالتصالیمكنك استخدام كلمة مرور لالتصال لألمان المحسّن. (

]PC[اتصال 
یمكنك تعیین مجموعة العمل.

إلرسال صور إلى جھاز كمبیوتر ، تحتاج إلى االتصال بنفس مجموعة العمل كجھاز الكمبیوتر الوجھة.
.)"WORKGROUP"(اإلعداد االفتراضي ھو 

 وأدخل اسم مجموعة العمل الجدید. أو لتغییر اسم مجموعة العمل، اضغط على •
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (

]. .DISPللعودة إلى اإلعدادات االفتراضیة، اضغط على زر [•



15 .Wi-Fi/ Bluetooth– قائمة [تھیئةWi-Fi[

675

[اسم الجھاز]
).SSIDیمكنك تغییر اسم الكامیرا (

 الجدید.SSID] وأدخل اسم  .DISP، اضغط على [SSIDلتغییر اسم •
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (

 حرفًا كحد أقصى.32یمكن إدخال •

]Wi-Fi[قفل وظیفة 
، واستخدامھا من قِبل طرف آخر، وكذلك لحمایة المعلومات Wi-Fiللحیلولة دون التشغیل غیر السلیم لوظیفة 

 بكلمة مرور.Wi-Fiالشخصیة المحفوظة في الكامیرا والمرفقة مع الصور؛ قم بحمایة وظیفة 

نة من [تھیئة]  أرقام.4: أدخل كلمة مرور مكوَّ
)609:  الرموز المدخلةكیفیة إدخال الرموز (•

: إلغاء كلمة المرور[إلغاء]

، وذلك بمجرد تعیینھا.Wi-Fiتجري مطالبتك بإدخال كلمة المرور كلما استخدمت وظیفة •
) إلعادة ضبط إعدادات [ضبط] ([إعداد] في القائمة [إعادة ضبط]إذا نسیت كلمة المرور، فیمكنك استخدام •

الشبكة وبالتالي إعادة تعیین كلمة المرور.

[عنوان الشبكة]
 للكامیرا.IP وعنوان MACیعرض عنوان 
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. وظیفة البث16

677:  البث بواسطة تشغیل ھاتف ذكي≤
679:  البث بواسطة تشغیل الكامیرا≤
682:  إعدادات البث≤

بث مباشر لصوت وصورة الكامیرا عبر اإلنترنت.
لبدء البث، توجد طریقة تشغیل بالھاتف الذكي وطریقة تشغیل بالكامیرا.•
.RTMP /RTMPS *1تدعم ھذه الكامیرا •

.RTMPS أو RTMPیمكنك البث إلى مواقع مشاركة الفیدیو التي تدعم 
بروتوكول االتصال للبث1*
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البث بواسطة تشغیل ھاتف ذكي

 لبدء البث."LUMIX Sync"قم بتشغیل تطبیق الھاتف الذكي 

بدء االستخدام:
)LUMIX Sync"  :614تثبیت " على ھاتفك الذكي. ("LUMIX Sync"قم بتثبیت •
)Bluetooth(  :615االتصال بھاتف ذكي (اتصال . (Bluetoothوصل الكامیرا بھاتف ذكي عن طریق •

(عملیة الكامیرا)

].اضبط قرص تحدید النمط على [1

عملیة الھاتف الذكي

."LUMIX Sync"ضبط البث بواسطة 2
."LUMIX Sync"ابدأ تشغیل تطبیق 1
."LUMIX Sync" بالشاشة الرئیسیة لـ ]Others[  ]Live streaming[اختر 2
حدد موقع مشاركة الفیدیو وقم بتسجیل الدخول.3

.]Stream with RTMP/RTMPS[عند إدخال عنوان وجھة البث یدویًا، حدد •

Bluetooth



البث بواسطة تشغیل ھاتف ذكي–. وظیفة البث16

678

ضبط تفاصیل البث.4
]Wi-Fi Connection Setting[.یعین نقطة الوصول الالسلكي التي تتصل بھا الكامیرا عند البث :
]Streaming Quality[.یعیین جودة الصورة التي سیتم بثھا :
]Privacy settings[.نك اختیار إعدادات الخصوصیة : تمكِّ

.]Set to the camera[اختر 5
 لوجھة URL، فتحقق من صحة عنوان [تعذر تأكید أمان عنوان البث. یكمل؟]إذا تم عرض الرسالة •

البث قبل متابعة عملیة االتصال.
سیتم إرسال اإلعدادات من الھاتف الذكي إلى الكامیرا.•
 بنقطة الوصول.Wi-Fi، وتتصل الكامیرا عبر ]ON[ للكامیرا إلى [إعداد البث]یتحول •
] على شاشة التسجیل.یجري عرض [•

یبدأ البث.3
."LUMIX Sync" في ]Start streaming[حدد ≤
] على شاشة التسجیل.یجري عرض [≤

یوقف البث.4
."LUMIX Sync" في ]Stop streaming[حدد ≤

إنھاء وظیفة البث.5
 للكامیرا [إعداد البث]، فسیتم ضبط "LUMIX Sync" في ]End streaming[إذا حددت ≤

.]OFF[على 
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البث بواسطة تشغیل الكامیرا

یضبط وجھة البث على جھاز كمبیوتر ویحفظھا في بطاقة. أدخل البطاقة في الكامیرا وابدأ البث عن طریق تشغیل الكامیرا.

بدء االستخدام:
 على الكمبیوتر."LUMIX Network Setting Software"ثبِّت برنامج •

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html
(االنجلیزیة فقط)

أنظمة التشغیل المدعومة
Windows  :Windows 10

Mac :macOS 10.13 ،10.14 ،10.15.3 11.2 إلى 11.0، 10.15.7 إلى
أدخل بطاقة في جھاز الكمبیوتر.•

(تشغیل الكمبیوتر)

."LUMIX Network Setting Software"اضبط وجھة البث في 1
."LUMIX Network Setting Software"ابدأ تشغیل تطبیق 1
، مفتاح البث).URLقم بتسجیل الدخول إلى موقع مشاركة فیدیو واسترد وجھة البث (عنوان 2

SD
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 وحدد "LUMIX Network Setting Software"، مفتاح البث) في URLأدخل وجھة البث (3
]Next[.

.]Save[اضبط وجھة اإلخراج (البطاقة) واسم الملف، وحدد 4
 رموز.8 الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد؛ حتى ]File Name[األحرف التي یمكن تعیینھا في: •
لمنع االستخدام من جھة خارجیة، یمكنك تأمین وجھة البث بكلمة مرور.•

.]Password[ضع عالمة اختیار في –
عند تعیین كلمة مرور، سیكون إدخال كلمة المرور مطلوبًا عند تحمیل وجھة البث.–
 أعداد ككلمة مرور.4أدخل أي رقم مكون من –

 في البطاقة.3یتم حفظ اإلعدادات التي تم تعیینھا في الخطوة •

(عملیة الكامیرا)

أدخل بطاقة في الكامیرا.2

قم بإعداد إعدادات البث على الكامیرا.3
].[اضبط قرص تحدید النمط على1
قم بتحمیل وجھة البث على الكامیرا.2

• ]   []   [ ]Wi-Fi[   [إعداد البث]   [حفظ/تحمیل عنوان البث]  
[تحمیل]

، أدخل كلمة المرور.1إذا تم تعیین كلمة مرور في الخطوة •
اضبط جودة البث ونقطة الوصول الالسلكي المراد االتصال بھا.3

• ]   []   [ ]Wi-Fi[   [إعداد البث]  [جودة البث]/
)682:  إعدادات البث (]Wi-Fi[إعداد اتصال 

.]ON[ على [وظیفة البث]اضبط 4
• ]   []   [ ]Wi-Fi[   [إعداد البث]   [وظیفة البث]  ]ON[
 لوجھة URL، فتحقق من صحة عنوان [تعذر تأكید أمان عنوان البث. یكمل؟]إذا تم عرض الرسالة •

البث قبل متابعة عملیة االتصال.
.Wi-Fiتتصل الكامیرا بنقطة الوصول عبر •
] على شاشة التسجیل.یجري عرض [•
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یبدأ البث.4
اضغط زر الغالق أو زر تسجیل الفیدیو.≤
] على شاشة التسجیل.یجري عرض [≤
قد تكون ھناك حاجة إلى عملیات لبدء البث على موقع مشاركة الفیدیو.≤

یوقف البث.5
اضغط زر الغالق أو زر تسجیل الفیدیو.≤

إنھاء وظیفة البث.6
≥ ]   []   [ ]Wi-Fi[   [إعداد البث]   [وظیفة البث]  ]OFF[
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إعدادات البث

686:  مالحظات عند استخدام وظیفة البث≤

یقوم بتھیئة إعدادات البث.

 ]   []   [ [Wi-Fi]  [إعداد البث] حدد

[وظیفة البث]
]ON[ ینفذ اتصال :Wi-Fi.ویدخل في حالة یمكن أن یبدأ فیھا البث 
]OFF[ ینھي اتصال :Wi-Fi.ألداء البث 

)685:  [جودة البث]یعیین جودة الصورة التي سیتم بثھا. ([جودة البث]

[عنوان البث]
یعرض عنوان وجھة البث الحالي.

] أوالً ثم أدخل عنوان وجھة البث. .DISPلتغییر وجھة البث، اضغط [
)609:  الرموز المدخلةللحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز (•
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[حفظ/تحمیل عنوان البث]

[حفظ]

یحفظ عنوان وجھة البث الحالي على البطاقة.
؛ والستبدال [ملف جدید]في حالة حفظ بیانات جدیدة، حدد •

ملف موجود، حدد الملف ذاتھ.
، یتم عرض شاشة لتحدید اسم الملف [ملف جدید]عند تحدید •

للحفظ كما ھو معروض.

]OK[.یحفظ مستخدًما اسم الملف على الشاشة :
: یغیر اسم الملف ثم یحفظھ.[تغییر اسم ملف]

الرموز المتاحة: الحروف (الحروف الكبیرة) واألعداد حتى •
 رموز8

للحصول على معلومات حول كیفیة إدخال الرموز •
)609:  الرموز المدخلة(

[تحمیل]
انسخ عنوان وجھة البث في البطاقة إلى الكامیرا.

إذا قمت بتعیین كلمة مرور عند حفظ عنوان وجھة البث على •
البطاقة، فسیتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور.

یحذف عنوان وجھة البث الموجود في البطاقة.[حذف]

[إبقاء اإلعدادات أثناء التھیئة]
عند تھیئة البطاقة، یمكنك االحتفاظ بعنوان وجھة البث المحفوظ 

في البطاقة والتھیئة.

.[حفظ]یعرض شاشة إدخال كلمة المرور عند تحدید [كلمة المرور]
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)662:  [عبر الشبكة]یعین نقطة الوصول الالسلكي التي تتصل بھا الكامیرا عند البث. (]Wi-Fi[إعداد اتصال 

 عناوین وجھة بث على بطاقة واحدة.10یمكن حفظ ما یصل إلى •
.]ON[ على [وظیفة البث] قبل ضبط ]Wi-Fi[إعداد اتصال اضبط •
إذا نسیت كلمة المرور، فاحفظ عنوان وجھة البث مرة أخرى بكلمة مرور جدیدة.•
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[جودة البث]
 H.264 /MPEG-4 AVCتنسیق ضغط الفیدیو: 

]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

معدل البتمعدل اإلطاراتالدقة[جودة البث]

FHD/16M/60p

1080k1920

59.94p16میجابت في الثانیة 

FHD/8M/60p59.94p8میجابت في الثانیة 

FHD/6M/30p29.97p6میجابت في الثانیة 

FHD/3M/30p29.97p3میجابت في الثانیة 

HD/6M/60p
720k1280

59.94p6میجابت في الثانیة 

HD/4M/30p29.97p4میجابت في الثانیة 

معدل البتمعدل اإلطاراتالدقة[جودة البث]

FHD/16M/50p

1080k1920

50.00p16میجابت في الثانیة 

FHD/8M/50p50.00p8میجابت في الثانیة 

FHD/6M/25p25.00p6میجابت في الثانیة 

FHD/3M/25p25.00p3میجابت في الثانیة 

HD/6M/50p
720k1280

50.00p6میجابت في الثانیة 

HD/4M/25p25.00p4میجابت في الثانیة 

 میجابت في الثانیة أو أعلى.16، فال یمكن تعیین جودة الصورة بمعدل بت RTMPSإذا كانت وجھة البث ھي •
.[تحویل سفلي] و[جودة البث] بدقة ومعدل إطارات وفقا لمجموعة إعدادات HDMIیكون خرج الصورة عبر •

.]FHD[، یكون الخرج بدقة ]HD[ على [جودة البث]عندما یتم ضبط –
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مالحظات عند استخدام وظیفة البث
التشغیل كالتالي عند استخدام وظیفة التدفق:

الوظائف التالیة غیر متوفرة:•
–]Hybrid Log Gamma[) [إسلوب الصورة](
)[إعدادات الفلتر] ([صور مصغرة]–
[صیغة ملف التسجیل]–
[جودة التسجیل]–
[جودة التسجیل (قائمتي)]–
[معدل اإلطار المتغیر]–
–]96kHz/24bit[ ،]48kHz/24bit[)  ضبط محول میكروفون]XLR[(
[تسجیل متتابع (فیدیو)]–
[تسجیل الملف المجزأ]–
[قص المباشر]–
.)[إعداد البث] أثناء البث في Wi-Fi(یمكن ضبط وجھة اتصال ]Wi-Fi[وظیفة –
.[بلوتوث]وظیفة االقتران لـ –

ال تكون وظیفة البث متاحة عند استخدام الوظائف التالیة:•
]24.00Hz (CINEMA)[ على [تردد النظام]عند ضبط –
)USB (یُستثنى من ذلك عند إمداد الطاقة باستخدام كابل توصیل USBأثناء توصیل –
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یعرض إطاًرا أزرق اللون على الشاشة أثناء البث:•
)578:  [مؤشر اإلطار األزرق للبث]   ([مؤشر اإلطار األزرق للبث] ]   [] [
:HDMIعندما تضغط على زر تسجیل الفیدیو، سیتم تسجیل الصور الجاري بثھا على خرج الُمسجل الخارجي عبر •

]HDMI[التحكم في تسجیل    ]HDMI[إخراج التسجیل  ]   [] [
إذا قمت بإیقاف تشغیل الكامیرا دون إنھاء وظیفة البث، فعند تشغیل الكامیرا في المرة التالیة، یتم إعادة توصیلھا •

تلقائیًا إلى وجھة االتصال التي كانت متصلة بھا مسبقًا.
ال یمكن تسجیل الفیدیو على البطاقات أثناء استخدام وظیفة البث.•
ال یمكن عرض شاشة القائمة أثناء البث.•
لن یتم عرض معلومات تسجیل الكامیرا على صور البث.•
تختلف الشروط المطلوبة للبث حسب موقع مشاركة الفیدیو. تحقق من موقع مشاركة الفیدیو للحصول على •

التفاصیل.
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. التوصیل بأجھزة آخرى17

690:  العرض على التلفزیون≤
694:  استیراد الصور إلى جھاز كمبیوتر≤
698:  التخزین على مسجل≤
699:  التسجیل المقید≤
702:  الطباعة≤

یصف ھذا الفصل االتصال مع أجھزة أخرى، مثل أجھزة التلفزیون وأجھزة الكمبیوتر.
 على الكامیرا. الرجوع إلى األقسام أدناه للحصول USB] أو منفذ HDMIقم بالتوصیل باستخدام مقبس [

على مزید من التفاصیل حول االتصاالت.

]HDMIمقبس [

ل الكامیرا بالتلفزیون عن طریق كابل   المتوفر تجاریًا.HDMIوّصِ

.HDMI فائق السرعة" یحمل شعار HDMIاستخدم "كابل •
.HDMIلن تعمل الكابالت غیر المتوافقة مع معاییر 

م)1.5، بطول یصل إلى A– النوع A فائق السرعة" (قابس من النوع HDMI"كابل 

تحقق من اتجاه أطراف التوصیل، ثم أدخلھ/أخرجھ بشكل مستقیم بالقابس.•
(قد یؤدي إدخالھا بزاویة إلى تشوه أو خلل وظیفي)

ال تقم بتوصیل الكابل بأطراف توصیل غیر صحیحة. فقد یؤدي ذلك إلى خلل وظیفي.•
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USBمنفذ 

 لتوصیل الكامیرا بجھاز كمبیوتر أو مسجل أو طابعة.USBاستخدم كابل توصیل 

 أخرى بخالف الكابل الملحق.USBال تستخدم أي كابالت توصیل •
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العرض على التلفزیون

یمكنك توصیل الكامیرا بشاشة خارجیة أو تلفزیون لعرض الصور ومقاطع الفیدیو المسجلة.

بدء االستخدام:
أطفئ الكامیرا والتلفزیون.•

ل الكامیرا بالتلفزیون عن طریق كابل 1  المتوفر تجاریًا. HDMIوّصِ
  )HDMI[  :688مقبس [(

قم بتشغیل جھاز التلفزیون.2

.HDMIحول دخل التلفزیون على دخل 3

قم بتشغیل الكامیرا.4

اعرض شاشة العرض.5
].اضغط على [≤
تُعرض الصور المسجلة على التلفزیون. (سیتم إیقاف تشغیل الشاشة ومحدّد المنظر).≤
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مع اإلعدادات االفتراضیة، یتم إخراج الصور بالدقة المثلى للتلفزیون المتصل.•
)HDMI[  :590[توصیل . ([دقة اإلخراج (عرض)]یمكن تغییر دقة الخرج في 

قد یتم عرض أشرطة رمادیة أعلى الصور وأسفلھا، أو على یسارھا ویمینھا، وذلك حسب نسبة األبعاد.•
 [إعداد] ضمن قائمة ]HDMI[توصیل  في [لون الخلفیة (العرض)]یمكنك تغییر لون الشریط في 

)HDMI[  :590[توصیل ). ([إدخال/إخراج](
 معین ]USB[نمط  في نفس الوقت الذي یكون فیھ USB إذا قمت بتوصیل كابل توصیل HDMIال یمكن خرج •

.]PictBridge(PTP)[ أو ]PC(Storage)[على 
]، وقد یتوقف التسجیل، وقد تصبح بعض الوظائف غیر إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا، فقد یتم عرض [•

متاحة مؤقتًا. فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.
قم بتغییر نمط الشاشة بالتلفزیون لدیك، إذا كان ال یظھر أعلى الصور أو أسفلھا بالكامل.•
 عرًضا سلیًما.6K/4Kوفقًا للتلفزیون المتصل، قد یتعذر عرض ملفات اللقطات المتالحقة •
یرجى أیضا الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.•
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VIERAاستخدام تقنیة  Link
VIERA Link™) HDAVI Control ھي وظیفة تتیح لك إمكانیة استخدام جھاز التحكم عن بعد (

 من أجل تیسیر إجراء العملیات أثناء توصیل الكامیرا بجھاز متوافق Panasonicالخاص بجھاز تلفزیون 
VIERAمع تقنیة  Link باستخدام كابل HDMI.مصغر بھدف االرتباط التلقائي للعملیات 

(لیست كل العملیات ممكنة.)

ل الكامیرا بجھاز تلفزیون 1 VIERA متوافق مع تقنیة Panasonicوّصِ Link باستخدام كابل HDMI المتوفر 
)HDMI[  :688مقبس [تجاریًا. (

قم بتشغیل الكامیرا.2
.VIERA Linkقم بتشغیل 3

]HDMI[   [ VIERA Link (CEC) ]  ]ON[توصیل  ]   []   [ •
اعرض شاشة العرض.4

].اضغط على [•
قم بتشغیل العرض بواسطة جھاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزیون.5

ارتباط إیقاف التشغیل
إذا قمت بإیقاف تشغیل التلفزیون بجھاز التحكم عن بعد، سیتم إیقاف تشغیل الكامیرا أیًضا.

التحویل التلقائي للدخل
]، فإن دخل التلفزیون یتحول تلقائیًا إلى الدخل التي تم توصیلھا بھا.إذا قمت بتشغیل الكامیرا ثم ضغطت على [

عالوة على ذلك، عندما تكون طاقة التلفزیون في حالة االستعداد، یتم تشغیلھا تلقائیًا.
")Set" في التلفزیون على "Power on link(عند ضبط "

، تحتاج أیًضا إلى تھیئة اإلعدادات على التلفزیون.VIERA Linkالستخدام •
إلجراء اإلعداد، ارجع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالتلفزیون.
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 HDMI، والتي ترتكز على وظیفة تحكم Panasonic إحدى الوظائف الفریدة لشركة VIERA Linkتعد تقنیة •
 (التحكم في اإللكترونیات االستھالكیة) القیاسیة. وتعد العملیات المرتبطة التي تتم HDMI CECباستخدام میزة 

 عملیات غیر مضمونة.HDMI CECبواسطة األجھزة المصنعة من قِبَل شركات أخرى والمتوافقة مع میزة 
VIERA". یعد "5 اإلصدار VIERA Linkتدعم الكامیرا "• Link المعیار الذي تستند إلیھ أجھزة 5 اإلصدار "

Panasonic المتوافقة مع تقنیة VIERA Link ویتوافق ھذا المعیار مع أجھزة .VIERA Link من إنتاج 
Panasonic.

ستصبح إمكانیة التشغیل باستخدام األزرار بالكامیرا محدودة.•
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استیراد الصور إلى جھاز كمبیوتر

696:  تثبیت البرنامج≤

بعد االتصال بجھاز الكمبیوتر، یمكنك نسخ الصور المسجلة بسحب الملفات والمجلدات الموجودة على ھذه 
الكامیرا إلى الكمبیوتر.

بدء االستخدام:
قم بتشغیل الكامیرا والكمبیوتر.•

ل الكامیرا والكمبیوتر بواسطة كابل توصیل 1 )USB  :689منفذ  .  (USBوّصِ

. أو ، ثم اضغط على ]PC(Storage)[ الختیار 34اضغط على 2
") في LUMIX: یُعرض محرك األقراص ("Windowsنظام التشغیل ≤

[  ھذا الكمبیوتر الشخصي]
") على سطح المكتبLUMIX: یُعرض محرك األقراص ("Macنظام التشغیل ≤

اسحب الملفات والمجلدات من الكامیرا إلى الكمبیوتر.3

یمكن توصیل الكامیرا بجھاز كمبیوتر یشغّل أیًا من أنظمة التشغیل التالیة التي یمكنھا اكتشاف أجھزة تخزین بیانات •
ذي سعة عالیة.

أنظمة التشغیل المدعومة
Windows  :Windows 10

Mac :macOS 10.13 ،10.14 ،10.15.3 11.2 إلى 11.0، 10.15.7 إلى

، RAWیمكنك أیضاً أستخدام البرنامج إلجراء عملیات مثل تنظیم وتصحیح الصور المسجلة، ومعالجة صور •
)696:  تثبیت البرنامجوتحریر مقاطع الفیدیو. (

."Final Cut Pro X"مدعوم من •
. .Apple Inc، یرجى االتصال بشركة "Final Cut Pro X"للحصول على معلومات عن 
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بنیة المجلدات داخل البطاقة

)A(معلومات إعداد الكامیرا
)B(إعدادات البث
)C(الصور
)D(رقم المجلد
)E(JPG صور بتنسیق :JPEG

RW2 صور بتنسیق :RAW
MP4 مقاطع فیدیو :MP4 6، ملفات اللقطات المتالحقةK/4K
MOV مقاطع فیدیو :MOV

)F(رقم الملف
)G(مساحة األلوان

P: sRGB
 :_AdobeRGB

)، تتصل الكامیرا تلقائیًا [إدخال/إخراج] ([إعداد] في قائمة ]PC(Storage)[ على ]USB[نمط في حالة ضبط •
)USB[) .]USB[  :589[نمط بالكمبیوتر دون عرض شاشة اختیار 

توخي الحذر من إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء استیراد الصور.•
 بأمان على جھاز الكمبیوتر.USBبعد اكتمال استیراد الصور، قم بإجراء العملیة إلزالة كابل توصیل •
 قبل إزالة البطاقة من الكامیرا. بخالف ذلك، قد تتعرض البیانات USBأوقف تشغیل الكامیرا وافصل كابل توصیل •

المسجلة للتلف.

