
التصويرأساسيات الكاميراالتجهيز

إعدادات أخرىميزات االتصال الالسلكيالتشغيل

الفهرس المحتويات المقدمة

دليل المستخدم



z  .قم بالتقاط بعض اللقطات التجريبية واستعراضها بشكل مبدئي للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح
والرجاء مالحظة أن شركة .Canon Inc والشركات التابعة لها ومؤسساتها الفرعية وموزعيها ليسوا 

مسئولين عن أية أضرار تبعية تنتج عن أي خلل وظيفي للكاميرا أو الملحقات - بما في ذلك بطاقات الذاكرة - 
والتي تؤدي إلى فشل تسجيل صورة أو فشل تسجيلها بطريقة قابلة للقراءة على الجهاز.

z  )قد يؤدي التصوير غير المصرح به من جانب المستخدم ألشخاص أو تسجيل )مقاطع فيديو و/أو مقاطع صوتية
خاصة بهم أو مواد محفوظة بحقوق النشر إلى انتهاك خصوصية هؤالء األشخاص و/أو الحقوق القانونية 

األخرى، بما في ذلك حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية األخرى. تجدر اإلشارة إلى أنه قد تطبق القيود حتى 
إذا كان هذا التصوير أو التسجيل مخصًصا لالستخدام الشخصي فقط.

z  للحصول على معلومات حول الضمان الخاص بالكاميرا أو دعم العمالء، الرجاء الرجوع إلى معلومات الضمان
المزودة مع مجموعة دليل المستخدم الخاص بالكاميرا.

z  على الرغم من أنه تم إنتاج الشاشة وفًقا لظروف تصنيع فائقة الدقة وأن أكثر من ٩٩٫٩٩% من وحدات البكسل
تتوافق مع مواصفات التصميم، قد تكون بعض وحدات البكسل معيبة أو قد تظهر نقاط حمراء وسوداء وذلك في 

حاالت نادرة. وذلك ال يشير إلى تلف الكاميرا أو يؤثر على الصور التي تم تسجيلها.
z .عند استخدام الكاميرا لفترة زمنية طويلة، قد ترتفع درجة حرارتها. ولكن ال يشير ذلك إلى تلف الكاميرا

المالحظات التمهيدية والمعلومات القانونية



(۱)
(۲)
(۳)

االنتقال إلى هذه الصفحة  )١(
يوضح هذا القسم التنقل اليدوي واالصطالحات المستخدمة.  

االنتقال إلى جدول المحتويات وصفحات الفهرس  )٢(
االنتقال إلى الصفحة األولى من أحد األقسام، بالنقر فوق أحد األقسام الستة  )٣(

المقدمة
الصفحة العلوية



المقدمة
الصفحات البابية

تكون الصفحات البابية بمثابة مداخل لكل قسم.

(۷)

(۸)   

(۱)
(۲)
(٤)

(۳)

(٥)

(٦)

االنتقال إلى الصفحة األولى  )١(
العودة إلى الصفحة السابقة  )٢(

رموز األقسام  )٣(
انقر فوق أحد الرموز لالنتقال إلى الصفحة البابية الخاصة بالقسم.  

سمات األقسام  )٤(
الموضوعات الموجودة في السمة المحددة موضحة في )٥(. الحظ أن بعض صفحات الدخول ال تشتمل   

على سمات.



الموضوعات الموجودة في السمة المحددة. انقر فوق عنوان أحد الموضوعات لالنتقال إلى صفحة الموضوع.  )٥(
يشير إلى وجود موضوعات متعددة  )٦(

يشير إلى أن المعلومات تتبع في الصفحة التالية  )٧(
يحدد الصفحة الحالية من بين عدة صفحات بابية  )٨(

المقدمة
الصفحات البابية



المقدمة
صفحات الموضوعات

(٤)(٥)

(۳)

(۱)
(۲)

(۱)
(۲)

االنتقال إلى الصفحة األولى(۳)  )١(
العودة إلى الصفحة السابقة  )٢(

رموز األقسام  )٣(
انقر فوق أحد الرموز لالنتقال إلى الصفحة البابية   

الخاصة بالقسم.
يشير إلى أن المعلومات تابعة للصفحة السابقة  )٤(

يشير إلى أن المعلومات تتبع في الصفحة التالية  )٥(



المقدمة
االصطالحات المستخدمة في هذا الدليل

z .قد تشتمل اإلرشادات الموجودة في هذا الدليل على رموز تمثل األزرار واألقراص الخاصة بالكاميرا
z .يتم تمثيل عناصر تحكم الكاميرا التالية برموز

z .تتم اإلشارة إلى أنماط التصوير والرموز والنصوص الظاهرة على الشاشة بين قوسين
z .تنطبق اإلرشادات الموجودة في هذا الدليل على الكاميرا وفًقا لإلعدادات االفتراضية
z  ،للتبسيط، ُيشار إلى جميع العدسات ومهايئات التركيب بالمصطلحين "العدسات" و"مهايئات التركيب" فقط

سواء كانت مرفقة أو كانت ُتباع بشكل منفصل.
z  EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM تبين الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل الكاميرا وهي متصلة بالعدسة

كمثال.
z ."للمالءمة، يتم اإلشارة إلى جميع بطاقات الذاكرة المدعومة بـ "بطاقة الذاكرة
z  في حالة إغفال خطوة ،P تنطبق اإلرشادات الموجودة في هذا الدليل على الكاميرا وقد تم تعيينها على النمط

"تعيين نمط التصوير".



المحتويات

المالحظات التمهيدية والمعلومات القانونية
المقدمة

المحتويات
إرشادات السالمة

التجهيز
تركيب الرباط

شحن حزمة البطارية
تجهيز بطاقة الذاكرة

تركيب/إزالة حزمة البطارية
تركيب/إزالة بطاقة الذاكرة

تعيين الوقت والتاريخ
تعيين لغة شاشة العرض

تركيب العدسة
فصل العدسة

EF-Sو EF تركيب عدسات
EF-Sو EF فصل عدسات

EF-S أو EF استخدام حامل ثالثي القوائم مع عدسات
EF-S أو EF استخدام وظيفة تثبيت الصورة للعدسة

حمل الكاميرا



أساسيات الكاميرا
تجربة الكاميرا في الخارج

أسماء األجزاء
التشغيل/اإليقاف

زر اإلغالق
أنماط التصوير

ضبط زاوية الشاشة
اإلطارات في شاشة التصوير

خيارات عرض التصوير
خيارات عرض التشغيل

استخدام شاشة التحكم السريع
استخدام شاشة القائمة

إدخال الحروف
عرض المؤشر

عمليات شاشة اللمس
التصوير

اعتماًدا على نموذج من الصور
Auto النمط
مشاهد خاصة

المحتويات



تأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(
النمط يدوي

تسجيل األفالم في نمط األفالم
الميزات المالئمة

التشغيل
العرض
البحث

إدارة الصور
مسح الصور

تحرير الصور الثابتة
معالجة صور RAW باستخدام الكاميرا

تحرير األفالم
ميزات االتصال الالسلكي

ميزات االتصال الالسلكي المتاحة
NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية

إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية NFC )نمط التشغيل(
Bluetooth إرسال الصور إلى هاتف ذكي يحتوي على تقنية

تسجيل خدمات الويب
تحميل الصور إلى خدمات الويب

المحتويات



إعدادات أخرى
منع إطالق AF-شعاع مساعد

إلغاء تنشيط مصباح تخفيض العين الحمراء
تغيير مدة عرض الصورة بعد التصوير

تخزين الصور حسب التاريخ
ترقيم الملف

تهيئة بطاقات الذاكرة
المسح المنخفض

تغيير نظام الفيديو
استخدام الوضع االقتصادي

ضبط توفير الطاقة
سطوع الشاشة

تخصيص عرض معلومات االلتقاط
تخصيص عرض معلومات التشغيل

التوقيت العالمي
الوقت والتاريخ

لغة العرض
كتم أصوات الكاميرا

تنشيط أصوات الكاميرا

المحتويات



إخفاء النصائح والتلميحات
سرد أنماط التصوير حسب الرمز

ضبط لوحة الشاشة اللمسية
قفل لوحة الشاشة اللمسية تلقائًيا

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر
تنشيط تنظيف المستشعر
تنظيف المستشعر يدوًيا

مراجعة شعارات الشهادات
إعداد معلومات حقوق الطبع لتسجيلها في الصور

حذف كل معلومات حقوق الطبع
استعادة اإلعدادات االفتراضية الرئيسية للكاميرا

استعادة اإلعدادات االفتراضية للوظائف الفردية للكاميرا
الفهرس

االحتياطات الخاصة بميزات االتصال الالسلكي )Wi-Fi أو Bluetooth أو غير ذلك(
احتياطات تداخل موجات الراديو

العالمات التجارية والترخيص
إخالء المسؤولية

المحتويات



إرشادات السالمة

تأكد من قيامك بقراءة هذه اإلرشادات من أجل تشغيل المنتج بأمان.
اتبع هذه اإلرشادات لمنع حدوث إصابات أو أضرار لمشغل المنتج أو اآلخرين.

ُيشير هذا الرمز إلى احتمالية التعرض إلصابات خطيرة أو الوفاة. تحذير

z .احفظ هذا المنتج بعيًدا عن متناول األطفال الصغار
قد يؤدي لف الرباط حول عنق الشخص إلى اختناقه.

z .ال تستخدم إال مصادر الطاقة المحددة في دليل اإلرشادات هذا لالستخدام مع هذا المنتج
z .ال تقم بفك المنتج أو تعديله
z .ال ُتعّرض المنتج إلى صدمات أو اهتزازات قوية
z .ال تقم بلمس أية أجزاء داخلية مكشوفة
z .توقف عن استخدام المنتج في أية ظروف غير عادية مثل انبعاث األدخنة أو صدور روائح غريبة
z .ال تستخدم المذيبات العضوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر لتنظيف المنتج
z .ال تعرض المنتج للبلل
z .ال تقم بإدخال أية أجسام غريبة أو سوائل داخل المنتج



z .ال تستخدم المنتج في األماكن التي قد تتواجد فيها غازات قابلة لالشتعال
قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.

z  إذا كان المنتج يحتوي على مكتشف المشهد، فال تنظر من خالل مكتشف المشهد إلى مصادر اإلضاءة الساطعة
مثل ضوء الشمس في يوم مشمس وشعاع الليزر ومصادر اإلضاءة الصناعية القوية األخرى.

فقد يضر ذلك ببصرك.
z .اتبع اإلرشادات التالية عند استخدام البطاريات أو حزم البطاريات المزودة المتاحة تجارًيا

استخدم البطاريات/حزم البطاريات مع المنتجات المحددة لها فقط. -
ال تقم بتسخين البطاريات/حزم البطاريات أو تعريضها إلى النار. -
ال تقم بشحن البطاريات/حزم البطاريات باستخدام شواحن بطاريات غير معتمدة. -
ال ُتعّرض أطراف التوصيل إلى األوساخ وال تجعلها تالمس أية مسامير معدنية أو أجسام معدنية أخرى. -
ال تستخدم البطاريات/حزم البطاريات التي بها تسريب. -
عند التخلص من البطاريات/حزم البطاريات، قم بعزل أطراف التوصيل بشريط الصق أو أية وسائل أخرى. -

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.
إذا كانت البطارية/حزمة البطارية بها تسريب وحدث تالمس بين المادة المتسربة وبين الجلد أو المالبس، فقم بغسل 

المنطقة التي تعرضت للتالمس بماء جاٍر بشكل كامل. وفي حالة مالمسة العين، فاغسل العين بكميات غزيرة من الماء 
الجاري النظيف بشكل كامل واطلب المساعدة الطبية على الفور.

إرشادات السالمة



z .AC اتبع اإلرشادات التالية عند استخدام شاحن البطارية أو محول
قم بإزالة أية أتربة متراكمة على قابس الطاقة ومأخذ التيار الكهربي باستخدام قطعة قماش جافة بشكل دوري. -
ال توصل القابس بمأخذ التيار الكهربي أو تفصله عنه بيدين مبللتين. -
ال تستخدم المنتج إذا لم يتم إدخال قابس الطاقة بشكل كامل داخل مأخذ التيار الكهربي. -
ال ُتعّرض قابس الطاقة وأطراف التوصيل إلى األوساخ وال تجعلها تتالمس مع المسامير المعدنية أو أية أجسام  -

معدنية أخرى.
z .المتصل بمأخذ التيار الكهربي أثناء العواصف البرقية AC ال تلمس شاحن البطارية أو محول
z .ال تضع أحماالً ثقيلة على سلك الطاقة. ال تقم بإتالف سلك الطاقة أو تقطيعه أو تعديله
z  ال تقم بلف المنتج في قماش أو أية مواد أخرى أثناء استخدامه أو بعد فترة قصيرة من استخدامه عندما تكون

درجة حرارة المنتج ال تزال دافئة.
z .ال تترك المنتج متصالً بمصدر الطاقة لفترات زمنية طويلة

قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو حريق.
z .ال تدع المنتج مالمًسا لمنطقة معينة في الجلد لفترات زمنية ممتدة أثناء االستخدام

فقد يؤدي ذلك إلى حرق تماسي ناتج عن درجة حرارة منخفضة، ويتضمن احمرار الجلد والتبثر، حتى إذا لم يكن 
المنتج ساخًنا. يوصى باستخدام حامل ثالثي القوائم أو األدوات المشابهة عند استخدام المنتج في األماكن الحارة 

ولألشخاص الذين لديهم مشاكل بالدورة الدموية أو جلد بدرجة إحساس أقل.

إرشادات السالمة



z .اتبع أية عالمات تشير إلى وجوب إيقاف تشغيل المنتج في األماكن التي يحظر فيها استخدامه
فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلل وظيفي باألجهزة األخرى نتيجة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية ووقوع 

الحوادث أيًضا.

ُيشير هذا الرمز إلى احتمالية التعرض إلصابات. تنبيه

z .ال ُتطلق الفالش بالقرب من العينين
فقد يؤذي ذلك العينين.

z  اف أو جسم آخر إلى الرباط معد لالستخدام الجسدي فقط. قد يؤدي تعليق الرباط، المعلق به المنتج، على ُخطَّ
تلف المنتج. ال تقم أيًضا برج المنتج أو تعريضه لصدمات قوية.

z .ال تضغط بقوة على العدسة وال تسمح باصطدامها مع جسم آخر
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر أو تلف بالمنتج.

z  ُيصدر الفالش درجة حرارة عالية عند إطالقه. فاحرص على أن تكون أصابعك وجميع أجزاء الجسم واألشياء
األخرى بعيدة عن وحدة الفالش أثناء التقاط الصور.

