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جدول املحتويات

البحث عن معلومات بالوظيفة.
البحث عن معلومات بعملية التشغيل.

البحث عن معلومات بكلمة رئيسية.

العالمات والرموز املستخدمة يف هذا الكتيب اليدوي

بحث عملية التشغيل

البحث عن معلومات يف قوائم عنارص اإلعدادات.

بحث عن التهيئات
الفهرس

تتم اإلشارة إىل اإلعداد األسايس بواسطة

.

لإلشارة إىل التنبيهات والقيود التي تتعلق بعملية التشغيل
الصحيحة للكامريا.

 zلإلشارة إىل املعلومات التي يستفاد من معرفتها.
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مالحظات حول استخدام الكامريا
بشأن اللغة املعروضة

لوحة العرض تعرض اللغة االنجليزية فقط.
اللغات االخرى غري متاحة.

ˎ ˎهذه الكامريا تدعم صيغة " "MP4 formatكصيغة ملف فيلم.
لكن ،ال نضمن أن جميع االجهزة املتوافقة مع صيغة MP4
قادرة عىل عرض الصور املسجلة بواسطة هذه الكامريا.
ˎ ˎتتوافق الكامريا مع املعيار العاملي DCF (Design rule
) for Camera File systemالذي وضعه JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
).Industries Association

تحذير حول حقوق النرش

قد تكون الربامج التلفزيونية واألفالم وأرشطة الفيديو واملواد
األخرى محمية بحقوق النرش .قد يكون التسجيل غري املرصح به
لهذه املواد مخال ًفا لرشوط قوانني حقوق النرش.

بحث عملية التشغيل

حول الحامية من السخونة الزائدة

حول توافق بيانات الصور

بحث عن التهيئات

حول درجة حرارة الكامريا

قد تسخن الكامريا بسبب االستخدام املتواصل ،ولكن ال يعد هذا
عط ًال.

ˎ ˎقد يتسبب تعريض لوحة العرض أو العدسة ألشعة الشمس
املبارشة لفرتات طويلة يف حدوث أعطال .كن حذراً عند وضع
الكامريا بالقرب من إحدى النوافذ أو بالخارج.
ˎ ˎال تضغط عىل لوحة العرض .قد يؤدي ذلك إىل أعطال.

ال يتم دفع تعويض مقابل تلف محتوى أو فشل تسجيل

ال تقوم رشكة  Sonyبالتعويض مقابل الفشل يف التسجيل أو
فقدان أي محتوى مسجل أو تلفه بسبب تعطل الكامريا أو وسائط
التسجيل أو ما إىل ذلك.

االشكال التوضيحية والصور املستخدمة يف هذا الكتيب
اليدوي

الفهرس

ˎ ˎقبل بدء التسجيل ،قم بإجراء تسجيل تجريبي للتأكد من عمل
الكامريا بالشكل الصحيح.
ˎ ˎلعرض الصور ،صل الكامريا إىل جهاز آخر بواسطة كبل HDMI
صغري (يباع بشكل منفصل).
ˎ ˎالكامريا ليست مقاومة لألتربة وال لقطرات املاء وال للامء .اقرأ
«احتياطات» (صفحة  )65قبل تشغيل الكامريا.
ˎ ˎتجنب تعريض الكامريا للامء .فقد يحدث عطل بالكامريا إذا
دخل املاء إليها .ويف بعض الحاالت ،ال ميكن إصالح الكامريا.
ˎ ˎال توجه الكامريا نحو الشمس أو نحو ضوء ساطع آخر .قد يؤدي
ذلك إىل أعطال.
ˎ ˎال تستخدم الكامريا بالقرب من مكان تصدر عنه موجات
السلكية قوية أو ينبعث منه إشعاع .وإال ،فقد ال تقوم الكامريا
بتسجيل الصور أو عرضها بالشكل الصحيح.
ˎ ˎقد يتسبب استخدام الكامريا يف األماكن الرملية أو ا ُملرتبة إىل
حدوث أعطال بها.
ˎ ˎإذا حدث تكاثف للرطوبة ،قم بإزالتها قبل استخدام الكامريا
(صفحة .)65
ˎ ˎال تقم بهز الكامريا أو صدمها .حيث قد يسبب ذلك عط ًال ورمبا
ال تستطيع تسجيل الصور .باإلضافة إىل ذلك ،قد تصبح وسائط
التسجيل غري قابلة لالستخدام أو قد تتلف بيانات الصور.
ˎ ˎعند توصيل الكامريا بجهاز آخر باستخدام كبل ،تأكد من إدخال
قابس املوصل بالطريقة الصحيحة .سيؤدي الضغط عىل القابس
إلدخاله يف طرف التوصيل عنو ًة إىل تلف طرف التوصيل وقد
يؤدي إىل تعطل الكامريا.
ˎ ˎال يتم ضامن عرض األفالم بخالف تلك التي تم تصويرها أو
تحريرها أو تكوينها عىل هذه الكامريا.
ˎ ˎعند التحويل بني  ،NTSC/PALتتغري قيم اإلعداد التي ميكن
اختيارها يف وضع التسجيل وفقا لذلك .يتم عرض قيم اإلعدادات
لكل من [ ]NTSCو [ ]PALيف هذا الدليل.

مالحظات حول لوحة العرض والعدسة

جدول املحتويات

مالحظات حول التسجيل/العرض والتوصيل

مالحظات حول البطارية

ˎ ˎاشحن البطارية قبل االستخدام للمرة األوىل.
ˎ ˎميكنك شحن البطارية حتى إذا مل تكن فارغة الشحن متا ًما.
باإلضافة إىل ذلك ،إذا مل تكن البطارية مشحونة متا ًما ،ميكنك
استخدام السعة املشحونة جزئ ًيا للبطارية كام هي.
ˎ ˎملزيد من التفاصيل حول البطارية القابلة لالستخدام ،انظر
صفحة .63

ˎ ˎتعد الصور املستخدمة كأمثلة يف هذا الكتيب اليدوي صو ًرا
منسوخة ،وليست صو ًرا فعلية تم التقاطها باستخدام الكامريا.
ˎ ˎيف هذا الكتيب اليدوي ،يشار إىل ""Memory Stick Micro
وبطاقة الذاكرة  microSDباملصطلح «بطاقة الذاكرة».
ˎ ˎالتصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

وف ًقا لدرجة حرارة البطارية والكامريا ،قد ال تتمكن من تسجيل
األفالم أو قد يتم إيقاف التشغيل تلقائ ًيا وذلك لحامية الكامريا.
سيتم عرض رسالة عىل لوحة العرض قبل إيقاف التشغيل أو لن
تستطيع تسجيل األفالم بعد ذلك.
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مالحظات حول عرض األفالم عىل األجهزة األخرى

ˎ ˎالكامريا متوافقة مع ملف MPEG-4 AVC/H.264 Main
 Profileلتسجيل جودة الصورة ( HDفائقة الوضوح) .ولذلك،
ال ميكنك عرض الصور التي تم تسجيلها بجودة الصورة HD
(فائقة الوضوح) عىل الكامريا باستخدام األجهزة غري املتوافقة
مع .MPEG-4 AVC/H.264
ˎ ˎرمبا ال يتم عرض األفالم املسجلة باستخدام هذه الكامريا بشكل
طبيعي عىل االجهزة االخرى غري هذه الكامريا .كذلك ،قد ال يتم
عرض األفالم املسجلة بواسطة اجهزة اخرى عىل هذه الكامريا
بشكل صحيح.

يجب تأمني الحامية عند استخدام وظيفة الشبكة املحلية
الالسلكية .ال تقدم سوين  Sonyضامنات عىل االطالق وال تتحمل
أي مسؤولية عن أي ارضار فيام يتعلق بنقص الحامية أو استخدام
وظيفة الشبكة املحلية الالسلكية.

بحث عن التهيئات

بشأن الحامية بخصوص استخدام منتجات الشبكة املحلية
الالسلكية

بحث عملية التشغيل

الشبكة الالسلكية املحلية و/أو مزود الخدمة.

ˎ ˎال تقدم سوين  Sonyضامنات عىل االطالق فيام يتعلق بخدمة
الشبكة .ال تتحمل سوين  Sonyعىل اإلطالق أية مسؤولية عن
األرضار التي قد تنجم عن استخدام خدمة الشبكة حتى يف حالة
تقديم شكوى من طرف ثالث.
ˎ ˎنحن ال نتحمل أي نوع من املسؤولية ألي رضر يحدث بسبب
الوصول غري املرخص له للوجهات املحملة يف الكامريا أو
االستخدام غري املرخص لها مام ينتج عنه ضياعا أو رسقة.

جدول املحتويات

بشأن وظيفة الشبكة الالسلكية

ˎ ˎتم التأكد من توافقية وظيفة الشبكة الالسلكية املدمجة يف هذه
الكامريا مع مواصفات  Wi-Fiالتي وضعها حلف  Wi-Fiالذي
يسمى (.)WFA
ˎ ˎوفقاً للمنطقة ،رمبا ال يتوفر الوصول إىل الشبكة الالسلكية
املحلية أو قد يتطلب اجور اشرتاك أو رمبا يتم حجب االتصاالت
أو قد تعاين من انقطاع عىل فرتات .للتفاصيل ،تأكد من مدير

عدسة Zeiss

الفهرس

الكامريا مجهزة بعدسة  Zeissلها القدرة عىل إنتاج صور حادة
املالمح بتباين رائع .أنتجت عدسة الكامريا يف ظل نظام ضامن
الجودة املعتمدة من قبل  Carl Zeissوفقا ملعايري الجودة من
 Carl Zeissيف أملانيا.
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كيفية االستمتاع بالكامريا
استمتع اكرث باستخدام الكامليات
وحدة تثبيت وعلبة مقاومة للامء
جدول املحتويات
بحث عملية التشغيل

حزام معصم وعلبة مقاومة للامء

بحث عن التهيئات

مقبض يدوي لشاشة LCD
الفهرس
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جدول املحتويات
مالحظات حول استخدام الكامريا

بحث عن التهيئات
الفهرس

التحقق من العنارص يف الصندوق13...............................................................
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بحث عملية التشغيل

بدء التشغيل

جدول املحتويات

كيفية استخدام هذا الكتيب اليدوي2.............................................................
مالحظات حول استخدام الكامريا 3.................................................................
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التصوير
العرض

التصوير39....................................................................................................

عرض الصور عىل التلفزيون 41.......................................................................

الوظائف املفيدة املتوفرة عند توصيل الكامريا بالكمبيوتر51............................
إعداد الكمبيوتر52........................................................................................
بدء تشغيل برنامج "54..........................................."PlayMemories Home

استكشاف األخطاء وإصالحها55.....................................................................
الرسائل واملؤرشات التحذيرية 59....................................................................

الفهرس

استكشاف األخطاء وإصالحها

بحث عن التهيئات

الكمبيوتر

بحث عملية التشغيل

التحضري للتوصيل بالهاتف الذيك 43................................................................
التوصيل بالهاتف الذيك44..............................................................................
التوصيل بجهاز تحكم 47........................................................... Live-View
وظيفة التحكم عن بعد (49.............................................................. )Wi-Fi
نسخ 50........................................................................................................

جدول املحتويات

الشبكة الالسلكية ()Wi-Fi
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أخرى

الفهرس 70....................................................................................................

جدول املحتويات

الفهرس

املدة التي ميكن تسجيلها61...........................................................................
مجموعة البطارية63.....................................................................................
استخدام الكامريا يف الخارج64........................................................................
احتياطات65.................................................................................................
املواصفات67................................................................................................

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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بحث عملية التشغيل

حذف الصور

ميكنك حذف ملفات الصور من كمبيوتر موصول بالكامريا.

تغيري التاريخ والوقت واملنطقة

إعداد التاريخ والوقت 27. .......................................................

التجهيز األويل للتهيئات

اعادة ضبط التهيئات 31. ........................................................

عرض عىل التلفزيون

عرض الصور عىل التلفزيون 41. ................................................

التشغيل باستخدام الهاتف الذيك أو وظيفة التحكم عن بعد (49. .........................................)Wi-Fi

الجهاز اللوحي
الذيك

التشغيل باستخدام جهاز تحكم
Live-View

التوصيل بجهاز تحكم 47. ....................................... Live-View

تحميل الصور عىل خدمة الشبكة

التوصيل بالهاتف الذيك 44. ......................................................

بحث عن التهيئات

نسخ الصور من الكامريا إىل الهاتف نسخ 50. ............................................................................

جدول املحتويات

تغيري حجم ملف الفيلم

وضع التسجيل 19. ................................................................

بحث عملية التشغيل

تسجيل األفالم والصور

التصوير 39. ........................................................................

الفهرس
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بحث عن التهيئات
بنود التهيئة
البنود

العرض

التهيئة املبدئية

جدول املحتويات

)HQ (1920×1080/30P
VIDEO
وضع التسجيل
ON
STEDY
SteadyShot
OFF
FLIP
القلب
مشهد
NORML
SCENE
5sec
LAPSE
تسجيل صور بفواصل زمنية
ON
Wi-Fi
وظيفة التحكم عن بعد ()Wi-Fi
—
SHARE
نسخ*
وضع الطائرة
OFF
PLANE
60sec
A.OFF
قطع الطاقة التلقايئ
صوت تنبيه بيب
ON
BEEP
2014/1/1 00:00 GMT+0
DATE
إعداد التاريخ والوقت
OFF
DST
إعداد التوقيت الصيفي
ON
USBPw
إمداد الطاقة عرب منفذ USB
تحويل NTSC/PAL
NTSC
V.SYS
—
RESET
اعادة ضبط التهيئات
صياغة
—
FORMT
* ميكنك تغيري الوضع بتشغيل الهاتف الذيك عند ضبط الكامريا عىل وظيفة التحكم عن بعد (.)Wi-Fi

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات

مالحظات

ˎ ˎلوحة العرض تعرض اللغة االنجليزية فقط .اللغات االخرى غري متاحة.