LUMIX
STREAM (B)

AD_LUMIX

DCIM (C)
100XXXXX

PXXX0001.MP4
(D)

(F)
(G)

(E)

CAMSET (A)
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تثبیت البرنامج
، وتحریر RAWقم بتثبیت البرنامج إلجراء عملیات مثل تنظیم وتصحیح الصور المسجلة، ومعالجة صور 

مقاطع الفیدیو.

SILKYPIX Developer Studio SE
 وتحریرھا.RAWیقوم ھذا البرنامج بمعالجة صور 

 وغیرھا) قابل للعرض على جھاز كمبیوتر.TIFF وJEPGكما یمكن حفظ الصور المسجلة بتنسیق (مثل 

استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزیل البرنامج وتثبیتھ:
/http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p

بیئة التشغیل
أنظمة التشغیل المدعومة≤

 بت)64(یوصى بـ   Windows : Windows 10 ، Windows 8.1نظام التشغیل 
macOS 10.15 ،macOS 11 إلى Mac :macOS 10.13نظام التشغیل 

، راجع "المساعدة" أو موقع "SILKYPIX Developer Studio"لمزید من المعلومات مثل كیفیة استخدام برنامج •
.Ichikawa Soft Laboratoryدعم الخاص بشركة 

لتنزیل البرنامج، یحتاج جھاز الكمبیوتر الخاص بك أن یكون متصًال باإلنترنت.•
، إال أنھا عُرضة للتغییر.2021أنظمة التشغیل المدعومة ساریة ابتداًء من ینایر •
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"LoiLoScope" یوًما 30اإلصدار التجریبي الكامل لمدة 
یتیح لك ھذا البرنامج تحریر مقاطع الفیدیو بسھولة.

استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزیل البرنامج وتثبیتھ:
http://loilo.tv/product/20

بیئة التشغیل
أنظمة التشغیل المدعومة≤

Windows : Windows 10 ، Windows 8.1 ، Windows 8نظام التشغیل 

 یوًما.30یمكنك تنزیل إصدار تجریبي یمكن استخدامھ مجانًا لمدة •
، اقرأ دلیل برنامج "LoiLoScope"للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة استخدام برنامج •

"LoiLoScope":المتاح للتنزیل عبر الموقع 
.Mac غیر متاحة لنظام تشغیل "LoiLoScope"برنامج •
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التخزین على مسجل

 ، فیمكنك تخزین الصور DVD أو مسجل Panasonic Blu-rayبتوصیلك الكامیرا بمسجل أقراص 
ومقاطع الفیدیو.

بدء االستخدام:
قم بتشغیل الكامیرا وجھاز التسجیل.•
.1أدخل بطاقة في فتحة البطاقة •

ل المسجل بالكامیرا بواسطة كابل توصیل 1 )USB  :689منفذ  .  (USBوّصِ

. أو ، ثم اضغط على ]PC(Storage)[ الختیار 34اضغط على 2

قم بتشغیل المسجل لتخزین الصور.3

)، تتصل الكامیرا تلقائیًا [إدخال/إخراج] ([إعداد] في قائمة ]PC(Storage)[ على ]USB[نمط في حالة ضبط •
)USB[) .]USB[  :589[نمط بالمسجل دون عرض شاشة اختیار 

توخي الحذر من إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء إجراء التخزین.•
 بناًء على الُمسجل الخاص بك.4Kقد ال یتم دعم الصور مثل مقاطع الفیدیو بدقة •
 قبل إزالة البطاقة من الكامیرا. بخالف ذلك، قد تتعرض البیانات USBأوقف تشغیل الكامیرا وافصل كابل توصیل •

المسجلة للتلف.
إلجراء التخزین والعرض، ارجع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالمسجل.•



التسجیل المقید–. التوصیل بأجھزة آخرى17

699

التسجیل المقید

700:  تثبیت البرنامج≤
701:  تشغیل الكامیرا عن طریق جھاز كمبیوتر≤

 على الكمبیوتر الخاص بك، فیمكنك "LUMIX Tether"إذا قمت بتثبیت برنامج التحكم في الكامیرا 
 ثم التحكم في الكامیرا من الكمبیوتر والتسجیل أثناء التحقق USBتوصیل الكامیرا بالكمبیوتر عن طریق 

من العرض الحي على شاشة الكمبیوتر (التسجیل المقید).
 إلى شاشة خارجیة أو تلفزیون أثناء التسجیل المقید.HDMIباإلضافة إلى ذلك، یمكنك الخرج عبر 
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تثبیت البرنامج
"LUMIX Tether"

یُستَخدم ھذا البرنامج للتحكم بالكامیرا من جھاز الكمبیوتر.
یتیح لك تغییر إعدادات متنوعة، والتسجیل عن بعد، ثم حفظ الصور على جھاز الكمبیوتر.

استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزیل البرنامج وتثبیتھ:
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html

(االنجلیزیة فقط)

بیئة التشغیل
أنظمة التشغیل المدعومة≤

Windows  :Windows  بت)64  (10
Mac :macOS 10.13 ،10.14 ،10.15.3 11.2 إلى 11.0، 10.15.7 إلى

الواجھة≤
)SuperSpeed (USB 3.1) (منفذ فائق سرعة USBمنفذ 

، إال أنھا عُرضة للتغییر.2021أنظمة التشغیل المدعومة ساریة ابتداًء من ینایر •
لتنزیل البرنامج، یحتاج جھاز الكمبیوتر الخاص بك أن یكون متصًال باإلنترنت.•
."LUMIX Tether"لمعرفة كیفیة تشغیل البرنامج، ارجع إلى دلیل التشغیل الخاص بـ •
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تشغیل الكامیرا عن طریق جھاز كمبیوتر
بدء االستخدام:

قم بتشغیل الكامیرا والكمبیوتر.•
 على الكمبیوتر."LUMIX Tether"ثبِّت برنامج •

ل الكامیرا والكمبیوتر بواسطة كابل توصیل 1 )USB  :689منفذ  .  (USBوّصِ

. أو ، ثم اضغط على ]PC(Tether)[ الختیار 34اضغط على 2
] على شاشة الكامیرا.یجري عرض [≤

 لتشغیل الكامیرا عبر الكمبیوتر."LUMIX Tether"استخدم 3

)، تتصل الكامیرا تلقائیًا [إدخال/إخراج] ([إعداد] في قائمة ]PC(Tether)[ على ]USB[نمط في حالة ضبط •
)USB[  :589[نمط . (]USB[نمط بالكمبیوتر دون عرض شاشة اختیار 

.]PC(Tether)[ أثناء وجود اتصال بالكمبیوتر بواسطة Wi-Fi/Bluetoothال تتوفر الوظائف •
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الطباعة

 ، فیمكنك تحدید الصور على شاشة الكامیرا ثم PictBridgeإذا قمت بتوصیل الكامیرا بطابعة تدعم 
طباعتھا.

بدء االستخدام:
قم بتشغیل الكامیرا والطابعة.•
اضبط جودة الطباعة واإلعدادات األخرى على الطابعة.•

قم بتشغیل البطاقة التي تحتوي على الصورة التي ترید طباعتھا.1
].اضغط على [≤
، ]2[فتحة البطاقة  أو ]1[فتحة البطاقة  الختیار 34]، اضغط على بعد الضغط على [≤

. أو ثم اضغط على 
ال یمكن تغییر البطاقة المعدة للطباعة بعد االتصال بالطابعة.•

ل الكامیرا والطابعة بواسطة كابل التوصیل 2 )USB  :689منفذ  .  (USBوّصِ

. أو ، ثم اضغط على ]PictBridge(PTP)[ الختیار 34اضغط على 3
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. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 21اضغط على 4
، اضبط طریقة تحدید الصورة، ثم حدد الصور. 3لطباعة صور متعددة، اضغط ≤

[اختیار متعدد]
اختر الصورة لطباعتھا.

. أو  الختیار صورة، ثم اضغط على 3421اضغط على 1
 مرة أخرى. أو وإللغاء اإلعداد، اضغط على •

] إلنھاء التحدید. .DISPاضغط على زر [2

[اختیار كلي]
نة. یتیح طباعة جمیع الصور المخزَّ

[تصنیف]
.]5¿[ إلى ]1¿[ من [تصنیف]یتیح طباعة جمیع الصور بمستویات 

ضبط إعدادات الطباعة.5

PictBridgePictBridge
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ابدأ الطباعة.6
. أو  ثم اضغط على [بدء الطباعة]اختر ≤

عناصر اإلعداد (إعدادات الطباعة)

بقوم ببدء الطباعة[بدء الطباعة]

[طباعة مع تاریخ]
یضبط الطباعة مع التاریخ

إذا كانت الطابعة ال تدعم الطباعة بالتاریخ، فإن التاریخ یتعذر طباعتھ.•

 صورة).999یضبط عدد الصور المراد طباعتھا (حتى [عدد النسخ]

یضبط حجم الورق.[حجم الورق]

[إخراج صفحة]
یضبط إمكانیة االختیار بین إضافة حدود وعدد الصور المراد طباعتھا على 

كل صفحة.
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)، تتصل الكامیرا [إدخال/إخراج] ([إعداد] في قائمة ]PictBridge(PTP)[ على ]USB[نمط في حالة ضبط •
)USB[) .]USB[  :589[نمط تلقائیًا بالطابعة دون عرض شاشة اختیار 

توخي الحذر من إیقاف تشغیل الكامیرا أثناء إجراء الطباعة.•
 ثم حاول االتصال مرة ]OFF[ على ]USB[مزود الطاقة عندما یكون االتصال بالطابعة غیر ممكن، اضبط •

)USB[  :589[أخرى. (
] (أیقونة ممنوع فصل الكابل).[ أثناء عرض USBال تفصل كابل توصیل •
 بعد االنتھاء من الطباعة.USBافصل كابل توصیل •
 قبل إزالة البطاقة من الكامیرا. بخالف ذلك، قد تتعرض البیانات USBأوقف تشغیل الكامیرا وافصل كابل توصیل •

المسجلة للتلف.
 و [حجم الورق]لطباعة الصور باستخدام حجم الورق وإعدادات التخطیط التي ال تدعمھا الكامیرا، قم بضبط •

]، ثم حدد اإلعدادات المطلوبة على الطابعة. على [[إخراج صفحة]
(للحصول على التفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بالطابعة الخاصة بك.)

] أصفر، فإن الكامیرا تتلقى رسالة خطأ من الطابعة. تحقق من عدم وجود مشكلة في الطابعة.¥في حالة عرض [•
إذا كان عدد النَُسخ المراد طباعتھا كبیًرا، فعندئٍذ قد تتم طباعة تلك الصور على دفعات. وفي ھذه الحالة، یمكن •

إلشارة العدد المتبقي من النسخ أن تختلف عن الرقم المحدد مسبقًا.
.RAWال یمكن طباعة صور •
ال یمكن طباعة الصور المسجلة باستخدام الوظائف التالیة:•

[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
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النظام الملحق للكامیرا الرقمیة

.)2021(أرقام المنتجات ساریة ابتداًء من مایو 

 دقیقة 175. (وقت الشحن: USB وكابل توصیل AC وكابل التیار المتردد ACیأتي مزودًا بوصلة التیار المتردد 1*
تقریبًا)

 Panasonic المخصصة من DC (اختیاري) مع قارنة التیار المستمر ACیمكن استخدام وصلة التیار المتردد 2*
(اختیاري) فقط.

 (اختیاري) بشكل مستقل.ACفال یمكن استخدام وصلة التیار المتردد 
االستخدام، إذا كانت العدسة المثبتة مالمسة لقاعدة الحامل الثالثي القوائم.3*

رقم الطرازاسم النتج
DMW-BLK22حزمة البطاریة

1DMW-BTC15*شاحن البطاریة

AC *2DMW-AC10وصلة التیار المتردد 

DC *2DMW-DCC17قارنة التیار المستمر 

DMW-BGGH5حامل البطاریة اإلضافیة

الفالش
DMW-FL580L ،DMW-FL360L ،
DMW-FL200L

LEDVW-LED1مصباح تسجیل الفیدیو 

DMW-MS2میكروفون استریو ذو التقاط اتجاھي

VW-VMS10میكروفون استریو

XLRDMW-XLR1مھایئ میكروفون 

DMW-BDC1غطاء جسم الكامیرا

DMW-RS2جھاز التحكم في الغالق عن بعد

DMW-SHGR1الحامل ثالثي القوائم

DMW-MA2Mمھایئ العدسة

3DMW-TA1*مھایئ الحامل الثالثي القوائم

DMW-SSTG9حزام الكتف
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قد ال تتوفر بعض الملحقات االختیاریة في بعض البلدان.•
للتعرف على الملحقات االختیاریة المتعلقة بالعدسة، كالعدسات والُمرِشحات المتوافقة، راجع الكتالوجات/صفحات الویب •

الخاصة بنا، أو ما شابھ ذلك.
للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات االختیاریة، راجع الكتالوجات/صفحات الویب الخاصة بنا، أو ما شابھ •

ذلك.
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استخدام الملحقات االختیاریة

709:  حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)≤
711:  جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري)≤
712:  الحامل ثالثي القوائم (اختیاري)≤
713:   (اختیاري)DC (اختیاري)/قارنة التیار المستمر ACوصلة التیار المتردد ≤

)304:  استخدام فالش خارجي (اختیاري)للحصول على معلومات حول الفالش الخارجي (•
)436:  المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)للحصول على معلومات عن المیكروفون الخارجي (•
)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون    (XLRللحصول على معلومات عن مھایئ میكروفون •
قد ال تتوفر بعض الملحقات االختیاریة في بعض البلدان.•

حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)

 اختیاري) على تحسین :DMW-BGGH5عند تركیبھ على الكامیرا ، یعمل حامل البطاریة اإلضافیة (
سھولة التشغیل والتحكم أفضل أثناء اإلمساك بالكامیرا رأسیًا.

) في حامل البطاریة اإلضافیة یوفر مصدًرا ثابتًا من الطاقة حتى DMW-BLK22كما أن إدخال بطاریة (
لفترات طویلة من التسجیل.
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اختیار أولویة استخدام البطاریة
یحدد البطاریة التي ستستخدم أوالً عند تركیب البطاریات في كل من الكامیرا وحامل البطاریة اإلضافیة.

بدء االستخدام:
أوقف تشغیل الكامیرا وأزل غطاء موصل حامل البطاریة اإلضافیة.•

ركِّب حامل البطاریة اإلضافیة بالكامیرا.1
قم بتشغیل الكامیرا.2
اضبط أولویة استخدام البطاریة.3

• ]   [ [ [أولویة استخدام البطاریة]  [

]BODY[
تُستخدم البطاریة الموجودة في الكامیرا أوالً.

]BG[
تُستخدم البطاریة الموجودة داخل حامل البطاریة اإلضافیة أوالً.

] على الشاشة.عندما تُستخدم البطاریة الموجودة داخل حامل البطاریة اإلضافیة، یُعرض [•
)Fn  :471أزرار ] بحامل البطاریة اإلضافیة. (Fnیمكنك تسجیل وظائف مفضلة لدیك إلى زر [•

] وعصا التحكم، بنفس الطریقة التي تعمل بھا األزرار وعصا التحكم ] وزر [ISO] وزر [WBیعمل زر [
على جسم الكامیرا.

] الموجود AF ON] الموجود على حامل البطاریة اإلضافیة بنفس طریقة عمل الزر [AF/AEیعمل الزر [قفل •
على جسم الكامیرا.

، DMW-BLK22 (اختیاري)، ولكن نظًرا ألن سعة البطاریة أقل من DMW-BLF19یمكنك أیًضا استخدام •
.DMW-BLK22یوصى باستخدام 

للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بحامل البطاریة اإلضافیة.•
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جھاز التحكم في الغالق عن بعد (اختیاري)

اختیاري) الستخدام الكامیرا على النحو : DMW-RS2یمكنك توصیل جھاز التحكم في الغالق عن بعد (
التالي:

الضغط على زر الغالق بالكامل بدون اھتزاز الكامیرا•
تثبیت زر الغالق أثناء تسجیل المصباح وتسجیل اللقطات المتالحقة•
بدء/إنھاء تسجیل الفیدیو•
استخدام الوظائف المسجلة على زر تسجیل الفیدیو بجھاز التحكم في الغالق عن بعد•

تسجیل وظائف على زر تسجیل الفیدیو
یمكنك تسجیل وظیفة مفضلة على زر تسجیل الفیدیو. على جھاز التحكم في الغالق عن بعد.

 للتسجیل. Fnالوظائف التي یمكن تسجیلھا ھي نفس الوظائف التي یمكن تسجیلھا في أزرار 
)477:  ]/[التھیئة في وضع التسجیل])Fnعناصر اإلعداد ([ضبط زر (

 مسجل في اإلعداد االفتراضي.[تسجیل الفیدیو]

 ]   [ [ [زر الفیدیو (عن بعد)] حدد  [
)Fn  :471أزرار . (]Fn[ضبط زر تسجیل الوظائف باستخدام نفس العملیات مثل •
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الحامل ثالثي القوائم (اختیاري)

اختیاري) الستخدامھ كمقبض للتسجیل أثناء المشي : DMW-SHGR1قم بتركیب حامل ثالثي األرجل (
أو حامل ثالثي القوائم أو جھاز التحكم في الغالق عن بعد.

] الموجود بالكامیرا.REMOTEقم بتوصیل كابل الحامل بمقبس [•

: اختیاري).Panasonic) DMW-RS2استخدم دوًما جھاز تحكم في الغالق عن بعد أصلیًا من •
للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بجھاز التحكم في الغالق عن بعد.•

: اختیاري).Panasonic) DMW-SHGR1استخدم دوًما حامل ثالثي القوائم أصلي من •
 مع الحامل ثالثي القوائم.[زر الفیدیو (عن بعد)]ال تعمل القائمة •
ال تقم بالحمل فقط عن طریق إمساك حزام الید عند تركیب الكامیرا.•
للحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل للحامل ثالثي القوائم.•
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 (اختیاري)DC (اختیاري)/قارنة التیار المستمر ACوصلة التیار المتردد 
 DCاختیاري) وقارنة التیار المستمر : AC) DMW-AC10بواسطة وصلة التیار المتردد 

)DMW-DCC17 : اختیاري)، یمكنك إجراء عملیات التسجیل والعرض دون القلق بشأن شحن البطاریة
المتبقي.

 كمجموعة.DC وقارنة التیار المستمر ACتأكد من شراء وصلة التیار المتردد •
ال یمكن استخدامھا بشكل مستقل عن بعضھا البعض.

؛ من ثم تتوقف خاصیة مقاومة األتربة DC، یُفتح غطاء قارنة التیار المستمر DCعند تركیب قارنة التیار المستمر •
ورزاز الماء عن العمل.

ال تسمح بالتصاق الرمال أو األتربة أو قطرات المیاه بالكامیرا، أو دخولھا فیھا.
، ثم أغلق الغطاء بإحكام.DCبعد االستخدام، تأكد من عدم التصاق أي جسم غریب بغطاء قارنة التیار المستمر 

.DC وقارنة التیار المستمر ACللحصول على تفاصیل، راجع تعلیمات التشغیل الخاصة بوصلة التیار المتردد •
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عرض الشاشة/محدد المنظر

714:  شاشة التسجیل≤
728:  شاشة العرض≤

]. على [/الشاشة]LVF[ضبط عرض الشاشة ھي مثال على شاشة العرض عندما یتم ضبط •

شاشة التسجیل

)1(

  

 
)309:  [نمط الفالش]نمط الفالش (

 
)315:  [تزامن الفالش]تزامن الفالش (

)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكيالنمط الالسلكي (

AWBc AWBw

   

  

)WB(  :278توازن الضوء األبیض (توازن الضوء األبیض (

TC 00:00:00.00TC 00:00:00.00TC 00:00:00.00
999ISO200F3.560 +1/3 999ISO200F3.560 +1/3

(1)

(3)

(4)
(5)

(2) (6)

1
1
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تعدد توازن الضوء األبیض
تعدد توازن الضوء األبیض (درجة حرارة اللون) 

)238:  [تھیئات أكثر] (تعرض ضوء موازنة البیاض)(

)283:  تعدیل توازن الضوء األبیضتعدیل توازن الضوء األبیض ( 

)285:  [إسلوب الصورة]نمط الصورة (

)293:  [إعدادات الفلتر]إعداد المرشح (
)295:  تعدیل تأثیر المرشحضبط تأثیر المرشح (

LUT) مساعدة عرض  مساعدة العرض]V-LogL[  :398(

 )HLG[  :404[مساعد عرض   (HLGمساعدة عرض 

  
)116:  [جودة الصورة]جودة الصورة (
)115:  [حجم صور]حجم الصورة (

)176:  محول التبعید الممتدمحول التبعید الممتد (

)337:  [صیغة ملف التسجیل]تنسیق ملف التسجیل (
)338:  [جودة التسجیل]جودة التسجیل (

59.94p
60/59.94p

)338:  [جودة التسجیل]معدل إطارات التسجیل (
)382:  [معدل اإلطار المتغیر]معدل اإلطارات المتغیر (

)240:  [نوع الغالق]الغالق اإللكتروني (

  
، 125:  تحدید وضع التركیزوضع البؤرة (

) MF  :167التسجیل باستخدام 

)237:  [تھیئات أكثر](تركیز التعرض للضوء)تركیز التعرض للضوء (

AFL قفلAF)    قفل التركیز والتعرض للضوء (قفلAF/AE(  :271(

BKT

AWB

AWBAWB

EXPS

AFSAFCMF

AFS
BKT
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)524:  [ذروة التركیز]ذروة التركیز (

FULL ) 348:  [مساحة صورة الفیدیو]مساحة صورة الفیدیو(

   

   

  

)AF  :135اختیار نمط    (AFنمط 

   

  
)182:  اختیار وضع محركوضع المحرك (

)Bluetooth  :611 وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف  (Wi-Fiاالتصال بـ 

)Bluetooth  :611 وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف  (Bluetoothاالتصال بـ 

GPS) 642:  [تسجیل الموقع]تسجیل الموقع(

 

 
)243:  موازن الصورةموازن الصورة (

تنبیھ اھتزاز الكامیرا
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)2(

)3(

PRE
تسجیل لقطات متالحقة مسبقة 

: )])S/S)6K/4K]/[لقطات متالحقة 6K/4K[تسجیل قبل االندفاع] ([لقطات متالحقة (
 195(

)531:  [تعّرض متعدد للضوء]تعرض متعدد للضوء (

)239:  [وضع بدون صوت]وضع بدون صوت (

)348:  [مساحة صورة الفیدیو]مساحة صورة الفیدیو (

)407:  [عرض صورة متغیرة]عرض إزالة ضغط المتغیر (

)572:  [التراكب الكامل]إشارة التراكب (

LUT) مساعدة عرض  مساعدة العرض]V-LogL[  :398(

)412:  [تسجیل متتابع (فیدیو)]تسجیل متتابع (

)676:  . وظیفة البث16وظیفة البث قید التشغیل (

)676:  . وظیفة البث16جاري البث (

)350:  رمز الوقترمز الوقت (

)365:  [كتم مدخل الصوت]كتم الصوت (

المیكروفون الداخلي، المیكروفون الخارجي 
)436:  المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)، 364:  إعدادات الصوت(

)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون    (XLRإعداد مھایئ میكروفون 

)366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت]محدد مستوى تسجیل الصوت (