وذلك حتى ال تحدث حروق أو خلل وظيفي في وحدة الفالش.
z .ال تترك المنتج في األماكن المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية

فقد يصبح المنتج ساخًنا أو بارًدا للغاية مما يتسبب في حدوث حروق أو إصابات عند لمسه.

إرشادات السالمة



ُيشير هذا الرمز إلى إمكانية تضرر الممتلكات.تنبيه

z  ال توجه الكاميرا باتجاه مصادر اإلضاءة القوية، مثل ضوء الشمس في يوم ساطع أو مصدر إضاءة
صناعية قوية.

فقد يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر الصور أو المكونات الداخلية األخرى.
z  عند استخدام الكاميرا على شاطئ رملي أو في أي موقع معرض للرياح، احرص على عدم السماح بوصول

األتربة أو الرمال إلى الكاميرا.
z .قم بمسح أية أتربة أو غبار أو أية مواد غريبة على الفالش باستخدام قطعة قطن أو قماش

قد تتسبب الحرارة التي تنبعث من الفالش في تبخر الجسم الغريب أو في حدوث عطل للمنتج.
z .قم بإزالة حزمة البطارية/البطاريات وتخزينها عند عدم استخدام المنتج

قد يتسبب حدوث تسرب في البطارية في تلف المنتج.
z .قبل التخلص من حزمة البطارية/البطاريات، قم بتغطية األطراف بشريط أو أية مواد عازلة أخرى

فقد يؤدي احتكاكها بمواد معدنية أخرى إلى حدوث حريق أو انفجار.
z  قم بفصل أي شاحن بطارية يتم استخدامه مع المنتج في حالة عدم استعماله. ال تغطيه بقطعة قماش أو بأية مواد

أخرى عندما يكون قيد االستخدام.
فقد يؤدي ترك الكاميرا متصلة لفترة زمنية طويلة إلى ارتفاع درجة حرارتها وتشوهها مما يؤدي إلى حدوث حريق.

إرشادات السالمة



z .ال تترك أية حزمة بطارية مخصصة بالقرب من الحيوانات األليفة
فقد يؤدي قضم الحيوانات لحزمة البطارية إلى حدوث تسرب للبطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو حدوث انفجار مما 

ينتج عنه حدوث تلف أو حريق بالمنتج.
z  إذا كان المنتج الخاص بك يستخدم عدة بطاريات، فال تستخدم بطاريات ذات مستويات شحن مختلفة مًعا، وال تستخدم

بطاريات جديدة وقديمة مًعا. ال تقم بتركيب البطاريات التي يوجد بها الطرفان + و– بشكل معكوس.
فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصور في أداء الكاميرا.

إرشادات السالمة



(١)

(٢)

(٣)

(٤)(١)

(٢)

تجهيز بطاقة الذاكرةشحن حزمة البطاريةتركيب الرباط

(٢)

(١)
تعيين الوقت والتاريختركيب/إزالة بطاقة الذاكرةتركيب/إزالة حزمة البطارية

(١)

(٢)(١)

(٢)

(٣)

فصل العدسةتركيب العدسةتعيين لغة شاشة العرض

التجهيز

٢  ١



(١)

(٢)
(١)

(٢)

(٣)

EF-Sو EF تركيب عدساتEF-Sو EF استخدام حامل ثالثي القوائم مع فصل عدسات
EF-S أو EF عدسات

استخدام وظيفة تثبيت الصورة 
EF-S أو EF للعدسة

حمل الكاميرا

التجهيز

٢  ١



تركيب الرباط

(١)

(٢)

(٣)

(٤)



١
قم بإزالة غطاء 

البطارية

٢
قم بتركيب حزمة 

البطارية

(٢)

(٣)

(١)

٣
قم بشحن حزمة 

البطارية

LC-E12E

z الشحن: برتقالي
z مشحونة بالكامل: أخضر

شحن حزمة البطارية



شحن حزمة البطارية

٤
قم بإزالة حزمة 

البطارية

(١)

(٢)



تجهيز بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة التالية )ُتباع بشكل منفصل(، بأية سعة.

z ١*SD بطاقات الذاكرة
z ١*٢*SDHC بطاقات الذاكرة
z ١*٢*SDXC بطاقات الذاكرة

البطاقات متوافقة مع معايير SD. ومع ذلك، لم يتم مصادقة جميع بطاقات الذاكرة للعمل مع هذه الكاميرا.  ١*
.UHS-I يتم أيًضا دعم بطاقات الذاكرة  ٢*



١
افتح غطاء البطارية

(١)

(٢)

٢
عند تركيب حزمة 

البطارية:

(٢)

(١)

الوصالت 
الطرفية

عند إزالة حزمة 
البطارية:

٣
أغلِق غطاء البطارية

(١)

(٢)

تركيب/إزالة حزمة البطارية



تركيب/إزالة بطاقة الذاكرة

١
افتح غطاء بطاقة 

الذاكرة

٢
عند تركيب بطاقة 

الذاكرة:

الملصق

عند إزالة بطاقة 
الذاكرة:

٣
أغلِق غطاء بطاقة 

الذاكرة



١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتعيين الوقت 

والتاريخ

z  ← لالنتقال / الزران 
/ للضبط  الزران 

← الزر 

٣
قم بتعيين منطقتك 

الزمنية المحلية

z  ← للضبط / الزران 
الزر 

تعيين الوقت والتاريخ



تعيين لغة شاشة العرض

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى شاشة 

القائمة

z  اضغط مع االستمرار
على الزر  ثم اضغط 

. على الزر 

٣
قم بتعيين لغة شاشة 

العرض

z  / / / األزرار 
للضبط ← الزر 



تركيب العدسة

١
تأكد من إيقاف تشغيل 

الكاميرا

٢
قم بإزالة غطاء العدسة 

وغطاء جسم الكاميرا

٣
قم بتركيب العدسة

(١)

(٢)

٤
قم بإزالة غطاء 
العدسة األمامي

(١)

(٢) (١)



تركيب العدسة

٥
استعد للتصوير

(١)
(٢)

z  اضغط على )١( بينما
 تقوم بتدوير )٢( قليالً، 

ثم حّرر المفتاح.

z  ًقم بتدوير )٢( أكثر قليال
حتى تسمع صوت نقرة.

z  يمكنك التكبير أو
التصغير قبل التركيز.



فصل العدسة

١
تأكد من إيقاف تشغيل 

الكاميرا

٢
افصل العدسة

(١)

(٢)

(٣)

z  اضغط على )١( بينما
تقوم بتدوير العدسة نحو 

)٢( حتى تتوقف.

z  قم بإزالة العدسة باالتجاه
الموضح )٣(.

٣
قم بتركيب غطاء العدسة 

وغطاء جسم الكاميرا



EF-Sو EF تركيب عدسات

١
تأكد من إيقاف تشغيل 

الكاميرا

٢
قم بإزالة غطاء العدسة 

وغطاء جسم الكاميرا

٣
قم بتركيب المحول 

بالكاميرا

(١)

(٢)

٤
قم بتركيب العدسة

(١)

(٢)

EF عدسات

(١)

(٢)

EF-S عدسات



EF-Sو EF فصل عدسات

١
تأكد من إيقاف تشغيل 

الكاميرا

٢
افصل العدسة

(١)
(٢)

(٣)

z  قم بإزاحة )١( بينما تقوم
بتدوير العدسة نحو )٢( 

حتى تتوقف.
z  قم بإزالة العدسة باالتجاه

الموضح )٣(.

٣
افصل المحول

(١)

(٢)

(٣)

z  اضغط على )١( بينما
تقوم بتدوير المحول نحو 

)٢( حتى يتوقف.
z  قم بإزالة المحول باالتجاه

الموضح )٣(.

٤
قم بتركيب غطاء العدسة 

وغطاء جسم الكاميرا



استخدام حامل ثالثي القوائم مع عدسات 
EF-S أو EF

١
قم بتركيب وحدة 

تثبيت الحامل ثالثي 
القوائم في المحول

(١)
(٢)

٢
قم بتركيب الحامل ثالثي 

القوائم في فتحة وحدة 
تثبيت الحامل ثالثي القوائم



استخدام وظيفة تثبيت الصورة للعدسة 
EF-S أو EF



حمل الكاميرا



(١) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)

(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦)

(١٨)

(١٧)

(١٩) (٢٠)
(٢١)

(٢٢)

(٢)

(٣)

(٤)

التشغيل/اإليقافأسماء األجزاءتجربة الكاميرا في الخارج 

ضبط زاوية الشاشةأنماط التصويرزر اإلغالق

خيارات عرض التشغيلخيارات عرض التصويراإلطارات في شاشة التصوير

أساسيات الكاميرا

٢  ١



إدخال الحروفاستخدام شاشة القائمةاستخدام شاشة التحكم السريع

عمليات شاشة اللمس عرض المؤشر

أساسيات الكاميرا

٢  ١



تصوير الصور الثابتة 
)منظر ذاتي ذكي(

عرض الصور الثابتةتسجيل األفالم )منظر ذاتي ذكي(

مسح الصورعرض األفالم

أساسيات الكاميرا
تجربة الكاميرا في الخارج



١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتعيين النمط

(١) (٢) (٣)

z ١( رمز المشهد(
z ٢( عدد اللقطات المتبقية(
z ٣( مدة التسجيل المتبقية(

٣
يمكنك التكبير أو التصغير، 

حسب الحاجة

تجربة الكاميرا في الخارج
تصوير الصور الثابتة )منظر ذاتي ذكي(



٤
قم بالتركيز

z  اضغط على زر اإلغالق
برفق.

z  ُتصدر الكاميرا صوت
تنبيه مرتين بعد ضبط 

التركيز.

z  AF يتم عرض إطار
حول المواضع في بؤرة 

التركيز.

٥
ارفع الفالش حسب 

الحاجة

z  في حالة ظهور 
 ]ارفع الفالش[، 

. قم بتحريك المفتاح 

٦
قم بالتصوير

تجربة الكاميرا في الخارج
تصوير الصور الثابتة )منظر ذاتي ذكي(



١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتعيين النمط

(١) (٢) (٣)

z ١( رمز المشهد(
z ٢( عدد اللقطات المتبقية(
z ٣( مدة التسجيل المتبقية(

٣
يمكنك التكبير أو التصغير، 

حسب الحاجة

تجربة الكاميرا في الخارج
تسجيل األفالم )منظر ذاتي ذكي(



٤
ابدأ التسجيل

z  يتم عرض اإلطارات
حول أية أوجه ملتقطة في 

بؤرة التركيز.

٥
قم بإيقاف التسجيل

تجربة الكاميرا في الخارج
تسجيل األفالم )منظر ذاتي ذكي(



١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

z الصورة السابقة : الزر 
z الصورة التالية : الزر 

تجربة الكاميرا في الخارج
عرض الصور الثابتة



تجربة الكاميرا في الخارج
عرض األفالم

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

z الصورة السابقة : الزر 
z الصورة التالية : الزر 

z  يتم تمييز األفالم بالرمز 
.] [

٣
قم بتشغيل الفيلم



z  ← /  الزران 
[ ← الزر  [

٤
قم بضبط مستوى الصوت

تجربة الكاميرا في الخارج
عرض األفالم



١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض صورك 

الخاصة

z الصورة السابقة : الزر 
z الصورة التالية : الزر 

٣
مسح

z  ]مسح[ ← / الزران 
← الزر 

تجربة الكاميرا في الخارج
مسح الصور



أسماء األجزاء
الجهة األمامية

(١) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)

(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦)

(١٨)

(١٧)

(١٩) (٢٠)
(٢١)

(٢٢)

(٢)

(٣)

(٤)

الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

زر األفالم)١(

القرص األمامي)٢(

)٣(EF-M عالمة تركيب العدسة

مناطق االتصال)٤(

زر اإلغالق)٥(

)٦(ON/OFF الزر

مفتاح تبديل األوضاع)٧(

الفالش)٨(

المصباح)٩(



(١) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)

(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦)

(١٨)

(١٧)

(١٩) (٢٠)
(٢١)

(٢٢)

(٢)

(٣)

(٤)

الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

فتحة تركيب الرباط)١٠(

مفتاح ظهور الفالش)١١(

غطاء أطراف التوصيل)١٢(

دبوس قفل العدسة)١٣(

غطاء بطاقة الذاكرة)١٤(

زر تحرير العدسة)١٥(

حامل العدسة)١٦(

نهاية HDMITM الطرفية)١٧(

نهاية Digital الطرفية)١٨(

أسماء األجزاء
الجهة األمامية



(١) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١)

(١٢)
(١٣)
(١٤)
(١٥)
(١٦)

(١٨)

(١٧)

(١٩) (٢٠)
(٢١)

(٢٢)

(٢)

(٣)

(٤)

الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

)١٩(N عالمة

مقبس الحامل ثالثي القوائم)٢٠(

غطاء البطارية)٢١(

غطاء طرف توصيل )٢٢(
مقارن التيار المستمر

أسماء األجزاء
الجهة األمامية



الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

الشاشة / لوحة الشاشة اللمسية)١(

عالمة المستوى البؤري)٢(

الميكروفون)٣(

المؤشر)٤(

فتحة تركيب الرباط)٥(

السماعة)٦(

)٧(Wi-Fi زر

زر التشغيل)٨(

أسماء األجزاء
الجهة الخلفية

(١)

(٣)(٢)

(١١)

(١٠)

(١٤)

(١٣)

(٦)

(٨)(٩)

(٥)

(١٢)

(٧)

(٤)



الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

زر القائمة)٩(

)١٠(
الزر تعويض درجة 

اإلضاءة / مسح صورة 
مفردة / أعلى

/ /

/الزر قفل AE / يسار)١١(

الزر تحكم سريع / ضبط)١٢(

/الزر فالش / يمين)١٣(

/الزر معلومات / أسفل)١٤(

(١)

(٣)(٢)

(١١)

(١٠)

(١٤)

(١٣)

(٦)

(٨)(٩)

(٥)

(١٢)

(٧)

(٤)

أسماء األجزاء
الجهة الخلفية



الرمز في هذا االسمالرقم
الدليل

حلقة ضبط البؤرة)١(

موضع تركيب الغطاء)٢(

السن اللولبي لموضع )٣(
تركيب المرشح

مفتاح تراجع العدسة)٤(

عالمة تركيب العدسة)٥(

حلقة التكبير/التصغير)٦(

عالمة تراجع العدسة)٧(

عالمة وضع التكبير/التصغير)٨(

مناطق االتصال)٩(

أسماء األجزاء
العدسة

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)
(٧)

(٨)

(٩)



التشغيل/اإليقاف

نمط التشغيلنمط التصوير

z  تشغيل: اضغط على
. الزر 

z  إيقاف: اضغط على الزر
.ON/OFF



زر اإلغالق

١
اضغط جزئًيا )اضغط 

برفق للتركيز(

z  ُتصدر الكاميرا صوت
تنبيه مرتين.

z  يتم عرض إطار حول
المواضع في بؤرة 

التركيز.