كيفية ضبط البنود

* يستخدم كل من الزرين  NEXTو  PREVلتغيري القامئة .يف هذا الدليل ،تم
استخدام الزر  NEXTللرشح عموماً .عند استخدام الزر  PREVفقط ،سيشار
إليه بالزر .PREV

الفهرس

ميكن ضبط البنود باستخدام االزرار الثالثة التالية عىل الكامريا.
 :*NEXTيؤدي لالنتقال إىل القامئة التالية
 :*PREVيؤدي لالنتقال إىل القامئة السابقة
 :ENTERيؤدي إىل تنفيذ القامئة

الزر PREV
الزر NEXT

الزر /REC
الزر ENTER

10AR
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 1اضغط الزر  NEXTأو  PREVلتشغيل الطاقة.

لقطع الطاقة ،اخرت [ ]PwOFFواضغط الزر .ENTER

 2اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTلعرض بند التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER
للرجوع إىل القامئة [ ،]SETUPاخرت [ ]BACKواضغط الزر .ENTER

جدول املحتويات
بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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تعريف األجزاء

2

*

3

الفهرس

*
*

4

جدول املحتويات

*

بحث عملية التشغيل

1

يستعمل لتجنب أي عملية تشغيل عرضية .قم بالتزليق باتجاه
 لقفل الزر  .RECقم بالتزليق باالتجاه املعاكس للتحرير.
عند توصيل ميكرفون خارجي (يباع بشكل منفصل) ،ال ميكن
تسجيل الصوت من خالل امليكرفون الداخيل.
يستخدم لتوصيل الكامليات.
يدعم األجهزة املتوافقة مع  USBالصغري.

بحث عن التهيئات

 مصباح /RECالوصول
 زر ( RECفيلم/صورة)
ˎ
زر ( ENTERتنفيذ القامئة)
1
 املفتاح * REC HOLD
 لوحة العرض
 السامعة
 الزر PREV
 الزر NEXT
 ميكرفونات
 العدسة
 غطاء املوصل
2
 مقبس *)Mic( 
3
 موصل متديد*
 مصباح ( CHGالشحن)
 املقبس HDMI OUT
4
 موصل  USBصغري/متعدد االغراض*
 غطاء بطارية/بطاقة ذاكرة
 فتحة إدخال بطاقة الذاكرة
 ذراع إخراج البطارية
 فتحة إدخال البطارية
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التحقق من العنارص يف الصندوق
تأكد من وجود العنارص التالية يف الصندوق.
الرقم بني االقواس يشري إىل كمية العنارص يف الصندوق.
 كامريا ()1
 كبل  USBصغري ()1



علبة مقاومة للامء ()1( )SPK-AS2

قاعدة الصقة مقوسة ()1



الفهرس



كتيب يدوي (هذا الدليل)
يوجد يف الذاكرة الداخلية لهذه الكامريا.
طقم وثائق مطبوعة

بحث عن التهيئات

قاعدة الصقة مسطحة ()1

بحث عملية التشغيل



قاعدة التثبيت الالصقة ()VCT-AM1
مشبك التثبيت ()1

جدول املحتويات



بطارية قابلة إلعادة الشحن ()1( )NP-BX1
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ادخال البطارية

 1اسحب غطاء البطارية/بطاقة الذاكرة باتجاه السهم ،ثم افتح
الغطاء.
 2أدخل البطارية.

جدول املحتويات

تأكد من أن اتجاه البطارية صحيح ثم أدخلها بدفعها تجاه ذراع إخراج
البطارية إىل أن تثبت يف مكانها.

 3اغلق الغطاء.

اخرت [ ]A.OFFمن الشاشة [ ،]SETUPثم اضبط وظيفة قطع الطاقة التلقايئ .التهيئة املبدئية [ .]60secقم بتغيري التهيئة
عند الرضورة.
للتفاصيل ،راجع «قطع الطاقة التلقايئ» (صفحة .)25

بحث عملية التشغيل

 zلضبط وظيفة قطع الطاقة التلقايئ

بحث عن التهيئات
الفهرس
14AR
يتبع 

شحن مجموعة البطارية
 1اطفئ الكامريا.

الشحن غري ممكن اثناء تشغيل الكامريا.

 2صل الكامريا إىل كمبيوتر يف وضع التشغيل بواسطة كبل USB
الصغري (مرفق).
ييضء مصباح ( CHGالشحن).

مصباح CHG
(الشحن)

قم بإدخاله إىل أن يستقر
بشكل كامل

يكتمل الشحن عندما ينطفئ مصباح ( CHGالشحن) (شحن كامل) (صفحة .)63

مالحظات

بحث عن التهيئات

ˎ ˎميكن استخدام البطارية من النوع  Xفقط مع هذه الكامريا.
ˎ ˎاطفئ الكامريا اثناء شحن البطارية.
ˎ ˎال تسلط قوة عىل الكامريا عند توصيل الكامريا إىل الكمبيوتر .قد يؤدي ذلك إىل تلف الكامريا أو الكمبيوتر.
ˎ ˎعند توصيل الكامريا إىل كمبيوتر محمول غري موصول مبصدر التيار املرتدد ،قد ُتستهلك شحنة بطارية الكمبيوتر املحمول برسعة .ال ترتك
الكامريا موصولة بالكمبيوتر ملدة طويلة.
ˎ ˎشحن البطارية أو التوصيل بأجهزة كمبيوتر مجمعة حسب الطلب أو مجمعة باليد غري مضمون .وفقاً لنوع جهاز  USBاملستعمل ،قد ال
يتم الشحن بشكل مناسب.
ˎ ˎالتشغيل بواسطة جميع اجهزة الكمبيوتر غري مضمون.
ˎ ˎإذا كنت ال تنوي استخدام الكامريا ملدة طويلة ،اشحن الكامريا مرة كل  6إىل  12شهر للحفاظ عىل اداء البطارية.

بحث عملية التشغيل

 3عند انتهاء الشحن ،افصل توصيل  USBبني الكامريا والكمبيوتر (صفحة .)53

جدول املحتويات

كبل  USBصغري
(مرفق)

 zكيفية الشحن من مأخذ تيار جداري
الفهرس

ميكن شحن مجموعة البطارية من مأخذ التيار الجداري باستخدام شاحن  USBطراز ( AC-UD20يباع بشكل منفصل).
للتوصيل بالشاحن ،استعمل كبل  USBالصغري (مرفق).

15AR
يتبع 

 zكم يستغرق شحن الكامريا؟
مدة الشحن

 zالتأكد من شحنة البطارية املتبقية
يظهر مؤرش املتبقي من البطارية يف الجزء العلوي االمين من لوحة العرض.

جدول املحتويات

بواسطة الكمبيوتر
البطارية
بواسطة محول ( *AC-UD20يباع بشكل منفصل)
 175دقيقة تقریباً
 245دقيقة تقریباً
( NP-BX1مرفقة)
ˎ ˎاملدة املطلوبة لشحن بطارية فارغة بشكل كامل يف درجة حرارة  25درجة مئوية .رمبا يستغرق الشحن وقتاً اطول يف ظروف أو احوال
معينة.
* ميكن تنفيذ شحن رسيع باستخدام شاحن  USBطراز ( AC-UD20يباع بشكل منفصل) .للتوصيل إىل الشاحن ،استخدم كبل USB
الصغري (مرفق).

منخفض

عايل

ˎ ˎقد يكون مؤرش الشحن املتبقي املعروض غري صحيح تحت ظروف معينة.
ˎ ˎيستغرق ظهور مؤرش الشحن املتبقي الصحيح حوايل دقيقة واحدة.

بحث عملية التشغيل

N

بحث عن التهيئات
الفهرس
16AR

ادخال بطاقة الذاكرة

 1اسحب غطاء البطارية/بطاقة الذاكرة باتجاه السهم ،ثم افتح
الغطاء.
 2قم بإدخال بطاقة الذاكرة إىل أن تستقر يف مكانها.
ˎ ˎعندما يظهر [ ]WAITعىل لوحة العرض ،انتظر إىل أن يختفي االخطار.
ˎ ˎأدخل بطاقة ذاكرة بشكل مستقيم وباالتجاه الصحيح؛ وإال لن تتعرف
عليها الكامريا.

"Memory Stick
)"Micro (Mark2

بطاقة microSD

بحث عملية التشغيل

 جانب املوصل

 الجانب املطبوع

جدول املحتويات

بطاقة  :microSDادخلها باتجاه .
") :"Memory Stick Micro (M2ادخلها باتجاه .

 3اغلق الغطاء.

بحث عن التهيئات

 zالخراج بطاقة الذاكرة
افتح الغطاء ،ثم اضغط بطاقة الذاكرة مرة واحدة بخفة.

انواع بطاقات الذاكرة
")"Memory Stick Micro (Mark2
بطاقة الذاكرة microSD
بطاقة الذاكرة microSDHC
بطاقة الذاكرة microSDXC

فئة رسعة بطاقة الذاكرة SD
—
الفئة  4أو أرسع

الفهرس

 zما انواع بطاقات الذاكرة التي ميكن استخدامها مع هذه الكامريا؟
العبارة يف هذا الكتاب
""Memory Stick Micro
بطاقة microSD

ˎ ˎالتشغيل مع جميع بطاقات الذاكرة غري مضمون.

17AR
يتبع 

مالحظات

جدول املحتويات

ˎ ˎمن اجل استقرار اداء بطاقة الذاكرة ،نويص بصياغة بطاقة الذاكرة عند استخدامها مع الكامريا الول مرة (صفحة .)32
ستؤدي الصياغة إىل حذف جميع البيانات املخزنة يف بطاقة الذاكرة ،وال ميكن استعادتها.
ˎ ˎاحفظ البيانات املهمة يف بطاقة الذاكرة عىل وسط آخر مثل الكمبيوتر ،قبل صياغة بطاقة الذاكرة.
ˎ ˎإذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة يف الفتحة باالتجاه الخاطئ بقوة ،قد تتعرض بطاقة الذاكرة أو فتحة بطاقة الذاكرة أو بيانات الصور
للتلف.
ˎ ˎال تقم بإدخال أي يشء غري بطاقة الذاكرة ذات الحجم املتوافق يف فتحة بطاقة الذاكرة.
وإال قد يحدث خلل.
ˎ ˎعند ادخال أو اخراج بطاقة الذاكرة ،احرص لتفادي اندفاع بطاقة الذاكرة للخارج بقوة وسقوطها.
ˎ ˎدرجة حرارة التشغيل املضمونة لهذه الكامريا ترتاوح بني  −10درجة مئوية و  40درجة مئوية .لكن ،وفقاً النواع بطاقات الذاكرة ،تختلف
درجة حرارة التشغيل املضمونة.
للتفاصيل ،راجع أيضاً تعليامت التشغيل املرفقة مع بطاقة الذاكرة.
ˎ ˎال ميكن نقل الصور املسجلة يف بطاقة الذاكرة  microSDXCأو تشغيلها عىل كمبيوتر أو جهاز  AVغري متوافق مع ( *exFATعرب توصيل
 .)USBقبل التوصيل ،تأكد من أن الجهاز متوافق مع  .exFATإذا كانت الكامريا موصولة بجهاز غري متوافق مع  ،exFATقد تظهر نافذة
توجيه لصياغة بطاقة الذاكرة .يف هذه الحالة ال تقم بصياغة بطاقة الذاكرة وإال فقد تضيع كل بياناته.
*  exFATهو نظام امللف املستخدم بواسطة بطاقات الذاكرة .microSDXC

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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وضع التسجيل

عرض
التهيئة



ميكن ضبط دقة الصورة ومعدل االطار لتسجيل األفالم.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اثناء عرض [( ]VIDEOوضع التسجيل) ،اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار وضع التسجيل ،ثم اضغط الزر .ENTER

دقة عالية

1280×720

30p/25p

صورة متحركة ببطء مسجلة مبعدل اطار ×2

1280×720

60p

صورة متحركة ببطء شديد مسجلة مبعدل اطار ×4

1280×720

120p

دقة قياسية

640×480

30p/25p

30p/25p

30p

30p/25p

بحث عملية التشغيل

أعىل دقة

1920×1080

30p/25p

بحث عن التهيئات

أعىل دقة/صورة ناعمة مسجلة مبعدل اطار ×2

1920×1080

60p/50p

60p/50p

جدول املحتويات

العرض

الصورة املسجلة

الدقة

معدل اطار
التصوير

معدل اطار
العرض

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]VIDEO

الفهرس

مالحظات

ˎ ˎمدة تسجيل فيلم بشكل مستمر هي  13ساعة تقريباً.
يف الوضع [ ،]SLOWتكون  6.5ساعة تقريباً.
يف الوضع [ ،]SSLOWتكون  3ساعات تقريباً.
ˎ ˎإذا اخرتت [ ،]SSLOWلن يتم تفعيل وظيفة  SteadyShotحتى إذا تم ضبط  SteadyShotإىل [.]ON
ˎ ˎال يتم تسجيل الصوت اثناء التسجيل يف الظروف التالية:
– –عند ضبط [ )720 120P( ]SSLOWأو [.)720 60P( ]SLOW
ˎ ˎعند ضبط وضع التسجيل إىل [ ،]VGAتصبح زاوية الرؤية اضيق مقارنة مع اوضاع التسجيل االخرى.
ˎ ˎيعتمد معدل اإلطار عىل التهيئة ( NTSC/PALصفحة .)30
ˎ ˎإذا تم تحويل التهيئة  NTSC/PALإىل [ ،]PALلن يتم عرض معدل اإلطار.