)364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت]مستوى تسجیل الصوت (

)571:  [مقیاس التعریض]مقیاس التعرض للضوء (

48kHz/16bit
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)4(

)5(

)566:  [الرسم البیاني]الرسم البیاني (

AFمنطقة 

)252:  [نمط قیاس السطوع]ھدف قیاس السطوع النقطي (

)576:  [عالمة المركز]عالمة المركز (

)227:  التسجیل باستخدام المؤقت الذاتيالمؤقت الذاتي (

)560:  [إعداد قفل العملیة]قفل التشغیل (

XXmXXs) 326:  عرض الشاشة أثناء تسجیل الفیدیووقت التسجیل المنقضي(

)547:  [تسجیل الطابع الزمني]تسجیل طباعة الوقت (

¥
)77:  التسجیلالتركیز (یتحول إلى اللون األخضر) (

)326:  عرض الشاشة أثناء تسجیل الفیدیوحالة التسجیل (یتحول إلى اللون األحمر) (

)AF  :129إضاءة خافتة ) (AFالتركیز (في مواقف الضوء المنخفض 

)AF  :129ضوء النجوم ) (AFالتركیز (ضوء النجوم 

)313:  [تعدیل الفالش]تعدیل الفالش (

    

  
)79:  اختیار نمط التسجیلنمط التسجیل (

)255:  تغییر البرنامجتغییر البرنامج (

2021.12. 1
10:00:00

LOW

STAR
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)252:  [نمط قیاس السطوع]نمط قیاس السطوع (

)AF/AE(  :271قفل التركیز والتعرض للضوء (قفل     (AEقفل 

سرعة االلتقاط60

F3.5قیمة فتحة الضوء

)236:  [تھیئات أكثر] (تعرض الفتحة للضوء)تعدد فتحة الضوء (

)269:  تعویض التعرض للضوءقیمة تعویض التعرض للضوء (
)235:  [تھیئات أكثر] (نمط التعرض للضوء)تعدد التعرض للضوء (

)266:  تعزیز التعرض للضوء یدویًاتعزیز التعرض للضوء یدویًا (

)ISO  :273الحساسیة للضوء    (ISOالحساسیة للضوء 

 
مؤشر الوصول إلى البطاقة (یتحول إلى اللون األحمر) 

)326:  عرض الشاشة أثناء تسجیل الفیدیو(

)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)فتحة البطاقة (
)118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]وظیفة فتحتي البطاقة (

ال توجد بطاقة 

البطاقة ممتلئة 

999
عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا 

)766:  عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع البطاقات(

r20
عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل 

)187:  عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل(

XXmXXs
وقت تسجیل الفیدیو 

)766:  عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع البطاقات(

)55:  مؤشرات الطاقةمؤشرالبطاریة/إمداد الطاقة (

)709:  حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)حامل البطاریة اإلضافیة (

AEL

F3.5
BKT

BKT
+1/3
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)6(

)737:  التسجیلأیقونة تحذیر أرتفاع درجة الحرارة (

)639:  [النقل التلقائي]الصورة التي یتم إرسالھا (

)559:  [تھیئة اللمس]بطاقة اللمس (

)486:  ] (أیقونات لمس)Fn7] إلى [Fn3استخدم [   (Fnزر 

)178:  عملیة اللمسالتزویم باللمس (

AF) 108:  تركیز تلقائي باللمس/مغالق یعمل باللمس باللمس، مغالق یعمل باللمس(

)269:  تعویض التعرض للضوءتعویض التعرض للضوء (

AE) 111:  تعریض ضوئي تلقائي باللمس باللمس(

)524:  [ذروة التركیز]ذروة التركیز (

)/297:  ضبط المرشح باستخدام عملیة اللمس (

)333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیو (

) [صور مصغرة]نوع تخفیف التركیز البؤري (
)299:  ضبط نوع تخفیف درجة التركیز ([صور مصغرة])(

)300:  ضبط اللون الذي سیتم تركھ ([التركیز على لون واحد])التركیز على لون واحد (

) [سطوع الشمس]موضع مصدر الضوء (
)301:  ضبط موقع وحجم مصدر الضوء ([سطوع الشمس])(

)295:  تعدیل تأثیر المرشحضبط تأثیر المرشح (

)297:  ضبط المرشح باستخدام عملیة اللمستشغیل/إیقاف تشغیل المرشح (

Fn3
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MINI) 293:  [إعدادات الفلتر]إعداد المرشح(

)333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیوالتزویم باللمس (

F) 333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیوقیمة فتحة الضوء(

SS) 333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیوسرعة االلتقاط(

)333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیوتعویض التعرض للضوء (

ISO الحساسیة للضوءISO  ( 333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیو )

)333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیوتعدیل مستوى تسجیل الصوت (
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لوحة التحكم

)1(

)2(

)79:  اختیار نمط التسجیلنمط التسجیل (

)77:  التسجیلسرعة االلتقاط (1/60

F3.5) 77:  التسجیلقیمة فتحة الضوء(

)55:  مؤشرات الطاقةمؤشرالبطاریة/إمداد الطاقة ( 

)55:  مؤشرات الطاقةإشارة البطاریة (حامل البطاریة اإلضافیة) (

)ISO  :273الحساسیة للضوء    (ISOالحساسیة للضوء 

)269:  تعویض التعرض للضوءقیمة تعویض التعرض للضوء (
)266:  تعزیز التعرض للضوء یدویًاتعزیز التعرض للضوء یدویًا (

، 315:  [تزامن الفالش]، 313:  [تعدیل الفالش]إعداد الفالش (
)317:  التسجیل باستخدام فالش السلكي

)309:  [نمط الفالش]نمط الفالش (

(1)

(4)

(3)

(2)

ISO

200

0
0
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)3(

)182:  اختیار وضع محركوضع المحرك (

)MF  :167التسجیل باستخدام ، 125:  تحدید وضع التركیزوضع البؤرة (

)AF  :135اختیار نمط    (AFنمط 

FINE) 116:  [جودة الصورة]جودة الصورة(
)348:  [مساحة صورة الفیدیو]مساحة صورة الفیدیو (
)337:  [صیغة ملف التسجیل]تنسیق ملف التسجیل (

)338:  [جودة التسجیل]جودة التسجیل (

)114:  [نسبة األبعاد]نسبة األبعاد (
)115:  [حجم صور]حجم الصورة (

: Bluetooth وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف   (Wi-Fi/Bluetoothحالة اتصال 
 611 (

)Fn  :471أزرار    (Fnإعدادات زر 

AFS

Fn
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)4(

)285:  [إسلوب الصورة]نمط الصورة (

AWB) توازن الضوء األبیض (توازن الضوء األبیضWB(  :278(

)  i.Dynamicنطاق  520:  [نطاق دینامیكي ذكي] )

)252:  [نمط قیاس السطوع]نمط قیاس السطوع (

)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)فتحة البطاقة (
)118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]وظیفة فتحتي البطاقة (

ال توجد بطاقة 

البطاقة ممتلئة 

999
عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا 

)766:  عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع البطاقات(

r20
عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل 

)187:  عدد الصور التي یمكن التقاطھا على نحو متواصل(

RXXmXXs
وقت تسجیل الفیدیو 

)766:  عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع البطاقات(

ال توجد بطاقة----
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لوحة التحكم (نمط الفیلم اإلبداعي)

)1(

)2(

)338:  [جودة التسجیل]معدل اإلطارات (
)382:  [معدل اإلطار المتغیر]معدل اإلطارات المتغیر (

سرعة االلتقاط

قیمة فتحة الضوء

)331:  ضبط التعرض للضوء لتسجیل مقاطع الفیدیونمط التعرض للضوء (

)269:  تعویض التعرض للضوءقیمة تعویض التعرض للضوء (
)266:  تعزیز التعرض للضوء یدویًاتعزیز التعرض للضوء یدویًا (

)348:  [مساحة صورة الفیدیو]مساحة صورة الفیدیو (

)350:  رمز الوقترمز الوقت (

)326:  عرض الشاشة أثناء تسجیل الفیدیوحالة التسجیل (

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

FPS

60

SHUTTER

1/60

IRIS

F3.5

00:00:00.00TC 
DF

REC
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)3(

)4(

)337:  [صیغة ملف التسجیل]تنسیق ملف التسجیل (
)338:  [جودة التسجیل]جودة التسجیل (

)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)فتحة البطاقة (
)118:  [وظیفة ضعف فتحة البطاقة]وظیفة فتحتي البطاقة (

وقت تسجیل الفیدیو 
)766:  عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع البطاقات(

 
: Bluetooth وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف  (Wi-Fi/Bluetoothحالة اتصال 

 611(

)676:  . وظیفة البث16وظیفة البث قید التشغیل (

)676:  . وظیفة البث16جاري البث (

)55:  مؤشرات الطاقةمؤشرالبطاریة/إمداد الطاقة (

)55:  مؤشرات الطاقةإشارة البطاریة (حامل البطاریة اإلضافیة) (

)365:  [كتم مدخل الصوت]كتم الصوت (

المیكروفون الداخلي، المیكروفون الخارجي 
)436:  المیكروفونات الخارجیة (اختیاري)، 364:  إعدادات الصوت(

)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون       (XLRإعداد مھایئ میكروفون 

)366:  [محدد مستوى تسجیل الصوت]محدد مستوى تسجیل الصوت (

)364:  [عرض مستوى تسجیل الصوت]مستوى تسجیل الصوت (

FHD 59.94p
420/8-LMOV

24m59s

48kHz/16bit
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)5(

)ISO  :273الحساسیة للضوء    (ISOالحساسیة للضوء 

)285:  [إسلوب الصورة]نمط الصورة (

LUT) مساعدة عرض  مساعدة العرض]V-LogL[  :398(

)HLG[  :404[مساعد عرض      (HLGمساعدة عرض 

)WB(  :278توازن الضوء األبیض (توازن الضوء األبیض (

200
ISO

AUTO
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شاشة العرض

)1(

)599:  [نمط عرض التسجیل]نمط التشغیل (

)70:  ضبط الساعةتسجیل التاریخ والوقت (

)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)فتحة البطاقة (

)604:  [تصنیف]التقییم (3¿

)446:  عرض مقاطع الفیدیوعرض الفیدیو (

)604:  [حمایة]الصورة المحمیة (

GPS) 642:  [تسجیل الموقع]تسجیل الموقع(

الحصول على المعلومات

أیقونة ممنوع فصل الكابل

عملیات شاشة ، 202:  عملیات شاشة عرض شرائح تحدید الصورةالعالمة متاحة (
) 6K/4K  :204عرض اللقطات المتالحقة 

تصحیح التشویش في الصور([تخفیض الغالق تقلیل تأثیر الغالق المسطح البؤري (
)200:  الدوار])

2021.12.12021.12.12021.12.1 10:0010:0010:00 100-0001100-0001100-0001 1/9991/9991/999
8m30s8m30s8m30s33

ISO200F3.560 ±0 ISO200F3.560 ±0

(1)

(3)

(4)

(2)

(5)

2021.12. 1  10:00
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)2(

اختیار الصور من ملف اللقطات   (6K/4Kحفظ الصور من ملف لقطات متالحقة 
)6K/4K  :197المتالحقة 

حفظ الصور من صورة تركیز متأخر 
)211:  تحدید نقطة التركیز للصورة المراد حفظھا(

)695:  بنیة المجلدات داخل البطاقةرقم المجلد/الملف (100-0001

رقم الصورة/العدد اإلجمالي للصور1/999

عدد صور المجموعة
عدد الملفات

)456:  صور المجموعة(

XXmXXs) 446:  عرض مقاطع الفیدیووقت تسجیل الفیدیو(

)382:  [معدل اإلطار المتغیر]معدل اإلطارات المتغیر (

)412:  [تسجیل متتابع (فیدیو)]تسجیل متتابع (

LUT) مساعدة عرض  مساعدة العرض]V-LogL[  :398(

)HLG[  :404[مساعد عرض   ( HLGمساعدة عرض 

XXs
XXmXXs

XXmXXs

MON MODE2
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)3(

)4(

)5(

)446:  عرض مقاطع الفیدیوالعرض (فیدیو) (

 

)456:  صور المجموعةصور المجموعة ( 

)350:  رمز الوقترمز الوقت (

)439:   (اختیاري)XLRمھایئ میكروفون    (XLRإعداد مھایئ میكروفون 

MP4
FHD

420/8 -L

)337:  [صیغة ملف التسجیل]تنسیق ملف التسجیل (
)338:  [جودة التسجیل]جودة التسجیل (

59.94p
60/59.94p

)338:  [جودة التسجیل]معدل إطارات التسجیل (
)382:  [معدل اإلطار المتغیر]معدل اإلطارات المتغیر (

FULL ) 348:  [مساحة صورة الفیدیو]مساحة صورة الفیدیو(

 
: Bluetooth وWi-Fiالتحقق من تشغیل وظائف   (Wi-Fi/Bluetoothحالة اتصال 

 611 (

)239:  [وضع بدون صوت]وضع بدون صوت (

معلومات التسجیل

)55:  مؤشرات الطاقةمؤشرالبطاریة/إمداد الطاقة (

)709:  حامل البطاریة اإلضافیة (اختیاري)حامل البطاریة اإلضافیة (

48kHz/16bit
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عرض تفصیلي للمعلومات
)59:  إدخال البطاقات (اختیاري)فتحة البطاقة ()1(
)70:  ضبط الساعةتسجیل التاریخ والوقت ()2(
)695:  بنیة المجلدات داخل البطاقةرقم المجلد/الملف ()3(
معلومات التسجیل (أساسي))4(
معلومات التسجیل (متقدم))5(

عرض تفصیلي للمعلومات

عرض الرسم البیاني

(3)(2)(1) (5)(4)
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عرض نمط الصورة

عرض توازن الضوء األبیض

عرض معلومات العدسة
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عرض الرسائل

معاني الرسائل الرئیسیة المعروضة على شاشة الكامیرا وطرق االستجابة.

البطاقة

[تھیئة ھذه البطاقة؟]/[خطأ في البطاقة]
یوجد تنسیق ال یمكن استخدامھ مع الكامیرا.•

: تھیئة البطاقات (التمھید)قم بإدخال بطاقة أخرى أو قم بعمل نسخة احتیاطیة من أي بیانات ضروریة قبل التھیئة. (
 62(

[بطاقة الذاكرة ھذه ال یمكن استخدامھا.]/[خطأ في البطاقة]
)25:  بطاقات الذاكرة التي یمكن استخدامھااستخدم بطاقة تتوافق مع الكامیرا. (•

[حاول باستخدام بطاقة أخرى]/[أدخل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.]
غیر قادر على الوصول إلى البطاقة. أعد إدخال البطاقة.•
أدخل بطاقة أخرى.•

[الرجاء التأكد من البطاقة]/[خطأ كتابة]/[خطأ قراءة]
فشل في قراءة البیانات أو كتابتھا.•

أوقف تشغیل الكامیرا، أعد إدخال البطاقة، ثم أعد تشغیلھا مرة أخرى.
قد تكون البطاقة مكسورة.•
أدخل بطاقة أخرى.•
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[تم إلغاء تسجیل الصور المتحركة ألّن سرعة الكتابة على البطاقة محددة]
ال تستوفي البطاقة متطلبات سرعة الكتابة للتسجیل.•

)25:  بطاقات الذاكرة التي یمكن استخدامھااستخدم بطاقة من فئة السرعة المدعومة. (
إذا توقف التسجیل حتى في حالة استخدام بطاقة تتوافق مع تصنیف فئة السرعة المحدد، تكون سرعة كتابة البیانات بطیئة •

للغایة.
)62:  تھیئة البطاقات (التمھید)نوصي باالحتفاظ بنسخة احتیاطیة من البیانات والتھیئة. (

العدسة

[لم یتم تركیب العدسة بشكل سلیم. ال تدفع زر فصل العدسة و العدسة مركبة.]
)63:  تركیب العدسةقم بإزالة العدسة مرة، ثم قم بتركیبھا مرة أخرى دون الضغط على زر تحریر العدسة. (•

قم بتشغیل الكامیرا مرة أخرى، وإذا استمر ظھور الرسالة، فاتصل بالموزع.

[فشل تركیب العدسة. الرجاء التأكد من احتمال وجود اتساخ]
أزل العدسة عن جسم الكامیرا، وامسح أطراف التركیب بالعدسة، وكذا جسم الكامیرا برفق باستخدام ممسحة قطنیة جافة.•

ركب العدسة، وشغّل الكامیرا مرة أخرى؛ وإذا استمر ظھور الرسالة، فاتصل بالموزع.
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البطارية

[ال يمكن استخدام هذه البطارية.]
.Panasonicاستخدم البطاريات األصلية التي تنتجها •

، فاتصل بالموزع.Panasonicوإذا ظهرت هذه الرسالة حتى عند استخدام بطارية أصلية من إنتاج 
إذا كانت طرف توصيل البطارية متسخ، فقم بإزالة األتربة والغبار عنه.•

[بدأ العمر االفتراضي لهذه البطارية المثبتة في الكاميرا في االنخفاض ويجب التفكير في استبدالها. 
للحفاظ على الموثوقية االمتناع عن استخدام هذه البطارية.]

تدهورت حالة البطارية في جسم الكاميرا. حاول أال تستخدم تلك البطارية.•

أخرى

[ال يمكن حذف هذه الصورة]/[ال يمكن حذف بعض الصور]
.DCFال يمكن حذف الصور غير المتوافقة مع معيار •

)62:  تهيئة البطاقات (التمهيد)قم بعمل نسخة احتياطية من أي بيانات ضرورية قبل تهيئة البطاقة. (

[ال يمكن تكوين مجلد جديد]
تم الوصول إلى العدد األقصي من المجلدات، لذا ال يمكن إنشاء مجلدات جديدة.•

: [إعادة ضبط رقم الملف]). ([البطاقة/الملف] ([إعداد] في القائمة [إعادة ضبط رقم الملف]بعد تهيئة البطاقة، نفّذ 
 123(

[خطأ في النظام]/[الرجاء إطفاء ومن ثم تشغيل الكاميرا مجدداً]
فأطفئ الكاميرا، ثم أعد تشغيلها.•

إذا ظهرت الرسالة حتى عند فعل هذا عدة مرات، فاتصل بالموزع.
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استكشاف األعطال وإصالحھا

736:  الطاقة، البطاریة≤
737:  التسجیل≤
742:  فیدیو≤
743:  العرض≤
744:  الشاشة/محدّد المنظر≤
744:  الفالش≤
Wi-Fi  :745وظیفة ≤
748:  التلفزیون والكمبیوتر والطابعة≤
749:  أخرى≤

ب اإلجراءات التالیة أوالً. جّرِ

الطاقة، البطاریة
تتوقف الكامیرا تلقائیًا.

)57:  [نمط توفیر الطاقة] مفعَّل. ([نمط توفیر الطاقة]الوضع •

طاقة البطاریة تنفد بسرعة شدیدة.
، تُستَنفد طاقة البطاریة على نحو أسرع.[تسجیل قبل االندفاع] أو  مسبقة]6K/4K[لقطات متالحقة عند ضبط إعداد •

اضبط ھذه اإلعدادات فقط عند التسجیل.
.Wi-Fiینفذ شحن البطاریة بسرعة، عند االتصال بـ •

).57:  [نمط توفیر الطاقة] ([نمط توفیر الطاقة]قم بإیقاف تشغیل الكامیرا بشكل متكرر مثل استخدام 

 [إعادة ضبط]في حالة عدم التوصل إلى حل للمشكلة القائمة، یمكن تحسین الوضع باختیار 
).[ضبط] ([إعداد]) من قائمة 100:  [إعادة ضبط](
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التسجیل
یتوقف التسجیل قبل انتھائھ. یتعذر التسجیل. یتعذر استخدام بعض الوظائف.

في درجات الحرارة المحیطة المرتفعة أو في حالة استخدام الكامیرا بشكل مستمر لتسجیل فیدیو عالي الدقة واللقطات •
 وما إلى ذلك، سترتفع درجة حرارة الكامیرا.HDMIالمتالحقة عالیة السرعة وخرج 

] وامض على الشاشة.إذا ارتفعت درجة حرارة الكامیرا ، فسیتم عرض [
إذا واصلت استخدام الكامیرا، یتم عرض رسالة تشیر إلى أنھ ال یمكن استخدام الكامیرا على الشاشة ویتوقف التسجیل أو 

.HDMIخرج 
فانتظر ریثما تنخفض درجة حرارة الكامیرا.

ال یمكن تسجیل الصور. لن یتم االلتقاط فور الضغط على زر الغالق.
، فإن التسجیل لن یبدأ حتى یتم تحقیق التركیز. ]FOCUS[ على [أولویة التركیز/الغالق]إذا تم ضبط •

)553:  [أولویة التركیز/الغالق](

الصورة المسجلة ضاربة إلى البیاض.
قد تظھر الصور مائلة للبیاض عند اتساخ العدسة، أو مستشعر الصور، من بصمات األصابع وغیرھا.•

إذا كانت العدسة متسخة، فأطفئ الكامیرا، ثم امسح سطح العدسة مستخدًما قطعة قماش جافة وناعمة.
)752:  األتربة الموجودة على مستشعر الصورللحصول على معلومات حول كیفیة تنظیف مستشعر الصور (
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الصورة المسجلة شدیدة السطوع أو شدیدة اإلعتام.
)AF/AE(  :271قفل التركیز والتعرض للضوء (قفل  في المكان غیر المناسب. (AEتأكد من عدم تعیین قفل •

یتم تسجیل صور متعددة في وقت واحد.
] (سلسلة لقطات متالحقة)، سیؤدي الضغط مع االستمرار على زر الغالق إلى عند ضبط وضع المحرك على [•

)182:  اختیار وضع محركالتقاط صور لقطات متالحقة. (
، یؤدي الضغط على زر الغالق إلى تسجیل عدة صور أثناء تغییر اإلعدادات تلقائیًا. [التعرض للضوء]عند تعیین •

)231:  التسجیل المتعدد(

ال یتم التركیز على الھدف بشكل صحیح.
تأكد من التفاصیل التالیة:•

ھل الھدف خارج نطاق التركیز؟–
)556:   غالق]AF[؟ (]OFF[ مضبوط على  غالق]AF[ھل –
)553:  [أولویة التركیز/الغالق]؟ (]RELEASE[ مضبوط على [أولویة التركیز/الغالق]ھل –
) مضبوط في مكان غیر مناسب؟AF/AE(  :271قفل التركیز والتعرض للضوء (قفل     (AFھل قفل –

تبدو الصورة المسجلة غیر واضحة. ال تعمل وظیفة موازن الصورة بشكل فعال.
ستصبح سرعة االلتقاط أقل، وقد ال تعمل وظیفة موازن الصورة بشكل سلیم عند التسجیل في األماكن المظلمة.•

في ھذه الحاالت، استخدم حامل ثالثي والمؤقت الذاتي عند التسجیل.
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تبدو الصورة المسجلة مشوھة. یظھر التشویش على الصورة.
جرب ما یلي:•

)ISO  :273الحساسیة للضوء  .  (ISOقلل من درجة الحساسیة للضوء –
[خفض  إلى االتجاه الموجب، أو عدل كل عنصر آخر بخالف [إسلوب الصورة] من [خفض التشویش]قم بزیادة –

)288:  ضبط جودة الصورة إلى االتجاه السالب. (التشویش]
)519:  [خفض تشویش التعرض للضوء]. (]ON[ على [خفض تشویش التعرض للضوء]اضبط –

عند استخدام الكامیرا باستمرار، ترتفع درجة الحرارة داخل الكامیرا وقد تنخفض جودة الصورة.•
یوصى بإیقاف تشغیل الكامیرا إال عند التسجیل.