٢
اضغط إلى األسفل 

بالكامل )من الموضع 
الجزئي، اضغط 

للتصوير( بالكامل 

z .تقوم الكاميرا بالتصوير



أنماط التصوير

(١)

(٢)
(٣)

التبديل إلى نمط تصوير يناسب ما ستقوم بتصويره.

)١( تصوير تلقائي بالكامل باستخدام إعدادات الكاميرا المحددة.
)٢(   قم بإضافة مجموعة متنوعة من التأثيرات واستخدم اإلعدادات المفضلة لديك.

)٣( لتسجيل األفالم.

١
قم بتعيين النمط

z  قم بتحريك مفتاح تبديل
األوضاع.

z  ، عند اختيار  أو 
انتقل إلى الخطوة ٢.

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z  قم بلمس الرمز الموجود
في أعلى اليسار.



z  اسحب ألعلى أو أسفل
الستعراض أنماط 

التصوير، وقم بلمس نمط 
من اختيارك.

٣
قم بإعداد الكاميرا

z .]المس ]موافق

أنماط التصوير

(١)

(٢)
(٣)

التبديل إلى نمط تصوير يناسب ما ستقوم بتصويره.

)١( تصوير تلقائي بالكامل باستخدام إعدادات الكاميرا المحددة.
)٢(   قم بإضافة مجموعة متنوعة من التأثيرات واستخدم اإلعدادات المفضلة لديك.

)٣( لتسجيل األفالم.



ضبط زاوية الشاشة

z .يمكن فتح الشاشة بزاوية ١٨٠ درجة تقريًبا



اإلطارات في شاشة التصوير

اإلطار األبيض

z  يتم عرضه حول الهدف
أو وجه الشخص 

المكتشف كهدف رئيسي.

اإلطار األخضر

z  يتم عرضه بعد قيام
الكاميرا بالتركيز عند 

الضغط على زر اإلغالق 
جزئًيا.

اإلطار األزرق

z  يتم عرضه بينما تستمر
الكاميرا في التركيز على 

األهداف المتحركة في 
[. كما يتم  النمط ]

عرضه ما دمت تضغط 
على زر اإلغالق جزئًيا.

اإلطار البرتقالي + 
] [

z  يتم عرضهما إذا لم
تستطع الكاميرا التركيز 

عند الضغط على زر 
اإلغالق جزئًيا.



خيارات عرض التصوير

١
تبديل أنماط العرض

معلومات شاشة التحكم عرض بال معلوماترسم توضيحيمعلومات التصوير
السريع



عرض المعلومات ١عرض بال معلومات
)ملخص(

عرض المعلومات ٢
)تفاصيل(

عرض المعلومات ٣
)تفاصيل(

خيارات عرض التشغيل

١
تبديل أنماط العرض



استخدام شاشة التحكم السريع

١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

(١)

(٢)

z ١( عناصر اإلعداد(
z ٢( خيارات اإلعداد(

٢
اختر عنصر اإلعداد

٣
اختر خيار اإلعداد



z  لضبط العناصر المحددة
[، اضغط على  [

. الزر 

٤
قم بتأكيد االختيار ثم 

الخروج

استخدام شاشة التحكم السريع



استخدام شاشة القائمة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

(١)

(٣)

(٢)

(٤)

z  ١( عالمات تبويب(
الوظائف

z  ٢( عالمات تبويب(
الصفحات

z ٣( عناصر اإلعداد(
z ٤( خيارات اإلعداد(

٢
اختر عالمة تبويب

٣
اختر عنصر اإلعداد



٤
اختر خيار اإلعداد

٥
 قم بتأكيد االختيار 

ثم الخروج

استخدام شاشة القائمة



إدخال الحروف

إدخال الحروف

z  ← المس أحد الحروف
]موافق[

تحريك المؤشر

z .] [/] المس ]

أنماط  تبديل 
اإلدخال

z  التبديل إلى أرقام :] [
أو رموز

z  التبديل إلى :] [
الحروف الكبيرة

حذف الحروف

z .] المس ]



إدخال فواصل 
األسطر

z .] المس ]

العودة إلى الشاشة 
السابقة

إدخال الحروف



حالة الكاميراالحالةاللون

أخضر

وميض 
بطيء

z االتصال بجهاز كمبيوتر
z إيقاف العرض

وميض

z بدء التشغيل
z تسجيل من/إلى بطاقة الذاكرة
z االتصال بأجهزة أخرى
z  التصوير في اإلضاءة المختلفة

طويالً
z Wi-Fi التوصيل/النقل عبر

عرض المؤشر

يختلف عرض المؤشر وفًقا إلى حالة الكاميرا.



التشغيلالقائمة MENUشاشة التحكم السريع

أساسيات الكاميرا
عمليات شاشة اللمس



عمليات شاشة اللمس
شاشة التحكم السريع

الوصول إلى شاشة 
اإلعداد

z .] المس ]

ضبط الكاميرا

(١)

(٢)

z  )المس عنصر إعداد )١
← خيار )٢(.

العودة إلى الشاشة 
السابقة

z  أو المس ،] المس ]
العنصر المحدد مجدًدا.

تبديل الشاشات

z .] المس ]



تعديل مقدار التصحيح 
على األشرطة

z .المس الشريط أو اسحبه

عمليات شاشة اللمس
شاشة التحكم السريع



عمليات شاشة اللمس
MENU القائمة

ضبط الكاميرا

(١)

(٣)

(٢)

(٤)

z  المس عالمة تبويب
الوظائف )١( ← عالمة 
تبويب الصفحة )٢( ← 
عنصر اإلعداد )٣( ← 

خياًرا )٤(.

العودة إلى الشاشة 
السابقة

z .] المس ]

إضافة/إزالة عالمات 
التحقق

z .المس مربع التحقق

بدالً من الضغط على 
الزر 

z .] المس ]



عمليات شاشة اللمس
MENU القائمة

بدالً من الضغط على 
الزر 

z .] المس ]

بدالً من الضغط على 
الزر 

z .] المس ]



عمليات شاشة اللمس
التشغيل

عرض الصور بشكل 
منفرد

z  الصورة التالية: اسحب
لليسار

z  الصورة السابقة: اسحب
لليمين

تشغيل األفالم

z ] تشغيل: المس ]
z  :ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل، اسحب 
ألعلى/ألسفل سريًعا

العمليات أثناء األفالم

z إيقاف: المس الشاشة
z ] استئناف: المس ]
z  :ضبط مستوى الصوت

] المس ]

التبديل إلى عرض 
الفهرس



 تكبير الصور عرض صور أقل
)٣ أضعاف تقريًبا(

z  المس الشاشة مرتين
بسرعة.

 تكبير الصور 
)حتى ١٠ أضعاف(

تقليل الصور المكبرة

z  :استعادة الحجم األصلي
] المس ]

عمليات شاشة اللمس
التشغيل



التصوير

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

صور شخصية باستخدام اإلعدادات 
الُمثلى

البشرة الناعمةالصور الشخصية

األهداف المتحركةاللقطات المقربةالمناظر الطبيعية

٣  ٢  ١



المشاهد ذات إضاءة خلفيةمشاهد ليلية بدون حامل ثالثي القوائمتحسين ألوان الطعام

تأثير عدسة عين السمكةتأثير التركيز البؤري السلسأحادية اللون

٣  ٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

التصوير



تأثير كاميرا بسيطةتأثير األلوان المائيةتأثير الرسم الزيتي

المشاهد عالية التباينتأثير النموذج الُمصغر

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

٣  ٢  ١

التصوير



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

النمط تلقائي مختلطمنظر ذاتي ذكي )األفالم(منظر ذاتي ذكي )الصور الثابتة(

التصوير



١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتعيين النمط

٣
يمكنك التكبير أو 

التصغير، حسب الحاجة

٤
قم بالتصوير

منظر ذاتي ذكي )الصور الثابتة(



١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتعيين النمط

٣
يمكنك التكبير أو 

التصغير، حسب الحاجة

٤
ابدأ التسجيل

منظر ذاتي ذكي )األفالم(



٥
قم بضبط كيفية 
 تركيب اللقطة، 

حسب الحاجة

٦
قم بإيقاف التسجيل

منظر ذاتي ذكي )األفالم(



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بتركيب اللقطة 

والتصوير

النمط تلقائي مختلط

يمكنك تسجيل فيلم قصير ألحد األيام من خالل تصوير صور ثابتة فقط. تقوم 
الكاميرا بتسجيل مقاطع للمشاهد مدتها من ثانيتين إلى ٤ ثواٍن قبل كل لقطة، 

والتي يتم دمجها بعد ذلك في ملخص أفالم.



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

صور شخصية باستخدام اإلعدادات 
الُمثلى

البشرة الناعمةالصور الشخصية

األهداف المتحركةاللقطات المقربةالمناظر الطبيعية

التصوير

٢  ١



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

المشاهد ذات إضاءة خلفيةمشاهد ليلية بدون حامل ثالثي القوائمتحسين ألوان الطعام

٢  ١

التصوير



 صورة شخصية

بالنسبة للصور الذاتية، تتضمن معالجة الصورة القابلة للتخصيص ميزة 
تنعيم البشرة باإلضافة إلى ضبط السطوع والخلفية حتى تبدو صورتك 

بشكل أفضل.

١
افتح الشاشة

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z .] المس ]

٣
قم بإعداد الكاميرا

z .المس أحد العناصرz .قم بضبط المستوى

صور شخصية باستخدام اإلعدادات الُمثلى



٤
قم بالتصوير

 صورة شخصية

بالنسبة للصور الذاتية، تتضمن معالجة الصورة القابلة للتخصيص ميزة 
تنعيم البشرة باإلضافة إلى ضبط السطوع والخلفية حتى تبدو صورتك 

بشكل أفضل.

صور شخصية باستخدام اإلعدادات الُمثلى



 صورة شخصية

التقط لقطات لألشخاص مع إضافة تأثير رقيق.

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير

الصور الشخصية



البشرة الناعمة

 بشرة ناعمة

لمعالجة الصور حتى تبدو البشرة أكثر نعومة.

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



 منظر طبيعي

يمكنك التقاط منظر طبيعي بزاوية واسعة أو مشهد مشابه بتركيز واضح من 
مدى قريب إلى بعيد، حيث يتم إبراز السماء الزرقاء والنباتات الخضراء 

بشكل واضح.

المناظر الطبيعية

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



 تقريب

لتصوير لقطات مقربة لألزهار أو األشياء الصغيرة األخرى.

اللقطات المقربة

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



 ألعاب رياضية

قم بالتصوير على نحو متواصل أثناء تركيز الكاميرا على الهدف.

األهداف المتحركة

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



 طعام

يمكنك ضبط درجات اللون حتى يبدو الطعام طازًجا وشهًيا.

تحسين ألوان الطعام

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط درجة اللون



٤
قم بالتصوير

 طعام

يمكنك ضبط درجات اللون حتى يبدو الطعام طازًجا وشهًيا.

تحسين ألوان الطعام



 وضع منظر ليلي يدوي

لقطات جميلة لمشاهد ليلية أو صور شخصية بها مشاهد ليلية في الخلفية 
دون الحاجة إلى االحتفاظ بالكاميرا في وضع ثابت، مثل وضعها على 

)حامل ثالثي القوائم(.

مشاهد ليلية بدون حامل ثالثي القوائم

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



 وضع تحكم إضاءة 
HDR خلفية

يتم التقاط ثالث صور متتالية بمستويات سطوع مختلفة كل مرة تقوم فيها 
بالتصوير، وتقوم الكاميرا بدمج مناطق الصورة مع السطوع األمثل إلنشاء 

صورة واحدة. يمكن لهذا النمط الحد من فقدان التفاصيل في الظالل الذي 
يحدث في اللقطات التي تختلط بها مناطق الصورة الداكنة والساطعة.

المشاهد ذات إضاءة خلفية

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

تأثير عدسة عين السمكةتأثير التركيز البؤري السلسأحادية اللون

تأثير كاميرا بسيطةتأثير األلوان المائيةتأثير الرسم الزيتي

التصوير

٢  ١



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

تأثير HDRالمشاهد عالية التباينتأثير النموذج الُمصغر

التصوير

٢  ١



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط مستوى 

التأثير

أحادية اللون

 أبيض/أسود محبب

التقاط صور أحادية اللون بتأثير محبب وملمس خشن.



٤
قم بالتصوير

أحادية اللون

 أبيض/أسود محبب

التقاط صور أحادية اللون بتأثير محبب وملمس خشن.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط مستوى 

التأثير

تأثير التركيز البؤري السلس

 تركيز بؤري سلسعادي

تتيح لك هذه الوظيفة تصوير الصور كما لو تم تركيب 
مرشح تركيز رقيق إلى الكاميرا.



٤
قم بالتصوير

تأثير التركيز البؤري السلس

 تركيز بؤري سلسعادي

تتيح لك هذه الوظيفة تصوير الصور كما لو تم تركيب 
مرشح تركيز رقيق إلى الكاميرا.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط مستوى 

التأثير

تأثير عدسة عين السمكة

 تأثير عين سمكة

ف لعدسة عين السمكة. يمكنك التصوير باستخدام التأثير المحرِّ



٤
قم بالتصوير

تأثير عدسة عين السمكة

 تأثير عين سمكة

ف لعدسة عين السمكة. يمكنك التصوير باستخدام التأثير المحرِّ



تأثير الرسم الزيتي

 تأثير الفن الجميل

يمكنك جعل األهداف ملموسة بشكل أكبر، كما تكون األهداف في اللوحات الزيتية.