19AR

SteadyShot

عرض
التهيئة



ميكن تفعيل وظيفة تقليل اهتزاز الكامريا عند التصوير.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،)SteadyShot( ]STEDYثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

ال يتم استخدام ( .SteadyShotزاوية الرؤية)170° :

مالحظات

بحث عن التهيئات

ˎ ˎتبلغ زاوية الرؤية  120°يف التهيئة املبدئية .الختيار زاوية رؤية أعرض ،اضبط [ ]STEDYعىل [.]OFF
ˎ ˎتصبح وظيفة  SteadyShotغري فعالة عند ضبط وضع التسجيل عىل [.]SSLOW
ˎ ˎال تتوفر وظيفة  SteadyShotعند ضبط الكامريا عىل وضع الصور.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]STEDY

جدول املحتويات

سيتم استخدام ( .SteadyShotزاوية الرؤية)120° :

الفهرس
20AR

القلب

عرض
التهيئة



ميكنك تسجيل الصورة رأسا عىل عقب .هذه الوظيفة مفيدة عندما تكون الكامريا مثبتة رأسا عىل عقب.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]FLIPالقلب) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

ال يقلب الصورة.

 zحول وظيفة القلب

بحث عن التهيئات

عند ضبط القلب عىل [ ،]ONيتم عرض [ ]FLIPعىل معلومات اإلعداد عند تغيري وضع التصوير.
عند استخدام الكامريا يف الوضع العادي ،يتم تسجيل الصور رأسا عىل عقب.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]FLIP

جدول املحتويات

يقلب الصورة عموديا ويستبدل قنوات الصوت اليرسى واليمنى.

الفهرس
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املشهد

عرض
التهيئة



ميكنك اختيار جودة صورة مناسبة وفقا ملشهد التصوير.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]SCENEمشهد) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

التقاط صور بجودة مناسبة للتصوير تحت املاء.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]SCENE

جدول املحتويات

التقاط صور بجودة قياسية.

بحث عن التهيئات
الفهرس
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تسجيل صور بفواصل زمنية

عرض
التهيئة



ميكنك ضبط مدة الفاصل لتسجيل صور بفواصل زمنية.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]LAPSEفاصل) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

يستمر بتسجيل صور بفواصل زمنية مقدارها  10ثوان.

يستمر بتسجيل صور بفواصل زمنية مقدارها  60ثانية.

مالحظات

ˎ ˎيتم تسجيل اول صورة بعد بدء التسجيل مبارشة ،بدون االنتظار النتهاء الفاصل الزمني املضبوط .من الصورة الثانية ،يتم تسجيل الصور
بالفواصل الزمنية املضبوطة.
ˎ ˎإذا كان من غري املمكن تسجيل صور بالفواصل الزمنية املضبوطة ،سيتم تأخري التسجيل.
ˎ ˎالحد االقىص مللفات الصورة التي ميكن تسجيلها هو  40,000ملف اجامالً ،مبا يف ذلك ملفات الفيلم (.)MP4

بحث عن التهيئات

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]LAPSE

بحث عملية التشغيل

يستمر بتسجيل صور بفواصل زمنية مقدارها  30ثانية.

جدول املحتويات

يستمر بتسجيل صور بفواصل زمنية مقدارها  5ثوان.

الفهرس
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وضع الطائرة

عرض
التهيئة



عندما توجد يف طائرة أو مكان مقيد آخر ،ميكنك ضبط الكامريا إلبطال كل الوظائف املتعلقة بالتطبيقات الالسلكية مثل .Wi-Fi
إذا ضبطت وضع الطائرة عىل [ ،]ONسيتم عرض عالمة الطائرة عىل لوحة العرض.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]PLANEوضع الطائرة) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

اخرت هذا لالستعامل العادي.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]PLANE

جدول املحتويات

اخرت هذا عندما تكون عىل منت الطائرة.

بحث عن التهيئات
الفهرس
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قطع الطاقة التلقايئ

عرض
التهيئة



ميكن تغيري تهيئة وظيفة قطع الطاقة التلقايئ.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]A.OFFقطع الطاقة التلقايئ) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

يؤدي إىل اطفاء الكامريا بعد  60ثانية تقريباً.

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]A.OFF

الفهرس

ˎ ˎهذه الوظيفة غري متاحة يف الحاالت التالية.
– –تسجيل البيانات يف الوسط
– –وضع التسجيل لتسجيل أفالم ،أو تسجيل صور بفواصل زمنية
– –اثناء عرض فيلم ،أو عرض الرشائح
– –جاري توصيل  Wi-Fiأو توصيل وظيفة التحكم عن بعد ( )Wi-Fiأو تحميل صورة عىل الهاتف الذيك
– –اثناء توصيل HDMI
– –اثناء امداد الطاقة من جهاز  USBموصول
– –توصيل جهاز تخزين
ˎ ˎيف الحاالت التالية ،حتى عند اختيار [ ]10secأو [ ]60secيف الوظيفة قطع الطاقة التلقايئ ،سيتم متديد الوقت املنقيض قبل إطفاء الطاقة.
– –اثناء ضبط تهيئات []SETUP
– –اثناء عرض صور
– –عند ضبط [ ]Wi-Fiإىل [ ]ONوظهور ايقونة .Wi-Fi

بحث عن التهيئات

مالحظات

بحث عملية التشغيل

ال يتم اطفاء الكامريا تلقائياً.

جدول املحتويات

يؤدي إىل اطفاء الكامريا بعد  10ثوان تقريباً.
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صوت تنبيه بيب

عرض
التهيئة



ميكنك ضبط اإلخطار املسموع للعمليات عىل .ON/OFF
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]BEEPصوت تنبيه بيب) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

كل أصوات التشغيل مبطلة.

بحث عملية التشغيل

يتم إصدار أصوات التشغيل للعمليات التالية فقط.
ˎ ˎتشغيل الطاقة
ˎ ˎبدء التسجيل
ˎ ˎإيقاف التسجيل
ˎ ˎضغط الغالق
ˎ ˎاختيار عملية مبطلة أو حدوث خطأ

جدول املحتويات

كل أصوات التشغيل مفعلة.

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]BEEP

بحث عن التهيئات
الفهرس
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إعداد التاريخ والوقت

عرض
التهيئة



ميكن ضبط السنة/الشهر/اليوم واملنطقة.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]DATEالتاريخ والوقت) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التاريخ والوقت واملنطقة املرغوبة ،ثم اضغط الزر  ENTERللتأكيد.
العرض

التهيئة املبدئية

01

يضبط اليوم.

00

يضبط الساعة.

00

يضبط الدقيقة.

GMT+0

يضبط املنطقة التي تستخدم فيها هذه الكامريا( .املناطق مقسمة حسب فرق
الوقت عن توقيت غرينيتش (.))GMT

ميكن ضبط الساعة إىل التوقيت املحيل للبلد الذي تزوره باختيار املنطقة.
املناطق مقسمة حسب فرق الوقت عن توقيت غرينيتش ( .)GMTراجع ايضاً «اختالف التوقيت العاملي» (صفحة .)64

الفهرس

 zضبط املنطقة

بحث عملية التشغيل

01

يضبط الشهر.

بحث عن التهيئات

2014

يضبط السنة.

جدول املحتويات

اخرت  00:00ملنتصف الليل و  12:00للظهرية.
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إعداد التوقيت الصيفي

عرض
التهيئة



ميكنك ضبط ساعة الكامريا عىل التوقيت الصيفي.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]DSTالتوقيت الصيفي) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

ال يضبط التوقيت الصيفي.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]DST

جدول املحتويات

يضبط التوقيت الصيفي.

بحث عن التهيئات
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إمداد الطاقة عرب منفذ USB

عرض
التهيئة



عند توصيل الكامريا إىل كمبيوتر أو جهاز  USBبواسطة كبل  USBالصغري (مرفق) ،ميكن ضبط الكامريا بحيث يتم امدادها
بالطاقة من الجهاز املوصول.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

يتم امداد الطاقة من الجهاز املوصول من خالل كبل  USBالصغري.

جدول املحتويات

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]USBPwطاقة  ،)USBثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER

ال يتم امداد الطاقة من الجهاز املوصول من خالل كبل  USBالصغري.

مالحظات

 zكيفية إمداد الطاقة من مأخذ تيار جداري
استخدم شاحن  USBطراز( AC-UD20يباع بشكل منفصل) .للتوصيل بالشاحن ،استعمل كبل  USBالصغري (مرفق).

بحث عن التهيئات

ˎ ˎإذا قمت بتغيري التهيئة عندما يكون كبل  USBالصغري موصوالً ،افصل الكبل ،ثم اعد توصيله.
ˎ ˎرمبا ال يتم امداد الطاقة بشكل صحيح من جهاز  USBعندما تكون سعة امداد الطاقة اقل من  1.5أمبري.

بحث عملية التشغيل

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]USBPw

الفهرس
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تحويل NTSC/PAL

عرض
التهيئة



ميكنك اختيار  ،NTSC/PALوفقا لنظام التلفزيون يف البلد أواملنطقة حيث تستعمل فيها هذه الكامريا.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

إللغاء التهيئة  NTSC/PALاضغط الزر  NEXTأثناء عرض [ ،]OKاخرت [ ]CANCLثم اضغط الزر .ENTER
عندما يكون نظام التلفزيون .NTSC

يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة [.]V.SYS

مالحظات

بحث عن التهيئات

ˎ ˎعند اختيار [ ،]PALتترصف الكامريا كالتايل.
– –[ ]SLOWو [ ]SSLOWغري متوفرين.
– –عند ضبط الكامريا عىل وضع الفيلم ،ال يتم عرض معدل اإلطار.
– –ال يتم عرض معدل اإلطار عىل شاشة تهيئة وضع التسجيل.
ˎ ˎعند تغيري التهيئة  ،NTSC/PALيتم إعادة تشغيل الكامريا تلقائيا.
ˎ ˎال ميكن تسجيل أو تشغيل وسط تسجيل مصاغ أو مسجل وفق  NTSCوفق  PALوالعكس صحيح .إذا ظهرت [ ]FORMTعىل لوحة
العرض بعد تحويل تهيئة  ،NTSC/PALاذهب إىل شاشة التأكيد واخرت [ ]OKثم قم بصياغة وسط التسجيل الحايل أو استعمل وسط
تسجيل آخر (صفحة .)32

بحث عملية التشغيل

عندما يكون نظام التلفزيون .PAL

جدول املحتويات

1
2
3
4

اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]V.SYSنظام الفيديو) ،ثم اضغط الزر .ENTER
اضغط الزر  NEXTالختيار التهيئة ،ثم اضغط الزر .ENTER
اضغط الزر  NEXTثم اضغط الزر  ENTERأثناء عرض [ ]OKعىل لوحة العرض.
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30AR

اعادة ضبط التهيئات

عرض
التهيئة



ميكن اعادة ضبط التهيئات إىل التهيئات االفرتاضية.
إذا قمت بتنشيط [ ،]RESETلن يتم حذف الصور.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]RESETاعادة ضبط) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  ENTERلعرض [? ]SUREاثناء عرض [ ،]OKثم اضغط الزر  ENTERمرة اخرى.

جدول املحتويات

يتم اعادة تشغيل الكامريا تلقائياً عند اعادة تشغيل الكمبيوتر.
اللغاء اعادة التشغيل ،اضغط الزر  NEXTالختيار [ ]CANCLاثناء عرض [? ]SUREأو [ ،]OKثم اضغط الزر .ENTER

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
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صياغة

عرض
التهيئة



الصياغة هي عملية حذف كل الصور يف بطاقة الذاكرة واستعادة بطاقة الذاكرة لحالتها األولية.
لتنفيذ التهيئة ،اخرت [ ]SETUPاوالً.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض [( ]FORMTصياغة) ،ثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  ENTERلعرض [? ]SUREاثناء عرض [ ،]OKثم اضغط الزر  ENTERمرة اخرى.
مالحظات

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎاحفظ الصور املهمة قبل الصياغة.
ˎ ˎال تقم بتنفيذ عمليات التشغيل التالية اثناء الصياغة.
– –ضغط زر.
– –اخراج بطاقة الذاكرة.
– –توصيل/فصل الكبل.
– –ادخال/اخراج البطارية.

جدول املحتويات

تبدأ الصياغة ويتم عرض [ ]DONEعند انتهاء الصياغة.
اللغاء الصياغة ،اضغط الزر  NEXTالختيار [ ]CANCLاثناء عرض [? ]SUREأو [ ،]OKثم اضغط الزر .ENTER

بحث عن التهيئات
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استعامل كامليات

راجع املوقع اإللكرتوين لهذه الكامريا ألحدث معلومات حول األكسسوارات.

علبة مقاومة للامء ()SPK-AS2
بإدخال الكامريا يف العلبة املقاومة للامء ،ميكن تصوير أفالم يف املطر أو عىل الشاطئ.
ذراع HOLD

هيكل العلبة

جدول املحتويات

الزر REC
الزر NEXT
الزر PREV

مشبك

اسلوب التثبيت

بحث عن التهيئات

 1اسحب قفل املشبك يف االتجاه  وامسكه ،ثم امسك االجزاء املدورة
واسحب املشبك يف االتجاه .

بحث عملية التشغيل

فتحة برغي الحامل
ثاليث االرجل
قفل املشبك

غطاء العلبة

فتحة تثبيت
السلك

 2افتح غطاء العلبة.

الفهرس

سلك غطاء
العلبة

 3ادخل الكامريا يف هيكل العلبة.

ˎ ˎحرر املفتاح  REC HOLDعىل الكامريا.

33AR
يتبع 

 4أدخل النتوء يف هيكل العلبة يف فتحة غطاء العلبة.

 5اربط املشبك فوق اللسان عىل الجزء السفيل من غطاء العلبة  ،ثم اغلق
املشبك باالتجاه  إىل أن يستقر يف مكانه.

جدول املحتويات

ˎ ˎأغلق املشبك إىل أن يعود قفل املشبك إىل موضعه األصيل.

حول أداء مقاومة املاء

ˎ ˎميكن تشغيل الكامريا تحت املاء حتى عمق  5أمتار ملدة  30دقيقة* .
* عند إدخال الكامريا.