قد یبدو الھدف مشوھًا بالصورة.
عندما یجري تسجیل ھدف متحرك باستخدام الوظائف التالیة، قد یبدو الھدف في الصورة مشوشًا.•

–.]ELEC[
تسجیل الفیدیو–
]6K/4K[صورة –

 الذي ھو مستشعر الصورة للكامیرا، وال یعد خلالً وظیفیًا.MOSوھذه إحدى خصائص مستشعر 
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.LEDقد تظھر خطوط أو خفقان تحت اإلضاءة، مثل الفلورسنت، إضاءة 
 التي تعمل كمستشعرات االلتقاط بالكامیرا.MOSوتعد ھذه إحدى خصائص مستشعرات •

وال یعد ھذا خلالً.
)، قد یؤدي تخفیض سرعة االلتقاط إلى الحد من تأثیر 240:  [نوع الغالق]في حالة استخدام الغالق اإللكتروني (•

الخطوط األفقیة.
إذا كانت ھناك ومیض أو خطوط أفقیة ملحوظة عند تسجیل الفیدیو، یمكن التخفیف من ذلك عن طریق تثبیت سرعة •

االلتقاط .
] )، أو تثبیت سرعة االلتقاط مع النمط [535:  [خفض االرتجاج (فیدیو)] ([خفض االرتجاج (فیدیو)]إما ضبط 

).330:  نمط الفیلم اإلبداعي(

.ISOتظھر خطوط عند ارتفاع درجة للحساسیة للضوء 
، أو اعتمادًا على العدسة المستخدمة.ISOقد تظھر خطوط عند ارتفاع درجة الحساسیة للضوء •

)ISO  :273الحساسیة للضوء  .  (ISOاخفض درجة الحساسیة للضوء 
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تختلف درجة السطوع أو لون الصورة المسجلة عن المشھد الحقیقي.
 أو ما شابھ، قد تؤدي زیادة سرعة االلتقاط إلى LEDفي حالة التسجیل تحت ضوء إضاءة مثل الفلورسنت أو إضاءة •

إدخال تغیرات طفیفة على درجة اإلضاءة أو اللون.
وتأتي ھذه التغیرات نتیجةً لخصائص مصدر الضوء، وال تمثل خلالً ما.

، أو مصابیح LEDعند تسجیل أھداف في مواقع شدیدة السطوع، أو التسجیل تحت إضاءة مثل الفلورسنت، أو إضاءة •
الزئبق، أو مصابیح الصودیوم، أو غیر ذلك من مصادر اإلضاءة، قد تتغیر األلوان أو درجة إضاءة الشاشة، أو قد تظھر 

خطوط أفقیة على الشاشة.

یجري تسجیل نقطة مضیئة غیر موجودة بالھدف.
قد تكون ھناك وحدات بكسل مفقودة من مستشعر الصور•

)595:  [تجدید البكسل]. ([تجدید البكسل]نفذ 
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فیدیو
ال یمكن تسجیل مقاطع فیدیو.

عند استخدام بطاقة ذات سعة كبیرة، قد ال تتمكن من التسجیل لفترة من الوقت بعد تشغیل الكامیرا.•

توقف تسجیل الفیدیو قبل اكتمالھ.
یتطلب تسجیل الفیدیو استخدام بطاقة من فئة السرعة المدعومة. استخدم بطاقة متوافقة. •

)25:  بطاقات الذاكرة التي یمكن استخدامھا(

یجري تسجیل أصوات طقطقة، وطنین غیر طبیعیة في الفیدیو. الصوت المسجل خافت جدًا.
وفقًا لظروف التسجیل أو العدسة المستخدمة، یمكن تسجیل صوت فتحة الضوء وإجراءات التركیز في مقاطع الفیدیو.•

 ]AF[تركیز متواصل  في ]OFF[یمكنك ضبط عملیة التركیز أثناء تسجیل الفیدیو على 
).AF[  :354[تركیز متواصل (
ال تقم بتغطیة فتحة المیكروفون أثناء تسجیل الفیدیو.•

یجري تسجیل صوت تشغیل في الفیدیو.
] والتسجیل باستخدام عملیة اللمس إذا كنت منزعًجا من أصوات العملیة أثناء التسجیل. نوصي بإعداد نمط [•

)333:  العملیات أثناء تسجیل الفیدیو(
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العرض
ال یمكن العرض. ال تتوفر صور مسجلة.

ال یمكن تشغیل المجلدات والصور التي تمت معالجتھا في الكمبیوتر على الكامیرا.•
. [عرض عادي]. اضبط على [نمط عرض التسجیل]ال یتم عرض بعض الصور عند ضبط •

)599:  [نمط عرض التسجیل](
 مختلف.[تردد النظام]ال یمكن عرض مقاطع الفیدیو المسجلة بواسطة إعداد •

)336:  [تردد النظام] إلى اإلعداد المستخدم أثناء التسجیل. ([تردد النظام]یعمل ھذا العنصر على إعادة إعداد 
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الشاشة/محدّد المنظر
یجري إطفاء الشاشة/محدّد المنظر عندما تكون الكامیرا قید التشغیل.

  التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/إذا لم تُجَر أي عملیات أثناء المدة الزمنیة المعینة، یجري تنشیط •
)، وإیقاف تشغیل الشاشة/محدّد المنظر.57:   التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/(
ب شیئًا ما أو یدك من مستشعر العین، قد یتحول عرض الشاشة إلى عرض محدّد المنظر.• عندما تقّرِ

قد تومض الشاشة للحظات، أو قد تتغیر درجة إضاءتھا بدرجة كبیرة لفترة وجیزة.
یحدث ھذا عندما یتم الضغط على زر الغالق جزئیًا، أو عندما تتغیر إضاءة الھدف ، مما یؤدي إلى تغییر فتحة ضوء •

العدسة.
وال یعد ھذا خلالً.

تظھر أجزاء متفاوتة السطوع أو ألوان غیر منتظمة على محدّد المنظر.
. وقد تحدث ظاھرة احتراق البكسل على الشاشة/محدّد OLEDتم تصنیع محدّد المنظر في الكامیرا باستخدام مكونات •

المنظر عند عرض صورة ما لمدة زمنیة طویلة، إال أن ھذا ال یؤثر على الصور المسجلة.

الفالش
ال ینطلق الفالش.

ال ینطلق الفالش عند استخدام الوظائف التالیة:•
[التركیز المتأخر]/]6K/4K[صورة تسجیل الفیدیو/–
–.]ELEC[/[وضع بدون صوت]
[إعدادات الفلتر]–
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Wi-Fiوظیفة 
. تتعرض الموجات الالسلكیة لالنقطاع. ال تُعرض نقطة الوصول Wi-Fi ال یمكن إنشاء اتصال 

الالسلكي.
Wi-Fiتلمیحات عامة حول استخدام اتصال 

استخدم ھذه الوظیفة في إطار نطاق االتصال الخاص بالجھاز المراد االتصال بھ.•
 جیجا ھرتز مثل أفران المیكروویف والھواتف الالسلكیة 2.4قد یؤدي االستخدام بالقرب من األجھزة التي تستخدم تردد •

إلى فقدان الموجات الالسلكیة.
استخدم الكامیرا على مسافة كافیة من ھذه األجھزة.

عندما یكون مستوى البطاریة المتبقي منخفًضا، قد ال یكون من الممكن االتصال أو الحفاظ على االتصال مع األجھزة •
األخرى.

.)[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.

نقطة وصول السلكي
تأكد من إمكانیة استخدام نقطة الوصول الالسلكي المتصلة.•
تأكد من حالة الموجات الالسلكیة لنقطة الوصول الالسلكي.•

ب الكامیرا من نقطة الوصول الالسلكي.– قّرِ
غیّر مكان نقطة الوصول الالسلكي وزاویتھا.–

وفقًا لنقطة الوصول الالسلكي، قد ال یتم عرض الموجة الالسلكیة حتى وإن كانت موجودة.•
قم بإیقاف التشغیل ثم قم بتشغیل نقطة الوصول الالسلكي.–
إذا لم یكن باإلمكان ضبط القناة الالسلكیة لنقطة الوصول الالسلكي تلقائیًا ، فقم بضبط القناة المدعومة بواسطة الكامیرا –

یدویًا.
 لنقطة الوصول الالسلكي على عدم اإلرسال، قد یتعذر التعرف على نقطة الوصول SSIDإذا تم ضبط معّرف الشبكة –

الالسلكي.
)665:  التوصیل باإلدخال الیدوي ثم اتصل. (SSIDأدخل معّرف الشبكة 

اعتمادًا على نقطة الوصول الالسلكي، قد ینقطع االتصال تلقائیًا بعد مرور مدة زمنیة معینة.•
فعاود االتصال مجددًا.
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ال یمكن االتصال بنقطة وصول السلكي.
معلومات نقطة الوصول الالسلكي المعینة بھذه الكامیرا خاطئة.•

)665:  التوصیل باإلدخال الیدويتحقق 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.

.iOS على جھاز Wi-Fiفشل اتصال 
اتبع الرسالة المعروضة للسماح باالتصال بالكامیرا.•

 للھاتف الذكي Wi-Fi الخاص بالكامیرا على شاشة إعداد SSIDإذا كنت ال تزال غیر قادر على االتصال، فحدد 
لالتصال.

، فقم بإیقاف الكامیرا ثم شغلھا، ثم قم بإجراء إعدادات االتصال مرة أخرى.SSIDإذا لم یتم عرض 

 بھاتف ذكي غیر ممكن.Wi-Fiاتصال 
 بالھاتف الذكي إلى الكامیرا.Wi-Fiغیّر نقطة الوصول المراد االتصال بھا في إعدادات •

، ال یتعرف ھذا على اسم المستخدم وكلمة Wi-Fiعند محاولة االتصال بجھاز كمبیوتر من خالل 
المرور ، ویكون االتصال غیر ممكن.

).Microsoftوفقًا إلصدار نظام التشغیل، ھناك نوعان من حساب المستخدم (حساب محلي/حساب •
تأكد من استخدام اسم مستخدم الحساب المحلي وكلمة المرور.
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. ال یمكن توصیل الكامیرا بالكمبیوتر Wi-Fiال یتم التعرف على الكمبیوتر عندما استخدم اتصال 
.Wi-Fiباستخدام وظیفة 

."WORKGROUP"في وقت الشراء، تم ضبط ھذه الكامیرا الستخدام اسم مجموعة العمل •
وإذا غیرت اسم مجموعة العمل للكمبیوتر، فلن یتم التعرف على الكمبیوتر.

، قم بتغییر اسم مجموعة العمل للكمبیوتر الشخصي الذي ترید االتصال بھ. ]PC[اتصال ، ]Wi-Fi[تھیئة في قائمة 
)PC[  :674[اتصال (
تحقق من كتابة اسم معّرف الدخول وكلمة المرور على نحو صحیح.•
عندما تختلف إعدادات الساعة لجھاز الكمبیوتر المتصل بكامیرا عن التوقیت بالكامیرا اختالفًا كبیًرا، یتعذر على الكامیرا •

االتصال بالكمبیوتر تبعًا لنظام التشغیل.

.Wi-Fiقد نسیت كلمة المرور المخصصة لوظیفة 
)100:  [إعادة ضبط]، أعد ضبط إعدادات الشبكة. ([إعادة ضبط])، [ضبط] ([إعداد]في القائمة •

.[بلوتوث] و ]Wi-Fi[تھیئة ومع ذلك، سیتم أیًضا إعادة تعیین جمیع المعلومات المحددة في 
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التلفزیون والكمبیوتر والطابعة
یتم عرض الصور التلفزیونیة بشرائط رمادیة.

. یمكنك تغییر لون [نسبة األبعاد]قد تظھر خطوط رمادیة على أعلى الصور وأسفلھا، أو على یسارھا ویمینھا، حسب •
). [إدخال/إخراج] ([إعداد] ضمن قائمة ]HDMI[توصیل  في [لون الخلفیة (العرض)]الشریط في 

)HDMI[  :590[توصیل (

ال یمكن استیراد الصور حتى عند االتصال بجھاز الكمبیوتر.
)  PC(Storage)[) . ]USB[  :589[ في الكامیرا على ]USB[نمط قم بضبط •
أطفئ الكامیرا، ثم أعد تشغیلھا.•

ال یمكن الطباعة عند توصیل الكامیرا بالطابعة.
.PictBridgeال یمكن طباعة الصور باستخدام الطابعات التي ال تدعم وظیفة •
)PictBridge(PTP)[) .]USB[  :589[ للكامیرا على ]USB[نمط اضبط •
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أخرى
عند اھتزاز الكامیرا، یتم سماع صوت خشخشة من الكامیرا.

یتسبب موازن الصورة عبر الكامیرا في إصدار ھذا الصوت. وال یعد ھذا خلالً.•

یصدر صوت خشخشة من العدسة عند تشغیل الكامیرا أو إیقافھا، أو عند تأرجح الكامیرا. یصدر 
صوت من العدسة عند التسجیل.

یصدر صوت من حركة العدسة ومن عملیات فتحة الضوء وال یعد ھذا خلالً.•

تم اختیار لغة غیر قابلة للقراءة بطریق الخطأ.
أعد تحدید اللغة من القائمة باستخدام اإلجراء التالي:•

 ]   []   [ [ )596:  [لغة] حدد اللغة المطلوبة ( [

درجة حرارة الكامیرا مرتفعة.
قد یصبح سطح الكامیرا والجزء الخلفي من الشاشة ساخناً أثناء االستخدام، لكن ھذا ال یشیر إلى وجود مشكلة في األداء •

أو الجودة.
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تنبیھات لالستخدام

الكامیرا
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 سلبیًا بفعل أجھزة ذات شحنات كھرومغناطیسیة وتوقفت عن العمل بالشكل الصحیح، فأطفئھا وأخرج •

ل وصلة التیار المتردد ACالبطاریة منھا أو افصل وصلة التیار المتردد   مرة أخرى، AC. ثم أدخل البطاریة، أو وّصِ
ل الكامیرا. 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 تحتفظ بأشیاء مثل بطاقات االئتمان التي قد تتأثر مغناطیسیًا بالقرب من ھذه الوحدة.
قد تصبح البیانات الموجودة على ھذه األشیاء تالفة وغیر قابلة لالستخدام.
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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.•

) أو أي مواد مشابھة قریبة جدًا من الكامیرا PVCال تضع منتجات مطاطیة أو البولي فینیل كلورید (
لفترة زمنیة طویلة.

عند االستخدام في األماكن الباردة، أو في درجات الحرارة المنخفضة
قد ینتج حروق للجلد إذا تركت األجزاء المعدنیة من الكامیرا في اتصال مباشر مع الجلد لفترات طویلة من الوقت في •

، مثل منتجعات التزلج على الجلید أو األماكن  درجة مئویة 0األماكن الباردة (البیئات ذات درجات الحرارة عند أو تحت 
التي على علو شاھق).

استخدم قفازات، أو أشیاء واقیة مماثلة عند استخدام الكامیرا ألوقات طویلة.
قد ینخفض أداء البطاریة (عدد الصور التي یمكن التقاطھا/زمن التسجیل المتاح) مؤقتًا عند درجات حرارة تتراوح بین •
 j10درجة مئویة0درجة مئویة و.

حافظ على حرارة البطاریة أثناء استخدامك باالحتفاظ بھا داخل معدات أو مالبس الطقس الباردة. سوف یتعافى أداء 
البطاریة عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلیة مرة أخرى.

. درجة مئویة 0ال یمكن شحن البطاریة في درجات حرارة أقل من •
تظھر رسالة خطأ على الشاحن أو الكامیرا عندما یكون الشحن غیر ممكنًا.

 بسرعة.50% عند الشحن عن طریق الشاحن: یومض مصباح شحن–
عند الشحن في الكامیرا: یومض ضوء الشحن.–

عند االستخدام في المناطق الباردة، ال تسمح ببقاء قطرات المیاه أو الثلج على الكامیرا.•
إذا تركت ھذه على الكامیرا ، فقد یجمد الماء الفجوات الموجودة في مفتاح تشغیل/إیقاف تشغیل الكامیرا ومكبر الصوت 

والمیكروفون، مما یجعل من الصعب تحریك ھذه األجزاء و/أو یؤدي إلى تقلیل مستوى الصوت. وال یعد ھذا خلالً.
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التنظیف
 وقم بفصل قابس كابل DCقبل البدء في تنظیف الكامیرا، قم بإخراج البطاریة أو قارنة التیار المستمر 

الطاقة من مأخذ الطاقة الكھربائیة. 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.•

األتربة الموجودة على مستشعر الصور
إذا دخلت األوساخ داخل القاعدة عند تغییر العدسات، حسب ظروف التسجیل، فقد تلتصق بمستشعر الصور 

وتظھر في الصورة المسجلة.
لمنع المخلفات واألتربة من االلتصاق باألجزاء الداخلیة من جسم الكامیرا، تجنب تغییر العدسة في بیئة بھا 

أتربة، واحرص دوًما على تركیب غطاء جسم الكامیرا، أو العدسة عند تخزین الكامیرا.
أِزل أي أوساخ موجودة على غطاء جسم الكامیرا قبل تركیبھ بھا.

وظیفة إزالة األتربة
الكامیرا مزودة بوظیفة إزالة األتربة التي تقوم بنفض ذرات الغبار واألتربة العالقة بمقدمة مستشعر الصور.

). [أخرى] ([إعداد] من القائمة [تنظیف المستشعر]إذا كان الغبار ملحوظاً بوضوح، قم بإجراء 
)595:  [تنظیف المستشعر](
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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.

أِزل األتربة الموجودة على سطح مستشعر الصور بواسطة نافخ الھواء المتوفر تجاریًا.•
ال تقم بنفخ األتربة بقوة مفرطة.

ال توغل في إدخال منفاخ الھواء فیما یتجاوز قاعدة تركیب العدسة.•
یمكن للمنفاخ خدش مستشعر الصور إذا المسھ.

ال تستخدم أشیاء بخالف فرشاة نفخ الھواء لتنظیف مستشعر الصور.•
.Panasonicإذا تعذر علیك إزالة األوساخ أو األتربة بواسطة منفاخ الھواء، فاستشر الموزع أو شركة •

تنظیف محدد المنظر

إذا كان محدّد المنظر متسًخا، فقم بإزالة إطار العدسة الخارجي ونظف.
قم بإزالة األوساخ من على سطح محدّد المنظر باستخدام نافخ الھواء المتوفر تجاریًا، ثم قم بمسحھ برفق 

باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
بعد التنظیف ، قم بتركیب إطار العدسة الخارجي.•
احرص على عدم ضیاع إطار العدسة الخارجي.•
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الشاشة/محدّد المنظر
ال تدفع بقوة على الشاشة.•

قد یسبب تلوین غیر منتظم أو خلل.
تُستخدم تقنیة بالغة الدقة لتصنیع الشاشة/محدّد المنظر. ومع ذلك، قد تظھر على الشاشة بعض البقع المعتمة أو الساطعة •

أو بقع تضئ باستمرار (باللون األحمر أو األزرق أو األخضر). 
وال یعد ھذا خلالً.

ومع أنھ یُستخدم في تصنیع أجزاء الشاشة/محدّد 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.

العدسة
عند استخدام ھذه العدسة، احرص على عدم إسقاطھا أو اصطدامھا أو استخدام قوة غیر ضروریة.•

قد یؤدي القیام بذلك إلى حدوث خلل أو تلف بھذه العدسة والكامیرا الرقمیة.
ال توجھ العدسة ناحیة الشمس أو أي مصدر ضوء قوي.•

قد یؤدي تركیز الضوء إلى حریق أو تلف.
قد تتأثر الصور باألتربة واألوساخ والبقع (الماء والزیت وبصمات األصابع وما إلى ذلك) على سطح العدسة.•

قبل وبعد التسجیل، استخدم منفاًخا لنفض األتربة واألوساخ من سطح العدسة، ثم امسح برفق بقطعة قماش جافة وناعمة 
إلزالة البقع.

عند عدم استخدام الکامیرا، ركب غطاء العدسة وغطاء العدسة الخلفي لمنع الغبار واألوساخ من االلتصاق بالکامیرا أو •
دخولھا.

)، ال تقم بما یلي.Aلحمایة نقاط اتصال العدسة (•
فقد یؤدي ذلك إلى خلل وظیفي.

لمس نقاط اتصال العدسة.–
تلطیخ نقاط اتصال العدسة.–
وضع العدسة مع سطح قاعدتھا متجھ ألسفل.–
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)، یتم استخدام H-ES12060/H-FS12060لتحسین أداء خاصیة مقاومة األتربة ورزاز الماء للعدسة القابلة للتبدیل (•
حشیة مطاطیة في قاعدة تركیب العدسة.

ستترك الحشیة المطاطیة لقاعدة تركیب العدسة عالمات على قاعدة تركیب الكامیرا الرقمیة، لكن ھذا ال یؤثر على –
األداء.

.Panasonicالستبدال الحشیة المطاطیة لقاعدة تركیب العدسة، اتصل بشركة –

البطاریة
إن البطاریة المستخدمة في الكامیرا من نوع بطاریة أیون اللیثیوم القابلة إلعادة الشحن.

وھي شدید الحساسیة لدرجة الحرارة والرطوبة ، ویزداد التأثیر على األداء مع ارتفاع درجة الحرارة أو 
انخفاضھا.

احرص دائًما على إخراج البطاریة من الكامیرا بعد استخدامھا.
ضع البطاریة التي أخرجتھا في حقیبة بالستیكیة، أو ما شابھ أو احفظھا بعیدًا عن األجسام المعدنیة (الدبابیس وغیرھا) •

لغرض التخزین أو النقل.

في حالة سقوط البطاریة دون قصد، افحصھا خوفًا من تعرض جسم البطاریة أو أطرافھا للتشوه.
سیؤدي إدخال بطاریة بھا جھات اتصال مشوھة في الکامیرا إلى تلف الكامیرا.•

تخلص من البطاریات غیر القابلة لالستخدام.
عمر البطاریة محدود.•
ال تلِق البطاریة في النار، ألن ذلك قد یتسبب في حدوث انفجار.•

(A)
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ال تسمح ألطراف توصیل البطاریة بمالمسة أجسام المعدنیة (مثل القالئد ودبابیس الشعر، وما إلى ذلك).
ألن ھذا قد یؤدي إلى حدوث دائرة كھربائیة قصیرة أو إلى تولّد حرارة؛ وبالتالي، قد تتعرض لحروق خطیرة عند لمس •

البطاریة.

ACالشاحن، وصلة التیار المتردد 
قد تصدر لمبة الشحن ومیًضا تحت تأثیر الكھرباء الساكنة، أو الموجات الكھرومغناطیسیة حسب بیئة الشحن. ولیس لھذه •

الظاھرة تأثیرات على عملیة الشحن.
 بالقرب من رادیو، فقد یؤدي ذلك إلى تشویش في استقبال الرادیو.ACإذا استخدمت وصلة التیار المتردد •

 أو أكثر.م1 بعیدًا عن الرادیو بمسافة ACاحتفظ بوصلة التیار المتردد 
 ھمھمة كھربائیة؛ وال یعد ھذا خلالً.ACأثناء االستخدام، قد ینبعث من وصلة التیار المتردد •
بعد االستخدام، تأكد من نزع قابس الطاقة من مقبس التیار الكھربائي.•

(ألنھ في حالة بقائھ موصالً، یجري استھالك مقدار ضئیل جدًا من التیار.)
) الشاحن والبطاریة.Bحافظ على نظافة أطراف توصیل (•

امسحھم بقطعة قماش جافة إذا اتسخوا.

(B)
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البطاقة
ال تترك البطاقة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة أو المناطق 

المعرضة للموجات الكھرومغناطیسیة والستاتیكیة.
ال تقم بثني البطاقة أو إسقاطھا.
ض البطاقة الھتزاز شدید. ال تعّرِ

بخالف ذلك، قد تتعرض البطاقة والبیانات المسجلة للتلف.•
ضع البطاقة في علبتھا أو في حقیبة التخزین الخاصة بھا بعد االستخدام وعند التخزین أو حمل البطاقة.•
ال تسمح لألوساخ أو الماء أو أي أشیاء غریبة أخرى بالدخول إلى اطراف االتصال الموجودة على البطاقة.•

باإلضافة إلى ذلك، ال تلمس اطراف التوصیل بیداك.
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المعلومات الشخصیة
یتم تخزین المعلومات الشخصیة داخل الكامیرا والصور المسجلة.

 لحمایة المعلومات Wi-Fi ووظیفة قفل Wi-Fiنوصي بتعزیز األمان من خالل تعیین كلمة مرور 
)Wi-Fi[  :674قائمة [تھیئة الشخصیة. (

قد تتضمن الصور معلومات یمكن استغاللھا في التعرف على األفراد، كتواریخ وأوقات التسجیل وبیانات الموقع.•
تأكد من التفاصیل بحرص قبل تحمیل الصور على خدمات الشبكة.