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط مستوى 

التأثير



تأثير الرسم الزيتي

٤
قم بالتصوير

 تأثير الفن الجميل

يمكنك جعل األهداف ملموسة بشكل أكبر، كما تكون األهداف في اللوحات الزيتية.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بضبط مستوى 

التأثير

تأثير األلوان المائية

 تأثير لوحة مائية

ألوان هادئة، للحصول على صور تبدو كلوحات مائية.



٤
قم بالتصوير

تأثير األلوان المائية

 تأثير لوحة مائية

ألوان هادئة، للحصول على صور تبدو كلوحات مائية.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
اختر تأثيًرا

تأثير كاميرا بسيطة

 تأثير كاميرا بسيطة

يجعل هذا التأثير الصور تبدو كأنها لقطات من كاميرا بسيطة وذلك من خالل 
التظليل )صور ذات جوانب أغمق ومشوشة( وتغيير األلوان بصورة شاملة.



٤
قم بالتصوير

تأثير كاميرا بسيطة

 تأثير كاميرا بسيطة

يجعل هذا التأثير الصور تبدو كأنها لقطات من كاميرا بسيطة وذلك من خالل 
التظليل )صور ذات جوانب أغمق ومشوشة( وتغيير األلوان بصورة شاملة.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
اختر المنطقة المراد 

التركيز عليها

تأثير النموذج الُمصغر

 تأثير ُمصغر

يقوم بإنشاء تأثير النموذج الُمصغر، من خالل تشويش مناطق الصورة 
الموجودة خارج المنطقة الُمحددة.



z  :لتغيير حجم اإلطار
] [

z  لتحريك اإلطار: الزران
/

٤
 بالنسبة لألفالم، 

اختر السرعة

٥
قم بالعودة إلى شاشة 

التصوير

تأثير النموذج الُمصغر

 تأثير ُمصغر

يقوم بإنشاء تأثير النموذج الُمصغر، من خالل تشويش مناطق الصورة 
الموجودة خارج المنطقة الُمحددة.



٦
قم بالتصوير

تأثير النموذج الُمصغر

 تأثير ُمصغر

يقوم بإنشاء تأثير النموذج الُمصغر، من خالل تشويش مناطق الصورة 
الموجودة خارج المنطقة الُمحددة.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالتصوير

المشاهد عالية التباين

عادي

يتم التقاط ثالث صور متتالية بمستويات سطوع مختلفة  
في كل مرة تقوم فيها بالتصوير، وتقوم الكاميرا بدمج 

مناطق الصورة مع السطوع األمثل إلنشاء صورة واحدة 
)نطاق ديناميكي عالي(. يمكن لهذا الوضع خفض وميض 

األجزاء الساطعة وفقد تفصيل الصورة في الظالل التي 
تحدث في اللقطات ذات التباين العالي.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
اختر تأثيًرا

HDR تأثير

فني مزخرففني إيحائيفني حيويفني قياسيطبيعي



HDR تأثير

٤
قم بالتصوير

فني مزخرففني إيحائيفني حيويفني قياسيطبيعي



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

ألوان الصور سطوع الصورة إعداد التصوير من شاشة واحدة

إعدادات أخرى الفالش التركيز 

التصوير

٢  ١



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

سرعات الغالق وقيم ضبط العدسة 
المحددة 

مساعدة إبداعية تخصيص الكاميرا 

التصوير

٢  ١



إعداد التصوير من شاشة واحدة

١
قم بالوصول إلى شاشة 

اإلعداد

z   اضغط على الزر
بضع مرات.

z . اضغط على الزر 

٢
اختر إعداًدا لتهيئته

z  / / /  األزرار 
لالنتقال ← القرص 

 للضبط

تتيح الشاشة "تحكم سريع بـ .INFO" إمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة 
متنوعة من إعدادات التصوير من شاشة واحدة.



ضبط سطوع الصورة 
)تعويض درجة اإلضاءة(

قفل سطوع / درجة إضاءة الصورة إلغاء تنشيط محاكاة درجة اإلضاءة
)AE قفل(

ضبط إعدادات سرعة ISO التلقائيةتغيير سرعة ISOتغيير طريقة القياس

التصوير
سطوع الصورة

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



التصحيح التلقائي للسطوع والتباين 
)ُمحسن اإلضاءة التلقائي(

تصوير األهداف الساطعة 
)أولوية درجة لون ساطع(

التصوير
سطوع الصورة

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



ضبط سطوع الصورة 
)تعويض درجة اإلضاءة(

١
قم بالوصول إلى شريط 
تعويض درجة اإلضاءة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  قم بتدوير القرص
 بينما تشاهد 

الشاشة ← الزر 

تعيين باتجاه +0±تعيين باتجاه −

يمكن ضبط درجة اإلضاءة القياسية 
بزيادة ٣/١ نقطة توقف في النطاق 

من 3− إلى 3+.



إلغاء تنشيط محاكاة درجة اإلضاءة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)
(٢)

z  محاكاة[ ← ] 1[
تعريض ضوئي[ ← ]تعطيل[

يتم عرض الصور بدرجة سطوع تحاكي السطوع الفعلي أثناء االلتقاط. 
ولهذا السبب، يتم ضبط سطوع الشاشة أيًضا استجابة للتغييرات التي تحدث 
في تعويض درجة اإلضاءة. ويمكن تعطيل هذه الميزة للحفاظ على سطوع 

الشاشة في درجة مالئمة للتصوير، دون التأثر بتعويض درجة اإلضاءة.



قفل سطوع / درجة إضاءة الصورة 
)AE قفل(

١
قم بقفل درجة اإلضاءة

z  قم بتوجيه الكاميرا نحو
 الهدف للتصوير مع 
 قفل درجة اإلضاءة، 

. ثم اضغط على الزر 

٢
قم بتركيب اللقطة 

والتصوير

AE بدون قفل

٢

١

AE قفل

قبل التصوير، يمكنك قفل درجة 
اإلضاءة، أو يمكن تحديد التركيز 

ودرجة اإلضاءة بشكل منفصل.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

تغيير طريقة القياس

متوسط ثقل مركزيقياس نقطةقياس جزئيقياس تقديري



١
قم بالوصول إلى 

ISO شريط سرعة

z .] المس ]

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  ← / الزران 
الزر 

ISO تغيير سرعة

عاليةمنخفضة

قم بتعيين سرعة ISO على ]AUTO[ لضبطها تلقائًيا 
لتالئم نمط التصوير وظروفه. خالف ذلك، قم بتعيين 

سرعة ISO أعلى لحساسية أعلى، أو قيمة أقل 
لحساسية أقل.



ضبط إعدادات سرعة ISO التلقائية

الحد األقصى ُمعّين على 
سرعة منخفضة

الحد األقصى ُمعّين على 
سرعة عالية

يمكنك تحديد الحد األقصى لسرعة ISO المستخدمة عند 
.]AUTO[ على ISO ضبط سرعة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  ]ISO سرعة[ ← ] 5[ 
←  ]ISO تلقائي[ ← 
اختر خياًرا ← الزر 



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

التصحيح التلقائي للسطوع والتباين 
)ُمحسن اإلضاءة التلقائي(

عاٍلقياسيمنخفضتعطيل



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  أولوية[ ← ] 5[
درجة لون ساطع[ ← 

]تمكين[ ← الزر 

تصوير األهداف الساطعة 
)أولوية درجة لون ساطع(

تحسين التدرج في مناطق الصورة الفاتحة لتجنب فقد التفاصيل في مناطق 
الهدف المميزة.



التقاط األلوان الطبيعية 
)توازن لون أبيض(

تصحيح توازن األبيض يدوًياتوازن األبيض المخصص

ضبط درجة حرارة اللون الخاصة 
بتوازن األبيض يدوًيا

اختيار درجات األلوان 
)نمط الصورة(

تخصيص أنماط الصور

التصوير
ألوان الصور

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



حفظ أنماط الصور الُمخصصة

التصوير
ألوان الصور

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

التقاط األلوان الطبيعية 
)توازن لون أبيض(

ضوء تانجستينغائمضوء النهار

بواسطة ضبط توازن األبيض 
)WB(، يمكنك جعل ألوان 

الصورة أكثر حيوية للمشهد الذي 
تقوم بالتقاطه.



١
قم بتصوير هدف 

أبيض
z  يتعين ملء الشاشة بكاملها

بهدف أبيض تماًما عند 
القيام بالتركيز والتصوير.

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
قم بالوصول إلى شاشة 

توازن األبيض المخصص

z  توازن أبيض[ ← ] 6[
مخصص[ ← الزر 

توازن األبيض المخصص

تحميل األبيض

للحصول على ألوان صورة ذات مظهر طبيعي في الضوء للصورة التي 
تقوم بالتقاطها، وضبط توازن األبيض لمالءمة مصدر الضوء في المكان 

الذي تقوم بالتصوير فيه. قم بتعيين توازن األبيض تحت مصدر الضوء ذاته 
الذي يقوم بإضاءة اللقطة.



٤
قم بتحميل بيانات 

اللون األبيض
z  حدد الصورة من الخطوة ١ 

← الزر  ← 
]موافق[ ← الزر 

٥
قم بالعودة إلى شاشة 

التصوير

٦
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

توازن األبيض المخصص

تحميل األبيض

للحصول على ألوان صورة ذات مظهر طبيعي في الضوء للصورة التي 
تقوم بالتقاطها، وضبط توازن األبيض لمالءمة مصدر الضوء في المكان 

الذي تقوم بالتصوير فيه. قم بتعيين توازن األبيض تحت مصدر الضوء ذاته 
الذي يقوم بإضاءة اللقطة.



٧
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

توازن األبيض المخصص

تحميل األبيض

للحصول على ألوان صورة ذات مظهر طبيعي في الضوء للصورة التي 
تقوم بالتقاطها، وضبط توازن األبيض لمالءمة مصدر الضوء في المكان 

الذي تقوم بالتصوير فيه. قم بتعيين توازن األبيض تحت مصدر الضوء ذاته 
الذي يقوم بإضاءة اللقطة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٣)
(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← القرص  

للضبط

٣
يمكنك تضمين المزيد من 
التفاصيل، حسب الحاجة

تصحيح توازن األبيض يدوًيا

ُمصححلقطة في ضوء النهار

يمكنك تصحيح توازن األبيض يدوًيا. قد يطابق هذا 
الضبط التأثير الناتج عن استخدام مرشح تحويل درجة 

حرارة اللون المتاح تجارًيا أو مرشح تعويض اللون.



z  ←  الزر
 / / /  األزرار 

للضبط ← الزر 

تصحيح توازن األبيض يدوًيا

ُمصححلقطة في ضوء النهار

يمكنك تصحيح توازن األبيض يدوًيا. قد يطابق هذا 
الضبط التأثير الناتج عن استخدام مرشح تحويل درجة 

حرارة اللون المتاح تجارًيا أو مرشح تعويض اللون.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر عنصر اإلعداد

(١)

(٢)
(٣)

z  ← ] [ ← ] [
]5200K[

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  اختر خياًرا ← الزر

ضبط درجة حرارة اللون الخاصة بتوازن 
األبيض يدوًيا

يمكن تعيين قيمة تمثل درجة حرارة اللون الخاصة بتوازن األبيض.



اختيار درجات األلوان )نمط الصورة(

 
قياسي

 
منظر طبيعي

اختر نمط صورة بإعدادات ألوان تعبر عن الحالة 
المزاجية أو األهداف أيًضا. تتوفر ثمانية أنماط للصورة، 

وكل منها يمكن تخصيصه بدرجة أكبر.

١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر ← ] [
خياًرا ← الزر 



تخصيص أنماط الصور

يمكنك تخصيص معلمات أنماط الصور مثل التباين أو التشبع.

١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر نمًطا

(١)

(٣)
(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← ]إعدادات[

٣
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر عنصًرا ← قم
بالضبط ← الزر 



حفظ أنماط الصور الُمخصصة

[( التي قمت بتخصيصها كأنماط جديدة.  [ أو ] يمكنك حفظ اإلعدادات مسبقة الضبط )مثل ]
يمكنك إنشاء أنماط صور متعددة باستخدام إعدادات مختلفة للمعلمات، مثل الحدة أو التباين.

١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بتحديد رقم نمط 

ُمحدد بواسطة المستخدم

(١)

(٢)
(٣)

z  ← ] [
/ /[

[ ←]إعدادات[

٣
حدد نمًطا لتعديله



٤
قم بتخصيص النمط

z  الختيار / الزران 
 خيار للتعديل ← 

/ للتخصيص  الزران 
← الزر 

حفظ أنماط الصور الُمخصصة

[( التي قمت بتخصيصها كأنماط جديدة.  [ أو ] يمكنك حفظ اإلعدادات مسبقة الضبط )مثل ]
يمكنك إنشاء أنماط صور متعددة باستخدام إعدادات مختلفة للمعلمات، مثل الحدة أو التباين.



تحديد منطقة التركيز بسهولة ضبط التركيز بدقةالتصوير في النمط تركيز يدوي
)MF تحديد حواف(

AF اختيار طريقةServo AF تغيير إعداد التركيزالتصوير باستخدام

التصوير
التركيز

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



اختيار أهداف للتركيز عليها 
)AF باللمس(

التصوير
التركيز

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



التصوير في النمط تركيز يدوي

١
] اختر ]

)EF-M عدسات(
z  وضع[ ← ] 3[

 ]MF[ ← ]تركيز بؤري
← الزر  ← الزر 

)العدسات األخرى(

z  قم بتعيين مفتاح العدسة
.MF على

إذا تعذر التركيز في النمط AF، فاستخدم التركيز اليدوي. لضبط التركيز 
بسهولة أكبر، قم بتكبير شاشة العرض.



التصوير في النمط تركيز يدوي

٢
قم بتنشيط التكبير

z .] المس ]

٣
اختر منطقة للتركيز 

عليها
z  اسحب عبر الشاشة

لعرض منطقة للتركيز 
عليها.

z  لتوسيط العرض مرة
أخرى، اضغط على 

. الزر 

٤
قم بالتركيز

إذا تعذر التركيز في النمط AF، فاستخدم التركيز اليدوي. لضبط التركيز 
بسهولة أكبر، قم بتكبير شاشة العرض.