مالحظات

بحث عن التهيئات

ˎ ˎال ميكن تشغيل الزر  RECعند ضبط الذراع  HOLDإىل موضع القفل .حرر القفل قبل التشغيل.
ˎ ˎعند تسجيل صور تحت املاء بينام تكون الكامريا يف العلبة املقاومة للامء ،تبدو الصور املسجلة اقل
وضوحاً من صور التسجيل العادي .هذا ال يعد خل ًال.
ˎ ˎعند تسجيل صور تحت املاء حني تكون الكامريا يف العلبة املقاومة للامء ،تصبح زاوية الرؤية أضيق
بقليل بسبب العدسة.
ˎ ˎميكن تسجيل صوت بينام تكون الكامريا يف العلبة املقاومة للامء ،لكن مستوى الصوت ينخفض.
ˎ ˎقم بتمرير سلك مناسب يف فتحة التثبيت عىل العلبة املقاومة للامء ،ثم قم بتثبيت السلك عىل
اليشء الذي تريد استخدامه مع الكامريا.

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎأداء مقاومة املاء يعتمد عىل معايري االختبار يف رشكتنا.
ˎ ˎال تضع العلبة املقاومة للامء تحت ماء مضغوط كامء الصنبور مث ًال.
ˎ ˎال تستخدم العلبة املقاومة للامء يف ينابيع املاء الساخنة.
ˎ ˎاستعامل العلبة املقاومة للامء يف نطاق درجة حرارة املاء املوىص به عند التشغيل بني  0درجة مئوية إىل  40درجة مئوية.
ˎ ˎقد يكون أداء مقاومة املاء غري فعال يف بعض األحيان إذا تعرضت العلبة املقاومة للامء لصدمة قوية بسبب سقوطها مث ًال .نويص بفحص
العلبة املقاومة للامء يف محل تصليح معتمد (مقابل أجر).
ˎ ˎإذا استعملت الكامريا يف ماء بعمق  5أمتار أو أكرث أو يف رياضات مائية ،استعمل العلبة املقاومة للامء (( )SPK-AS1تباع بشكل منفصل).
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مالحظات حول االستعامل

ترسب املاء

الحلقة عىل شكل حرف O

العلبة املقاومة للامء تستخدم حلقة عىل شكل حرف  Oللحفاظ عىل مقاومتها للامء.
صيانة الحلقة عىل شكل حرف  Oرضورية جداً .االخفاق يف صيانة الحلقة عىل شكل حرف  Oوفقاً للتعليامت قد يؤدي إىل ترسب املاء مام
يتسبب يف غرق العلبة املقاومة للامء.
ˎ ˎتحقق جيدا من وجود أي أوساخ أو رمل أو شعر أو غبار أو ملح أو خيوط ،الخ عىل الحلقة  .Oإذا عرثت عىل أي من ذلك ،تأكد من إزالته
بخرقة ناعمة.
ˎ ˎقم بتمرير طرف اصبعك عىل الحلقة عىل شكل حرف  Oبلطف بحثاً عن أي اوساخ غري مرئية.
ˎ ˎتأكد من عدم ترك أي ألياف قامش عىل الحلقة  Oبعد مسحها.
ˎ ˎافحص الحلقة عىل شكل حرف  Oجيداً للتأكد من خلوها من تصدع ،تقوس ،تشوه ،شقوق دقيقة ،خدوش ،احتوائها عىل رمال ،الخ.
استبدل الحلقة عىل شكل حرف  Oإذا وجدت أي يشء من هذه االشياء عليها.
ˎ ˎافحص سطح تالمس الحلقة عىل شكل حرف  Oعىل هيكل العلبة بنفس الطريقة.

الفهرس

كيفية التحقق من وجود ترسب املاء

بحث عن التهيئات

فحص الحلقة عىل شكل حرف O

بحث عملية التشغيل

إذا ترسب املاء ،ال تدع العلبة املقاومة للامء تتعرض للامء مبارشة.
ˎ ˎإذا اصبحت الكامريا رطبة ،خذها إىل اقرب وكيل سوين  Sonyمبارشة .قد يدفع الزبون اجور التصليح.
ˎ ˎيف الحاالت النادرة التي قد يؤدي فيها الخلل الذي تتعرض له العلبة املقاومة للامء إىل الحاق رضر بسبب ترسب املاء ،ال تقدم سوين Sony
ضامنات عن االرضار التي يتعرض لها الجهاز املوضوع بها (الكامريا ،البطارية ،الخ) أو املحتويات املسجلة أو النفقات املرتتبة عىل التصوير.

جدول املحتويات

ˎ ˎال ترم العلبة املقاومة للامء يف املاء.
ˎ ˎتجنب استخدام العلبة املقاومة للامء يف الظروف التالية:
– –يف مكان شديد الحرارة أو الرطوبة.
– –يف ماء درجة حرارته اعىل من  40درجة مئوية.
– –يف درجات حرارة اقل من  −10درجة مئوية.
يف هذه الظروف قد تتكثف الرطوبة أو قد يترسب املاء ويتلف الكامريا.
ˎ ˎال ترتك العلبة املقاومة للامء تحت أشعة الشمس املبارشة أو يف مكان ساخن ورطب ملدة طويلة .إذا مل تتمكن من تجنب ترك العلبة
املقاومة للامء تحت أشعة الشمس املبارشة ،تأكد من تغطية العلبة املقاومة للامء بواسطة منشفة أو أداة حامية أخرى.
ˎ ˎعندما ترتفع درجة حرارة الكامريا ،قد تنطفئ تلقائياً أو قد يحدث خلل يف التشغيل .الستخدام الكامريا مرة اخرى ،اتركها يف مكان بارد
لفرتة ليك تربد.
ˎ ˎعند وجود كريم واقي من الشمس عىل العلبة املقاومة للامء ،تأكد من غسله جيداً باستخدام ماء فاتر .يف حالة ترك الكريم الواقي من
الشمس عىل هيكل العلبة املقاومة للامء ،قد يتغري لون سطح العلبة املقاومة للامء أو يتعرض للتلف (مثل ظهور تصدعات عىل السطح).

قبل تركيب الكامريا ،احرص دامئاً عىل اغالق العلبة املقاومة للامء واغمرها يف املاء للتأكد من عدم ترسب املاء إىل داخلها.

املدة الصالحة الستعامل الحلقة عىل شكل حرف O
تختلف املدة الصالحة الستعامل الحلقة عىل شكل حرف  Oحسب تكرار استخدام العلبة املقاومة للامء وظروف استخدامها.
عموماً هي تستخدم ملدة سنة واحدة.
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الصيانة

ˎ ˎبعد التسجيل يف مكان فيه نسيم البحر ،اغسل هذه الوحدة جيداً مباء نقي عىل أن يكون املشبك مثبتاً وذلك الزالة امللح والرمال ،ثم
امسحها بخرقة جافة .يوىص بغمر العلبة املقاومة للامء يف ماء نقي ملدة  30دقيقة .إذا ُتركت مع وجود امللح عليها ،رمبا تتعرض االجزاء
املعدنية للتلف أو قد تصدأ مام يؤدي إىل ترسب املاء.
ˎ ˎعند وجود كريم واقي من الشمس عىل العلبة املقاومة للامء ،تأكد من غسله جيداً باستخدام ماء فاتر.
ˎ ˎامسح الجزء الداخيل من العلبة املقاومة للامء بخرقة جافة .ال تغسله باملاء.
تأكد من تنفيذ الصيانة اعاله كلام استخدمت العلبة املقاومة للامء.
ال تستخدم أي نوع من املحاليل مثل الكحول أو البنزين او الثرن للتنظيف ،ألن هذه املواد قد تتلف طالء سطح العلبة املقاومة للامء.

عند تخزين العلبة املقاومة للامء

جدول املحتويات

ˎ ˎلتفادي تشوه الحلقة عىل شكل حرف  ،Oقم بتخزين العلبة املقاومة للامء يف مكان بارد جيد التهوية .ال تقم بتثبيت املشبك.
ˎ ˎتجنب تراكم الغبار عىل الحلقة عىل شكل حرف .O
ˎ ˎتجنب تخزين العلبة املقاومة للامء يف مكان بارد ،أو يف مكان شديد الحرارة أو الرطوبة ،أو مع النفتالني او الكافور ،ألن هذه الظروف قد
تتلف العلبة املقاومة للامء.

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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قاعدة التثبيت الالصقة ()VCT-AM1
تستخدم قاعدة التثبيت الالصقة لتثبيت العلبة املقاومة للامء عىل عنرص تريد استخدامه .مصطلح قاعدة التثبيت الالصقة هو
مصطلح عام ملشبك التثبيت والقاعدة الالصقة املسطحة والقاعدة الالصقة املقوسة .قم بإدخال الكامريا يف العلبة املقاومة للامء
قبل التثبيت.
مشبك التثبيت
مسامر التنصيب

برغي الحامل
ثاليث االرجل

قاعدة الصقة مسطحة

قاعدة الصقة مقوسة

جدول املحتويات

 1قم مبحاذاة فتحة برغي الحامل ثاليث االرجل يف اسفل العلبة
املقاومة للامء مع فتحة برغي الحامل ثاليث االرجل عىل مشبك
التثبيت ،وقم بالتثبيت بواسطة برغي الحامل ثاليث االرجل بإحكام.

بحث عملية التشغيل

 2قم بتثبيت مشبك التثبيت (مع طقم العلبة املقاومة للامء يف الخطوة )1
عىل القاعدة الالصقة املسطحة أو القاعدة الالصقة املقوسة بسحبه إىل أن
يستقر يف مكانه وتصدر منه طقة.
 3يف بيئة تبلغ درجة حرارة الغرفة فيها ( 20درجة مئوية أو أعىل) ،قم بإزالة
الغبار والرطوبة واملواد الدهنية بشكل كامل من عىل السطح الذي تريد
تركيب قاعدة التثبيت الالصقة عليه.
 4انزع ورقة التحرير عن الجهة الخلفية ،وقم بتثبيت قاعدة التثبيت الالصقة يف املكان املرغوب.

بحث عن التهيئات

اسلوب التثبيت

ˎ ˎتأكد من ان املجموعة مثبتة بإحكام.

الفهرس

ˎ ˎتصل قوة اللصق إىل الحد االقىص بعد  24ساعة من تثبيت قاعدة التثبيت الالصقة يف املكان املرغوب.

 zلتثبيت او فصل مشبك التثبيت
اضغط الجزء املبني يف الدائرة واستمر بضغطه لفكه ،ثم اسحبه باتجاه
السهم يف الخطوة .2
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مالحظات

ˎ ˎال ميكن استخدام القاعدة الالصقة املسطحة أو القاعدة الالصقة املقوسة مرة اخرى بعد فصلها عن سطح املكان.
ˎ ˎعند الفصل ،اخلعها ببطء .إذا خلعتها بقوة ،رمبا ُيتلف السطح املثبتة عليه.
ˎ ˎقبل التثبيت ،تأكد من سطح اليشء الذي سيتم استخدامه .إذا كان متسخاً ،أو عليه غبار أو رطباً أو عليه مواد دهنية ،قد تتأثر قوة اللصق
وميكن ان ينفصل العنرص مبجرد صدمة خفيفة.
ˎ ˎاستخدم قاعدة التثبيت الالصقة املناسبة (مسطحة أو مقوسة) للسطح الذي سيتم تركيب الكامريا عليه .إذا كانت القاعدة غري مناسبة
للسطح ،قد تنفصل مبجرد صدمة خفيفة.
ˎ ˎقم بتمرير سلك مناسب يف فتحة التثبيت عىل العلبة املقاومة للامء ،ثم قم بتثبيت السلك عىل اليشء الذي تريد استخدامه مع الكامريا.
ˎ ˎقبل االستخدام ،تأكد من عدم ارتخاء فتحة الربغي املوجودة عىل مشبك التثبيت ،مع التأكد من أن القاعدة الالصقة املسطحة أو املقوسة
مثبتة عىل السطح بإحكام.

جدول املحتويات
بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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التصوير

العرض

بشأن املفتاح  REC HOLD

ميكن استخدام املفتاح   REC HOLDلتفادي التشغيل غري املقصود .اسحب املفتاح   REC HOLDباتجاه  للقفل.
إللغاء القفل ،اسحبه باالتجاه املعاكس التجاه .

جدول املحتويات

ˎ ˎقبل التسجيل ،حرر القفل.
ˎ ˎإذا قفلت الكامريا اثناء التسجيل ،سيتم االحتفاظ بحالة التسجيل*.
ˎ ˎإذا قفلت الكامريا بعد ايقاف التسجيل ،سيتم االحتفاظ بحالة ايقاف التسجيل*.
* حرر القفل لتغيري الحالة.
الزر REC
مصباح /RECالوصول

بحث عملية التشغيل

املفتاح  REC HOLD

وضع الفيلم

بحث عن التهيئات

 1قم بتشغيل الطاقة ثم اضغط الزر  NEXTلعرض [.]MOVIE
 2اضغط الزر  RECلبدء التصوير.
 3اضغط الزر  RECمرة أخرى إليقاف التصوير.

وضع الصورة

الفهرس

 1قم بتشغيل الطاقة ثم اضغط الزر  NEXTلعرض [.]PHOTO
 2اضغط الزر  RECلبدء التصوير.

وضع تسجيل صور بفواصل زمنية
بعد بدء التصوير ،ستلتقط الكامريا الصور عىل فرتات منتظمة حتى إيقاف التصوير.

 1قم بتشغيل الطاقة ثم اضغط الزر  NEXTلعرض [.]INTVL
 2اضغط الزر  RECلبدء التصوير.
 3اضغط الزر  RECمرة أخرى إليقاف التصوير.
مالحظات

ˎ ˎإذا تغري وضع التصوير ،فعند تشغيل الكامريا يف املرة القادمة سيتم استئناف وضع التصوير الذي كان مستخدماً عند اطفاء الكامريا.
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 zمالحظات حول التسجيل ملدة طويلة
ˎ ˎعند االستمرار بالتسجيل ملدة طويلة ،ترتفع درجة حرارة الكامريا .إذا ارتفعت درجة الحرارة اعىل من املستوى املحدد ،يتوقف
التسجيل تلقائياً.
اترك الكامريا ملدة  10دقائق أو اكرث ليك تسمح لدرجة الحرارة داخل البطارية باالنخفاض إىل مستوى آمن.
ˎ ˎيف البيئات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية ،ترتفع درجة حرارة الكامريا برسعة.
ˎ ˎعندما ترتفع درجة حرارة الكامريا ،قد تتدهور جودة الصورة .يوىص باالنتظار إىل أن تنخفض درجة الحرارة قبل االستمرار بالتسجيل.
ˎ ˎقد يصبح سطح الكامريا ساخناً .هذا ال يعد خل ًال.