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 Panasonicیرجى المالحظة مقدًما أن شركة 

غیر مباشرة قد تنجم عن تغییر المعلومات أو البیانات الشخصیة أو إزالتھا.

عند طلب إصالح أو التنازل/التخلص من الكامیرا.
بعد االحتفاظ بنسخة من المعلومات الشخصیة، تأكد من حذف المعلومات، بما في ذلك البیانات الشخصیة، كإعدادات •

 [إعادة ضبط] الالسلكیة التي قد سجلتھا أو حفظتھا بالكامیرا، وذلك عن طریق LANاالتصال بشبكة 
).100:  [إعادة ضبط](
)100:  [إعادة ضبط]قم بإعادة ضبط اإلعدادات لحمایة المعلومات الشخصیة. (•
أزل البطاقة من الكامیرا.•
قد تستعید الكامیرا إعدادات المصنع االفتراضیة عند إصالحھا.•
، إذا تعذر القیام بالعملیات السابقة بسبب Panasonicیرجى االتصال بالموزع الذي اشتریت الكامیرا منھ، أو شركة •

خلل وظیفي.
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النقاط التي یجب تذكرھا عند التخلص من/التنازل عن بطاقة الذاكرة
ستؤدي التھیئة أو الحذف باستخدام الكامیرا أو الكمبیوتر إلى تعدیل معلومات إدارة الملفات فقط؛ فلن یجري حذف البیانات 

المخزنة ببطاقة الذاكرة نھائیًا.
نوصي بتدمیر البطاقة فعلیًا أو استخدام برنامج حذف بیانات الكمبیوتر المتوفر تجاریًا لحذف بیانات البطاقة تماًما عند 

التخلص من/ التنازل عن البطاقة.
أنت مسؤول عن معالجة البیانات على البطاقات.

عند عدم استخدام الكامیرا لفترة زمنیة طویلة
تأكد من إخراج البطاریة والبطاقة من الكامیرا.•

إذا تم ترك البطاریة في الكامیرا، فقد یتم تفریغھا وتصبح غیر صالحة لالستعمال حتى بعد الشحن.
ن البطاریة في مكان بارد خاٍل من الرطوبة بحیث تكون درجة الحرارة فیھ مستقرة نسبیًا.• خّزِ

 إلى  %  RH 40، الرطوبة الموصى بھا:  درجة مئویة25 درجة مئویة إلى 15(درجة الحرارة الموصى بھا: من 
RH 60  % (

إذا كان التخزین لفترة طویلة من الوقت ، فمن المستحسن أن یتم شحن البطاریة مرة واحدة في السنة ، ویتم تفریغھا •
بالكامل في الكامیرا، ثم إزالتھا من الكامیرا ثم تخزینھا مرة أخرى.

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 التسجیل.•

بیانات الصورة
إذا تعطلت الكامیرا نتیجة الستخدام غیر مالئم، فقد تتعرض البیانات المسجلة للتلف أو الفقد.•

 أیة مسؤولیة قانونیة لألضرار التي قد تنتج عن فقد البیانات المسجلة.Panasonicال تتحمل شركة 
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الحامل ثالثي القوائم
تأكد من ثبات الحامل ثالثي القوائم، عندما تكون الكامیرا مركبة علیھ.•
عند استخدام حامل ثالثي القوائم، قد یتعذر إزالة البطاریة.•
عند استخدام ھذه الكامیرا مع عدسة ذات قطر كبیر، فقد تُالمس العدسة القاعدة اعتمادًا على الحامل ثالثي القوائم.•

وقد یؤدي ربط المسمار الملولب بشدة مع مالمسة العدسة للقاعدة إلى إتالف الكامیرا، أو العدسة.
اختیاري) قبل تركیب الحامل ثالثي القوائم.: DMW-TA1ولذلك، یوصى بتركیب مھایئ الحامل الثالثي القوائم (

یرجى أیضا الرجوع إلى تعلیمات التشغیل الخاصة بالحامل ثالثي القوائم.•

حزام الكتف
إذا ركبت عدسة ثقیلة قابلة للتبدیل بجسم الكامیرا، فال تحمل الكامیرا بواسطة حزام الكتف.•

وامسك بالكامیرا والعدسة عند حملھما.

Wi-Fiوظیفة 
 السلكیةLANاستخدم الكامیرا كجھاز مزود بشبكة 

 السلكیة، تحقق من اتخاذ LANعند استخدام أنظمة أجھزة أو كمبیوتر تتطلب أمانًا أكثر موثوقیة من األجھزة المزودة بشبكة 
إجراءات مالئمة لتصمیمات األمان وعیوب األنظمة المستخدمة.

 ال تتحمل أي مسؤولیة تجاه أي ضرر یقع عند استخدام الكامیرا لغرض آخر بخالف Panasonicعلًما بأن شركة 
 السلكیة.LANاستخدامھا كجھاز مزود بشبكة 

مة لالستخدام افتراضیًا داخل البلدان التي تُباع فیھا الكامیراWi-Fiوظیفة   مصمَّ
ثَمَّة خطر من أن تنتھك الكامیرا قوانین الموجات الالسلكیة، إذا ما اُستخدمت في بلدان أخرى غیر تلك التي تُباع فیھا؛ وعلیھ 

 مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي انتھاكات.Panasonicال تعد شركة 
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ة خطر من احتمال اعتراض البیانات المرسلة والمستلمة عبر الموجات الالسلكیة ثَمَّ
ة خطر من احتمالیة اعتراض البیانات المرسلة والمستلمة عبر الموجات الالسلكیة من قِبل طرف آخر. یرجى مالحظة أنھ ثَمَّ

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 •
 جیجا ھرتز في انخفاض مستوى األداء في كال الجھازین.2.4السلكیة بتردد 

ال تتصل بشبكة السلكیة غیر مصّرح لك باستخدامھا.
) التي ال یُسمح لك باستخدامھا، ولكن ال یجب االتصال بھا SSID، قد یتم عرض الشبكات الالسلكیة (Wi-Fiعند استخدام 

ألنھا قد تُرى على أنھا وصول غیر مصرح بھ.
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عدد الصور التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل المتاح مع 
البطاریة

فیما یلي قائمة بأعداد الصور التي یمكن التقاطھا والمدد الزمنیة المتاحة للتسجیل عند استخدام البطاریة 
الملحقة.

 (اتحاد CIPA  (Camera & Imaging Products Association)عدد الصور التي یمكن التقاطھا وفقًا لمعاییر •
الكامیرات ومنتجات التصویر).

.Panasonic UHS-II متوافقة مع SDXCباستخدام بطاقة ذاكرة •
القیم المذكورة تقریبیة.•

تسجیل الصور (عند استخدام الشاشة)

تسجیل الصور (عند استخدام محدّد المنظر)

 ضمن [وقت النوم]تشیر األرقام المحصورة بین قوسین إلى القیم الناتجة عندما یجري ضبط إعداد •
 على النحو المطلوب. مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر ، وتعمل وظیفة ]1SEC[ على  مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر 

)Panasonic والمحددة من قِبَل شركة CIPA(استنادًا إلى شروط االختبار المنبثقة من معیار 

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
400عدد الصور التي یمكن التقاطھا: 

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
410عدد الصور التي یمكن التقاطھا: 

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
)1200(400عدد الصور التي یمكن التقاطھا: 

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
)1200(410عدد الصور التي یمكن التقاطھا: 
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تسجیل مقاطع الفیدیو (عند استخدام الشاشة)
]MP4[: [صیغة ملف التسجیل]

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

[جودة التسجیل]

زمن التسجیل المتواصل المتاح
وقت التسجیل المتاح الفعلي) (بالدقائق)(

[مساحة صورة الفیدیو]

]FULL[]PIXEL/PIXEL[

]4K/10bit/100M/60p[
]4K/10bit/100M/50p[

120) 60(120) 60(

]4K/8bit/100M/30p[
]4K/8bit/100M/25p[

130) 65(130) 65(

]FHD/8bit/28M/60p[
]FHD/8bit/28M/50p[

140) 70(150) 75(

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

[جودة التسجیل]

زمن التسجیل المتواصل المتاح
وقت التسجیل المتاح الفعلي) (بالدقائق)(

[مساحة صورة الفیدیو]

]FULL[]PIXEL/PIXEL[

]4K/10bit/100M/60p[
]4K/10bit/100M/50p[

120) 60(130) 65(

]4K/8bit/100M/30p[
]4K/8bit/100M/25p[

130) 65(140) 70(

]FHD/8bit/28M/60p[
]FHD/8bit/28M/50p[

140) 70(160) 80(
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]MOV[: [صیغة ملف التسجیل]

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

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

[جودة التسجیل]

زمن التسجیل المتواصل المتاح
وقت التسجیل المتاح الفعلي) (بالدقائق)(

[مساحة صورة الفیدیو]

]FULL[]PIXEL/PIXEL[

]4K/60p/420/10-L[
]4K/50p/420/10-L[

110) 55(120) 60(

]4K/30p/422/10-L[
]4K/25p/422/10-L[

120) 60(130) 65(

]FHD/60p/422/10-L[
]FHD/50p/422/10-L[

130) 65(140) 70(

]FHD/60p/420/8-L[
]FHD/50p/420/8-L[

140) 70(150) 75(

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

[جودة التسجیل]

زمن التسجیل المتواصل المتاح
وقت التسجیل المتاح الفعلي) (بالدقائق)(

[مساحة صورة الفیدیو]

]FULL[]PIXEL/PIXEL[

]4K/60p/420/10-L[
]4K/50p/420/10-L[

120) 60(120) 60(

]4K/30p/422/10-L[
]4K/25p/422/10-L[

130) 65(120) 60(

]FHD/60p/422/10-L[
]FHD/50p/422/10-L[

130) 65(130) 65(

]FHD/60p/420/8-L[
]FHD/50p/420/8-L[

140) 70(140) 70(
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العرض (عند استخدام الشاشة)

)H-ES12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
240وقت العرض (بالدقائق): 

)H-FS12060عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (
250وقت العرض (بالدقائق): 

یختلف عدد الصور التي یمكن التقاطھا وزمن التسجیل المتاح حسب البیئة المحیطة وظروف االستخدام.•
على سبیل المثال، ستقل في الحالة التالیة:

في البیئات ذات درجة الحرارة المنخفضة، كمنحدرات التزحلق على الجلید.–
إذا انخفضت مدة االستخدام بشكل ملحوظ حتى عندما تكون البطاریة مشحونة بالكامل، فستكون البطاریة في نھایة •

مدة خدمتھا.
استبدل ببطاریة جدیدة.
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عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت التسجیل مع 
البطاقات

فیما یلي قائمة بأعداد الصور ومدد مقاطع الفیدیو التي یمكن تسجیلھا على بطاقة.
القیم المذكورة تقریبیة.•

عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا
]FINE[: [جودة الصورة]؛ ]4:3[: [نسبة األبعاد]•

]RAWiFINE[: [جودة الصورة]؛ ]4:3[: [نسبة األبعاد]•

[حجم صور]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]L[) 20M(2910581011510

]M[) 10.5M(52801051020810

]S[) 5M(92201764034940

[حجم صور]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]L[) 20M(90018103590

]M[) 10.5M(105021104180

]S[) 5M(115022904550
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وقت تسجیل الفیدیو
" فھو اختصار s (دقیقة)، أما حرف "minute" اختصاًرا لكلمة m (ساعة)، و"hour" اختصاًرا لكلمة hیعد حرف "•

 (ثانیة).secondلكلمة 
وقت تسجیل الفیدیو ھو إجمالي الوقت المستغرق في تسجیل جمیع مقاطع الفیدیو.•

]MP4[: [صیغة ملف التسجیل]•
]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

[جودة التسجیل]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]4K/10bit/100M/60p[

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

41m00s1h25m2h45m

]4K/10bit/72M/30p[
]4K/10bit/72M/24p[

58m00s1h55m3h55m

]FHD/8bit/28M/60p[2h25m4h55m9h45m

]FHD/8bit/24M/24p[2h50m5h40m11h25m

]FHD/8bit/20M/30p[3h15m6h30m13h00m

[جودة التسجیل]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]4K/10bit/100M/50p[

]4K/8bit/100M/25p[
41m00s1h25m2h45m

]4K/10bit/72M/25p[58m00s1h55m3h55m

]FHD/8bit/28M/50p[2h25m4h55m9h45m

]FHD/8bit/20M/25p[3h15m6h30m13h00m
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]MOV[: [صیغة ملف التسجیل]•
]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

[جودة التسجیل]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]4K-A/30p/422/10-I[/]4K-A/24p/422/10-I[/

]C4K/30p/422/10-I[/]C4K/24p/422/10-I[/
]4K/30p/422/10-I[/]4K/24p/422/10-I[

10m00s21m00s42m00s

]6K-A/30p/420/10-L[/]6K-A/24p/420/10-L[/
]C4K/60p/420/10-L[/]4K/60p/420/10-L[/
]FHD/60p/422/10-I[/]FHD/30p/422/10-I[/

]FHD/24p/422/10-I[

20m00s42m00s1h20m

]4K-A/60p/420/8-L[/]4K-A/30p/422/10-L[/
]4K-A/24p/422/10-L[/]C4K/60p/420/8-L[/
]C4K/30p/422/10-L[/]C4K/24p/422/10-L[/

]4K/60p/420/8-L[/]4K/30p/422/10-L[/
]4K/24p/422/10-L[

27m00s56m00s1h50m

]4K-A/30p/420/8-L[/]4K-A/24p/420/8-L[/
]C4K/30p/420/8-L[/]C4K/24p/420/8-L[/

]4K/30p/420/8-L[/]4K/24p/420/8-L[/
]FHD/60p/422/10-L[/]FHD/60p/420/8-L[/
]FHD/30p/422/10-L[/]FHD/30p/420/8-L[/
]FHD/24p/422/10-L[/]FHD/24p/420/8-L[

41m00s1h25m2h45m
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]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]

]24.00Hz (CINEMA)[: [تردد النظام]

[جودة التسجیل]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]4K-A/25p/422/10-I[/]C4K/25p/422/10-I[/

]4K/25p/422/10-I[
10m00s21m00s42m00s

]6K-A/25p/420/10-L[/]4K-A/50p/420/10-L[/
]C4K/50p/420/10-L[/]4K/50p/420/10-L[/
]FHD/50p/422/10-I[/]FHD/25p/422/10-I[

20m00s42m00s1h20m

]4K-A/50p/420/8-L[/]4K-A/25p/422/10-L[/
]C4K/50p/420/8-L[/]C4K/25p/422/10-L[/

]4K/50p/420/8-L[/]4K/25p/422/10-L[
27m00s56m00s1h50m

]4K-A/25p/420/8-L[/]C4K/25p/420/8-L[/
]4K/25p/420/8-L[/]FHD/50p/422/10-L[/
]FHD/50p/420/8-L[/]FHD/25p/422/10-L[/

]FHD/25p/420/8-L[

41m00s1h25m2h45m

[جودة التسجیل]
سعة البطاقة

جیجابایت128جیجابایت64 جیجابایت32
]4K-A/24p/422/10-I[/]C4K/24p/422/10-I[/

]4K/24p/422/10-I[
10m00s21m00s42m00s

]6K-A/24p/420/10-L[/]FHD/24p/422/10-I[20m00s42m00s1h20m

]4K-A/24p/422/10-L[/]C4K/24p/422/10-L[/
]4K/24p/422/10-L[

27m00s56m00s1h50m

]4K-A/24p/420/8-L[/]C4K/24p/420/8-L[/
]4K/24p/420/8-L[/]FHD/24p/422/10-L[/

]FHD/24p/420/8-L[
41m00s1h25m2h45m
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 المستخدمة عند التسجیل SDسیكون عدد الصور التي یمكن التقاطھا وزمن التسجیل المتاح أقصر حسب بطاقة •
.[تسجیل متتابع (فیدیو)] أو [تسجیل الملف المجزأ]باستخدام 

اعتمادًا على ظروف التسجیل ونوع البطاقة، قد یختلف عدد الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ووقت تسجیل الفیدیو.•
 10000 على شاشة التسجیل إذا كان العدد المتبقي من الصور الثابتة التي یمكن التقاطھا ھو ]9999[+یتم عرض •

أو أكثر.
یتم عرض وقت التسجیل المستمر للفیدیو على الشاشة.•
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قائمة اإلعدادات االفتراضیة/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة 
للنسخ

، الوظیفة للعودة إلى اإلعدادات االفتراضیة[إعادة ضبط]: استخدام 
، الوظیفة لحفظ تفاصیل اإلعدادات في النمط المخصص[الحفظ في نمط مخّصص]: استخدام 
، الوظیفة لنسخ تفاصیل اإلعدادات[حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]: استخدام 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[جودة الصورة]: [صورة]

][[إسلوب الصورة]

][[نمط قیاس السطوع]

]4:3[[نسبة األبعاد]

]FINE[[جودة الصورة]

)L[) 20M[[حجم صور]

]ON[[خفض تشویش التعرض للضوء]

 (صورة)]ISO[حساسیة 
]ISO[]200[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]ISO[]AUTO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

]AUTO[[أدنى سرعة للمغالق]

]OFF[[نطاق دینامیكي ذكي]

]OFF[[تعویض التظلیل]

]OFF[[تعویض الحیود]

[إعدادات الفلتر]
]OFF[[مؤثر الفلتر]

]OFF[[تسجیل فوري بال مرشح]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الضبط البؤري]: [صورة]

]1[ضبط(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 

]AF[]ON[لمبة تعزیز 

[ذروة التركیز]
]ON[/]OFF[]ON[

]SET[—

]FAST[]1 منطقة AF[سرعة حركة 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[فالش]: [صورة]

][[نمط الفالش]

]TTL[[نمط اإلطالق]

]n0 EV[[تعدیل الفالش]

]1ST[[تزامن الفالش]

]1/1[[تعدیل الفالش یدویًا]

]OFF[[تعویض التعّرض للضوء التلقائي]

]OFF[[السلكي]

]1CH[[قناة السلكیة]

 ]FP[السلكي ]OFF[

]HIGH[[ضوء االتصال]

—[تھیئة السلكیة]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[أخرى (صورة)]: [صورة]

[التعرض للضوء]
]OFF[[نوع التعرض للضوء]

—[تھیئات أكثر]

]OFF[[وضع بدون صوت]

[موازن الصورة]

][[وضع التشغیل]

]OFF[[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

]OFF[[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

]OFF[[متغیر (فیدیو)]

]Lens1[[معلومات العدسة]

]H[[سرعة اللقطات]

]MECH[.[نوع الغالق]

]OFF[[تأخیر الغالق]

]OFF[[محول تبعید ممتد]

[تصویر بطيء / رسوم 
متحركة]

[التصویر البطيء][نمط]

]ON[[إعدادات الفاصل الزمني للتصویر]

[اآلن][وقت البدء]

]1[[عدد الصور]

]1m00s[[الفاصل الزمني للتصویر]

]OFF[[موازنة التعریض]

][[المؤقت الذاتي]

]6K/4K[صورة 

]6K 18M[[حجم الصورة/سرعة االندفاع]

][[طریقة التسجیل]

]OFF[[تسجیل قبل االندفاع]

]6K 18M[[التركیز المتأخر]

[تعّرض متعدد للضوء]

—[بدء]

]ON[[الكسب التلقائي]

]OFF[[تراكب]

]OFF[[تسجیل الطابع الزمني]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[جودة الصورة]: [فیدیو]

]P[[وضع تعریض ضوئي]

][[إسلوب الصورة]

][[نمط قیاس السطوع]

 (فیدیو)]ISO[حساسیة 
]ISO[]200[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]ISO[]AUTO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

]OFF[[المسح المتزامن]

]OFF[[خفض االرتجاج (فیدیو)]

]0[[مستوى السواد الرئیسي]

]SEC/ISO[/الكسب]SS[تشغیل 

]OFF[[نطاق دینامیكي ذكي]

]OFF[[تعویض التظلیل]

]OFF[[تعویض الحیود]

[إعدادات الفلتر]
]OFF[[مؤثر الفلتر]

]OFF[[تسجیل فوري بال مرشح]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[صیغة الصورة]: [فیدیو]

[صیغة ملف التسجیل]

 على [تردد النظام]عند ضبط 
]59.94Hz (NTSC)[ أو 
]50.00Hz (PAL)[ :]MP4[

 على [تردد النظام]عند ضبط 
]24.00Hz (CINEMA)[ :
]MOV[

]FULL[[مساحة صورة الفیدیو]

[جودة التسجیل]

 على [تردد النظام]عند ضبط 
]59.94Hz (NTSC)[ :
]FHD/8bit/28M/60p[

 على [تردد النظام]عند ضبط 
]50.00Hz (PAL)[ :
]FHD/8bit/28M/50p[

 على [تردد النظام]عند ضبط 
]24.00Hz (CINEMA)[ :
]FHD/24p/420/8-L[

—[جودة التسجیل (قائمتي)]

]OFF[[معدل اإلطار المتغیر]

[رمز الوقت]

]OFF[[عرض رمز الوقت]

]REC RUN[[العد التصاعدي]

—[قیمة رمز الوقت]

]DF[[نمط رمز الوقت]

]HDMI[]OFF[مخرج رمز الوقت ل 

]255-16[[مستوى اإلضاءة]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الضبط البؤري]: [فیدیو]

(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ 
]ON[/]OFF[]OFF[

]SET[—

]AF[]MODE1[تركیز متواصل 

]AF[]ON[لمبة تعزیز 

[ذروة التركیز]
]ON[/]OFF[]ON[

]SET[—

]FAST[]1 منطقة AF[سرعة حركة 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الصوت]: [فیدیو]

]OFF[[عرض مستوى تسجیل الصوت]

]OFF[[كتم مدخل الصوت]

]STANDARD[[مستوى تضخیم تسجیل الصوت]

]0dB[[تعدیل مستوى تسجیل الصوت]

]ON[[محدد مستوى تسجیل الصوت]

]STANDARD[[إلغاء ضجیج الریاح]

]OFF[[قطع صوت الریاح]

]ON[[قطع ضوضاء العدسة]

]STEREO[[میكروفون خاص]

]XLR[]48kHz/16bit[ضبط محول میكروفون 

]REALTIME[[إخراج الصوت]

]LEVEL3[[حجم صوت سماعة الرأس]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[أخرى (فیدیو)]: [فیدیو]

]OFF[[وضع بدون صوت]

[موازن الصورة]

][[وضع التشغیل]

]OFF[[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

]OFF[[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

]OFF[[متغیر (فیدیو)]

]Lens1[[معلومات العدسة]

[إعداد المؤقت الذاتي]
][[المؤقت الذاتي]

]OFF[[المؤقت الذاتي للفیدیو]

[انتقال التركیز]

—[بدء]

—[ضبط بؤرة تركیز]

]M[[سرعة انتقال التركیز]

]OFF[[تسجیل انتقال التركیز]

]OFF[[انتظار انتقال التركیز]

]OFF[[تسجیل متتابع (فیدیو)]

]OFF[[تسجیل الملف المجزأ]

]OFF[[قص المباشر]

]OFF[[تسجیل الطابع الزمني]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[جودة الصورة]: [مخصص]

[إعدادات نمط الصورة]

—[إظھار / إخفاء نمط الصورة]

—[إعدادات نمط صورتي]

—[إعادة ضبط نمط الصورة]

]ISO[]1/3 EV[درجات زیادة

  ]ISO[ممتد   ]OFF[

[ضبط إمالة التعریض]

]n0EV[[قیاس المتر المتعدد]

]n0EV[[مركزي]

]n0EV[[عالمة]

]n0EV[[تظلیل مركزي]

]sRGB[[مساحة األلوان]

]OFF[[إعادة ضبط تعویض التعّرض للضوء]

]P/A/S/M[]ON[التعّرض للضوء التلقائي في 

[ضبط مشترك لفیلم مبتكر]