٥
قم بالتصوير

التصوير في النمط تركيز يدوي

إذا تعذر التركيز في النمط AF، فاستخدم التركيز اليدوي. لضبط التركيز 
بسهولة أكبر، قم بتكبير شاشة العرض.



ضبط التركيز بدقة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  وضع[ ← ] 3[
تركيز بؤري[ ← 
 ← ]AF+MF[

الزر 

٣
قم بالتركيز

z  اضغط مع االستمرار على
زر اإلغالق بشكل جزئي.

حلقة ضبط البؤرةتركيز تلقائي

يمكنك ضبط التركيز البؤري التلقائي بدقة باستخدام عدسة 
EF-M المركبة من خالل إدارة حلقة ضبط البؤرة.



حلقة ضبط البؤرةتركيز تلقائي

يمكنك ضبط التركيز البؤري التلقائي بدقة باستخدام عدسة 
EF-M المركبة من خالل إدارة حلقة ضبط البؤرة.

ضبط التركيز بدقة

٤
قم بضبط التركيز بدقة

z .تم تنشيط التكبير

٥
قم بالتصوير



تحديد منطقة التركيز بسهولة 
)MF تحديد حواف(

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  إعدادات[ ← ] 4[
 ← ]MF تحديد حواف

]تحديد الحواف[ ← 
]تشغيل[

تم إيقاف تشغيل تحديد 
MF حواف

 تم تشغيل تحديد 
MF حواف

يتم عرض حواف األهداف الموجودة في نطاق 
التركيز باأللوان لجعل التركيز اليدوي أسهل. 

يمكنك ضبط األلوان و)مستوى( الحساسية اللتقاط 
الحافة حسب الحاجة.



z  لالنتقال / الزران 
 / ← الزران 

للضبط

تحديد منطقة التركيز بسهولة 
)MF تحديد حواف(

تم إيقاف تشغيل تحديد 
MF حواف

 تم تشغيل تحديد 
MF حواف

يتم عرض حواف األهداف الموجودة في نطاق 
التركيز باأللوان لجعل التركيز اليدوي أسهل. 

يمكنك ضبط األلوان و)مستوى( الحساسية اللتقاط 
الحافة حسب الحاجة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  اختر ← ]  [
خياًرا ← الزر 

AF اختيار طريقة

منطقة AF سلسة+ تتبعAF نقطة واحدة

قم بتغيير نمط التركيز التلقائي 
)AF( ليالئم ظروف التصوير.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  ← ] [
[ ← الزر  [

٣
قم بالتركيز

Servo AF التصوير باستخدام

يساعد هذا النمط على تفادي اللقطات المفقودة لألهداف المتحركة، 
بسبب مواصلة الكاميرا للتركيز على الهدف وضبط درجة اإلضاءة 

طالما تقوم بالضغط على زر اإلغالق جزئًيا.



٤
قم بالتصوير

Servo AF التصوير باستخدام

يساعد هذا النمط على تفادي اللقطات المفقودة لألهداف المتحركة، 
بسبب مواصلة الكاميرا للتركيز على الهدف وضبط درجة اإلضاءة 

طالما تقوم بالضغط على زر اإلغالق جزئًيا.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)
(٢)

z  ]مستمر AF[ ← ] 3[
← ]تعطيل[

تغيير إعداد التركيز

تمكين: التركيز على 
األهداف المتحركة

تعطيل: التركيز على 
األهداف الثابتة

يمكنك تغيير تشغيل الكاميرا االفتراضي الخاص 
بالتركيز المستمر على األهداف الموجهة إليها، حتى إذا 

لم يتم الضغط على زر اإلغالق جزئًيا. بدالً من ذلك، 
يمكنك تحديد تركيز الكاميرا على اللحظة التي تقوم فيها 

بالضغط على زر اإلغالق جزئًيا.



١
المس هدًفا للتركيز 

عليه

٢
قم بالتصوير

اختيار أهداف للتركيز عليها )AF باللمس(

   

يمكنك التصوير بعد قيام الكاميرا بالتركيز على الهدف أو 
وجه الشخص أو الموضع المحدد على الشاشة.



التصوير باستخدام قفل FEضبط تعويض درجة إضاءة الفالشتغيير نمط الفالش

ضبط إخراج الفالشتغيير وضع قياس الفالشتغيير توقيت الفالش

التصوير
الفالش

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

٢  ١



إعادة ضبط إعدادات الفالش

التصوير
الفالش

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

٢  ١



١
ارفع الفالش

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  الزر  ← اختر نمًطا
من أنماط الفالش ← 

الزر 

تغيير نمط الفالش

يمكنك تغيير نمط الفالش ليتوافق مع مشهد التصوير.
إلضاءة الهدف الرئيسي )مثل األشخاص( وتقليل الظالل في الخلفية، 

استخدم التزامن البطيء.



ضبط تعويض درجة إضاءة الفالش

١
ارفع الفالش

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  الزر  ← القرص
 للضبط ← 

الزر 

تعيين باتجاه +تعيين باتجاه −

كما هو الحال مع تعويض درجة اإلضاءة العادية، 
يمكنك ضبط درجة إضاءة الفالش من 2– إلى 2+ نقطة 

توقف بزيادة ٣/١ نقطة توقف.



١
ارفع الفالش

٢
قم بتعيين الفالش 

] على ]

z ] الزر  ← ]

٣
قم بقفل درجة إضاءة 

الفالش
z  قم بتوجيه الكاميرا نحو

الهدف المراد تعريضه 
لدرجة إضاءة ثابتة ← 

الزر 

FE التصوير باستخدام قفل

FE لقطة ُمعرضة قفل( FE بدون قفل
لدرجة إضاءة مفرطة(

كما هو الحال مع قفل AE، يمكنك قفل درجة اإلضاءة 
للقطات التي ُيستخدم فيها الفالش.



FE التصوير باستخدام قفل

٤
قم بتركيب اللقطة 

والتصوير

FE لقطة ُمعرضة قفل( FE بدون قفل
لدرجة إضاءة مفرطة(

كما هو الحال مع قفل AE، يمكنك قفل درجة اإلضاءة 
للقطات التي ُيستخدم فيها الفالش.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  ← ] 5[ 
]التحكم بالفالش[ ← 

]إعدادات وظيفة فالش 
داخلي[ ← ]تزامن الغالق[ 

← اختر خياًرا

تغيير توقيت الفالش

الوضع الحاجز 2 للفالشالوضع الحاجز 1 للفالش

يمكنك تغيير توقيت الفالش وتحرير الغالق.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)
(٢)

z  ← ] 5[ 
 ]التحكم بالفالش[ ← 

 ← ]E-TTL II مقياس[
]متوسط[ ← الزر 

تغيير وضع قياس الفالش

متوسطتقييمي

يمكن تغيير قياس الفالش ]تقديري[، الذي يتيح لك درجة 
إضاءة فالش قياسية، إلى قياس متوسط الفالش عبر 
منطقة القياس، عند استخدام فالش تم قياسه خارجًيا.



ضبط إخراج الفالش

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z  ← ] / / [
]موافق[

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

: الحد األقصى: الحد األدنى

 اختر من بين ثالثة مستويات للفالش في األنماط 
.] / / [



٤
قم بإعداد الكاميرا

z  التحكم[ ← ] 5[
بالفالش[ ← ]إعدادات 

وظيفة فالش داخلي[ 
← ]نمط الوميض[ ← 

 ]فالش يدوي[ ← 
الزر 

٥
ارفع الفالش

٦
قم بضبط إخراج 

الفالش

ضبط إخراج الفالش

: الحد األقصى: الحد األدنى

 اختر من بين ثالثة مستويات للفالش في األنماط 
.] / / [



ضبط إخراج الفالش

z  الزر  ← القرص
 للضبط ← 

الزر 

: الحد األقصى: الحد األدنى

 اختر من بين ثالثة مستويات للفالش في األنماط 
.] / / [



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم باستعادة اإلعدادات 

االفتراضية

z  التحكم[ ← ] 5[
بالفالش[ ← ]إزالة 

اإلعدادات[

z  موافق[ ← الزر[

إعادة ضبط إعدادات الفالش



IS تصحيح اهتزاز الكاميرا عند تغيير إعدادات نمط
تسجيل األفالم

تصحيح انحرافات العدسة

استخدام وظيفة تخفيض ضوضاء تغيير مستوى تقليل التشويش
لقطات متعددة

تقليل التشويش عند سرعات الغالق 
المنخفضة

التصوير
إعدادات أخرى

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)
(٢)

z  ]IS إعدادات[ ← ] 4[ 
 ← ]IS نمط[ ← 

اختر خياًرا

IS تغيير إعدادات نمط

إيقافمستمر

يمكنك تهيئة تثبيت الصورة من خالل قائمة الكاميرا عند 
استخدام عدسة EF-M مزودة بوظيفة تثبيت الصورة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)
(٢)

z  ]IS إعدادات[ ← ] 4[ 
 ← ]IS رقمي[ ←

اختر خياًرا

تصحيح اهتزاز الكاميرا عند تسجيل األفالم

تعطيلتمكين

قم بتنشيط وظيفة موازنة الصورة بالكاميرا لتصحيح 
اهتزاز الكاميرا عند تسجيل األفالم بعدسة تدعم موازنة 

الصورة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  تصحيح[ ← ] 4[
انحراف العدسة[ ← 

اختر خياًرا
z  تأكد من عرض ]بيانات

التصحيح متاحة[.

z  اختر خياًرا ← الزر

تصحيح انحرافات العدسة

تصحيح اإلضاءة 
الطرفية: تعطيل

تصحيح اإلضاءة 
الطرفية: تمكين

يمكنك تصحيح التظليل واالنحراف اللوني الذي يحدث 
بسبب خصائص العدسة، أو انخفاض حدة الصورة نتيجة 

ضبط العدسة.



تغيير مستوى تقليل التشويش

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  تخفيض[ ← ] 6[
 ISO تشويش سرعة

عالية[ ← اختر خياًرا 
← الزر 

يمكنك االختيار من بين ٣ مستويات لتقليل التشوش: ]قياسي[، ]عاٍل[، 
]منخفض[. تبرز فعالية هذه الوظيفة عند التصوير بسرعات ISO عالية 

على وجه الخصوص.



استخدام وظيفة تخفيض ضوضاء لقطات متعددة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  تخفيض[ ← ] 6[
 ISO تشويش سرعة
 ← ] عالية[ ← ]

الزر 

يمكنك بشكل تلقائي تجميع أربع صور تم التقاطها مرة واحدة لتقليل 
التشويش. وبذلك ستحصل على جودة صورة أعلى من تلك التي تحصل 

عليها عند تعيين ]تخفيض تشويش سرعة ISO عالية[ على ]عالي[.



تقليل التشويش عند سرعات الغالق المنخفضة

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
قم بإعداد الكاميرا

z  تخفيض[ ← ] 6[
تشويش التعريض 

الطويل[ ← اختر خياًرا 
← الزر 

يمكنك تقليل التشويش الناتج عن التعريض الطويل عندما تكون سرعات 
الغالق ثانية واحدة أو أبطأ.



)Tv (سرعات الغالق المحددة )نمطAv درجات السطوع/اإلضاءة المحددة قيم ضبط العدسة المحددة )نمط
)M النمط(

التصوير بالتعريض الُمطّول 
)تعريض طويل(

تسجيل األفالم بسرعات غالق وقيم 
ضبط عدسة محددة

التصوير
سرعات الغالق وقيم ضبط العدسة المحددة

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  قم بتدوير القرص
.

)Tv سرعات الغالق المحددة )نمط

عاليةمنخفضة

قم بتعيين سرعة الغالق المفضلة لك قبل التصوير. 
تقوم الكاميرا تلقائًيا بضبط قيمة ضبط العدسة لتناسب 

سرعة اإلغالق الخاصة بك.



)Tv سرعات الغالق المحددة )نمط

٤
قم بالتصوير

عاليةمنخفضة

قم بتعيين سرعة الغالق المفضلة لك قبل التصوير. 
تقوم الكاميرا تلقائًيا بضبط قيمة ضبط العدسة لتناسب 

سرعة اإلغالق الخاصة بك.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  قم بتدوير القرص
.

)Av قيم ضبط العدسة المحددة )نمط

كبيرةصغيرة

قم بتعيين قيمة ضبط العدسة المفضلة لك قبل التصوير. 
تقوم الكاميرا تلقائًيا بضبط سرعة اإلغالق لتناسب قيمة 

ضبط العدسة الخاصة بك.



)Av قيم ضبط العدسة المحددة )نمط

كبيرةصغيرة

قم بتعيين قيمة ضبط العدسة المفضلة لك قبل التصوير. 
تقوم الكاميرا تلقائًيا بضبط سرعة اإلغالق لتناسب قيمة 

ضبط العدسة الخاصة بك.

٤
قم بالتصوير



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
ISO قم بتعيين سرعة

z  اختر ← ] [
ISO سرعة من سرعات

درجات السطوع/اإلضاءة المحددة 
)M النمط(

قم بتعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة للحصول على درجة 
اإلضاءة المطلوبة.



)M درجات السطوع/اإلضاءة المحددة )النمط

٤
قم بتعيين سرعة 

الغالق

z  قم بتدوير القرص
.

٥
قم بتعيين قيمة ضبط 

العدسة

z  الزر  ← القرص

٦
قم بالتصوير

قم بتعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة للحصول على درجة 
اإلضاءة المطلوبة.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بإعداد الكاميرا

التصوير بالتعريض الُمطّول )تعريض طويل(

مع التصوير بالتعريض الُمطّول، تتعرض اللقطات للضوء طالما تضغط 
بشكل كامل مع االستمرار على زر الغالق.



التصوير بالتعريض الُمطّول )تعريض طويل(

مع التصوير بالتعريض الُمطّول، تتعرض اللقطات للضوء طالما تضغط 
بشكل كامل مع االستمرار على زر الغالق.

z  قم بتدوير القرص
 لتعيين سرعة 
.]BULB[ الغالق على

٤
قم بالتصوير



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
ISO قم بتعيين سرعة

z  الزر  ← القرص

تسجيل األفالم بسرعات غالق وقيم ضبط 
عدسة محددة

فيلم يدوي

قم بتعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة وسرعة ISO المفضلة لديك.