جدول املحتويات
بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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عرض الصور عىل التلفزيون

العرض

قم بتوصيل الكامريا بالتلفزيون الذي يشتمل عىل طرف توصيل  HDMIباستخدام كبل  HDMIصغري (يباع بشكل منفصل).
راجع ً
أيضا أدلة اإلرشادات الخاصة بالتلفزيون.

 1قم بإيقاف تشغيل كل من الكامريا والتلفزيون.
 2افتح غطاء املقبس وقم بتوصيل الكامريا بالتلفزيون باستخدام كبل  HDMIالصغري (يباع بشكل منفصل).

جدول املحتويات

مقبس HDMI

بحث عملية التشغيل

كبل  HDMIصغري (يباع بشكل منفصل)

 1إىل مقبس HDMI

 2إىل مقبس HDMI OUT

3
4
5
6

اضبط دخل التلفزيون إىل [.]HDMI input
اضغط الزر  NEXTعىل الكامريا لتشغيلها.
اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]PLAYثم اضغط الزر .ENTER
اضغط الزر  NEXTلعرض [ ]MP4أو [ ،]PHOTOثم اضغط الزر .ENTER

بحث عن التهيئات

اخرت [ ]MP4لعرض أفالم ،أو [ ]PHOTOملشاهدة صور.
اضغط الزر  ENTERمرة أخرى إليقاف العرض.

مالحظات

ˎ ˎصل املقبس  HDMIالصغري الخاص بكبل  HDMIالصغري (يباع بشكل منفصل) إىل املقبس  HDMI OUTعىل الكامريا.
ˎ ˎال تقم بتوصيل طرف إخراج الكامريا بالطرف الخاص باألجهزة األخرى .فقد يتسبب هذا يف حدوث عطل.
ˎ ˎقد ال تعمل بعض األجهزة بالشكل الصحيح .حيث قد ال يتم إخراج الصورة والصوت.
ˎ ˎاستخدم كبل  HDMIصغري (يباع بشكل منفصل) الذي يحمل شعار .HDMI
ˎ ˎنويص باستعامل كبل مرخص يحمل شعار  HDMIأو كبل .Sony HDMI

الفهرس
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 zللتحكم باملحتويات املعروضة

الزر PREV
الزر NEXT

جدول املحتويات

ˎ ˎمشاهدة الصورة السابقة/التالية :اضغط الزر .PREV/NEXT
ˎ ˎتقديم رسيع/ترجيع رسيع (أفالم فقط) :اضغط الزر  PREV/NEXTواحتفظ بضغطه.
ˎ ˎالتوقف املؤقت (أفالم فقط) :اضغط األزرار  PREVو  NEXTيف آن واحد .إذا تم ضغط الزر
 PREVأو  NEXTواالحتفاظ بضغطه اثناء التوقف املؤقت ،يتم تنفيذ الرتجيع البطيء أو
التقديم البطيء.
ˎ ˎضبط مستوى الصوت (أفالم فقط) :اضغط األزرار  PREVو  NEXTيف آن واحد واحتفظ
بضغطهام.
ˎ ˎبدء عرض الرشائح (صور فقط) :اضغط األزرار  PREVو  NEXTيف آن واحد.
ˎ ˎانهاء العرض :اضغط الزر .ENTER

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
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التحضري للتوصيل بالهاتف الذيك
قم برتكيب الربنامج " "PlayMemories Mobileعىل الهاتف الذيك
قم بتثبيت الربنامج " "PlayMemories Mobileعىل الهاتف الذيك .قم بتحديث " "PlayMemories Mobileعىل أحدث إصدار
إذا كنت قد قمت بتثبيته عىل الهاتف الذيك.
ألحدث املعلومات وتفاصيل الوظائف يف " ،"PlayMemories Mobileراجع املوقع التايل عىل اإلنرتنت.
http://www.sony.net/pmm/
ابحث عن " "PlayMemories Mobileيف  Google Playثم قم بتثبيته.

جدول املحتويات

نظام تشغيل Android

ابحث عن " "PlayMemories Mobileيف  App Storeثم قم بتثبيته.

بحث عملية التشغيل

مالحظات

بحث عن التهيئات

iOS

ˎ ˎتشغيل وظيفة  Wi-Fiاملذكورة هنا غري مضمون مع جميع الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية.

إعداد معرف املستخدم/كلمة املرور
ˎ ˎهيأ امللصق املثبت عىل دليل عمليات التشغيل حيث معرف املستخدم/كلمة املرور مطبوع.

الفهرس

 zعند فقدان كلمة املرور
 1أوصل الكامريا بالكمبيوتر بواسطة كبل  USBالصغري (مرفق).
 2قم بتشغيل الطاقة.
 3قم بعرض [ ]WIFI_INF.TXT[  ]INFO[  ]PMHOME[  ]Computerعىل الكمبيوتر ثم تأكد من معرف
املستخدم وكلمة املرور.
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التوصيل بالهاتف الذيك

عرض
التهيئة

قم بالتحضري للتوصيل بالهاتف الذيك قبل القيام بالتوصيل (صفحة .)43

 1اخرت [ ]ON[  ]Wi-Fi[  ]SETUPعىل الكامريا (صفحة .)49
 2تأكد من أن الكامريا يف وضع التصوير (صفحة .)39

جدول املحتويات

 :MOVIEوضع الفيلم
 :PHOTOوضع الصورة
 :INTVLوضع تسجيل صور بفواصل زمنية

Android

 1قم بتشغيل "."PlayMemories Mobile

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات

 2اخرت  ،SSIDكام هو مطبوع عىل امللصق املثبت عىل دليل عمليات التشغيل.

الفهرس

 3أدخل كلمة املرور ،كام هي مطبوعة عىل امللصق املثبت عىل دليل عمليات
التشغيل (املرة األوىل فقط).

44AR
يتبع 

iPhone/iPad

 1اخرت [ ]Settingsعىل الهاتف الذيك ثم اخرت [ ]Wi-Fiو  SSIDيف الكامريا.

جدول املحتويات

 2أدخل كلمة املرور ،كام هي مطبوعة عىل امللصق املثبت عىل دليل عمليات
التشغيل (املرة األوىل فقط).

 3أكد التوصيل بـ  ،SSIDكام هو مطبوع عىل امللصق املثبت عىل دليل عمليات
التشغيل.

بحث عملية التشغيل

 4عد إىل الشاشة الرئيسية ثم شغل "."PlayMemories Mobile

بحث عن التهيئات
الفهرس
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عينة عرض شاشة الهاتف الذيك

[/]PHOTO
•  
[]INTVL

ˎ ˎال ميكنك توصيل الهاتف الذيك بكامريتني أو أكرث يف نفس الوقت.
ˎ ˎقد ال تظهر صور العرض الحي بسالسة اعتامداً عىل التداخل الكهربايئ املحيل أو مؤهالت الهاتف الذيك.

بحث عملية التشغيل

مالحظات

إعدادات متنوعة
•[]SHARE
•[]VMODE
•[]STEDY

جدول املحتويات

بدء/إيقاف التسجيل
إعدادات وضع التصوير
•  
[]MOVIE

مزايا وظيفة التحكم عن بعد
()Wi-Fi
•للتحقق من زاوية الرؤية
قبل وأثناء التسجيل
•لضبط الصور أثناء التسجيل

بحث عن التهيئات
الفهرس
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التوصيل بجهاز تحكم Live-View

استخدام جهاز تحكم Live-View(( )RM-LVR1يباع بشكل منفصل) ميكنك من التحكم بالكامريا كالتحقق من زاوية الرؤية أو
بدء/إيقاف التسجيل عىل شاشة جهاز تحكم  Live-Viewحني تكون الكامريا موضوعة عىل رأسك أو يف مكان بعيد .ميكنك توصيل
وتشغيل عدة كامريات بواسطة جهاز تحكم .Live-View
مالحظات

توصيل جهاز تحكم  Live-Viewبالكامريا
 1قم بتشغيل طاقة جهاز تحكم .Live-View

 3اخرت  SSIDالخاص بالكامريا عىل جهاز تحكم .Live-View
 4اضغط الزر  ENTERعىل الكامريا عندما يتم عرض [? ]ACPTعىل لوحة عرض الكامريا.

توصيل جهاز تحكم  Live-Viewبكامريتني أو أكرث

بحث عن التهيئات

ميكنك توصيل خمس كامريات بجهاز تحكم  Live-Viewكحد أقىص وتشغيلها جميعها يف نفس الوقت .هذه امليزة مفيدة عند
التصوير من زوايا مختلفة.

بحث عملية التشغيل

لتفاصيل حول عملية التشغيل راجع دليل تشغيل جهاز تحكم .Live-View
 2اخرت [ ]ON[  ]Wi-Fi[  ]SETUPعىل الكامريا (صفحة .)49

جدول املحتويات

ˎ ˎقم بتحديث جهاز تحكم  Live-Viewإىل إصدار الربنامج الثابت األحدث قبل االستخدام .للحصول عىل التفاصيل قم بزيارة املوقع التايل
عىل اإلنرتنت.
www.sony.net/SonyInfo/Support/

الفهرس

 1قم بتشغيل طاقة جهاز تحكم .Live-View

لتفاصيل حول عملية التشغيل راجع دليل تشغيل جهاز تحكم .Live-View
 2اخرت [ ]MULTI[  ]Wi-Fi[  ]SETUPواخرت اإلعداد عىل الكامريا.
اخرت [ ]NEWعند توصيل الكامريا بجهاز تحكم  Live-Viewللمرة األوىل ،واخرت [ ]CRRNTعند التوصيل من املرة الثانية
فام بعد (صفحة .)49
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 3قم بتسجيل الكامريا يف جهاز تحكم  Live-Viewعندما يتم عرض [ ]AWAITعىل لوحة عرض الكامريا.

يتم عرض [ ]DONEعىل لوحة عرض الشاشة عند اكتامل عملية التوصيل .قم بتوصيل كل من الكامريات بتنفيذ الخطوتني 2
و .3

مالحظات

ˎ ˎال ميكنك نسخ الصور املسجلة يف الكامريا عىل جهاز تحكم .Live-View
ˎ ˎيتم استخدام أسلوب  WPSلتوصيل جهاز تحكم  Live-Viewبعدة كامريات .قد تفشل عملية تسجيل الكامريات إذا كان هناك جهاز آخر
يستخدم أسلوب  WPSبالقرب من الكامريات .إذا فشلت عملية التسجيل ،قم بإعادة التوصيل بتنفيذ كل من الخطوات من جديد.

جدول املحتويات

 zلعرض القامئة [ ]Wi-Fiبسهولة
اضغط الزر  PREVو  NEXTيف نفس الوقت حني تكون الكامريا يف وضع التصوير .هذه
امليزة مفيدة عند تشغيل عدة كامريات.

 zكيفية االستمتاع بصور مسجلة عىل عدة كامريات

مالحظات

ˎ ˎال يتوجب عليك توصيل الكامريا إال بالهاتف الذيك أو بجهاز تحكم  Live-Viewعرب  ،Wi-Fiوال يتوجب توصيلها بنقاط وصول Wi-Fi
أخرى .إذا أردت توصيل الكامريا بنقاط توصيل  Wi-Fiأخرى ،يتوجب عليك القيام بذلك عىل مسؤوليتك الخاصة ألن ذلك قد يعرض
الكامريا لوصول غري مرخص وقد تتعرض أية محتويات يتم نقلها للتأخري.

بحث عن التهيئات

ميكنك القيام بتحرير العرض املتعدد الذي يتم فيه عرض أفالم مسجلة عىل عدة كامريات عىل شاشة واحدة باستخدام
الربنامج "."PlayMemories Home

بحث عملية التشغيل

الزر PREV
الزر NEXT

الفهرس
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وظيفة التحكم عن بعد ()Wi-Fi

عرض
التهيئة



توصيل الكامريا وجهاز تحكم  Live-Viewأو الهاتف الذيك عرب  Wi-Fiميكنك من تشغيل الكامريا بواسطة جهاز تحكم
 Live-Viewأو الهاتف الذيك.

 1اضغط الزر  NEXTلعرض [ ،]SETUPثم اضغط الزر .ENTER
 2اضغط الزر  NEXTلعرض []Wi-Fi ( ،)Wi-Fiثم اضغط الزر .ENTER
 3اضغط الزر  NEXTالختيار اإلعداد ،ثم اضغط الزر .ENTER

يتم تشغيل الكامريا بواسطة جهاز تحكم  Live-Viewأو الهاتف الذيك.

يعود إىل القامئة [.]Wi-Fi

لتفاصيل حول طريقة التوصيل ،راجع الصفحة  47ملعلومات عن جهاز تحكم  Live-Viewوالصفحة  44ملعلومات عن الهاتف
الذيك.

 6قم بتشغيل الكامريا بواسطة جهاز تحكم  Live-Viewأو الهاتف الذيك.
مالحظات

بحث عن التهيئات

 4قم بعرض [ ]MOVIEأو [ ]PHOTOأو [.]INTVL
 5قم بتوصيل الكامريا بجهاز تحكم  Live-Viewأو بالهاتف الذيك عرب .Wi-Fi

بحث عملية التشغيل

يتم تشغيل عدة كامريات بواسطة جهاز تحكم .Live-View
	NEWاخرته عند توصيل الكامريا بجهاز تحكم  Live-Viewللمرة األوىل.
	CRRNTاخرته إذا كنت قد قمت بتوصيل الكامريا بجهاز تحكم  Live-Viewمن قبل.

جدول املحتويات

يتم تشغيل الكامريا بواسطة جهاز تحكم  Live-Viewأو الهاتف الذيك.