]F/SS/ISO[تعویض تعرض/][

][[توازن الضوء األبیض]

][[إسلوب الصورة]

][[نمط قیاس السطوع]

][]AF[نمط 
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[تركیز/غالق]: [مخصص]

[أولویة التركیز/الغالق]
]AFS[]FOCUS[

]AFC[]BALANCE[

]OFF[[تحویل التركیز لرأسي/أفقي]

]AF/AE[]OFF[تثبیت قفل 

]AF+MF[]OFF[

]MF[مساعدة 

]ON[[حلقة التركیز البؤري]

]AF[]ON[نمط 

]OFF[[اضغط على عصا التحكم]

]MF[]PIP[عرض مساعدة 

1*]]/[[[دلیل ضبط یدوي]

]OFF[[قفل حلقة التركیز البؤري]

]AF[إظھار / إخفاء نمط 

]AF[]ON[اكتشاف اإلنسان / الحیوان 

]ON[[تتبع]

]ON[ منطقة]225[

]ON[[المنطقة (األفقیة والرأسیة)]

]OFF[[المنطقة (المربعة)]

]ON[[المنطقة (البیضاویة)]

]ON[ منطقة+]1[

]ON[[تحدید دقیق]

]OFF[]1[مخصص

]OFF[]2[مخصص

]OFF[]3[مخصص

]AF[ضبط تحدید 
]AF[]MID[مدة تحدید 

]AF[]PIP[عرض تحدید 

]AF[إعداد تكبیر نقطة 
]OFF[[أبِق العرض الُمكبر]

]PIP[]PIP[عرض 

]AF[غالق ]ON[

]OFF[[نصف ضغطة للتحریر]
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]ON[[قم بتعیین التسجیل لزر الغالق]

]AF[]OFF[سریع 

]AF[]OFF[مستشعر العین 

]OFF[[حركة دائریة إلطار التركیز]

]OFF[)]225[نقطة بدء التركیز البؤري المستمر(منطقة 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[العملیة]: [مخصص]

]Q.MENU[إعدادات 

]MODE1[[نمط التخطیط]

[القیمة][مھمة القرص األمامي]

—[تخصیص بند (صور)]

—[تخصیص بند (فیدیو)]

[تھیئة اللمس]

]ON[[لوحة لمسیة]

]OFF[[المس بطاقة]

]AF[[تركیز تلقائي باللمس]

]OFF[[لوحة لمس التركیز البؤري التلقائي]

[إعداد قفل العملیة]

][[المؤشر]

][[عصا التحكم]

][[لوحة لمسیة]

][[القرص]

][] .DISP[زر  

]Fn[ضبط زر 
—[التھیئة في وضع التسجیل]

—[التھیئة في وضع العرض]

 ]WB/ISO/Expo. [زر ]AFTER PRESSING2[

]/[[األقراص األمامیة والخلفیة] المعروض]ISO[إعداد 

[إعداد تعویض التعریض المعروض]
]OFF[[أزرار المؤشر (ألعلى/ ألسفل)]

]/[[األقراص األمامیة والخلفیة]
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[ضبط القرص]

]SET1[](F/SS)[تخصیص القرص 

][](F/SS)[تدویر 

][[تعیین قرص التحكم]

]OFF[[تعویض التعّرض للضوء]

—[إعداد مفتاح تشغیل القرص]

][[دوران (تشغیل القائمة)]

]D.FOCUS Movement[[إعداد عصا التحكم]

[تسجیل الفیدیو][زر الفیدیو (عن بعد)]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الشاشة / العرض (صورة)]: [مخصص]

[مراجعة تلقائیة]

]OFF[[المدة المستغرقة (صورة)]

]6K/4K[(]HOLD[المدة المستغرقة (صورة 

]HOLD[[المدة المستغرقة (التركیز المتأخر)]

]OFF[[أولویة تشغیل العرض]

[معاینة متواصلة]
]ON[/]OFF[]OFF[

]SET[—

]OFF[[الرسم البیاني]

]OFF[[الخطوط الشبكیة على الصورة]

]AF[]ON[عرض نطاق 

]Live View[تعزیز 
]MODE1[/]MODE2[/]OFF[]OFF[

]SET[]M[

[الوضع اللیلي]
]OFF[[الشاشة]

]LVF[]OFF[
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/LVF[ضبط عرض 
الشاشة]

][]LVF[ضبط عرض 

][[ضبط عرض الشاشة]

]AUTO[[انعكاس الصورة األفقي (الشاشة)]

]AUTO[[انعكاس الصورة العمودي (الشاشة)]

]OFF[[مقیاس التعریض]

]ON[[الطول البؤري]

]OFF[[عالمات تظلیل الومیض]

[التراكب الكامل]
]ON[/]OFF[]OFF[

]SET[—

]OFF[[نطاق حالة موازن الصورة]

]ON[[مقیاس المستوى]

]OFF[[القیاس النقطي لإلضاءة]

]OFF[[المخطط الخارجي لإلطار]

[إظھار / إخفاء تخطیط 
الشاشة]

]ON[[لوحة التحكم]

]ON[[شاشة سوداء]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الشاشة / العرض (فیدیو)]: [مخصص]

]V-LogL[مساعدة عرض 

—]LUT[قراءة ملف 

]LUT[]Vlog_709[تحدید 

]OFF[ (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض 

]LUT []OFF (HDMI)[مساعدة عرض  

]HLG[مساعد عرض 
]MODE2[[الشاشة]

]HDMI[]AUTO[

]OFF[[عرض صورة متغیرة]

]OFF[[المشاھدة الحیة أحادیة اللون]

]OFF[[عالمة المركز]

[عالمة اإلطار]
]ON[/]OFF[]OFF[

]SET[—

[أسلوب مخطط (زیبرا)]
]ZEBRA1[/]ZEBRA2[/
]ZEBRA1+2[/]OFF[]OFF[

]SET[—

]OFF[[نطاق الرصد الموجي/المتجھ]

—[أشرطة اللون]

]OFF[[عرض أولویة الفیدیو]

]OFF[[مؤشر إطار التسجیل األحمر]

]OFF[[مؤشر اإلطار األزرق للبث]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[إدخال/إخراج]: [مخصص]

]HDMI[إخراج التسجیل 

]ON[[عرض معلومات]

]AUTO[[تحویل سفلي]

]HDMI[]OFF[التحكم في تسجیل 

]OFF[[تحویل انخفاض الصوت]

]ON[](HDMI)[إخراج الصوت 

]MF[]ON مساعد HDMI[إخراج 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[العدسة / غیر ذلك]: [مخصص]

]OFF[[استئناف موضع العدسة]

[عدسة زوم آلي]

]OFF[[زوم المرحلة]

]M[)[صورة] ([سرعة الزوم]

]M[)[صور متحركة] ([سرعة الزوم]

]ON[[حلقة الزوم]

[إیقاف التركیز] للعدسة]Fn[ضبط زر 

]1/3EV[[مقدار زیادة حلقة الفتحة]

[التحكم في حلقة التركیز 
البؤري]

]NON-LINEAR[/]LINEAR[]NON-LINEAR[

]SET[]300°[

]Lens1[[معلومات العدسة]

]ON[[تأكید معلومات العدسة]

]ON[[معلومات الوضع العمودي (فیدیو)]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[البطاقة/الملف]: [إعداد]

—[تھیئة البطاقة]

[وظیفة ضعف فتحة البطاقة]
][[طریقة التسجیل]

][[فتحة بطاقة الوجھة]

[إعدادات المجلد/الملف]

—[حدد المجلد]

—[إنشاء مجلد جدید]

[رابط رقم المجلد][إعداد اسم الملف]

—[إعادة ضبط رقم الملف]

[معلومات حقوق التألیف والنشر]

]OFF[[الُمصور]

]OFF[[مالك حقوق التألیف والنشر]

—[عرض معلومات حقوق التألیف والنشر]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[الشاشة / العرض]: [إعداد]

[نمط توفیر الطاقة]

]5MIN[.[وضعیة السكون]

]ON[](Wi-Fi)[وضعیة السكون 

]5MIN[. التلقائي]LVF[إطفاء الشاشة/

— مع توفیر الطاقة]LVF[تصویر 

]60fps[[معدل إطار الشاشة]

]LVF[]60fps[معدل إطار 

—[محدّد المنظر]/[إعدادات الشاشة]

]LVF[]AUTO[إضاءة /[الضوء الخلفي للشاشة]

[مستشعر العین]
]HIGH[[الحساسیة]

]LVF[]LVF/MON AUTO[تحویل الشاشة/

[ضبط مقیاس المستوى.]
—[تعدیل]

—[إعادة ضبط قیمة مقیاس المستوى]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[إدخال/إخراج]: [إعداد]

[إصدار صوت]

][[جھارة نغمة التنبیھ]

][]AF[مستوى صوت الصفیر 

][]AF[نغمة صوت الصفیر 

][[صوت غالق]

][[نغمة الغالق اإللكتروني]

]LEVEL3[[حجم صوت سماعة الرأس]

]Wi-Fi[—*2

—[بلوتوث]

]USB[
[االختیار عند التوصیل]][]USB[نمط 

]USB[]ON[مزود الطاقة 

]BG[[أولویة استخدام البطاریة]

]HDMI[توصیل 

]AUTO[[دقة اإلخراج (عرض)]

]LUT []OFF (HDMI)[مساعدة عرض  

]HLG []AUTO (HDMI)[مساعد عرض  

 ]VIERA Link (CEC) []OFF[

][[لون الخلفیة (العرض)]

]255-16[[مستوى إضاءة الصورة]

]ON[[مؤشر الطاقة/الشبكة]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[ضبط]: [إعداد]

—[الحفظ في نمط مخّصص]

—[تحمیل نمط مخّصص]

[إعدادات نمط مخّصص]

]3[[الحد من عدد األنماط المخّصصة]

—[تحریر العنوان]

—[كیفیة تحدیث النمط المخّصص]

—[تحدید تحمیل التفاصیل]

[حفظ/إعادة إعدادات الكامیرا]

—[حفظ]

—[تحمیل]

—[حذف]

]OFF[[إبقاء اإلعدادات أثناء التھیئة]

—[إعادة ضبط]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[أخرى]: [إعداد]

1/1/2021 0:00:00[ضبط الساعة]

1*[المنطقة الزمنیة]

/]59.94Hz (NTSC)[[تردد النظام]
]50.00Hz (PAL)[*1

—[تجدید البكسل]

—[تنظیف المستشعر]

1*[لغة]

—[عرض النسخة]

—[دلیل على اإلنترنت]
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اإلعداد االفتراضيالقائمة

[تحریر قائمتي]: [قائمتي]

—[اضف]

—[الفرز]

—[حذف]

]OFF[[اعرض من قائمتي]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[نمط التشغیل]: [عرض]

[عرض عادي][نمط عرض التسجیل]

—[عرض الشرائح]

]ON[[تدویر وعرض]

]DATE/TIME[[فرز الصور]

]AF[]OFF[التكبیر من نقطة 

]OFF[ (الشاشة)]LUT[مساعدة عرض 

]HLG [(]MODE2 (الشاشة[مساعد عرض  

]OFF[[عرض صورة متغیرة]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[معالجة الصورة]: [عرض]

—]RAW[المعالجة 

—] 6K/4K[حفظ جماعي لصورة  

]6K/4K []AUTO[تخفیض ضوضاء صورة 

—[فیدیو التصویر البطيء]

—[إیقاف حركة الفیدیو]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[معلومات اإلضافة/الحذف]: [عرض]

—[حمایة]

—[تصنیف]
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تختلف مواصفات اإلعداد االفتراضي حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكامیرا منھا.1*
 فقط.[إعداد البث] في [جودة البث] و [وظیفة البث]یتم حفظ إعدادات 2*

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[تحریر الصورة]: [عرض]

—[تغییر الحجم]

—[تدویر]

—[تقسیم الفیدیو]

—[نسخ]

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[أخرى]: [عرض]

["ال" أوالً][تأكید الحذف]

—[حذف جمیع الصور]
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قائمة الوظائف التي یمكن ضبطھا في كل نمط تسجیل

iAPASMالقائمة

[جودة الصورة]: [صورة]

[إسلوب الصورة]

[نمط قیاس السطوع]

[نسبة األبعاد]

[جودة الصورة]

[حجم صور]

[خفض تشویش التعرض للضوء]

 (صورة)]ISO[حساسیة 
]ISO[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

[أدنى سرعة للمغالق]

[نطاق دینامیكي ذكي]

[تعویض التظلیل]

[تعویض الحیود]

[إعدادات الفلتر]
[مؤثر الفلتر]

[تسجیل فوري بال مرشح]
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iAPASMالقائمة

[الضبط البؤري]: [صورة]

(صورة)]AF[ضبط مخصص لـ 

]AF[لمبة تعزیز 

[ذروة التركیز]
]ON[/]OFF[

]SET[

]1 منطقة AF[سرعة حركة 

iAPASMالقائمة

[فالش]: [صورة]

[نمط الفالش]

[نمط اإلطالق]

[تعدیل الفالش]

[تزامن الفالش]

[تعدیل الفالش یدویًا]

[تعویض التعّرض للضوء التلقائي]

[السلكي]

[قناة السلكیة]

 ]FP[السلكي 

[ضوء االتصال]

[تھیئة السلكیة]
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iAPASMالقائمة

[أخرى (صورة)]: [صورة]

[التعرض للضوء]
[نوع التعرض للضوء]

[تھیئات أكثر]

[وضع بدون صوت]

[موازن الصورة]

[وضع التشغیل]

[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

[متغیر (فیدیو)]

[معلومات العدسة]

[سرعة اللقطات]

[نوع الغالق]

[تأخیر الغالق]

[محول تبعید ممتد]

[تصویر بطيء / رسوم متحركة]

[المؤقت الذاتي]

]6K/4K[صورة 

[حجم الصورة/سرعة االندفاع]

[طریقة التسجیل]

[تسجیل قبل االندفاع]

[التركیز المتأخر]

[تعّرض متعدد للضوء]

[بدء]

[الكسب التلقائي]

[تراكب]

[تسجیل الطابع الزمني]
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iAPASMالقائمة

[جودة الصورة]: [فیدیو]

[وضع تعریض ضوئي]

[إسلوب الصورة]

[نمط قیاس السطوع]

 (فیدیو)]ISO[حساسیة 
]ISO[ضبط حد أدنى تلقائي لـ 

]ISO[ضبط حد أعلى تلقائي لـ 

[المسح المتزامن]

[خفض االرتجاج (فیدیو)]

[مستوى السواد الرئیسي]

/الكسب]SS[تشغیل 

[نطاق دینامیكي ذكي]

[تعویض التظلیل]

[تعویض الحیود]

[إعدادات الفلتر]
[مؤثر الفلتر]

[تسجیل فوري بال مرشح]
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iAPASMالقائمة

[صیغة الصورة]: [فیدیو]

[صیغة ملف التسجیل]

[مساحة صورة الفیدیو]

[جودة التسجیل]

[جودة التسجیل (قائمتي)]

[معدل اإلطار المتغیر]

[رمز الوقت]

[عرض رمز الوقت]

[العد التصاعدي]

[قیمة رمز الوقت]

[نمط رمز الوقت]

]HDMI[مخرج رمز الوقت ل 

[مستوى اإلضاءة]

iAPASMالقائمة

[الضبط البؤري]: [فیدیو]

(فیدیو)]AF[ضبط مخصص لـ 
]ON[/]OFF[

]SET[

]AF[تركیز متواصل 

]AF[لمبة تعزیز 

[ذروة التركیز]
]ON[/]OFF[

]SET[

]1 منطقة AF[سرعة حركة 
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iAPASMالقائمة

[الصوت]: [فیدیو]

[عرض مستوى تسجیل الصوت]

[كتم مدخل الصوت]

[مستوى تضخیم تسجیل الصوت]

[تعدیل مستوى تسجیل الصوت]

[محدد مستوى تسجیل الصوت]

[إلغاء ضجیج الریاح]

[قطع صوت الریاح]

[قطع ضوضاء العدسة]

[میكروفون خاص]

]XLR[ضبط محول میكروفون 

[إخراج الصوت]

[حجم صوت سماعة الرأس]
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iAPASMالقائمة

[أخرى (فیدیو)]: [فیدیو]

[وضع بدون صوت]

[موازن الصورة]

[وضع التشغیل]

[موازنة إلكترونیة (فیدیو)]

[تعزیز مثبت الصورة (فیدیو)]

[متغیر (فیدیو)]

[معلومات العدسة]

[إعداد المؤقت الذاتي]
[المؤقت الذاتي]

[المؤقت الذاتي للفیدیو]

[انتقال التركیز]

[تسجیل متتابع (فیدیو)]

[تسجیل الملف المجزأ]

[قص المباشر]

[تسجیل الطابع الزمني]
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المواصفات

المواصفات عرضة للتغییر لتحسین األداء.

):DC-GH5M2جسم الكامیرا الرقمیة (
معلومات لسالمتك

مصدر الطاقة:
فولت9.0

استھالك الطاقة:
 وات (عند العرض باستخدام الشاشة)3.8 وات (عند التسجیل باستخدام الشاشة)، 4.5

)]H-ES12060[عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

 وات (عند العرض باستخدام الشاشة)3.7 وات (عند التسجیل باستخدام الشاشة)، 4.4
)]H-FS12060[عند استخدام العدسة القابلة للتبدیل (

النوع
النوع≤

كامیرا رقمیة أحادیة العدسة بدون مرآة

وسائط التسجیل≤
SDXC *1/ بطاقة الذاكرة SDHC *1 / بطاقة الذاكرة SDبطاقة الذاكرة 

UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3  ،UHS-II Video Speed Class 90متوافقة مع فئة السرعة 1*
تتوافر وظیفة التسجیل عبر فتحتي البطاقة.

قاعدة تركیب العدسة≤
Micro Four Thirdsقاعدة تركیب 
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مستشعر الصور
مستشعر الصور≤

 بكسل، مرشح األلوان 21,770,000 بوصة، عدد وحدات البكسل اإلجمالي 4/3  مقاس Live MOSمستشعر 
األساسي

العدد الفعلي للبكسل للكامیرا≤
بكسل20,330,000

دوائر العرض
)]V-Log L[ توقف (12

تنسیق التسجیل للصور الثابتة
تنسیق الصور الثابتة≤

JPEG متوافق مع) DCF متوافق مع ،Exif 2.31 ( /RAW

6K/4Kتنسیق الصور ≤
قناة))6K  :MP4)  H.265 / HEVC  ،AAC)  2صورة 
قناة))4K  :MP4)  H.264/ MPEG-4 AVC  ،AAC)  2صورة 

حجم الصورة (بكسل)≤

]4:3[عندما یكون إعداد نسبة األبعاد 
]L[ :5184 3888k

]M[ :3712 2784k

]S[ :2624 1968k

6K  :4992 3744kصورة 

4K  :3328 2496kصورة 

]3:2[عندما یكون إعداد نسبة األبعاد 
]L[ :5184 3456k

]M[ :3712 2480k

]S[ :2624 1752k

6K  :5184 3456kصورة 

4K  :3504 2336kصورة 
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]16:9[عندما یكون إعداد نسبة األبعاد 
]L[ :5184 2920k

]M[ :3840 2160k

]S[ :1920 1080k

4K  :3840 2160kصورة 

]1:1[عندما یكون إعداد نسبة األبعاد 
]L[ :3888k3888
]M[ :2784k2784
]S[ :1968k1968

4K  :2880k2880صورة 

جودة الصورة للصور≤
Fine  /Standard  /RAWiFine  /RAWiStandard  /RAW

تنسیق التسجیل للفیدیو
تنسیق الفیدیو≤

MP4)  H.264 /MPEG-4 AVC  ،H.265 /HEVC(
MOV)  H.264 /MPEG-4 AVC  ،H.265 /HEVC(

تنسیق الصوت≤
MP4  :AAC)  2(قناة 
MOV  :LPCM)  2 ،2*بت)16كیلو ھرتز/48قناة

  LPCMاختیاري)، یمكن اختیار : XLR) DMW-XLR1في حالة تركیب مھایئ میكروفون 2*
بت)24كیلو ھرتز/96بت، 24كیلو ھرتز/48قناة، 2(

تردد النظام≤
ھرتز24.00/ ھرتز50.00/ ھرتز59.94

جودة الصورة للفیدیو≤
 في ھذا الدلیل للحصول على معلومات حول الدقة ومعدل إطارات التسجیل والعناصر األخرى [جودة التسجیل]راجع 

)338:  [جودة التسجیل]لجودة التسجیل (
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محدّد المنظر
النظام≤

organic EL  (OLED) نقطة تقریباً، محدّد منظر العرض الحي 3,680,000 بوصة، 0.5، 4:3نسبة األبعاد 

مجال نسبة الرؤیة≤
 تقریبا%100ً 

التكبیر≤
 مم)35 (مكافئ للطول البؤري لكامیرا سینمائیة 0.76kتقریبًا 

  )mj1  j1.0 50 4:3[مم عند ماالنھایة، مع نسبة أبعاد مضبوطة على[(

نقطة العین≤
)mj1  j1.0 مم تقریباً (عند 21

نطاق ضبط الدیوبتر≤
 دیوبترi 3.0 إلى  j 4.0من  

مستشعر العین≤
نعم

الشاشة
النظام≤

 نقطة تقریباً، شاشة لمس تكاتفي1,840,000 بوصة، 3.0، 3:2شاشة بنسبة أبعاد 

مجال نسبة الرؤیة≤
 تقریبا%100ً 
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التركیز
AFنوع ≤

)AF یعتمد على اكتشاف الصورة (تباین TTLنوع 

وضع البؤرة≤
AFS / AFC/  MF

AFنمط ≤
 منطقة / المنطقة (عمودي/أفقي) / المنطقة (مربع) / 225التعرف التلقائي (الوجھ/العین/الجسم/حیوان) / التتبع / 

(التعرف التلقائي ممكن) / 1 تكمیلي (التعرف التلقائي ممكن) / منطقة  i 1المنطقة (البیضاوي) / منطقة 
،3 ، 2 ، 1التحدید الدقیق / مخصص 

یمكن إجراء تحدید منطقة التركیز باللمس أو بعصا التحكم

التحكم في التعرض للضوء
نظام قیاس درجة اإلضاءة، نمط قیاس درجة اإلضاءة≤

 منطقة، قیاس السطوع المتعدد / قیاس سطوع تركیز مركزي / قیاس سطوع / قیاس سطوع تظلیل 1728قیاس 
مركزي

نطاق قیاس السطوع≤
EVمن  EV إلى 0 )ISO100، تحویل F2.0 (عدسة 18

التعرض للضوء≤
 حیث تمنح األولیة لسرعة االلتقاط AE) / نمط A حیث تمنح األولیة لقطر فتحة الضوء (AE / نمط AE  (P)برنامج 

)S) التعرض للضوء یدویًا / (M(

تعویض التعرض للضوء≤
EV  1/3 ،درجةn5 EV  

 (حساسیة الخرج القیاسیة)ISOدرجة الحساسیة للضوء ≤
،25600 إلى 200تلقائي / من 
،25600 إلى 100: تلقائي / من    ممتد]ISO[  عند ضبط 

EV  1/3درجة 
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توازن الضوء األبیض
AWB /AWBc /AWBw / ضوء النھار / غائم / ظل / مصابیح فلورسنت / فالش /

4، 3، 2، 1 / درجة حرارة اللون 4، 3، 2، 1ضبط ض. أبیض

الغالق
التنسیق≤

غالق المسطح البؤري

سرعة االلتقاط≤

صور:
 جزء من الثانیة.1/8000 ثانیة إلى 60 دقیقة تقریبًا)، من 30الغالق اآللي: مصباح (حد أقصى 

 جزء من الثانیة.1/2000 ثانیة إلى 60 دقیقة تقریبًا)، من 30الحاجز األمامي اإللكتروني: مصباح (حد أقصى 
 جزء من الثانیة.1/16000 ثانیة إلى 60 ثانیة تقریبًا)، من 60الغالق اإللكتروني: مصباح (حد أقصى 

مقاطع الفیدیو:
 جزء من الثانیة1/16000 جزء من الثانیة إلى 3*1/25من 

، یمكن ]MF[] ویتم ضبط وضع البؤرة على  في []M[ على [وضع تعریض ضوئي]عندما یتم ضبط 3*
1/2ضبطھ حتى 

سرعة تزامن الفالش≤
 من الثانیة1/250تساوي أو أصغر من 
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تسجیل اللقطات المتالحقة
سرعة اللقطات≤

)]AFC[ إطار/ثانیة (9)، ]AFS[ ،]MF[ إطار/ثانیة (12سرعة عالیة (غالق آلي / الحاجز األمامي اإللكتروني): 
)]AFC[ إطار/ثانیة (7)، ]AFS[ ،]MF[ إطار/ثانیة (12سرعة عالیة (غالق إلكتروني): 

 إطار/ثانیة7سرعة متوسطة: 
 إطار/ثانیة2سرعة منخفضة: 

أقصى عدد لإلطارات القابلة للتسجیل≤
]FINE[ /]STD. [ :999إطار أو أكثر 
]RAWiFINE[ /]RAWiSTD. [ /]RAW[ :108إطار أو أكثر 

.)]UHS-II (باستخدام بطاقة متوافقة مع Panasonic[عندما یُجرى التسجیل في ظل الظروف المحددة من قِبَل شركة 

الزوم
محول التبعید الممتد (صورة)≤

 2.0k  بحد أقصى (عند اختیار حجم صورة ]S[(.