٤
قم بتعيين سرعة 

الغالق

z  الزر  ← القرص

٥
قم بتعيين قيمة ضبط 

العدسة

z  الزر  ← القرص

٦
قم بالتصوير

تسجيل األفالم بسرعات غالق وقيم ضبط عدسة محددة

فيلم يدوي

قم بتعيين سرعة اإلغالق وقيمة ضبط العدسة وسرعة ISO المفضلة لديك.



تغيير العناصر على شاشة تهيئة الوظائف المخصصة
التحكم السريع

إعادة ترتيب العناصر على شاشة 
التحكم السريع

التصوير
تخصيص الكاميرا

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



تهيئة الوظائف المخصصة

[ من القائمة لتخصيص طريقة تشغيل  يمكنك تهيئة الوظائف المخصصة من عالمة التبويب ]1
الكاميرا على النحو الذي يتناسب مع تفضيالت التصوير.

يمكنك أيًضا تخصيص الوظائف شائعة االستخدام ألزرار ُمحددة.

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر نوع الوظيفة المراد 

تخصيصها

z  اختر عنصًرا ← ] 1[
← الزر 

٣
اختر وظيفة

z  ← اختر وظيفة 
الزر 

٤
اختر خياًرا

z  اختر خياًرا ← الزر



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

z  تخطيط[ ← ] 2[
قائمة اإلعداد السريع[ ← 

الزر 

٢
قم باختيار رموز 

لتضمينها

z   اختر رمًزا ← الزر
( ← الزر  للتحديد )

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  موافق[ ← الزر[

تغيير العناصر على شاشة التحكم السريع



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

z  تخطيط[ ← ] 2[
قائمة اإلعداد السريع[ ← 

الزر 

z .]قم بلمس ]فرز

٢
قم بإعادة ترتيب 

الرموز

z   اختر رمًزا ← الزر
 ← / ← الزران 

اختر وجهة ← الزر  
← الزر 

إعادة ترتيب العناصر على شاشة 
التحكم السريع



٣
قم بإعداد الكاميرا

z  موافق[ ← الزر[

إعادة ترتيب العناصر على شاشة 
التحكم السريع



التصوير باستخدام اإلعدادات 
المفضلة لديك )مساعدة إبداعية(

تحميل إعدادات المساعدة اإلبداعيةحفظ إعدادات المساعدة اإلبداعية

استخدام اإلعدادات من صور 
المساعدة اإلبداعية

التصوير
مساعدة إبداعية

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



يمكنك إزالة التركيز عن الخلفية أو ضبط مستوى السطوع أو تغيير 
اإلعدادات األخرى بطرق أخرى بينما تشاهد الشاشة.

يمكنك أيًضا حفظ اإلعدادات الخاصة بك أو تطبيق اإلعدادات من صور 
.] قديمة تم التقاطها في النمط ]

التصوير باستخدام اإلعدادات المفضلة لديك 
)مساعدة إبداعية(

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد



٤
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  لالنتقال / الزران 
/ للضبط ← الزران 

٥
قم بالعودة إلى شاشة 

التصوير

٦
قم بالتصوير

التصوير باستخدام اإلعدادات المفضلة لديك 
)مساعدة إبداعية(

يمكنك إزالة التركيز عن الخلفية أو ضبط مستوى السطوع أو تغيير 
اإلعدادات األخرى بطرق أخرى بينما تشاهد الشاشة.

يمكنك أيًضا حفظ اإلعدادات الخاصة بك أو تطبيق اإلعدادات من صور 
.] قديمة تم التقاطها في النمط ]



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

حفظ إعدادات المساعدة اإلبداعية



حفظ إعدادات المساعدة اإلبداعية

٤
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  لالنتقال / الزران 
/ للضبط  ← الزران 

← الزر 

٥
قم بالتسجيل

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

٦
قم بالعودة إلى شاشة 

التصوير

z  موافق[ ← الزر[



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

تحميل إعدادات المساعدة اإلبداعية



تحميل إعدادات المساعدة اإلبداعية

٤
قم بتحميل اإلعدادات

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

استخدام اإلعدادات من صور المساعدة اإلبداعية



٤
اختر صورة من النمط 

] [

z  ← اختر صورة
الزر 

٥
قم بتطبيق اإلعدادات

z  الزر ← ] [

استخدام اإلعدادات من صور المساعدة اإلبداعية



تعطيل الغالق اآللي البطيءقفل سطوع الصورة أو تغييرهتسجيل األفالم

تسجيل األفالم بتقنية الفاصل الزمني 
)فيلم متتابع لقطة(

إلغاء تنشيط مرشح الهواءضبط مستوى صوت التسجيل

التصوير

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



استخدام الُمخفف

التصوير

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



تسجيل األفالم

[ باستخدام مجموعة متنوعة من  يمكنك تسجيل األفالم في النمط ]
التأثيرات والميزات.

١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
ابدأ التسجيل



٤
قم بإيقاف التسجيل

تسجيل األفالم

[ باستخدام مجموعة متنوعة من  يمكنك تسجيل األفالم في النمط ]
التأثيرات والميزات.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بقفل درجة 

اإلضاءة

قفل سطوع الصورة أو تغييره

تعيين باتجاه +تعيين باتجاه −

يمكنك قفل درجة اإلضاءة قبل التسجيل أو أثنائه أو 
ضبطه بزيادة ٣/١ نقطة توقف ضمن النطاق 3− 

إلى 3+.



٤
قم بضبط درجة 

اإلضاءة
z  الزر  ← قم بتدوير

القرص  أثناء 
مشاهدة الشاشة

٥
قم بالتصوير

قفل سطوع الصورة أو تغييره

تعيين باتجاه +تعيين باتجاه −

يمكنك قفل درجة اإلضاءة قبل التسجيل أو أثنائه أو 
ضبطه بزيادة ٣/١ نقطة توقف ضمن النطاق 3− 

إلى 3+.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

تعطيل الغالق اآللي البطيء

يمكن تعطيل الغالق اآللي البطيء إذا كانت الحركة في األفالم عنيفة. 
ولكن في اإلضاءة المنخفضة، قد تبدو األفالم معتمة.



٤
قم بإعداد الكاميرا

z  غالق [ ← ] 8[
آلي بطيء[ ← الزر 

z  تعطيل[ ← الزر[

تعطيل الغالق اآللي البطيء

يمكن تعطيل الغالق اآللي البطيء إذا كانت الحركة في األفالم عنيفة. 
ولكن في اإلضاءة المنخفضة، قد تبدو األفالم معتمة.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بإعداد الكاميرا

تسجيل األفالم بتقنية الفاصل الزمني 
)فيلم متتابع لقطة(

في األفالم بتقنية الفاصل الزمني، يتم تجميع الصور التي تم التقاطها 
تلقائًيا عند فاصل زمني محدد. يتم عرض أية تغييرات تدريجية للهدف 

)مثل التغييرات في المنظر الطبيعي( بحركة سريعة.



z  ← اختر عنصًرا 
 قم بالضبط ← 

الزر 

٤
قم بتأمين الكاميرا 

وبدء التسجيل

تسجيل األفالم بتقنية الفاصل الزمني 
)فيلم متتابع لقطة(

في األفالم بتقنية الفاصل الزمني، يتم تجميع الصور التي تم التقاطها 
تلقائًيا عند فاصل زمني محدد. يتم عرض أية تغييرات تدريجية للهدف 

)مثل التغييرات في المنظر الطبيعي( بحركة سريعة.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

ضبط مستوى صوت التسجيل

ضبط مستوى صوت 
التسجيل

على الرغم من أن مستوى صوت التسجيل )مستوى الصوت( يتم ضبطه 
تلقائًيا عند التعيين على ]تلقائي[، يمكنك تعيين المستوى يدوًيا ليناسب 

الُمسجل. المشهد 



z  تسجيل[ ← ] 8[
صوت[ ← الزر 

٤
قم بإعداد الكاميرا

z  ← ]تسجيل صوت[
]يدوي[ ← الزر 

ضبط مستوى صوت التسجيل

ضبط مستوى صوت 
التسجيل

على الرغم من أن مستوى صوت التسجيل )مستوى الصوت( يتم ضبطه 
تلقائًيا عند التعيين على ]تلقائي[، يمكنك تعيين المستوى يدوًيا ليناسب 

الُمسجل. المشهد 



ضبط مستوى صوت التسجيل

ضبط مستوى صوت 
التسجيل

على الرغم من أن مستوى صوت التسجيل )مستوى الصوت( يتم ضبطه 
تلقائًيا عند التعيين على ]تلقائي[، يمكنك تعيين المستوى يدوًيا ليناسب 

الُمسجل. المشهد 

z  ← ]مستوى تسجيل[
الزر  ← الزران 

/ للضبط ← 
الزر 



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

إلغاء تنشيط مرشح الهواء

يمكن تقليل الضوضاء الناتجة عن الرياح القوية من خالل مرشح الهواء. 
ومع ذلك، قد يبدو التسجيل غير طبيعي عند استخدام هذا الخيار في حالة عدم 

وجود رياح. في هذه الحالة، يمكنك إلغاء تنشيط مرشح الهواء.



z  تسجيل[ ← ] 8[
صوت[ ← ]مرشح 
الرياح/مخفف[ ← 

الزر 

٤
قم بإعداد الكاميرا

z  ← ]مرشح للهواء[
]إيقاف[ ← الزر 

إلغاء تنشيط مرشح الهواء

يمكن تقليل الضوضاء الناتجة عن الرياح القوية من خالل مرشح الهواء. 
ومع ذلك، قد يبدو التسجيل غير طبيعي عند استخدام هذا الخيار في حالة عدم 

وجود رياح. في هذه الحالة، يمكنك إلغاء تنشيط مرشح الهواء.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بتعيين نمط 

التصوير

z ]موافق[ ← ] [

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

استخدام الُمخفف

التسجيل في األماكن الحافلة 
بالضوضاء

قم بتعيين الُمخفف على ]تلقائي[ لتقليل الصوت المشوش من خالل تنشيط 
المخفف وإلغاء تنشيطه تلقائًيا لمالءمة ظروف التسجيل. يمكن أيًضا ضبط 

المخفف على ]تشغيل[ أو ]إيقاف[ يدوًيا.



z  تسجيل[ ← ] 8[
صوت[ ← ]مرشح 
الرياح/مخفف[ ← 

الزر 

٤
قم بإعداد الكاميرا

z  مخفف[ ← اختر خياًرا[
← الزر 

استخدام الُمخفف

التسجيل في األماكن الحافلة 
بالضوضاء

قم بتعيين الُمخفف على ]تلقائي[ لتقليل الصوت المشوش من خالل تنشيط 
المخفف وإلغاء تنشيطه تلقائًيا لمالءمة ظروف التسجيل. يمكن أيًضا ضبط 

المخفف على ]تشغيل[ أو ]إيقاف[ يدوًيا.



مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة

استخدام الموقت الذاتي لتجنب استخدام الموقت الذاتي
اهتزاز الكاميرا

ضبط الموقت الذاتي

التصوير من خالل لمس الشاشة 
)اإلغالق باللمس(

تغيير جودة الصورةالتصوير المستمر

التصوير

٢  ١



RAW تغيير جودة صورة الفيلمتغيير نسبة العرض إلى االرتفاعالتصوير بتنسيق

التصوير

٢  ١

مشاهد خاصةالنمط Autoاعتماًدا على نموذج من الصور

تسجيل األفالم في نمط األفالمالنمط يدويتأثيرات الصورة )مرشحات إبداعية(

الميزات المالئمة



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

٣
قم بالتصوير

استخدام الموقت الذاتي

باستخدام الموقت الذاتي، يمكنك تضمين نفسك في صور مجموعة أو 
اللقطات الموقتة األخرى. ستقوم الكاميرا بالتصوير بعد ١٠ ثواٍن تقريًبا من 

الضغط على زر اإلغالق.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(٢)

(١)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

٣
قم بالتصوير

استخدام الموقت الذاتي لتجنب اهتزاز الكاميرا

سيؤدي هذا الخيار إلى تأخير تحرير اإلغالق لمدة ثانيتين تقريًبا من بعد 
الضغط على زر اإلغالق. إذا كانت الكاميرا غير مستقرة أثناء الضغط على 

زر اإلغالق، فسيؤثر ذلك على لقطتك.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [ 
الزر 

z  اختر المدة الزمنية/عدد
 / اللقطات ← الزران 

 الختيار قيمة ← 
الزر 

ضبط الموقت الذاتي

يمكنك تحديد وقت التأخير )من 0 إلى 30 ثانية( وعدد اللقطات )من 1 إلى 
10 لقطات(.



٣
قم بالتصوير

ضبط الموقت الذاتي

يمكنك تحديد وقت التأخير )من 0 إلى 30 ثانية( وعدد اللقطات )من 1 إلى 
10 لقطات(.



١
قم بإعداد الكاميرا

z  وقم بتغييره ] المس ]
.] إلى ]

٢
قم بالتصوير

التصوير من خالل لمس الشاشة 
)اإلغالق باللمس(

باستخدام هذا الخيار، بدالً من الضغط على زر اإلغالق، يمكنك بسهولة لمس 
الشاشة وتحرير إصبعك للتصوير.

ستقوم الكاميرا بالتركيز على أهداف وضبط سطوع الصورة تلقائًيا.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٣
قم بإعداد الكاميرا

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

٤
قم بالتصوير

التصوير المستمر

[، اضغط مع االستمرار على زر اإلغالق إلى األسفل بالكامل  في النمط ]
للتصوير على نحو متواصل.



z  اضغط بشكل كامل مع
االستمرار على زر 

اإلغالق.