ˎ ˎقد تنفد شحنة بطارية الكامريا برسعة إذا تم تشغيل الكامريا بواسطة جهاز تحكم  Live-Viewأو الهاتف الذيك.
ˎ ˎال يتم عرض [ ]CRRNTيف [ ]MULTIعىل لوحة عرض الكامريا عند توصيل الكامريا بجهاز تحكم  Live-Viewللمرة األوىل.
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نسخ

عرض
التهيئة



/



/



ميكنك نسخ األفالم والصور امللتقطة بواسطة الكامريا بتشغيل الهاتف الذيك.

 1قم بتشغيل طاقة الكامريا ثم اضغط الزر  NEXTواخرت وضع تصوير.
 :MOVIEوضع الفيلم
 :PHOTOوضع الصورة
 :INTVLوضع تسجيل صور بفواصل زمنية

للتفاصيل حول تهيئة الهاتف الذيك ،انظر «التوصيل بالهاتف الذكي» عىل الصفحة .44

 3قم بتغيري وضع الكامريا لوضع النسخ عىل شاشة الهاتف الذيك "."PlayMemories Mobile
 4اخرت الصورة (الصور) التي تريد نسخها.
مالحظات

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎقبل تنشيط وظيفة التحكم عن بعد ( ،)Wi-Fiقم بتحديث الربنامج " "PlayMemories Mobileإىل أحدث إصدار.
ˎ ˎميكنك نسخ الصور عىل الهاتف الذيك عند ضبط الكامريا عىل وضع التصوير (وضع الفيلم/وضع الصورة/وضع تسجيل صور بفواصل زمنية).
ˎ ˎميكنك تغيري الوضع فقط عند التصوير يف وضع االستعداد.

جدول املحتويات

 2قم بتشغيل " "PlayMemories Mobileعىل الهاتف الذيك وإنشاء توصيل .Wi-Fi

بحث عن التهيئات
الفهرس
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الوظائف املفيدة املتوفرة عند توصيل الكامريا بالكمبيوتر

ميكنك الربنامج " "PlayMemories Homeمن استرياد األفالم والصور إىل الكمبيوتر الستخدامها بطرق متعددة.
تفضل بزيارة املوقع التايل لتحميل الربنامج.
www.sony.net/pm/
العرض
استرياد الصور


ˎ


ملعلومات حول بيئة الكمبيوتر املناسبة للربنامج ،راجع املوقع التايل عىل اإلنرتنت.
www.sony.net/pcenv/

حول كيفية استخدام الربنامج ""PlayMemories Home

بحث عن التهيئات

للتحقق من بيئة الكمبيوتر

بحث عملية التشغيل



استخدم كبل  USBالصغري (مرفق) عند توصيل الكامريا إىل الكمبيوتر.
وظائف " "PlayMemories Homeالتي ميكن استعاملها تختلف بالنسبة لـ  Windowsو .Mac
للتفاصيل حول التطبيقات األخرى ،زر العنوان التايل.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/ :Windows
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/ :Mac

جدول املحتويات

تحرير
عرض األفالم مع معلومات التتبع
ورسعة الحركة.

راجع قسم مساعدة الربنامج "."PlayMemories Home
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إعداد الكمبيوتر
تركيب الربنامج ""PlayMemories Home
 1قم بتشغيل الكمبيوتر.

ˎ ˎقم بالتسجيل كمدير.
ˎ ˎاغلق جميع الربامج التطبيقية املفتوحة يف الكمبيوتر قبل تركيب الربنامج.

 2تفضل بزيارة املوقع التايل وقم بتحميل الربنامج.

جدول املحتويات

www.sony.net/pm/
يتم عرض متصفح العرض التلقايئ.

 3اتبع التعليامت التي تظهر عىل شاشة الكمبيوتر ملواصلة
التحميل.

عند اكتامل التحميل ،يبدأ تشغيل الربنامج "."PlayMemories Home

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات

ˎ ˎإذا كان الربنامج " "PlayMemories Homeمحمال اص ًال عىل الكمبيوتر،
صل الكامريا إىل الكمبيوتر ،وقم بتسجيل الكامريا بواسطة الربنامج
" ."PlayMemories Homeعندها ستتوفر الوظائف التي ميكن
 1إىل املقبس  2 USBإىل موصل  USBصغري/
استخدامها بواسطة هذه الكامريا.
متعدد االغراض
ˎ ˎإذا كان الربنامج ") "PMB (Picture Motion Browserمركباً يف
الكمبيوتر ،سيتم استبداله بواسطة الربنامج "."PlayMemories Home
ˎ ˎللتفاصيل عن " ،"PlayMemories Homeاخرت ( )"PlayMemories Home" Help Guideعىل الربنامج أو قم بزيارة موقع دعم
.)http://www.sony.co.jp/pmh-se/( PlayMemories Home
ˎ ˎميكنك تشغيل األفالم املسجلة بواسطة الكامريا عىل شاشة الكمبيوتر عند توصيل الكامريا بكمبيوتر مثبت فيه
"."PlayMemories Home
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يتبع 

قطع توصيل USB
Windows7/Windows8

 1انقر عىل رشيط األدوات.
 2انقر ايقونة قطع التوصيل يف .Customize
 3انقر الجهاز الزالته.

أيقونة الفصل

مالحظات

بحث عن التهيئات

ˎ ˎال تقم بصياغة بطاقة الذاكرة الخاصة بالكامريا مستخدماً الكمبيوتر .إذا قمت بذلك ،لن تعمل الكامريا بشكل صحيح.
ˎ ˎعند الوصول إىل الكامريا من الكمبيوتر ،استخدم الربنامج " ."PlayMemories Homeال تقم بتعديل امللفات أو املجلدات املسجلة عىل
الكامريا من الكمبيوتر مبارشة .قد تتعرض ملفات الصورة للتلف أو قد ال يتم عرضها.
ˎ ˎالتشغيل غري مضمون ،إذا قمت بتشغيل البيانات املسجلة عىل بطاقة ذاكرة الكامريا من الكمبيوتر.
ˎ ˎاستعمل الربنامج " "PlayMemories Homeعند استرياد أفالم طويلة أو صور محررة من الكامريا إىل الكمبيوتر .إذا قمت باستعامل
برنامج آخر ،قد ال يتم استرياد الصور بشكل صحيح.
ˎ ˎاسحب أيقونة املشغل وافلتها يف أيقونة " "Trashعند استخدام كمبيوتر  ،Macوبهذا يتم فصل الكامريا من الكمبيوتر.

بحث عملية التشغيل

 1انقر نقراً مزدوجاً عىل أيقونة قطع االتصال عىل رشيط األدوات.
 2انقر (.]Stop[  )USB Mass Storage Device
 3قم بتأكيد الجهاز املوجود يف نافذة التأكيد ،ثم انقر [.]OK

جدول املحتويات

Windows Vista
قم بتنفيذ االجراءات من الخطوة  1إىل  3أدناه قبل:
 فصل كبل  USBالصغري (مرفق).
 إيقاف تشغيل الكامريا.
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بدء تشغيل برنامج ""PlayMemories Home

مزدوجا عىل أيقونة " "PlayMemories Homeعىل شاشة الكمبيوتر.
 1انقر نق ًرا
ً
يبدأ تشغيل الربنامج "."PlayMemories Home

ˎ ˎتطلب منك سوين  Sonyتسجيل منتجك لتعزيز الدعم.
ˎ ˎملستخدمي  ،Macاستعمل تطبيق ."Product registration software" Mac

بحث عملية التشغيل

 zيرجى تسجيل منتجك

جدول املحتويات

 2حول كيفية استعامل " ،"PlayMemories Homeراجع املساعدة عىل
"."PlayMemories Home

بحث عن التهيئات
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استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا واجهتك مشكلة بالكامريا ،حاول إجراء الحلول التالية.

 1تحقق من العنارص املوجودة يف الصفحات من  56إىل .60
 2قم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.
جدول املحتويات

 3استرش موزع  Sonyلديك أو مركز صيانة  Sonyاملحيل املعتمد.

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
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يتبع 

البطارية والطاقة
يتعذر تشغيل الكامريا.

ˎˎقم برتكيب بطارية مشحونة.
ˎˎتأكد من ادخال البطارية بشكل صحيح (صفحة .)14

يتم إيقاف التشغيل بشكل مفاجئ.

عمر البطارية قصري.

يتعذر شحن الكامريا.

بحث عن التهيئات

ˎˎقم بإيقاف تشغيل الكامريا وإجراء توصيل .USB
ˎˎافصل كبل  USBالصغري (مرفق) ،ثم أعد توصيله مرة أخرى.
ˎˎاستخدم كبل  USBالصغري (مرفق).
ˎˎاشحن البطارية يف درجة حرارة محيطة ترتاوح بني  10درجات مئوية إىل  30درجة مئوية.
ˎˎقم بتشغيل الكمبيوتر وتوصيل الكامريا.
ˎˎحرر الكمبيوتر من حالة السكون أو السبات.
ˎˎقم بتوصيل الكامريا بكمبيوتر مبارش ًة باستخدام كبل  USBالصغري (مرفق).
ˎˎقم بتوصيل الكامريا بكمبيوتر مث َّبت عليه نظام تشغيل تدعمه الكامريا.

بحث عملية التشغيل

كاف .وال يشري ذلك إىل وجود عطل.
ˎˎإنك تستخدم الكامريا يف مكان شديد الحرارة أو الربودة أو أن الشحن غري ٍ
ˎˎيف حالة عدم استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة ،ستتحسن كفاءة البطارية من خالل شحنها وتفريغها بشكل متكرر.
ˎˎعندما يصبح عمر البطارية القابل لالستخدام نصف املدة الزمنية املعتادة ،حتى بعد شحن البطارية بالكامل ،يجب استبدال البطارية.
استرش أقرب موزع .Sony

جدول املحتويات

ˎˎوف ًقا لدرجة حرارة البطارية والكامريا ،قد يتم إيقاف التشغيل تلقائ ًيا لحامية الكامريا .ويف هذه الحالة ،يتم عرض رسالة عىل لوحة
العرض قبل إيقاف التشغيل.
ˎˎيف حالة عدم تشغيل الكامريا ملدة زمنية معينة أثناء توصيل الطاقة ،يتم إيقاف تشغيل الكامريا تلقائ ًيا للحيلولة دون تلف البطارية.
قم بتشغيل الكامريا مرة أخرى.
ˎˎإذا اخرتت [ ]OFFيف وظيفة قطع الطاقة التلقايئ ،ال تنقطع الطاقة تلقائياً.

مؤرش الشحن املتبقي غري صحيح.

بطاقة الذاكرة

الفهرس

ˎˎتحدث هذه الظاهرة عند استخدام الكامريا يف مكان شديد الحرارة أو الربودة.
ˎˎنشأ تعارض بني مؤرش الشحن املتبقي وبني الشحن الفعيل املتبقي بالبطارية .قم بتفريغ شحن البطارية بالكامل مرة واحدة ،ثم
اشحنها مجددًا لتصحيح املؤرش.
ˎˎاشحن البطارية مرة أخرى بشكل كاف .إذا ظلت املشكلة قامئة ،فذلك يدل عىل استهالك البطارية .استبدل البطارية بأخرى جديدة.

ال ميكن تنفيذ عمليات التشغيل باستعامل بطاقة الذاكرة.

ˎˎإذا قمت باستعامل بطاقة ذاكرة مصاغة عىل كمبيوتر ،قم بصياغتها عىل الكامريا مرة أخرى (صفحة .)32

التقاط الصور
يتعذر تسجيل الصور.

ˎˎتحقق من السعة املتاحة يف بطاقة الذاكرة.

56AR
يتبع 

يتعذر إدراج التواريخ عىل الصور.

ˎˎال تشتمل الكامريا عىل ميزة إلضافة التواريخ عىل الصور.

عرض الصور
يتعذر عرض الصور.

ˎˎتم تغيري اسم املجلد/امللف عىل جهاز الكمبيوتر.
ˎˎصل كبل  HDMIصغري (يباع بشكل منفصل).

جدول املحتويات

ال تظهر الصورة عىل التلفزيون.

صحيحا (صفحة .)41
ˎˎتحقق ما إذا كان التوصيل
ً

أجهزة الكمبيوتر
ال يتعرف جهاز الكمبيوتر عىل الكامريا.

بحث عملية التشغيل

ً
منخفضا ،قم بشحن الكامريا.
ˎˎعندما يكون مستوى البطارية
ˎˎقم بتشغيل الكامريا وتوصيلها بكمبيوتر.
ˎˎاستخدم كبل  USBالصغري (مرفق).
ˎˎافصل كبل  USBالصغري (مرفق) من كل من الكمبيوتر والكامريا ،وأعد توصيله مرة أخرى بإحكام.
ˎˎافصل كافة األجهزة األخرى بخالف الكامريا ولوحة املفاتيح واملاوس من موصالت  USBالخاصة بالكمبيوتر.
ˎˎقم بتوصيل الكامريا بجهاز الكمبيوتر مبارش ًة دون التمرير عرب لوحة وصل  USBأو أي جهاز آخر.

يتعذر استرياد الصور.

بحث عن التهيئات

ˎˎقم بتوصيل الكامريا وجهاز الكمبيوتر بالشكل الصحيح بإجراء توصيل ( USBصفحة .)52

يتعذر تركيب الربنامج "."PlayMemories Home

ˎˎتحقق من بيئة الكمبيوتر أو إجراءات الرتكيب الالزمة لرتكيب الربنامج "."PlayMemories Home

برنامج " "PlayMemories Homeال يعمل بشكل سليم.

ˎˎأغلق برنامج " "PlayMemories Homeوأعد تشغيل الكمبيوتر.

الفهرس

يتعذر عرض الصور عىل الكمبيوتر.

ˎˎاسترش الجهة املصنعة للكمبيوتر أو الربنامج.

Wi-Fi

يستغرق ارسال البيانات وقتاً طوي ًال جداً.