المیكروفون / السماعة
المیكروفون≤

استریو

السماعة≤
أحادي
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الواجھة
≥USB

™USB Type-C ، SuperSpeed USB3.1 GEN1 یدعم  ،USB Power Delivery)  9.0/فولت 
 أمبیر)3.0

≥]HDMI[
HDMI من النوع A

≥]REMOTE[
 مم2.5مقبس مقاس  ‰

≥]MIC[
 مم3.5 مقبس ستریو صغیر ‰

سماعات الرأس≤
 مم3.5 مقبس ستریو صغیر ‰

تزامن الفالش≤
نعم

مقاومة رزاز الماء
نعم

األبعاد الخارجیة / الحجم
األبعاد الخارجیة≤

مم (السُمك) تقریبًاk 87.4مم (االرتفاع)k 98.1مم (العرض)138.5
(باستثناء األجزاء البارزة)

الوزن≤
 (جسم الكامیرا مع البطاریة وبطاقة واحدة)جرام727تقریبًا 
 (جسم الكامیرا فقط)جرام647تقریبًا 
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بیئة التشغیل
درجة حرارة التشغیل الموصى بھا≤

 درجة مئویة40 درجة مئویة إلى j10من 
) مقلالً من عدد درجة مئویة0 درجة مئویة إلى j10أداء البطاریة یسوء مؤقتًا في درجات الحرارة المنخفضة ( •

الصور التي یمكن التقاطھا وزمن التسجیل المتاح.

الرطوبة النسبیة المسموح بھا≤
10  %RH إلى RH  %80 

Wi-Fi
معیار التوافق≤

IEEE 802.11a/b/g/n/ac بروتوكول شبكة) LAN(السلكیة المعیاري 
نطاق التردد المستخدم (التردد المركزي)≤

تختلف المواصفات حسب الدولة أو المنطقة التي تم شراء الكامیرا منھا.
" (ملحق) للحصول على تفاصیل.تعلیمات التشغیل <دلیل البدء السریع>راجع "

طریقة التشفیر≤
Wi-Fi متوافق مع WPA™  / WPA2™ 

طریقة الوصول≤
نمط البنیة األساسیة

Bluetooth
معیار التوافق≤

v4.2 Bluetooth) ، BLE ( Bluetooth Low Energy    
نطاق التردد المستخدم (التردد المركزي)≤

 میجا ھرتز2480 میجا ھرتز إلى 2402من 
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تمثل الرموز الموجودة بالمنتج (بما في ذلك الملحقات) ما یلي:

DCF"  (Designتتوافق ھذه الكامیرا مع معیار (• rule for Camera File system قاعدة التصمیم الخاصة بنظام) "
" (تنسیق ملفات الصور القابلة للتغییر) Exif"  (Exchangeable Image File Formatملفات الكامیرا) ومع معیار (

" JEITA"  (Japan Electronics and Information Technology Industries Associationالذي وَضعَتھ (
(الجمعیة الیابانیة للصناعات اإللكترونیة وتكنولوجیا المعلومات).

.DCFال یمكن للكامیرا تشغیل الملفات التي ال تتوافق مع معیار 
 عبارة عن تنسیق الملف الخاص بالصور الذي یتیح تسجیل المعلومات وما إلى ذلك لتجري Exifوتجدُر اإلشارة إلى أن 

إضافتھا.

العدسة القابلة للتبدیل:
H-ES12060 

"LEICA DG VARIO-ELMARIT 12–60mm/F2.8–4.0 ASPH./POWER O.I.S. "

AC
DC

 (یتمیز ھیكل المنتج بعزل مزدوج.)Class IIجھاز فئة 

Micro Four Thirdsقاعدة تركیب قاعدة التركیب

الطول البؤري
f  =12 مم60 مم إلى 

مم)120مم إلى 24 مم: من 35(مكافئ للطول البؤري لكامیرا سینمائیة 

)ED مجموعة (أربع عدسات غیر كرویة / عدستان 12 عنصر في 14تركیب العدسة

 شفرات حجابیة/حجاب دائري لفتحة الضوء9نوع فتحة الضوء

F4.0  (Tele) إلى F  (Wide) 2.8من الحد األدنى لقیمة فتحة الضوء

F22أدنى قیمة لفتحة الضوء

20o  (Tele) إلى 84o  (Wide)من زاویة العرض

نطاق التركیز
Wide :0.20وضع ¶ إلى م / Tele :0.24بدًءا من الخط ¶ إلى م) 

المرجعي للبعد البؤري)

)0.6k مم: 35 (مكافئ للطول البؤري لكامیرا سینمائیة 0.3kالحد األقصى لتكبیر الصورة

نعمموازن الصورة البصري

 مم62قطر المرشح
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 عالمة ELMARIT. كما تمثل Leica Microsystems IR GmbH عالمة تجاریة مسجلة لشركة LEICAتعد •
 مصنعة باستخدام أدوات القیاس LEICA DG. علًما بأن عدسات Leica Camera AGتجاریة مسجلة لشركة 

 استنادًا إلى معاییر الجودة بالشركة.Leica Camera AGوأنظمة ضمان الجودة، التي تحظى باعتماد من قِبل شركة 

العدسة القابلة للتبدیل:
H-FS12060 

"LUMIX G VARIO 12–60mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S. "

مم68.4‰أقصى قطر

 تقریبًا (بدًءا من أعلى العدسة حتى أسفل قاعدة تركیب العدسة)مم86الطول الكلي

 تقریبًاجرام320الوزن

نعممقاومة األتربة ورزاز الماء

 درجة مئویة40 درجة مئویة إلى j10من درجة حرارة التشغیل الموصى بھا

RH% 80  إلى RH %  10الرطوبة النسبیة المسموح بھا

Micro Four Thirdsقاعدة تركیب قاعدة التركیب

الطول البؤري
f  =12 مم60 مم إلى 

مم)120مم إلى 24 مم: من 35(مكافئ للطول البؤري لكامیرا سینمائیة 

 واحدة)ED عدسات غیر كرویة، عدسة 3 مجموعات (9 عناصر في 11تركیب العدسة

 شفرات حجابیة/حجاب دائري لفتحة الضوء7نوع فتحة الضوء

F5.6  (Tele) إلى F3.5  (Wide)من الحد األدنى لقیمة فتحة الضوء

F22أدنى قیمة لفتحة الضوء

20o  (Tele) إلى 84o  (Wide)من زاویة العرض
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نطاق التركیز
Wide :0.20وضع ¶ إلى م / Tele :0.25بدًءا من الخط ¶ إلى م) 

المرجعي للبعد البؤري)

)0.54k مم: 35 (مكافئ للطول البؤري لكامیرا سینمائیة 0.27kالحد األقصى لتكبیر الصورة

نعمموازن الصورة البصري

 مم58قطر المرشح

مم66.0‰أقصى قطر

 تقریبًا (بدًءا من أعلى العدسة حتى أسفل قاعدة تركیب العدسة)مم71الطول الكلي

 تقریبًاجرام210الوزن

نعممقاومة األتربة ورزاز الماء

 درجة مئویة40 درجة مئویة إلى 0من درجة حرارة التشغیل الموصى بھا

RH% 80  إلى RH %  10الرطوبة النسبیة المسموح بھا
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العالمات التجاریة والتراخیص

 عالمتین تجاریتین أو عالمتین تجاریتین Micro Four Thirds وشعار  ™Micro Four Thirdsتمثل عالمة •
 في الیابان والوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي وبلدان OM Digital Solutions Corporationمسجلتین لشركة 

أخرى.
.SD-3C, LLC عالمة تجاریة لشركة SDXCیمثل شعار •
 عالمات تجاریة أو HDMI وشعار HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMIمصطلحا •

 في الوالیات المتحدة األمریكیة ودول  .HDMI Licensing Administrator, Incعالمات تجاریة مسجلة لشركة 
أخرى.

.USB Implementers Forum عالمات تجاریة ل USB-C و™USB Type-Cتعد ™•
.USB Implementers Forum, Inc عالمات تجاریة لشركة .USB Type-C™ Charging Tridentتعد شعارات •
 عالمة تجاریة مسجلة لشركةSuperSpeed USB Tridentیعد شعار •

.USB Implementers Forum, Inc.
 عالمتین تجاریتین أو عالمتین تجاریتین مسجلتین لشركة QuickTime وشعار QuickTimeیعتبر اسم •

Apple Inc. .تم استخدامھما بترخیص من الشركة ،
•HDAVI Control™  عبارة عن عالمة تجاریة لشركة Panasonic Corporation.
 بالوالیات المتحدة و/أو البلدان Adobe Systems Incorporated عالمة تجاریة مسجلة شركة Adobeتعد •

األخرى.
 في الوالیات المتحدة و/أو بلدان أخرى.Intel Corporation عالمة تجاریة لشركة Pentiumتعد •
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 بالوالیات المتحدة و/أو Microsoft Corporation عالمة تجاریة مسجلة، أو عالمة تجاریة لشركة Windowsتعد •
البلدان األخرى.

OS و Mac و Final Cut Proتعتبر • X و macOS عالمات تجاریة لشركة Apple Inc.  في الوالیات المتحدة 
وبلدان أخرى.

Appتعد • Store عالمة خدمة لشركة Apple Inc. .
•Google و Google Play و Android ھي عالمات تجاریة لشركة Google LLC .
 عالمات تجاریة مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth®تعد العالمة النصیة والشعارات الرمزیة لتقنیة •

 Bluetooth SIG, Inc.  ویتعین علي شركة ،Panasonic Corporation استخدام تلك العالمات من قِبَل بموجب 
ترخیص. تؤول ملكیة العالمات واألسماء التجاریة األخرى إلى مالكیھا ذوي الصلة.

.Wi-Fi Alliance® ھوعالمة تجاریة مسجلة لشركة Wi-Fi CERTIFIEDشعار™•
.Wi-Fi Alliance® ھو عالمة تجاریة لشركة Wi-Fi Protected Setupشعار ™•
•"®Wi-Fi عبارة عن عالمة تجاریة مسجلة لشركة "®Wi-Fi Alliance.
.Wi-Fi Alliance®" عالمات تجاریة لشركة WPA2" و"™WPA" و"™Wi-Fi Protected Setupتعد "™•
. وتعتبر DynaComware Corporation" من إنتاج شركة DynaFontتستخدم ھذه الكامیرا مجموعة خطوط "•

DynaFont عالمة تجاریة مسجلة لشركة DynaComware Taiwan Inc. .
.DENSO WAVE INCORPORATED عالمة تجاریة مسجلة لشركة QR Codeیمثل رمز •
أما باقي األسماء، بما فیھا أسماء الشركات، وأسماء المنتجات المذكورة في ھذا الدلیل، فھي عبارة عن عالمات تجاریة أو •

عالمات تجاریة مسجلة للشركات ذات الصلة.
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یتضمن ھذا المنتج البرامج التالیة:
 أو لصالحھا،Panasonic Corporationالبرامج المطورة على نحو مستقل من قِبل شركة )1(
،Panasonic Corporationالبرامج المملوكة لطرف آخر ومرخَّصة لشركة )2(
)،GPL V2.0 (GNU General Public License, Version 2.0البرامج المرخصة بموجب )3(
 GNU LESSER General Public License, Version 2.1البرامج المرخصة بموجب )4(

)LGPL V2.1و/أو ،(
.LGPL V2.1 و/أو GPL V2.0برامج المصدر المفتوح بخالف البرامج المرخَّصة بموجب ترخیص )5(

) على أمل أن تكون ذات جدوى، ولكن دون أي ضمان، أو حتى دون الضمان 5) - (3تُوّزع البرامج المصنّفة في الفئة (
الضمني لقابلیة التسویق أو المالءمة لغرض معین. یرجى الرجوع إلى البنود والشروط التفصیلیة الخاصة بھذه البرامج، 

 [برنامج  [عرض النسخة]  [أخرى]  [إعداد]  ]MENU/SET[والتي یمكن عرضھا عن طریق اختیار 
المعلومات].

 ألي طرف آخر یتصل بنا عبر معلومات Panasonic) سنوات من تسلیم ھذا المنتج، ستمنح شركة 3على مدار ثالث (
االتصال الواردة فیما یلي في مقابل مصاریف ال تزید عن التكلفة التي نتكبدھا في إجراء توزیع رمز المصدر مادیًا، نسخة 

، باإلضافة LGPL V2.1 أو GPL V2.0كاملة قابلة للقراءة على جھاز ما من رمز المصدر المتوافق الخاضع لترخیص 
إلى إشعار حقوق الطبع والنشر ذات الصلة بھذا الرمز.

oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com معلومات االتصال:

یتوفر أیًضا رمز المصر وإشعار حقوق الطبع والنشر مجانًا عبر موقعنا التالي على الویب.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html

 من أجل االستعمال الشخصي AVCلقد تم ترخیص ھذا المنتج وفقاً لمجموعة الرخص الخاصة ببراءات االختراع 
) لكي یتمكنوا من تشفیر منتجات الفیدیو iللمستھلكین أو غیره من االستعماالت التي ال یُتَحصل في مقابلھا على أجر، وذلك (

 التي AVC) لكي یتمكنوا أیًضا من فك التشفیر لمنتجات الفیدیو ii") و/أو (AVC Video القیاسیة ("AVCتبعا لمواصفات 
قام بتشفیرھا أي مستھلك عند االستخدام الشخصي و/أو قد تم الحصول علیھا من شركة لتزوید منتجات الفیدیو حیث أنھ 

. وبالرغم من ھذا، فإّن أي ترخیص لن یتضمن أو یُمنح ألي نوع AVCمرخص (مسموح) لھا التوزیع لمنتجات الفیدیو 
 تفضل بزیارة موقع .MPEG LA, L.L.Cمختلف من االستعمال. یمكن الحصول على المزید من المعلومات من 

http://www.mpegla.com



F-1

تحديث البرنامج الثابت

F-3:   من البرنامج الثابت1.1إصدار ≤

تم توفير تحديث للبرنامج الثابت لتحسين إمكانيات الكاميرا وإلضافة وظائف.
تصف األقسام التالية الوظائف التي تمت إضافتها أو تعديلها.

).[أخرى] ([إعداد] من قائمة [عرض النسخة]للتحقق من إصدار البرنامج الثابت للكاميرا، حدد •
ألحدث المعلومات الخاصة بالبرنامج الدائم، أو لتنزيل/تحديث البرنامج الثابت، يرجى زيارة موقع الدعم التالي:•

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index.html
(االنجليزية فقط)



تحديث البرنامج الثابت

F-2

حول التطبيقات/البرامج
عندما تقوم بتحديث البرنامج الثابت للكاميرا، استخدم أحدث إصدار من التطبيق لهاتفك الذكي أو البرنامج 

لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

"LUMIX Sync"
قم بتثبيت التطبيق أو تحديثه على هاتفك الذكي.•

"LUMIX Tether"
استعرض الموقع التالي ثم قم بتنزيل البرنامج وتثبيته:•

https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
(االنجليزية فقط)



F-3

 من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-4:   السلكيLANدعم اتصال ≤
F-8:   سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط ≤
LUMIX Tether"  :F-19 السلكي "LANدعم اتصال ≤
F-25:  احتياطات عند إدخال بطارية في الكاميرا للشحن≤
F-26:  تم إضافة [تكوين المشاهدة الحية]≤
F-30:  تم إضافة زاوية الدوران إلى [التحكم في حلقة التركيز البؤري]≤
F-31:  القوائم المضافة≤



 السلكيLANدعم اتصال – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-4

 السلكيLANدعم اتصال 

F-5:  تمت إضافة قائمة≤

 عن طريق توصيل مهايئ إيثرنت LANأصبح من الممكن اآلن االتصال بشبكة سلكية باستخدام كبل 
USB متوفر تجاريًا بمنفذ USB.الموجود في الكاميرا 

)A( منفذUSB
)B( مهايئ إيثرنتUSB(متوفر تجاريًا) 
)C( كابلLAN

 التي تم التحقق من تشغيلها بهذه الكاميرا، تحقق من موقع USBللحصول على معلومات حول مهايئات إيثرنت •
)2021(ابتداًء من نوفمبر الدعم التالي. 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
(االنجليزية فقط)

 السلكيLANللحصول على معلومات حول طرق التشغيل الخاصة بالبث باستخدام اتصال شبكة •
)F-8:   سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط (
 LAN باستخدام اتصال شبكة "LUMIX Tether"للحصول على معلومات حول طرق التشغيل الخاصة بـ •

السلكي
)LUMIX Tether"  :F-19 السلكي "LANدعم اتصال (

(A) (B) (C)



 السلكيLANدعم اتصال – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-5

تمت إضافة قائمة
 ]Wi-Fi[تهيئة  السلكي، وأصبحت قائمة LAN التصال شبكة ]Wi-Fi[تهيئة تمت إضافة قائمة إلى قائمة 

.]LAN / Wi-Fi[تهيئة هي 

1.0البرنامج الثابت 
 ]   []   [  ]Wi-Fi[    وظيفة]Wi-Fi[/ تهيئة]Wi-Fi[/[إعداد البث]*1

1.1البرنامج الثابت 
 ]   []   [  ]LAN / Wi-Fi[    وظيفة]Wi-Fi[/ تهيئة]LAN / Wi-Fi[

تم نقل قائمة إعداد البث عن طريق تحديث البرنامج الثابت.1*
[البث] ]   []   [ 

)F-8:   سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط (



 السلكيLANدعم اتصال – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-6

]LAN / Wi-Fi[تهيئة 

)674:  [أولوية الجهاز البعيد]([أولوية الجهاز البعيد]

]IP (LAN)  إعداد عنوان بروتوكول االنترنت [

 سلكية.LAN عند االتصال عبر شبكة IPيعين عنوان 
، أو تعيين أي DHCP تلقائيًا باستخدام IPيمكنك تحديد إما تخصيص عنوان 

 ثابت.IPعنوان 

.DHCP: حدد متى سيتم توصيل الكاميرا كخادم ]DHCP[خادم 
. (اإلعداد DHCP: حدد متى سيتم توصيل الكاميرا كعميل ]DHCP[عميل 

االفتراضي)
: حدد عند االتصال باستخدام مجموعة  الثابت]IP[عنوان بروتوكول االنترنت 

IP ثابت  في]IP[إعداد عنوان بروتوكول االنترنت .
 الذي سيتم IP: قم بتعيين عنوان  إعداد عنوان بروتوكول االنترنت]IP[ثابت 

. الثابت]IP[عنوان بروتوكول االنترنت استخدامه فيه 
: اإلعداد االفتراضي هو ]IP[عنوان بروتوكول االنترنت 

>192.168.0.2.<
>.255.255.255.0: اإلعداد االفتراضي هو <[قناع الشبكة الفرعية]
>.192.168.0.1: اإلعداد االفتراضي هو <[البوابة االفتراضية]

 ]IP[عنوان بروتوكول االنترنت استخدم التجميعات الصحيحة عند ضبط 
.[البوابة االفتراضية] و[قناع الشبكة الفرعية]و

استشر مسؤول الشبكة التي تستخدمها للحصول على معلومات مفصلة حول •
 الثابت.IP وإعدادات عنوان DHCPإعدادات 

، ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[إذا قمت بتعديل اإلعدادات في •
فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا وتشغيلها مرة أخرى.

)Wi-Fi[  :674[كلمة مرور (]Wi-Fi[كلمة مرور 



 السلكيLANدعم اتصال – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-7

)PC[  :674[اتصال (]PC[اتصال 

)675:  [اسم الجهاز]([اسم الجهاز]

]LAN / Wi-Fi[قفل وظيفة 

 من خالل ]LAN / Wi-Fi[قفل وظيفة  إلى ]Wi-Fi[قفل وظيفة تم تغيير 
تحديث البرنامج الثابت.

 السلكية محمي LAN، فإن استخدام وظيفة شبكة Wi-Fiإلى جانب وظيفة 
)Wi-Fi[  :675[قفل وظيفة بكلمة مرور. (

](LAN)[عرض عنوان الشبكة 
 الخاص بالكاميرا عند االتصال عبر شبكة IP وعنوان MACيعرض عنوان 

LAN.سلكية 

](Wi-Fi)[عرض عنوان الشبكة 
 الخاص بالكاميرا عند االتصال عبر IP وعنوان MACيعرض عنوان 

Wi-Fi.



 سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-8

 سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط 

F-8:  تغييرات القائمة≤
F-11:  تمت إضافة جودات الصورة في [جودة البث]≤
USB  :F-14استخدام وظيفة البث مع اتصال ربط ≤
IP Streaming)  RTP /RTSP((  :F-17 سلكية (LANاستخدام وظيفة البث مع اتصاالت شبكة ≤

 سلكي لوظيفة البث.LAN أو اتصال شبكة USBأصبح من الممكن اآلن استخدام ربط 

تغييرات القائمة
 السلكية.LAN وشبكة USBتم تغيير اسم وموضع القائمة لقائمة البث، وتمت إضافة قوائم الضبط لربط 

1.0البرنامج الثابت 
 ]   []   [  ]Wi-Fi[   [إعداد البث]

1.1البرنامج الثابت 
[البث]  ]   []   [ 



 سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-9

1*[البث]

[وظيفة البث]

يتيح هذا اإلعداد تمكين/تعطيل وظيفة البث.