التصوير المستمر

[، اضغط مع االستمرار على زر اإلغالق إلى األسفل بالكامل  في النمط ]
للتصوير على نحو متواصل.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر عنصر اإلعداد
(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

تغيير جودة الصورة

٢٤٫٠ ميجا بكسل/
جودة عالية

١٠٫٦ ميجا بكسل 
تقريًبا/جودة عالية

٥٫٩ ميجا بكسل 
تقريًبا/جودة عالية

٣٫٨ ميجا بكسل 
تقريًبا/جودة عادية

٢٤٫٠ ميجا بكسل/
جودة عادية

١٠٫٦ ميجا بكسل 
تقريًبا/جودة عادية

٥٫٩ ميجا بكسل 
تقريًبا/جودة عادية



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر عنصر اإلعداد

z .] اختر ]

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  :فقط RAW تنسيق
] اختر ]

(١)
(٢)

RAW التصوير بتنسيق

.RAWو JPEG يمكن للكاميرا التقاط صور بتنسيق
صور RAW هي بيانات "خام" )لم تتم معالجتها( يتم تسجيلها بشكل أساسي 

بدون فقد جودة الصورة من معالجة الصورة في الكاميرا.



z  اختر :JPEG+RAW
 JPEG جودة صورة
← اضغط على الزر 

 )  لتحديد )
]RAW[

RAW التصوير بتنسيق

.RAWو JPEG يمكن للكاميرا التقاط صور بتنسيق
صور RAW هي بيانات "خام" )لم تتم معالجتها( يتم تسجيلها بشكل أساسي 

بدون فقد جودة الصورة من معالجة الصورة في الكاميرا.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر عنصر اإلعداد

(١)

(٢)

z  ← اختر خياًرا ← ] [
الزر 

تغيير نسبة العرض إلى االرتفاع



١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٢
اختر عنصر اإلعداد

(٢)

(١)
z  اختر ← ] [

خياًرا ← الزر 

تغيير جودة صورة الفيلم

يمكنك ضبط جودة صورة الفيلم )حجم الصورة وعدد اإلطارات(. 
يشير ُمعدل اإلطارات إلى عدد اإلطارات التي يتم تسجيلها في الثانية، 

.PAL أو NTSC وتعتمد الخيارات على إعداد



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

عرض عروض الشرائحتكبير الصورعرض الصور الثابتة

عرض ملخص األفالمعرض األفالم

التشغيل



١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة
z الصورة التالية : الزر 
z الصورة السابقة : الزر 

عرض الصور الثابتة

بعد تصوير الصور، يمكنك عرضها على الشاشة.



تكبير الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بتكبير الصور أو 

تصغيرها

٤
قم بتغيير جودة 

الصورة

يمكن تكبير الصور أو تصغيرها.



z  لتحريك الصور: األزرار
/ / /

z   لتبديل الصور: الزر
/ ← الزران 

تكبير الصور

يمكن تكبير الصور أو تصغيرها.



عرض عروض الشرائح

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

z  عرض[ ← ] 1[
شرائح[ ← الزر  

٣
قم بتشغيل عرض 

الشرائح

z  ابدأ[ ← الزر[

قم بتشغيل الصور تلقائًيا من بطاقة الذاكرة.



عرض األفالم

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة
z الصورة التالية : الزر 
z الصورة السابقة : الزر 

بعد تسجيل األفالم، يمكنك عرضهم على الشاشة.
.] يتم تحديد األفالم بالرمز ]



٣
قم بتشغيل الفيلم

z  الزر ← ] [

٤
قم بضبط مستوى 

الصوت

عرض األفالم

بعد تسجيل األفالم، يمكنك عرضهم على الشاشة.
.] يتم تحديد األفالم بالرمز ]



عرض ملخص األفالم

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بتشغيل الفيلم

يتم إنشاء فيلم قصير يتضمن مقاطع للمشاهد من ضمنها اللقطات الخاصة بك 
[ تلقائًيا. ويعرض ملخص الفيلم عند تشغيله المشاهد التي تم  في النمط ]

التقاطها في هذا اليوم.



z  الزر ← ] [

عرض ملخص األفالم

يتم إنشاء فيلم قصير يتضمن مقاطع للمشاهد من ضمنها اللقطات الخاصة بك 
[ تلقائًيا. ويعرض ملخص الفيلم عند تشغيله المشاهد التي تم  في النمط ]

التقاطها في هذا اليوم.



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

إيجاد الصور المطابقة للحاالت إيجاد صور في فهرس
المحددة

إيجاد الصور باستخدام القرص 
األمامي

التشغيل



إيجاد صور في فهرس

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بعرض الصور 

الموجودة في فهرس

٣
قم باستعراض 

صورك الخاصة

من خالل عرض عدة صور في فهرس، يمكنك العثور بسرعة على الصور 
التي تبحث عنها.



إيجاد الصور المطابقة للحاالت المحددة

اعثر على الصور المطلوبة بسرعة في بطاقة ذاكرة ممتلئة بالصور من 
خالل ترشيح عرض الصور وفًقا للظروف المحددة الخاصة بك.

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

z  الزر ← ] [

٣
اختر حالة



z .اختر حالة
z  :] / / بعد اختيار ]

اختر حالة أخرى

٤
قم بعرض الصور

z  يتم عرض الصور
المطابقة في إطارات 

صفراء.

اعثر على الصور المطلوبة بسرعة في بطاقة ذاكرة ممتلئة بالصور من 
خالل ترشيح عرض الصور وفًقا للظروف المحددة الخاصة بك.

إيجاد الصور المطابقة للحاالت المحددة



إيجاد الصور باستخدام القرص األمامي

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
اختر حالة

z  ،في عرض صورة مفردة
اسحب إلى اليسار أو 

اليمين بإصبعين.

استخدم القرص األمامي للبحث عن الصور المطلوبة والتنقل بينها سريًعا 
وفًقا لحاالتك المحددة.



إيجاد الصور باستخدام القرص األمامي

z  عندما يتم عرض حاالت
البحث، اضغط على الزرين 

/ الختيار واحدة.

٣
قم بعرض الصور

استخدم القرص األمامي للبحث عن الصور المطلوبة والتنقل بينها سريًعا 
وفًقا لحاالتك المحددة.



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

حماية مجموعة من الصورحماية عدة صورحماية الصور الفردية

تصنيف الصور )التصنيف(حماية كل الصور دفعة واحدة

التشغيل



حماية الصور الفردية

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
حماية

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

يمكن حماية الصور الفردية لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



حماية عدة صور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

z  ← ]حماية[ ← ] 1[
الزر 

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  تحديد[ ← الزر[

يمكن تحديد صور متعددة بشكل فردي وحمايتها.



حماية عدة صور

٤
قم باستعراض 

صورك الخاصة

z  ← اختر صورة
الزر 

٥
حماية

z  موافق[ ← الزر[

يمكن تحديد صور متعددة بشكل فردي وحمايتها.



حماية مجموعة من الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  ]حماية[ ← ] 1[
← ]اختيار المدى[ ← 

الزر 

يمكن حماية مجموعة من الصور لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



٤
اختر صورة بداية

z  ← ]اول صورة[
الزر 

z  ← اختر صورة
الزر 

٥
اختر صورة انتهاء

z  ← ]آخر صورة[
الزر 

z  ← اختر صورة
الزر 

حماية مجموعة من الصور

يمكن حماية مجموعة من الصور لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



٦
حماية

z  ← ]الزر  ← ]حماية
الزر 

حماية مجموعة من الصور

يمكن حماية مجموعة من الصور لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



حماية كل الصور دفعة واحدة

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]حماية[ ← ] 1[
]حماية كل الصور[ ← 

الزر 

يمكن حماية جميع الصور لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



٤
قم بإعداد الكاميرا

z  موافق[ ← الزر[

حماية كل الصور دفعة واحدة

يمكن حماية جميع الصور لمنع المسح الَعَرضي للصور الهامة.



تصنيف الصور )التصنيف(

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
قم بإعداد الكاميرا

(٢)

(١)

z  اختر أحد ← ] [
التصنيفات ← الزر 

يمكنك ترتيب الصور من خالل تصنيفها بالدرجات من ١ – ٦.



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

مسح مجموعة من الصورمسح عدة صورمسح الصور الفردية

مسح جميع الصور

التشغيل



مسح الصور الفردية

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
مسح

z  مسح[ ← الزر[

يمكنك اختيار الصور غير الضرورية ومسحها صورة تلو األخرى. 
كن حذًرا عند مسح الصور، ألنه يتعذر استردادها.



مسح عدة صور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]مسح[ ← ] 1[
]تحديد[ ← الزر 

٤
قم باستعراض 

صورك الخاصة

يمكن تحديد صور متعددة بشكل فردي ومسحها. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



مسح عدة صور

z  ← اختر صورة 
) الزر  للتحديد )

٥
مسح

z  موافق[ ← الزر[

يمكن تحديد صور متعددة بشكل فردي ومسحها. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



مسح مجموعة من الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  ]مسح[ ← ] 1[
← ]اختيار المدى[ ← 

الزر 

يمكن تحديد مجموعة من الصور ومسحها. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



٤
اختر صورة بداية

z  ← ]اول صورة[
الزر 

z  ← اختر صورة
الزر 

٥
اختر صورة انتهاء

z  ← ]آخر صورة[
الزر 

z  ← اختر صورة
الزر 

مسح مجموعة من الصور

يمكن تحديد مجموعة من الصور ومسحها. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



مسح مجموعة من الصور

٦
مسح

z  ← ]الزر  ← ]مسح
الزر 

يمكن تحديد مجموعة من الصور ومسحها. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



مسح جميع الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]مسح[ ← ] 1[
]تحديد كل الصور[ ← 

الزر 

يمكن مسح جميع الصور دفعة واحدة. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



٤
مسح

z  موافق[ ← الزر[

مسح جميع الصور

يمكن مسح جميع الصور دفعة واحدة. كن حذًرا عند مسح الصور، 
ألنه يتعذر استردادها.



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

التهذيبتعديل حجم الصورتدوير الصور

تصحيح العين الحمراءتطبيق تأثيرات المرشح

التشغيل



تدوير الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر عنصر اإلعداد

z .] اختر ]

قم بتغيير اتجاه الصور وحفظها.



٥
قم بتدوير الصورة

z  الزر ← ] / [

تدوير الصور

قم بتغيير اتجاه الصور وحفظها.



تعديل حجم الصور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر عنصر اإلعداد

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

احفظ نسخة أصغر من الصورة، وبعدد وحدات بكسل أقل.



٥
قم بحفظ الصورة 

الجديدة

z  موافق[ ← الزر[

٦
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

z  ← ]الصورة الُمعالجة[
الزر 

تعديل حجم الصور

احفظ نسخة أصغر من الصورة، وبعدد وحدات بكسل أقل.



التهذيب

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر عنصر اإلعداد

z  الزر ← ] [

يمكنك تحديد جزء من صورة لحفظه كملف صورة مستقل.



التهذيب

يمكنك تحديد جزء من صورة لحفظه كملف صورة مستقل.

٥
قم بضبط إطار 

التهذيب
z  لتعديل الحجم: قم بتقريب

أو إبعاد إصبعيك على 
الشاشة

z  للتحريك: األزرار
/ / /

z  لتغيير االتجاه: القرص
 ← ] [ ← 

الزر 
z  لتغيير نسبة العرض

إلى االرتفاع: القرص 
 ← ] [ ← 

الزر 

٦
قم بمعاينة الصورة



z  ] القرص  ← ]
← الزر 

z  لتبديل العرض: الزر

٧
قم بحفظ الصورة 

الجديدة

z  ] القرص  ← ]
← الزر 

z  موافق[ ← الزر[

٨
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

z  ← ]الصورة الُمعالجة[
الزر 

التهذيب

يمكنك تحديد جزء من صورة لحفظه كملف صورة مستقل.



تطبيق تأثيرات المرشح

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر تأثيًرا

(١)

(٢)

z  اختر خياًرا ← ] [
← الزر 

 يمكنك تطبيق تأثيرات مكافئة للتصوير في األنماط 
[ على الصور وحفظها  / / / / / / [

كصور منفصلة.



٥
اضبط التأثير

z  / / /  األزرار 
أو القرص  

للتعديل ← الزر 

٦
قم بحفظ الصورة 

الجديدة

z  موافق[ ← الزر[

٧
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

z  ]الصورة الُمعالجة[ 
← الزر 

تطبيق تأثيرات المرشح

 يمكنك تطبيق تأثيرات مكافئة للتصوير في األنماط 
[ على الصور وحفظها  / / / / / / [

كصور منفصلة.



تصحيح العين الحمراء

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z  تصحيح[ ← ] 3[
 العين الحمراء[ 

← الزر 

قم بتصحيح الصور المتأثرة بالعين الحمراء تلقائًيا. يمكنك حفظ الصورة التي 
تم تصحيحها كملف مستقل.



٤
قم باستعراض 

صورك الخاصة

٥
قم بتصحيح الصورة

z . اضغط على الزر 

٦
قم بحفظ الصورة 

الجديدة

z  ملف جديد[ ← الزر[

٧
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

تصحيح العين الحمراء

قم بتصحيح الصور المتأثرة بالعين الحمراء تلقائًيا. يمكنك حفظ الصورة التي 
تم تصحيحها كملف مستقل.



z  ←  الزر
]الصورة الُمعالجة[ ← 

الزر 

تصحيح العين الحمراء

قم بتصحيح الصور المتأثرة بالعين الحمراء تلقائًيا. يمكنك حفظ الصورة التي 
تم تصحيحها كملف مستقل.



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

RAW ضبط حاالت المعالجة ومعالجة معالجة صور
RAW صور

التشغيل



RAW معالجة صور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
RAW اختر صورة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر عنصر اإلعداد

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

قم بمعالجة الصور الملتقطة بالتنسيق RAW على الكاميرا. حيث يتم االحتفاظ 
.JPEG ويتم حفظ نسخة بالتنسيق ،RAW بالصورة األصلية بتنسيق



٥
حفظ

z  موافق[ ← الزر[

٦
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

z  ← ]الصورة الُمعالجة[
الزر 

RAW معالجة صور

قم بمعالجة الصور الملتقطة بالتنسيق RAW على الكاميرا. حيث يتم االحتفاظ 
.JPEG ويتم حفظ نسخة بالتنسيق ،RAW بالصورة األصلية بتنسيق



RAW ضبط حاالت المعالجة ومعالجة صور

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
RAW اختر صورة

٣
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

٤
اختر عنصر اإلعداد

(١)

(٢)

z  ← ] [ ← ] [
الزر 

يمكن تعيين معالجة األوضاع بالتفصيل قبل معالجة صور RAW على 
الكاميرا. حيث يتم االحتفاظ بالصورة األصلية بتنسيق RAW، ويتم حفظ 

.JPEG نسخة بالتنسيق



٥
قم بتعيين حاالت 

المعالجة

z  اختر عنصًرا ← الزرz  اختر خياًرا ← الزر

٦
حفظ

z  ←  الزر ← ] [
]موافق[ ← الزر 

٧
قم باستعراض 

الصورة الجديدة

z  ← ]الصورة الُمعالجة[
الزر 

RAW ضبط حاالت المعالجة ومعالجة صور

يمكن تعيين معالجة األوضاع بالتفصيل قبل معالجة صور RAW على 
الكاميرا. حيث يتم االحتفاظ بالصورة األصلية بتنسيق RAW، ويتم حفظ 

.JPEG نسخة بالتنسيق



إدارة الصورالبحثالعرض

معالجة صور RAW باستخدام تحرير الصور الثابتةمسح الصور
الكاميرا

تحرير األفالم

تحرير ملخص األفالمتقليل أحجام الملفاتقص بداية/نهاية األفالم

التشغيل



قص بداية/نهاية األفالم

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض أفالمك 

الخاصة

z  اختر فيلًما ← الزر

٣
ابدأ التشغيل ثم قم 

بإيقافه مؤقًتا
z   الزر ← ] [ 

← الزر  أثناء 
التشغيل

يمكنك إزالة األجزاء غير الضرورية من بداية األفالم ونهايتها. الحظ أن 
ملخص األفالم ال يمكن قصه.