ˎˎتستخدم أفران املايكروويف وأجهزة  Bluetoothموجة بطول  2.4جيجاهرتز وقد تقوم بإعاقة االتصال .عند وجود اجهزة كهذه يف
املكان ،ابعد الكامريا عن هذه االجهزة أو اطفئ االجهزة.
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أخرى
يرتاكم الضباب عىل العدسة.

ˎˎحدث تكاثف للرطوبة .قم بإيقاف تشغيل الكامريا وانتظر ملدة ساعة تقري ًبا حتى تتبخر الرطوبة.

تصبح الكامريا ساخنة عند استخدامها لفرتة زمنية طويلة.
ˎˎال يشري ذلك إىل وجود عطل.

التاريخ أو الوقت غري صحيح.

جدول املحتويات

ˎˎاضبط التاريخ والوقت مرة أخرى (صفحة .)27

بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
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الرسائل واملؤرشات التحذيرية

إذا ظهرت الرسائل التالية ،اتبع هذه اإلرشادات.

ˎˎمستوى البطارية منخفض .اشحن البطارية عىل الفور.

ERROR
HEAT

ˎˎارتفعت درجة حرارة الكامريا .قد تنقطع الطاقة تلقائياً ،أو قد ال تتمكن من تسجيل صور .اترك الكامريا يف مكان بارد حتى تنخفض
درجة الحرارة.
ˎˎيف حالة تسجيل الصور لفرتة طويلة ،سرتتفع درجة حرارة الكامريا .يف هذه الحالة ،أوقف تسجيل الصور.

بحث عملية التشغيل

NoIMG

جدول املحتويات

ˎˎقم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.

ˎˎبطاقة الذاكرة ال تحتوي عىل صور قابلة للعرض.

LowPw

ˎˎال توجد شحنة يف البطارية.

BATT

بحث عن التهيئات

ˎˎشحنة البطارية غري كافية للتشغيل.
ˎˎالبطارية توفر تياراً يتجاوز الحد االقىص لتيار التفريغ (الذي ال يتضمن نطاق التيار املناسب لتشغيل الكامريا عند توصيل ميكرفون
خارجي ،الخ).
ˎˎتم اكتشاف بطارية من نوع مختلف عند تشغيل الكامريا.
ˎˎتم اكتشاف تدهور حالة البطارية.

FULL

ˎˎالسعة املتبقية يف بطاقة الذاكرة غري كافية للتسجيل.

الفهرس

MAX

ˎˎتم الوصول إىل الحد االقىص لعدد امللفات التي ميكن تسجيلها.

MEDIA

ˎˎمل يتم ادخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح.
ˎˎبطاقة الذاكرة تالفة.
ˎˎصيغة بطاقة الذاكرة ال تتوافق مع هذه الكامريا.

NoCRD

ˎˎمل يتم ادخال بطاقة ذاكرة.

NoDSP

ˎˎالكامريا غري موصولة إىل التلفزيون عند بدء العرض.
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PLANE

ˎˎال ميكن استعامل وظيفة  Wi-Fiعند ضبط وضع الطائرة عىل [( ]ONصفحة .)24

جدول املحتويات
بحث عملية التشغيل
بحث عن التهيئات
الفهرس
60AR

املدة التي ميكن تسجيلها
املدة املتوقعة للتسجيل والعرض لكل بطارية
مدة التسجيل

املدة التقريبية املتاحة عند استعامل بطارية مشحونة متاماً.
VGA
)85 (125

مدة العرض

املدة التقريبية املتاحة عند استعامل بطارية مشحونة متاماً.
املدة التقريبية عند عرض صور عىل تلفزيون موصول بواسطة كبل  HDMIصغري (يباع بشكل منفصل).
VGA
210

بحث عن التهيئات

البطارية
جودة الصورة
( NP-BX1مرفقة)

مدة العرض
HQ
205

(الوحدات :دقائق)

مدة التسجيل املتوقعة لألفالم
معدل  MP4AVCقناتني

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎاملدد الزمنية مقاسة عند استعامل الكامريا يف نطاق  25درجة مئوية .يوىص باستعامل الكامريا يف درجة حرارة ترتاوح بني  10درجات مئوية
إىل  30درجة مئوية.
ˎ ˎستكون مدة التسجيل والعرض أقرص عند استعامل الكامريا يف درجات حرارة منخفضة.
ˎ ˎرمبا تصبح مدة التسجيل والعرض أقرص ،وفقاً لظروف التسجيل.
ˎ ˎ() يشري إىل وقت التسجيل عند ضبط وظيفة التحكم عن بعد ( )Wi-Fiعىل [.]OFF

جدول املحتويات

البطارية
جودة الصورة
( NP-BX1مرفقة)

مدة التسجيل املستمر
HQ
)130 (150

VGA
)170 (210

مدة التسجيل املثايل
HQ
)65 (90

(الوحدات :دقائق)

(الوحدات :دقائق)
32GB
16GB
160
80
250
125
165
80
330
165
650
325
1205
600

الفهرس

8GB
وضع التسجيل
35
PS
60
HQ
40
SSLOW
80
SLOW
160
STD
295
VGA
ˎ ˎيف التهيئة  ،SLOW/SSLOWيشري الرقم باألعىل إىل الوقت القابل للتسجيل أثناء التصوير ويختلف عن وقت التشغيل الحايل.
ˎ ˎعند استخدام بطاقة ذاكرة من انتاج سوين .Sony

61AR
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مالحظات

ˎ ˎقد تختلف املدة القابلة للتسجيل وفقاً لظروف التسجيل والهدف ووضع التسجيل (صفحة .)19
ˎ ˎمدة تسجيل فيلم بشكل مستمر هي  13ساعة تقريباً.
يف الوضع [ ،]SLOWتكون  6.5ساعة تقريباً.
يف الوضع [ ،]SSLOWتكون  3ساعات تقريباً.

العدد التخميني للصور الفوتوغرافية القابلة للتسجيل

بحث عملية التشغيل

( 2Mتسجيل صور بفواصل
زمنية) )(16:9
5300
2650
1300
( 12Mصور)
ˎ ˎعند استخدام بطاقة ذاكرة من انتاج سوين .Sony
ˎ ˎعدد الصور القابلة للتسجيل يف بطاقة الذاكرة يشري إىل الحد األقىص لحجم الصورة يف الكامريا .يتم عرض العدد الفعيل للصور الثابتة
القابلة للتسجيل عىل شاشة  LCDأثناء التسجيل.
ˎ ˎقد يختلف عدد الصور الثابتة القابلة للتسجيل يف بطاقة الذاكرة وفقاً لظروف التسجيل.

جدول املحتويات

(الوحدة :صورة)
32GB
16GB
8GB
40000
21000
10500

بحث عن التهيئات
الفهرس
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مجموعة البطارية

حول شحن البطارية

االستخدام الفعال للبطارية

ˎ ˎإذا نفدت شحنة البطارية برسعة بالرغم من ان مؤرش الشحنة املتبقية يشري إىل شحنة عالية ،اشحن البطارية بشكل كامل مرة اخرى .سيتم
عرض مؤرش الشحنة املتبقية بشكل صحيح .يرجى االنتباه إىل أنه قد ال يتم عرض املؤرش بشكل صحيح يف الظروف التالية:
– –استخدام الكامريا لفرتة زمنية طويلة يف درجة حرارة عالية
– –ترك الكامريا ببطارية مشحونة بالكامل
– –استخدام بطارية مستعملة بكرثة

بحث عن التهيئات

بشأن شحنة البطارية املتبقية

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎيقل اداء البطارية يف درجات الحرارة املنخفضة (اقل من  10درجات مئوية) .لذلك يف األماكن الباردة ،يكون وقت تشغيل البطارية أقرص.
نويص مبا ييل لضامن استخدام البطارية لفرتة أطول :ضع البطارية يف جيب قريب من جسمك لتدفئتها ،وأدخلها يف الكامريا قبل أن تبدأ
التصوير مبارشة.
ˎ ˎستُستهلك شحنة البطارية بشكل ارسع عند استخدام العرض والتقديم الرسيع والرتجيع الرسيع بشكل متكرر.
ˎ ˎاطفئ الكامريا عندما ال تقوم بالتسجيل أو العرض عىل الكامريا .ستُستهلك شحنة البطارية عندما تكون الكامريا يف وضع االستعداد للتصوير.
ˎ ˎنحن نويص بتوفري بطاريات احتياطية تكفي لضعفي أو ثالثة اضعاف الوقت املتوقع للتصوير ،وعمل لقطات تجريبية قبل التصوير الفعيل.
ˎ ˎقد ال تتمكن من تشغيل الكامريا أو قد ال يتم شحن البطارية بشكل فعال إذا كان قسم طرف البطارية متسخاً .يف هذه الحالة ،امسح أية
غبار بقطعة قامش ناعمة برفق لتنظيف البطارية.
ˎ ˎال تعرض البطارية للامء .البطارية ليست مقاومة للامء.

جدول املحتويات

ˎ ˎاشحن البطارية قبل استخدام الكامريا للمرة األوىل.
ˎ ˎنويص بشحن البطارية يف درجة حرارة ترتاوح بني  10درجات مئوية إىل  30درجة مئوية إىل أن ينطفئ مصباح ( CHGالشحن) .قد ال
تكون البطارية مشحونة بشكل فعال يف درجات الحرارة خارج هذا النطاق.
ˎ ˎقد ييضء املصباح ( CHGالشحن) يف الحالة التالية:
– –عدم تركيب البطارية بشكل صحيح.
– –البطارية تالفة.
– –توقف الشحن بشكل مؤقت ألن درجة الحرارة املحيطة خارجة عن نطاق درجات الحرارة املناسبة.
ˎ ˎعندما تكون درجة حرارة البطارية منخفضة ،افصل البطارية وضعها يف بيئة دافئة.
ˎ ˎعندما تكون درجة حرارة البطارية عالية ،افصل البطارية وضعها يف بيئة باردة.

كيفية تخزين البطارية

الفهرس

ˎ ˎقم بتفريغ شحنة البطارية بالكامل قبل تخزينها واحفظها يف مكان بارد وجاف .للحفاظ عىل وظيفة البطارية ،اشحن البطارية متاماً
وبعدئذ قم بتفريغ شحنتها بالكامل عىل الكامريا مرة واحدة يف العام عىل االقل أثناء التخزين.
ˎ ˎلتفادى اتساخ طرف التوصيل ،حدوث دائرة قرص ،الخ ،تأكد من استخدام حقيبة بالستيك لحفظ الكامريا بعيداً عن األشياء املعدنية عند
الحمل أو التخزين.

حول عمر البطارية

ˎ ˎعمر البطارية محدود .تنخفض سعة البطارية مبرور الزمن وخالل االستعامل املتكرر .اذا تناقصت مدة االستعامل بني عمليات الشحن
بشكل ملحوظ ،فمن املحتمل انه حان الوقت الستبدال البطارية بأخرى جديدة.
ˎ ˎيختلف عمر البطارية وفقاً لكيفية استخدام البطارية.
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استخدام الكامريا يف الخارج
حول أنظمة ألوان التلفزيون

ملشاهدة الصور بواسطة الكامريا عىل التلفزيون ،تحتاج إىل تلفزيون (أو شاشة) مجهز مبقبس  HDMIوكبل  HDMIصغري (يباع
بشكل منفصل).
قبل التصوير ،تأكد من ضبط [ ]V.SYSعىل نظام التلفزيون يف البلد واملنطقة حيث ستشاهد التسجيالت .يعرض التايل يف أي
بلدان ومناطق ميكنك مشاهدة الصور [ ]NTSCأو [.]PAL

البلدان واملناطق التي ميكنك فيها مشاهدة الصور عند ضبط [ ]V.SYSعىل []PAL

اختالف التوقيت العاملي

بحث عن التهيئات

ليزبون ،لندن
برلني ،باريس
هيلسينيك ،القاهرة ،اسطنبول
نايرويب
طهران
أبو ظبي ،باكو ،موسكو
كابول
كاراتيش ،اسالم أباد
كولكاتا ،نيودلهي
آملايت ،داكا
رنغون
بانكوك ،جاكارتا
هونغ كونغ ،سنغفورة ،بيجني
سيؤول ،طوكيو
ادياليد ،داروين

ملبورن ،سدين
جزر السولومون
فيجي ،ويلينغتون ،إنيويتوك ،كاواجالین
دولة ساموا
هاواي
االسكا
لوس أنجيلوس ،تيجوانا
دينفى ،اريزونا
شيكاغو ،مكسيكو سيتي
نيويورك ،بوغوتا
سانتياغو
الجزر املكتشفة حديثا
برازيليا ،مونتيفيديو
فريناندو دي نورونها
ازوريس ،جمهورية الرأس االخرض

الفهرس

فرق التوقيت
للمنطقة الزمنية
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30

تهيئة املنطقة

فرق التوقيت
للمنطقة الزمنية
+10:00
+11:00
+12:00
-11:00
-10:00
-9:00
-8:00
-7:00
-6:00
-5:00
-4:00
-3:30
-3:00
-2:00
-1:00

تهيئة املنطقة

بحث عملية التشغيل

أسرتاليا ،النمسا ،األرجنتني ،بلجيكا ،بلغاريا ،الربازيل ،الصني ،كرواتيا ،جمهورية التشيك ،الدمنارك ،فنلندا ،فرنسا ،جويانا الفرنسية،
أملانيا ،اليونان ،هونغ كونغ ،هنغاريا ،اندونيسيا ،إيران ،العراق ،إيطاليا ،الكويت ،ماليزيا ،موناكو ،هولندا ،نيوزيلندا ،الرنويج،
باراغواي ،بولندا ،الربتغال ،رومانيا ،روسيا ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،إسبانيا ،السويد ،سويرسا ،تايالند ،تركيا ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة،
أوروغواي ،فيتنام ،الخ.