]ON[/]OFF[

. أعد توصيل كابل توصيل USBقد ال تنعكس اإلعدادات عند توصيل الكاميرا بأجهزة •
USB.إذا حدث ذلك 

.[إعداد البث] و[طريقة االتصال] و [طريقة البث]، اضبط ]ON[قبل الضبط على •

[طريقة البث]

: قم بالبث مباشرةً من الكاميرا إلى خدمة البث المباشر. (البروتوكوالت المدعومة: [مباشر]
RTMP /RTMPS(

: استخدم برنامج البث على جهاز كمبيوتر للبث. (البروتوكوالت [عبر برنامج كمبيوتر]
)RTP /RTSPالمدعومة: 

[طريقة االتصال]

]Wi-Fi[*2 قم باالتصال بنقطة وصول مثل هاتف ذكي عبر :Wi-Fi) . 16 وظيفة .
)676:  البث

استخدام وظيفة  بهاتف ذكي. (USB: قم باالتصال باستخدام وظيفة ربط USB[*2[ربط 
)USB  :F-14البث مع اتصال ربط 

]LAN[*3 استخدم مهايئ إيثرنت :USB المتوفر تجاريًا لالتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام 
 IP Streaming سلكية (LANاستخدام وظيفة البث مع اتصاالت شبكة .  (LANكابل 

) RTP /RTSP((  :F-17(
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.]Q.MENU[إعدادات  و ]Fn[ضبط زر يمكن تعيينه إلى 1*
.[مباشر] على [طريقة البث]يُعرض عند ضبط 2*
.[عبر برنامج كمبيوتر] على [طريقة البث]يُعرض عند ضبط 3*
.]Wi-Fi[ على [طريقة االتصال]يُعرض عند ضبط 4*

[إعداد البث]

)F-11:  تمت إضافة جودات الصورة في [جودة البث] ([جودة البث]

.RTSP: تعيين رقم منفذ RTSP[*3[منفذ 
]CHANGE[ 65535: التغيير إلى أي رقم. (حتى(
]DEFAULT[) 554: اضبط على اإلعداد االفتراضي.(

ال يمكن ضبط األرقام التالية:•
 و 15740 و 10670 و 10669 و 1900 و 1023 إلى 555 و 553 إلى 0

60606 و 50001

)682:  [عنوان البث] (2*[عنوان البث]

)683:  [حفظ/تحميل عنوان البث] (2*[حفظ/تحميل عنوان البث]

)Wi-Fi[  :684[إعداد اتصال  (4*]Wi-Fi[إعداد اتصال 

.]OFF[ على [وظيفة البث]عندما ال يتم استخدام وظيفة البث، اضبط •
، يتم إمداد الطاقة من ]LAN[ أو ]USB[ربط  مضبوطًا على [طريقة االتصال]، إذا كان ]ON[عند الضبط على 

بطارية هذه الكاميرا إلى الجهاز المتصل، لذلك سيتم استهالك البطارية بشكل أسرع.
تعتمد سرعة االتصال على اتصال اإلنترنت والهاتف، لذلك نوصي بإجراء اختبارات البث مسبقًا.•
: . وظيفة البث16 " للحصول على مالحظات حول وقت استخدام وظيفة البث. (. وظيفة البث16راجع فصل "•
 676(
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[جودة البث]تمت إضافة جودات الصورة في 
.H.264  (4K)) و H.265)  4K /FHDتمت إضافة جودة صورة البث 

تختلف العناصر التي يمكنك ضبطها حسب طريقة االتصال.

[جودة البث] حدد  [إعداد البث]   [البث]  ]   []   [ 

[جودة البث]
]59.94Hz (NTSC)[: [تردد النظام]

)A(تنسيق ضغط الفيديو
)B(الدقة
)C(معدل اإلطارات
)D() معدل البتMbpsميجابت في الثانية (
)E([طريقة االتصال]
)F(]LAN[
)G( ربط]USB[
)H(]Wi-Fi[

)A()B()C()D([جودة البث]
)E(

)F()G()H(

H.265/4K/50M/60p

H.265/
HEVC

3840 k 2160

59.94p50——

H.265/4K/25M/60p59.94p25——

H.265/4K/25M/30p29.97p25——

H.265/4K/12.5M/30p29.97p12.5——

H.265/FHD/20M/60p

1920 k 1080

59.94p20——

H.265/FHD/16M/60p59.94p16——

H.265/FHD/12M/30p29.97p12——

H.265/FHD/6M/30p29.97p6——
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]50.00Hz (PAL)[: [تردد النظام]
)A(تنسيق ضغط الفيديو
)B(الدقة
)C(معدل اإلطارات
)D() معدل البتMbpsميجابت في الثانية (
)E([طريقة االتصال]
)F(]LAN[
)G( ربط]USB[
)H(]Wi-Fi[

H.264/4K/50M/60p

H.264/
MPEG-4 

AVC

3840 k 2160

59.94p50——

H.264/4K/25M/60p59.94p25——

H.264/4K/25M/30p29.97p25——

H.264/4K/12.5M/30p29.97p12.5—

H.264/FHD/16M/60p

1920 k 1080

59.94p16* 1

H.264/FHD/8M/60p59.94p8

H.264/FHD/6M/30p29.97p6

H.264/FHD/3M/30p29.97p3

H.264/HD/6M/60p
1280 k 720

59.94p6

H.264/HD/4M/30p29.97p4

)A()B()C()D([جودة البث]
)E(

)F()G()H(

H.265/4K/50M/50p

H.265/
HEVC

3840 k 2160

50.00p50——

H.265/4K/25M/50p50.00p25——

H.265/4K/25M/25p25.00p25——

H.265/4K/12.5M/25p25.00p12.5——

H.265/FHD/20M/50p

1920 k 1080

50.00p20——

H.265/FHD/16M/50p50.00p16——

H.265/FHD/12M/25p25.00p12——

H.265/FHD/6M/25p25.00p6——
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.)RTMPS. (ال يمكن التعيين إذا كان RTMPيمكن تعيينه عندما تكون وجهة البث هي 1*

H.264/4K/50M/50p

H.264/
MPEG-4 

AVC

3840 k 2160

50.00p50——

H.264/4K/25M/50p50.00p25——

H.264/4K/25M/25p25.00p25——

H.264/4K/12.5M/25p25.00p12.5—

H.264/FHD/16M/50p

1920 k 1080

50.00p16* 1

H.264/FHD/8M/50p50.00p8

H.264/FHD/6M/25p25.00p6

H.264/FHD/3M/25p25.00p3

H.264/HD/6M/50p
1280 k 720

50.00p6

H.264/HD/4M/25p25.00p4

اضبط جودة صورة البث (معدل البت) المناسب لسرعة اتصال اإلنترنت لديك.•
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USBاستخدام وظيفة البث مع اتصال ربط 
ه، عندما تكون خارج المنزل، على سبيل  من الممكن البث المباشر من المواقع التي ال يتوفر فيها موّجِ

، وما إلى 4G /5Gالمثال، عن طريق توصيل الكاميرا باإلنترنت عبر اتصال بيانات الهاتف المحمول (
ذلك) على هاتفك الذكي.

)A( منفذUSB
)B( كابل توصيلUSB(متوفر تجاريًا) 

للحصول على معلومات حول وظيفة الربط بهاتفك الذكي، راجع تعليمات تشغيل الهاتف الذكي والعقد الذي أبرمته •
مع مزود الهاتف الخلوي.

حسب التعاقد الذي لديك، قد تكون هناك قيود على التوصيل أو قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية كبيرة.
.USB عند االتصال باإلنترنت عبر ربط NETWORKال يضيء مصباح اتصال •

(A) (B)



 سلكية)LAN، شبكة USBتمت إضافة طرق اتصال للبث (ربط – من البرنامج الثابت1.1إصدار 

F-15

بدء االستخدام:
تأكد من عدم اتصال الكاميرا والهاتف الذكي.•

].[اضبط قرص تحديد النمط على1

اضبط القائمة من الكاميرا.2
[البث] ]   []   [ ≤
.]USB[ربط  على [طريقة االتصال]، واضبط [مباشر]، حدد [طريقة البث]في 1
 ووجهة البث.[جودة البث]، حدد [إعداد البث]في 2

)679:  البث بواسطة تشغيل الكاميراكيفية ضبط وجهة البث (•
.2-3 إلى 1اقرأ الخطوات من 

.]ON[ على [وظيفة البث]اضبط 3

 لتوصيل هاتف ذكي مثبت عليه تطبيق Bluetoothيمكنك أيًضا إجراء إعدادات البث باستخدام ≤
 والكاميرا."LUMIX Sync"الهاتف الذكي 

 موقع ويب  ]Others[   ]Live streaming[، حدد "LUMIX Sync"في الشاشة الرئيسية 1
 في ]USB Tethering[، ثم حدد ]Stream with RTMP/RTMPS[لمشاركة الفيديو أو 

]Connection Method[.
.]Privacy settings[ و]Streaming Quality[اضبط 2
.]Set to the camera[اختر 3

 URL، فتحقق من صحة عنوان [تعذر تأكيد أمان عنوان البث. يكمل؟]إذا تم عرض الرسالة ≤
لوجهة البث قبل متابعة عملية االتصال.

] على شاشة التسجيل.يجري عرض [≤
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ل الكاميرا والهاتف الذكي باستخدام كابل توصيل 3 .USBوّصِ

 على الهاتف الذكي.USBعليك بتمكين وظيفة ربط 4
 (ألجهزة ]Personal Hotspot[) أو Android (ألجهزة ]USB Tethering[اختر ≤

iOS.على الهاتف الذكي (

إذا ظهرت رسالة تأكيد على شاشة الهاتف الذكي تطلب اإلذن لتمكين الوصول بواسطة الجهاز المتصل، فامنح •
اإلذن. االتصال لن يكتمل حتى يتم منح اإلذن.

يرجى أيًضا الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بهاتفك الذكي.•

بدء/إنهاء البث.5
اضغط زر الغالق أو زر تسجيل الفيديو.≤

 في ]Start streaming[/]Stop streaming[يمكنك أيًضا إجراء العملية ذاتها عن طريق تحديد •
"LUMIX Sync".

] على شاشة التسجيل.عند بدء البث، يتم عرض [≤
قد تكون هناك حاجة إلى عمليات لبدء البث على موقع مشاركة الفيديو.≤

إنهاء وظيفة البث.6
]OFF[  [وظيفة البث]   [البث]  ]   []   [ ≤

."LUMIX Sync" في ]End streaming[يمكنك أيًضا إجراء العملية ذاتها عن طريق تحديد •
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 IP Streaming سلكية (LANاستخدام وظيفة البث مع اتصاالت شبكة 
) RTP /RTSP((

 USB) عن طريق توصيل مهايئ إيثرنت IP)  RTP /RTSPيمكنك إجراء بث مباشر باستخدام بث 
متوفر تجاريًا بالكاميرا.

)A( منفذUSB
)B( مهايئ إيثرنتUSB(متوفر تجاريًا) 
)C( كابلLAN
)D(ه موّجِ

بدء االستخدام:
 على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.RTP /RTSPقم بتثبيت برنامج البث المتوافق مع •

].[اضبط قرص تحديد النمط على1

 على نفس الشبكة مثل جهاز ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[اضبط 2
الكمبيوتر.

≥ ]   []   [  ]LAN / Wi-Fi[    تهيئة]LAN / Wi-Fi[  
 ]IP (LAN)  [تهيئة   (] إعداد عنوان بروتوكول االنترنتLAN / Wi-Fi[  :F-6(

، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[إذا قمت بتعديل اإلعدادات في •
وتشغيلها مرة أخرى.

(A) (B) (C) (C)(D)
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قم بإعداد إعدادات البث على الكاميرا.3
[البث] ]   []   [ ≤
.]LAN[ على [طريقة االتصال]، واضبط [عبر برنامج كمبيوتر]، حدد [طريقة البث]في 1
.]RTSP[منفذ  و[جودة البث]، حدد [إعداد البث]في 2
.]ON[ على [وظيفة البث]اضبط 3

] على شاشة التسجيل.يجري عرض [•

 LAN المتوفر تجاريًا بالكاميرا، ثم استخدم كابالت USBقم بتوصيل مهايئ إيثرنت 4
لتوصيل الكاميرا والكمبيوتر بجهاز التوجيه.

استخدم برنامج البث لبدء/إنهاء البث.5
 على النحو التالي في برنامج البث الخاص بك:URLقم بتعيين عنوان ≤

stream عنوان)/IP(لهذه الكاميرا  rtsp: // 
)، فقم بتعيين ما يلي:554 من اإلعداد االفتراضي (]RTSP[منفذ إذا تم تغيير ≤

stream منفذ)/RTSP عنوان):(IP(لهذه الكاميرا  rtsp: // 
] على شاشة التسجيل.عند بدء البث، يتم عرض [≤
للحصول على تفاصيل حول طرق التشغيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة ببرنامج البث.≤

 سلكي فقط ببدء LAN باتصال شبكة "LUMIX Tether"، يمكنك توصيل IPأثناء استخدام وظيفة بث •
"LUMIX Tether".ليس عليك تشغيل الكاميرا .

 أثناء البث.)"LUMIX Tether"(ال يتم عرض العرض المباشر على شاشة 
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"LUMIX Tether" السلكي LANدعم اتصال 

USB[(  :F-20(مهايئ إيثرنت Tetherتم إضافة [≤
F-21:   سلكيLAN" مع اتصال LUMIX Tetherاستخدام "≤
F-23:  دعم للتحكم عن بعد في كاميرات متعددة≤

، ثم استخدم برنامج التحكم في الكاميرا LANقم بتوصيل الكاميرا وجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل 
"LUMIX Tether".للتحكم في الكاميرا عن بُعد 

."LUMIX Tether"استخدم أحدث إصدار من •
."LUMIX Tether" للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل "LUMIX Tether"راجع دليل تشغيل •
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)]USB(مهايئ إيثرنت Tether[تم إضافة 
 سلكي.LAN باستخدام اتصال "LUMIX Tether"يتيح ذلك االتصال بـ 

 ]   []   [  ]USB[  حدد ]Tether مهايئ إيثرنت)USB[(
]ON[/]OFF[اإلعدادات: 

.]OFF[في حالة عدم استخدام هذه الوظيفة، اضبط هذا اإلعداد على •
، يتم إمداد الطاقة من بطارية هذه الكاميرا إلى الجهاز المتصل، لذلك سيتم استهالك البطارية ]ON[عند الضبط على 

بشكل أسرع.
 سلكي، ال تتوفر الوظائف التالية:LAN مع اتصال "LUMIX Tether"عند استخدام •

)]Wi-Fi[) ]LAN / Wi-Fi[وظيفة –
[بلوتوث]–
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 سلكيLAN مع اتصال "LUMIX Tether"استخدام 

)A( منفذUSB
)B( مهايئ إيثرنتUSB(متوفر تجاريًا) 
)C( كابلLAN
)D( جهاز كمبيوتر مثبت عليه"LUMIX Tether"

.DHCPقم بتعيين الكاميرا كخادم 1
≥ ]   []   [  ]LAN / Wi-Fi[    تهيئة]LAN / Wi-Fi[  
 ]IP (LAN)  [خادم   ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنتDHCP[ 

، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[إذا قمت بتعديل اإلعدادات في •
وتشغيلها مرة أخرى.

 سلكي.LANاضبط على اتصال ربط 2
≥ ]   []   [  ]USB[   ]Tether مهايئ إيثرنت)USB[(  ]ON[

(A) (B) (C) (D)
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 LAN المتوفر تجاريًا بالكاميرا، ثم استخدم كابل USBقم بتوصيل مهايئ إيثرنت 3
لتوصيل الكاميرا والكمبيوتر.

 للتحكم عن بعد في الكاميرا."LUMIX Tether"استخدم 4
 "LUMIX Tether"(االتصال األولي) اضبط كلمة المرور الستخدامها في االتصال من ≤

 حرفًا)31 و 8بالكاميرا. (بين 
] أعلى يمين شاشة الكاميرا.يتم عرض [≤
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دعم للتحكم عن بعد في كاميرات متعددة
."LUMIX Tether"يمكن التحكم في عدد من الكاميرات عن بعد باستخدام 

)A( مهايئ إيثرنتUSB(متوفر تجاريًا) 
)B( كابلLAN
)C((أو الموزع) جهاز التوجيه
)D( جهاز كمبيوتر مثبت عليه"LUMIX Tether"

DHCP، وتوصيل الكاميرا كعميل LAN في الشبكة المحلية DHCPعلى سبيل المثال: عندما يكون هناك خادم 

 (اإلعداد االفتراضي).DHCPقم بتعيين الكاميرا كعميل 1
≥ ]   []   [  ]LAN / Wi-Fi[    تهيئة]LAN / Wi-Fi[  
 ]IP (LAN)  [عميل   ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنتDHCP[ 

، فمن الممكن أيًضا إجراء االتصال عن طريق تعيين LAN في الشبكة المحلية DHCPإذا لم يكن هناك خادم •
.]DHCP[عميل ، والباقي كـ ]DHCP[خادم كاميرا واحدة كـ 

، فقم بإيقاف تشغيل الكاميرا ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[إذا قمت بتعديل اإلعدادات في •
وتشغيلها مرة أخرى.

(A) (B) (B)(C) (D)
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"  سلكيLAN" مع اتصال LUMIX Tetherاستخدام "قم بإجراء العمليات في "2
.2من الخطوة 

قم بتوصيل الكاميرات وجهاز الكمبيوتر وجهاز التوجيه (الموزع) وفقًا للرسم التخطيطي أعاله.≤
 والتحكم عن بعد في جميع الكاميرات المتصلة كمجموعة، "LUMIX Tether"يمكنك تشغيل ≤

أو تحديد أي كاميرا فردية للتحكم عن بُعد.

عند التسجيل باستخدام العديد من الكاميرات المربوطة، نوصي بتخصيص أسماء أجهزة فريدة لكل كاميرا من •
الكاميرات:

] []   [  ]LAN / Wi-Fi[    تهيئة]LAN / Wi-Fi[  [اسم الجهاز]
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احتياطات عند إدخال بطارية في الكاميرا للشحن

، عند شحن البطارية في الكاميرا، تأكد من أن لمبة USB سلكية أو ربط LANبعد االتصال عبر شبكة 
شحن الكاميرا يضيء باللون األحمر.

 أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا.USBإذا لم تضيء لمبة الشحن، أعد توصيل كابل توصيل 
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[تكوين المشاهدة الحية]تم إضافة 

يتم تسجيل الصور عدة مرات وفقط األجزاء التي تتغير لتصبح جزًءا أكثر سطوعاً من التكوين.
يتم عرض الصور التي تتكون عن طريق التسجيل في وقت التعرض المحدد (سرعة الغالق)، مما يسمح 

بتأكيد الصور أثناء استمرار التسجيل.
يتيح لك ذلك تقليل السطوع الكلي للتسجيل، لذا فهو مناسب لتسجيل مسارات الضوء للنجوم أو األلعاب 

النارية بخلفية مشهد ليلي ساطع.

.]M[اضبط قرص تحديد النمط على1

.[تكوين المشاهدة الحية]ضبط 2
[تكوين المشاهدة الحية] ]   []   [ ≤

استخدام حامل ثالثي القوائم لتقليل اهتزاز الكاميرا ألدنى حد.•
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بدء تسجيل تكوين المشاهدة الحية.3
. أو  ثم اضغط على [بدء]اختر ≤

حدد نمط تكوين الصور، ثم ثبت الكاميرا.4

.ISOاضبط سرعة االلتقاط ودرجة حساسية 5
 لضبط سرعة االلتقاط.أِدر ≤

 ثانية.1/2 ثانية و 60يمكن ضبط سرعة االلتقاط في النطاق بين •

.ISO لضبط حساسية  أو  أو ]، ثم قم بالتدوير ISOاضغط على [≤

 عند تعيين ]1600[ و]100[ (]1600[ و]200[ في النطاق بين ISOيمكن تعيين درجة الحساسية للضوء •
  ]ISO[ممتد   .(

احصل على الصورة الستخدامها لخفض التشويش.6
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

5”5”5”

200200 400400 800800ISO 1616
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ابدأ التسجيل.7
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

، ويتم دمج الصور التي يتم معالجتها بخفض التشويش إطار في 5يتم التسجيل وفقًا لإلعدادات في الخطوة •
المرة الواحدة.

)A(عرض الرسم البياني
)B( سرعة االلتقاطkعدد الصور المدمجة 
)C(الوقت المنقضي

أوقف التسجيل.8
اضغط على زر الغالق إلى آخره.≤

 ساعات كحد أقصى مع تسجيل تكوين مشاهدة حية واحد.3يمكن تسجيل •
 ساعات.)3(ينتهي التسجيل تلقائياً عندما يتجاوز الوقت 

.[تكوين المشاهدة الحية]إنهاء 9
].Qاضغط على [≤

)[تكوين المشاهدة الحية]عناصر اإلعداد (

يبدأ تسجيل تكوين المشاهدة الحية.[بدء]

[تأخير الغالق]
يضبط مدة التأخر بين وقت الضغط على زر الغالق ووقت تحرير الغالق.

] 8 SEC[/] 4 SEC[/] 2 SEC[/] 1 SEC[/]OFF[

LCLCLC

1h40m00s1h40m00s1h40m00s

(A)(B) (C)
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.]ON[ سوف يكون على [خفض تشويش التعرض للضوء]•
عند التسجيل باستخدام الفالش، يتم تشغيل الفالش فقط في اإلطار األول.•
.]1ST[ على [تزامن الفالش]يجري ضبط •
 مرة أخرى.6يتم تجاهل الصورة لخفض التشويش عند القيام بما يلي. القيام بالخطوة •

.ISOتعديل سرعة االلتقاط/درجة حساسية –
تبديل نمط العرض–

عند الضغط على زر الغالق بشكل كامل إلنهاء التسجيل، قد ال يتم دمج الصورة األخيرة.•
.HDMIأثناء تسجيل تكوين المشاهدة الحية، ال يتم إخراج الصوت إلى جهاز خارجي متصل بواسطة •
 ال تعمل.[نمط توفير الطاقة]وظيفة •
 غير متاح عند استخدام الوظائف التالية:[تكوين المشاهدة الحية]يكون •

–.]ELEC[/]ELEC.+NR[) [نوع الغالق](
[إعدادات الفلتر]–
[وضع بدون صوت]–
[تعّرض متعدد للضوء]–

، ال تتوفر الوظائف التالية:[تكوين المشاهدة الحية]عند استخدام •
تسجيل اللقطات المتالحقة–
]6K/4K[صورة –
[التركيز المتأخر]–
[التصوير البطيء]–
[إيقاف حركة الرسوم المتحركة]–
)[المؤقت الذاتي]] ([–
)AF] (نمط [–
 (صورة)]ISO[حساسية –
[نطاق ديناميكي ذكي]–
[مؤثر الفلتر]–
[التعرض للضوء]–
[وضع بدون صوت]–
[نوع الغالق]–
[تأخير الغالق]–
[تعّرض متعدد للضوء]–
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[التحكم في حلقة التركيز البؤري]تم إضافة زاوية الدوران إلى 

، من الممكن اآلن ضبط زاوية الدوران ]LINEAR[ على [التحكم في حلقة التركيز البؤري]عند ضبط 
 درجة كحد أقصى.1080لحلقة التركيز على 

]SET[ حدد  [التحكم في حلقة التركيز البؤري]  ]   []   [ 
)[الحد األقصى]، ]°1080[ إلى ]NON-LINEAR[/]LINEAR[/]SET[) ]90°[اإلعدادات: 
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القوائم المضافة

معلومات المواصفات للقوائم التي تمت إضافتها بواسطة تحديث البرنامج الثابت.

قائمة اإلعدادات االفتراضية/حفظ مخصص/اإلعدادات المتاحة للنسخ
، الوظيفة للعودة إلى اإلعدادات االفتراضية[إعادة ضبط]: استخدام 
، الوظيفة لحفظ تفاصيل اإلعدادات في النمط المخصص[الحفظ في نمط مخّصص]: استخدام 
، الوظيفة لنسخ تفاصيل اإلعدادات[حفظ/إعادة إعدادات الكاميرا]: استخدام 

.]RTSP[منفذ  و [جودة البث]تم حفظ إعدادات 1*
.]LAN / Wi-Fi[تهيئة  في ] إعداد عنوان بروتوكول االنترنت  IP (LAN)[تم حفظ إعداد 2*

. إعداد عنوان بروتوكول االنترنت]IP[ثابت  الذي تم تعيينه في IPومع ذلك، ال يتم حفظ عنوان 

اإلعداد االفتراضيالقائمة

[أخرى (صورة)]: [صورة]

[تكوين المشاهدة الحية]
—[بدء]

]OFF[[تأخير الغالق]

[العدسة / غير ذلك]: [مخصص]

[التحكم في حلقة التركيز 
]SET[]300°[البؤري]

[إدخال/إخراج]: [إعداد]

[البث]

]OFF[[وظيفة البث]

[مباشر][طريقة البث]

]Wi-Fi[[طريقة االتصال]

1 *—[إعداد البث]

]LAN / Wi-Fi[ تهيئة]LAN / Wi-Fi[—* 2

]USB[]Tether مهايئ إيثرنت)USB[(]OFF[