جدول املحتويات

البلدان واملناطق التي ميكنك فيها مشاهدة الصور عند ضبط [ ]V.SYSعىل []NTSC

بربادوس ،برمودا ،بوليفيا ،كندا ،تشييل ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،دومينيكا ،إكوادور ،السلفادور ،غوام ،غواتيامال ،غيانا ،هايتي،
هندوراس ،اليابان ،املكسيك ،ميكرونيزيا ،ميامنار ،نيكاراغوا ،بنام ،بريو ،الفلبني ،بورتوريكو ،كوريا ،سانت لوسيا ،ساموا ،سورينام،
تايوان ،ترينيداد وتوباغو ،الواليات املتحدة األمريكية ،فنزويال ،الخ.
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احتياطات

ال تستخدم/تخزن الكامريا يف األماكن التالية

حول الحمل

جدول املحتويات

ˎ ˎيف مكان شديد الحرارة أو الربودة أو الرطوبة
يف أماكن مثل سيارة تم إيقافها يف الشمس ،حيث قد يتشوه جسم الكامريا األمر الذي قد يتسبب يف حدوث عطل.
ˎ ˎتحت أشعة الشمس املبارشة أو بالقرب من سخان هي أماكن غري مناسبة للتخزين.
حيث ميكن أن يتعرض جسم الكامريا لتغري اللون أو التشوه ،األمر الذي قد يتسبب يف حدوث عطل.
ˎ ˎيف مكان عرضة لالهتزازات
ˎ ˎبالقرب من املجاالت املغناطيسية القوية
ˎ ˎيف األماكن الرملية أو املرتبة
احرص عىل عدم السامح بدخول رمل أو أتربة إىل داخل الكامريا .فقد يتسبب ذلك يف تعطل الكامريا ،ويف بعض الحاالت يتعذر إصالح هذا
العطل.
ال تجلس عىل كريس أو أي مكان آخر أثناء وجود الكامريا يف الجيب الخلفي للبنطال أو التنورة ،فقد يتسبب ذلك يف تعطل الكامريا أو تلفها.

بحث عملية التشغيل

العناية بالعدسة وتخزينها

ˎ ˎامسح سطح العدسة لتنظيفه بخرقة ناعمة يف الحاالت التالية:
– –عندما توجد بصامت أصابع عىل سطح العدسة.
– –يف األماكن الحارة أو الرطبة
– –عندما تتعرض العدسة لهواء مشبع باألمالح كام هو الحال عىل شاطئ البحر.
ˎ ˎقم بتخزينها يف مكان جيد التهوية وقليل التع ّرض لألوساخ أو الغبار.
ˎ ˎملنع تكون العفن ،قم بتنظيف العدسة كام هو مبني أعاله دورياً.

تم تصميم الكامريا لالستخدام يف درجات حرارة ترتاوح بني  -10درجة مئوية إىل  40درجة مئوية .ال يوىص بالتصوير يف أماكن شديدة الربودة
أو الحرارة تتجاوز هذا النطاق.

الفهرس

حول درجات حرارة التشغيل

بحث عن التهيئات

حول التنظيف

قم بتنظيف سطح الكامريا باستخدام قطعة قامش ناعمة مبللة باملاء بشكل طفيف ،ثم امسح هذا السطح باستخدام قطعة قامش جافة .ال
تستخدم أ ًيا من األشياء التالية ألنها قد تتلف الطبقة الخارجية أو الهيكل الخارجي.
− −املنتجات الكيميائية مثل الثرن أو البنزين أو الكحول أو قطع القامش املصممة لالستخدام مرة واحدة فقط أو املواد الطاردة للحرشات أو
مواد حامية الجسم من أشعة الشمس أو املبيدات الحرشية أو ما إىل ذلك.
− −ال تلمس الكامريا مع وجود أي مام ورد أعاله عىل يديك.
− −ال ترتك الكامريا تالمس املطاط أو الفينيل لفرتة طويلة.

حول تكاثف الرطوبة

إذا تم جلب الكامريا من مكان بارد آلخر دافئ مبارش ًة ،فقد تتكاثف الرطوبة داخل الكامريا أو خارجها .قد يسبب تكاثف الرطوبة هذا تعطل
الكامريا.

يف حالة حدوث تكاثف للرطوبة

قم بإيقاف تشغيل الكامريا وانتظر ملدة ساعة تقري ًبا حتى تتبخر الرطوبة.

مالحظة حول تكثف الرطوبة

قد تتكثف الرطوبة عند جلب الكامريا من مكان بارد إىل مكان دافئ (أو بالعكس) أو عند استعامل الكامريا يف مكان رطب كام هو مبني أدناه.
− −عند جلب الكامريا من مكان التزلج عىل الجليد إىل مكان دافئ.
− −عند جلب الكامريا من سيارة أو غرفة مك ّيفة الهواء إىل مكان حار يف الخارج.
− −عند استعامل الكامريا بعد عاصفة ثلجية مفاجئة أو بعد سقوط املطر.
− −عند استعامل كامريا الفيديو يف مكان حار ورطب.
يتبع 
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كيفية تفادي تكثف الرطوبة

عند جلب الكامريا من مكان بارد إىل مكان دافئ ،ضعها يف كيس بالستييك وأغلق الكيس جيداً .قم بإزالة الكيس عندما تصل درجة الحرارة
داخل الكيس إىل نفس مستوى درجة الحرارة املحيطة (بعد حوايل ساعة واحدة).

مالحظات حول الكامليات االختيارية

ˎ ˎقد ال تتوفر كامليات سوين  Sonyاالصلية يف بعض البلدان/املناطق.

مالحظة حول التخلص من بطاقة الذاكرة/إعطائها لشخص آخر

جدول املحتويات

حتى لو حذفت البيانات املخزنة يف بطاقة الذاكرة أو قمت بصياغة بطاقة الذاكرة بواسطة الكامريا أو الكمبيوتر ،قد ال تتمكن من حذف
البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل كامل .عند اعطاء بطاقة الذاكرة لشخص آخر ،ننصح مبسح البيانات بشكل كامل مستخدماً برنامج مسح
البيانات عىل الكمبيوتر .كذلك ،إذا اردت التخلص من بطاقة الذاكرة ،نوىص بتحطيم الهيكل الفعيل لبطاقة الذاكرة.
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املواصفات
كامريا
[النظام]
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مقبس  :HDMI OUTطرف توصيل  HDMIصغري
موصل  USBصغري/متعدد االغراض*:
( micro-B/USB2.0 Hi-Speedسعة تخزين كبرية)
* يدعم األجهزة املتوافقة مع  USBصغري.
ˎ ˎتوصيل  USBلإلخراج فقط.
(للزبائن يف أوروبا)

بحث عن التهيئات

[أطراف توصيل االخراج/االدخال]

[الشبكة املحلية الالسلكية]

املعيار املستجيبIEEE 802.11b/g/n :
الرتدد 2.4 :جيجاهرتز
بروتوكوالت السالمة املدعومةWPA-PSK/WPA2-PSK :

[الكامليات]

علبة مقاومة للامء ()SPK-AS2
االبعاد 35.5 :مم ×  62.0مم ×  96.0مم تقريباً (عرض/ارتفاع/
عمق ،باستثناء االجزاء البارزة)
الوزن 55 :جم تقريباً
مقاومة الضغط :التصوير تحت املاء بعمق  5أمتار لـ  30دقيقة
متواصلة ممكن* .
*عند ادخال الكامريا.
قاعدة الصقة ()VCT-AM1
مشبك التثبيت
االبعاد 43.5 :مم ×  14.0مم ×  58.5مم تقريباً (عرض/ارتفاع/
عمق ،باستثناء االجزاء البارزة)
الوزن 15 :جم تقريباً
قاعدة الصقة مسطحة

الفهرس

اشارة الفيديو
معايري لون EIA ،NTSC
مواصفات 1080/60p ،1080/60i HDTV
معايري لون CCIR ،PAL
مواصفات 1080/50p ،1080/50i HDTV
جهاز الصورة:
 7.77مم (النوع )1/2.3
مستشعر Exmor R CMOS
بيكسالت التسجيل (:)16:9
وضع تسجيل صور بفواصل زمنية:
يعادل  2 000 000بيكسل كحد أقىص
وضع الصورة :يعادل  11 900 000بيكسل كحد أقىص
الكيل 16 800 000 :بيكسل تقريباً
فعال (فيلم ،وضع  11 900 000 :)16:9بيكسل تقريباً
فعال (صورة ثابتة ،وضع  11 900 000 :)16:9بيكسل تقريباً
العدسة :عدسة ZEISS Tessar
F2.8
الطول البؤري =  2.5مم
عند التحويل إىل كامريا صور ثابتة  35مم
من أجل أفالم 15.3 :مم (*)16:9
التحكم بالتعريض الضويئ :تعريض ضويئ تلقايئ
صيغة امللف:
صور ثابتة( JPEG :صيغة  DCFاالصدار  Exif ،2.0االصدار
 )MPF Baseline ،2.3متوافقة
أفالم)MP4( MPEG-4 AVC/H.264 :
الصوتMPEG AAC :
وسائط التسجيل:
")Mark2( "Memory Stick Micro
بطاقة ( microSDالفئة  4أو ارسع)
الحد األدىن من االضاءة( 6 lx :لوكس)
*  SteadyShotمضبوطة إىل []OFF

مدة الشحن:
بواسطة الكمبيوتر
( NP-BX1مرفقة) 245 :دقيقة تقريباً
بواسطة محول ( AC-UD20يباع بشكل منفصل)
( NP-BX1مرفقة) 175 :دقيقة تقريباً
استهالك الطاقة 1.8 :واط (عندما يكون حجم الفيلم
[)]1920×1080/30p
درجة حرارة التشغيل −10 :درجة مئوية إىل  40درجة مئوية
درجة حرارة التخزين −20 :درجة مئوية إىل  +60درجة مئوية
االبعاد 24.5 :مم ×  47.0مم ×  82.0مم تقريباً (عرض/ارتفاع/
عمق ،باستثناء االجزاء البارزة)
الوزن 58 :جم تقريباً (الكامريا فقط)
الوزن (عند التصوير):
 83جم تقريباً (بضمنها ( NP-BX1مرفقة))
امليكرفون :سترييو
السامعة :غري سترييو
البطارية القابلة للشحن:
( NP-BX1مرفقة)
الحد األقىص لفولتية الخرج :تيار مبارش  4.2فولط
فولتية الخرج :تيار مبارش  3.6فولط
السعة 4.5 :واط ساعة ( 1,240ميليل أمبري ساعة)
النوع :ايون الليثيوم

[الطاقة ،عام]

متطلبات الطاقة:
بطارية قابلة إلعادة الشحن 3.6 :فولط (( NP-BX1مرفقة))
موصل  USBصغري/متعدد االغراض 5.0 :فولط
شحن ( USBموصل  USBصغري/متعدد االغراض):
تيار مبارش  5.0فولط 500 ،ميليل أمبري 800/ميليل أمبري
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االبعاد 50.0 :مم ×  12.5مم ×  58.5مم تقريباً (عرض/ارتفاع/
عمق ،باستثناء االجزاء البارزة)
الوزن 14 :جم تقريباً
قاعدة الصقة مقوسة
االبعاد 50.0 :مم ×  16.0مم ×  58.5مم تقريباً (عرض/ارتفاع/
عمق ،باستثناء االجزاء البارزة)
الوزن 16 :جم تقريباً
التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون اشعار مسبق.
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عالمات تجارية

جدول املحتويات

حول الربنامج التطبيقي GNU GPL/LGPL

بحث عن التهيئات

الربنامج املؤهل للربنامج ( GNU General Public Licenseاملشار إليه فيام ييل باملصطلح " )"GPLأو GNU Lesser General Public
( Licenseاملشار إليه فيام ييل باملصطلح " )"LGPLالتايل موجود يف الكامريا.
هذا يخربك بأنه لك الحق يف الوصول إىل تلك الربامج وتحديثها واعادة توزيع رمز مصدرها وفقاً لرشوط  GPL/LGPLاملزودة.
رمز املصدر موجود عىل املوقع عىل شبكة االنرتنت .استعمل املوقع التايل لتحميله .عند تحميل رمز املصدر ،اخرت املوديل HDR-AS20
كموديل للكامريا.
http://www.sony.net/Products/Linux/
نفضل عدم االتصال بنا بخصوص محتويات رمز املصدر.
توجد نسخ من الرتاخيص (باللغة االنجليزية) مخزنة يف الذاكرة الداخلية يف الكامريا.
صل الكامريا والكمبيوتر بوضع  ،Mass Storageواقراء امللفات يف املجلد " "LICENSEضمن "."PMHOME

بحث عملية التشغيل

ˎ ˎ" "Memory Stickو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Sony Corporation
ˎ ˎالعبارات  HDMIو  HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوالشعار  HDMIهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية
مسجلة لرشكة  HDMI Licensing LLCيف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
ˎ ˎ Microsoftو  Windowsو  Windows Vistaهي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة  Microsoft Corporationيف
الواليات املتحدة و/أو بلدان أخرى.
ˎ ˎ Macهي عالمة تجارية مسجلة لرشكة  Apple Inc.يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى.
ˎ ˎ Intelو  Intel Coreو  Pentiumهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة  Intel Corporationأو الرشكات التابعة لها يف
الواليات املتحدة وبلدان أخرى.
ˎ ˎ Adobeوالشعار  Adobeو  Adobe Acrobatهي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Adobe Systems
 Incorporatedيف الواليات املتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى.
ˎ ˎالشعار  microSDXCهام عالمات تجارية لرشكة .SD-3C, LLC
ˎ ˎ iPhoneو  iPadهي عالمات تجارية لرشكة  Apple Inc.مسجلة يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى.
ˎ ˎ iOSهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لرشكة .Cisco Systems, Inc.
ˎ ˎ Androidو  Google Playهي عالمات تجارية لرشكة .Google Inc.
ˎ ˎ Wi-Fiوالشعار  Wi-Fiو  Wi-Fi PROTECTED SET-UPهي عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Wi-Fi Alliance
باإلضافة لذلك ،أسامء النظام واملنتجات املستخدمة يف هذا الدليل هي ،بصفة عامة ،عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ملطوريها أو
مصنعيها .لكن ،مل يتم استخدام العالمات  TMأو ® يف جميع الحاالت يف هذا الدليل.
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