٤
اختر عنصر اإلعداد

z  الزر ← ] [

٥
قم بتحديد األجزاء 

المطلوب قصها

(١)

(٢)

z  الزران ← ] / [
] / / للتحريك ]

z .] سيتم عرض ]

z  قم بقص بداية الفيلم )من
 ،] [( باختيار ] [

 وقص نهاية الفيلم 
.] باختيار ]

قص بداية/نهاية األفالم

يمكنك إزالة األجزاء غير الضرورية من بداية األفالم ونهايتها. الحظ أن 
ملخص األفالم ال يمكن قصه.



٦
قم باستعراض الفيلم 

الذي تم تحريره

z  الزر ← ] [

٧
حفظ

z  الزر ← ] [z  الزر ← ]ملف جديد[z  ← ]حفظ بدون ضغط[
الزر 

قص بداية/نهاية األفالم

يمكنك إزالة األجزاء غير الضرورية من بداية األفالم ونهايتها. الحظ أن 
ملخص األفالم ال يمكن قصه.



تقليل أحجام الملفات

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض أفالمك 

الخاصة

z  اختر فيلًما ← الزر

٣
ابدأ التشغيل ثم قم 

بإيقافه مؤقًتا
z  ←  الزر ← ] [

الزر  أثناء التشغيل

يمكن تقليل أحجام ملفات الفيديو من خالل ضغط األفالم.



٤
اختر عنصر اإلعداد

z  الزر ← ] [

٥
اختر عنصر اإلعداد

z  الزر ← ] [

٦
حفظ

z  ملف جديد[ ← الزر[z  ← ]ضغط وحفظ[
الزر 

تقليل أحجام الملفات

يمكن تقليل أحجام ملفات الفيديو من خالل ضغط األفالم.



تحرير ملخص األفالم

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم باستعراض 

صورك الخاصة
z  اختر صورة 

 ← ] [
الزر 

 ،] يمكن مسح األجزاء الفردية )المقاطع( التي تم تسجيلها في نمط ]
حسب الضرورة. كن حذًرا عند مسح المقاطع، ألنه يتعذر استردادها.



٣
ابدأ التشغيل ثم قم 

بإيقافه مؤقًتا
z  ←  الزر ← ] [

الزر  أثناء التشغيل

٤
حدد المقطع المطلوب 

مسحه

z  الزر ← ] [/] [

٥
] اختر ]

z  الزر ← ] [

تحرير ملخص األفالم

 ،] يمكن مسح األجزاء الفردية )المقاطع( التي تم تسجيلها في نمط ]
حسب الضرورة. كن حذًرا عند مسح المقاطع، ألنه يتعذر استردادها.



٦
مسح

z  موافق[ ← الزر[

تحرير ملخص األفالم

 ،] يمكن مسح األجزاء الفردية )المقاطع( التي تم تسجيلها في نمط ]
حسب الضرورة. كن حذًرا عند مسح المقاطع، ألنه يتعذر استردادها.



إرسال الصور إلى هاتف ذكي ميزات االتصال الالسلكي المتاحة
NFC متوافق مع تقنية

إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق 
مع تقنية NFC )نمط التشغيل(

إرسال الصور إلى هاتف ذكي 
Bluetooth يحتوي على تقنية

تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY

تسجيل خدمات الويب
خدمات ويب أخرى

تحميل الصور إلى خدمات الويب

ميزات االتصال الالسلكي



ميزات االتصال الالسلكي المتاحة

Wi-Fi ميزات

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
.Wi-Fi أرسل الصور إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بميزات

خدمات الويب
أرسل الصور إلى CANON iMAGE GATEWAY أو خدمات الويب األخرى.

Bluetooth® ميزات

يمكنك بسهولة إقران الكاميرا بهاتف ذكي يتضمن تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة )ُيشار إليها فيما بعد بكلمة 
.)"Bluetooth"

يمكنك تصوير الصور أو عرضها باستخدام الهاتف الذكي كوحدة تحكم عن ُبعد.



مشغالت الوسائط
.*DLNA يمكنك عرض الصور على أجهزة التلفزيون أو األجهزة األخرى المتوافقة مع

* Digital Living Network Alliance )تحالف الشبكة الرقمية الحية(

الطابعات
.)DPS over IP تدعم( PictBridge يمكنك طباعة الصور السلكًيا على طابعة متوافقة مع معيار

الكاميرات األخرى
.Wi-Fi المتوافقة مع Canon يمكنك إرسال الصور واستقبالها السلكًيا بين كاميرات

للحصول على إرشادات حول هذه الميزات الثالث، راجع "دليل المساعدة".

ميزات االتصال الالسلكي المتاحة



إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع 
NFC تقنية

١
قم بتشغيل الكاميرا

٢
قم بتثبيت التطبيق 

Camera Connect

ON

z .NFC قم بتشغيلz  يجب أن تتالمس
العالمتان  مًعا.

z  Google Play يبدأ تشغيل 
على الهاتف الذكي تلقائًيا.

z  قم بتنزيل التطبيق
 Camera Connect

وتثبيته.



٣
قم بإنشاء االتصال

z  يجب أن تتالمس
العالمتان  مًعا.

z  موافق[ ← الزر[
z  Camera يبدأ تشغيل

Connect على الهاتف 
الذكي، ويتم توصيل 

األجهزة تلقائًيا.

٤
اضبط إعداد 
الخصوصية

z  جميع الصور[ ← الزر[

٥
قم باإلرسال

z  ← اختر صورة 
]إرسال هذه الصورة[ ← 

الزر 

NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية



٦
قم بإنهاء االتصال

z  ←  الزر
]موافق[ ← الزر 

NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية



 NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية
)نمط التشغيل(

١
قم بالدخول إلى نمط 

التشغيل

٢
قم بتثبيت التطبيق 

Camera Connect

ON

z .NFC قم بتشغيلz  يجب أن تتالمس
العالمتان  مًعا.

z  Google Play يبدأ تشغيل 
على الهاتف الذكي تلقائًيا.

z  قم بتنزيل التطبيق
 Camera Connect

وتثبيته.



٣
قم بإنشاء االتصال

z  يجب أن تتالمس
العالمتان  مًعا.

z  موافق[ ← الزر[
z  Camera يبدأ تشغيل

Connect على الهاتف 
الذكي، ويتم توصيل 

األجهزة تلقائًيا.

٤
قم باستعراض 

صورك الخاصة

z  ← اختر صورة 
) الزر  للتحديد )

z  ←  الزر
]موافق[ ← الزر 

٥
قم باإلرسال

z  إرسال[ ← الزر[

 NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية
)نمط التشغيل(



٦
قم بإنهاء االتصال

z  ←  الزر
]موافق[

 NFC إرسال الصور إلى هاتف ذكي متوافق مع تقنية
)نمط التشغيل(



إرسال الصور إلى هاتف ذكي يحتوي على 
Bluetooth تقنية

١
قم بتثبيت التطبيق 

Camera Connect

z  قم بتنزيل التطبيق
 Camera Connect
App Store/ وتثبيته من

.Google Play

٢
قم بتشغيل الكاميرا

٣
قم بتسجيل اسم مستعار

z  ←  الزر
[ ← ]إعدادات  4[

الالسلكي[ ← ]اسم 
مستعار[ ← الزر 

z  ← أدخل اسًما مستعاًرا
الزر 



z  يتم عرض شاشة
 ]إعدادات الالسلكي[ 

مرة أخرى.

٤
قم بالتحضير لالقتران

z  ]Bluetooth إعدادات[
← ]اقتران[ ← الزر 

z .الكاميرا جاهزة لالتصال

٥
قم بتشغيل التطبيق 

Camera Connect

z .Bluetooth قم بتشغيل
z  قم بتشغيل التطبيق

.Camera Connect

إرسال الصور إلى هاتف ذكي يحتوي على 
Bluetooth تقنية



٦
حدد الكاميرا المراد 

االتصال بها

z  قم بذلك على الهاتف
الذكي.

٧
قم بإكمال االقتران

z  موافق[ ← الزر[z . اضغط على الزر 

٨
قم باستيراد الصور

z  قم بذلك على الهاتف
الذكي.

إرسال الصور إلى هاتف ذكي يحتوي على 
Bluetooth تقنية



تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY

١
قم بالوصول إلى قائمة 

Wi-Fi

z  في حالة عرض شاشة
]اسم مستعار للجهاز[: 

]موافق[ ← الزر 

٢
] اختر ]

z  الزر ← ] [

٣
اقبل االتفاقية إلدخال 

عنوان البريد اإللكتروني

z  أوافق[ ← الزر[



٤
اختر طريقة االتصال 

بنقطة الوصول

(a)

(b)

WPS اتصال )a(
z  ]WPS اتصال بواسطة[

 ← الزر  ← 
)A( الخطوة ٥

)b( االختيار من القائمة
z  اختر نقطة وصول 

 ← الزر  ← 
)B( الخطوة ٥

٥
)A( قم بإنشاء 

االتصال

z  ])PBC وضع( WPS[
← الزر 

z  في نقطة الوصول، اضغط
مع االستمرار زر اتصال 

WPS لبضع ثواٍن.

تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY



z . اضغط على الزر 

)B( قم بإنشاء االتصال

z  الزر  ← أدخل كلمة
المرور ← ]التالي[ ← 

الزر 

z  تلقائي[ ← الزر[

٦
أدخل عنوان بريدك 

اإللكتروني

z  الزر  ← أدخل
عنوان بريدك اإللكتروني 

← ]التالي[ ← الزر 

تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY



٧
أدخل عدًدا مكوًنا من 

أربعة أرقام

z  الزر  ← أدخل
عدًدا ← ]التالي[ ← 

الزر 
z  يلزم إدخال هذا العدد في

الخطوة ٩ أيًضا.

٨
تحقق من الرسالة 

z  ستتلقى رسالة إشعار
على عنوان البريد 

اإللكتروني الذي أدخلته 
في الخطوة ٦.

z  ،في شاشة التأكيد 
. اضغط على الزر 

z  اآلن ] يتغير الرمز ]
.] إلى ]

٩
قم بإعداد رابط الكاميرا

z  من خالل جهاز
الكمبيوتر/الهاتف الذكي، 

تفضل بزيارة الصفحة 
الموجودة بالرسالة ثم اتبع 

اإلرشادات.

تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY



z  الزر ← ] [
z  ] اآلن، تمت إضافة ]

 CANON iMAGEو
GATEWAY كوجهتين.

تسجيل خدمات الويب
CANON iMAGE GATEWAY



تسجيل خدمات الويب
خدمات ويب أخرى

١
قم بالوصول إلى 

شاشة اإلعداد

z /بالنسبة لجهاز الكمبيوتر
الهاتف الذكي، قم بالوصول 

http://www. إلى
 canon.com/cig/ 

 CANON لزيارة
.iMAGE GATEWAY

٢
قم بتهيئة خدمة الويب 

التي تريد استخدامها

z  اتبع اإلرشادات إلكمال
اإلعدادات.

٣
قم بالوصول إلى قائمة 

Wi-Fi

z  الزر ← ] [
z  تم اآلن تحديث إعدادات

خدمة الويب.



تحميل الصور إلى خدمات الويب

١
قم بالوصول إلى قائمة 

Wi-Fi

٢
اختر الوجهة

z  اختر رمًزا ← الزر
z  في حالة عرض شاشة

]تحديد مستلم[: اختر 
خياًرا ← الزر 

٣
قم باإلرسال

z  اختر صورة ← ]إرسال
هذه الصورة[ ← 

الزر 
z  موافق[ على الشاشة بعد[

اإلرسال ← الزر 



إلغاء تنشيط مصباح تخفيض منع إطالق AF-شعاع مساعد
العين الحمراء

تغيير مدة عرض الصورة بعد 
التصوير

تهيئة بطاقات الذاكرةترقيم الملفتخزين الصور حسب التاريخ

استخدام الوضع االقتصاديتغيير نظام الفيديوالمسح المنخفض

إعدادات أخرى

٤  ٣  ٢  ١



تخصيص عرض معلومات سطوع الشاشةضبط توفير الطاقة
االلتقاط

تخصيص عرض معلومات 
التشغيل

الوقت والتاريخالتوقيت العالمي

تنشيط أصوات الكاميراكتم أصوات الكاميرالغة العرض

إعدادات أخرى

٤  ٣  ٢  ١



ضبط لوحة الشاشة اللمسيةسرد أنماط التصوير حسب الرمزإخفاء النصائح والتلميحات

تنشيط تنظيف المستشعرتعطيل التنظيف التلقائي للمستشعرقفل لوحة الشاشة اللمسية تلقائًيا

إعداد معلومات حقوق الطبع مراجعة شعارات الشهاداتتنظيف المستشعر يدوًيا
لتسجيلها في الصور

٤  ٣  ٢  ١

إعدادات أخرى



استعادة اإلعدادات االفتراضية حذف كل معلومات حقوق الطبع
الرئيسية للكاميرا

استعادة اإلعدادات االفتراضية 
للوظائف الفردية للكاميرا

إعدادات أخرى

٤  ٣  ٢  ١



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  انطالق[ ← ] 3[
 ← ]AF شعاع ساعدة

الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  تعطيل[ ← الزر[

منع إطالق AF-شعاع مساعد

يضيء المصباح لمساعدتك في ضبط التركيز عند الضغط على زر اإلغالق جزئًيا في ظروف اإلضاءة 
المنخفضة. يمكن إلغاء تنشيط هذا المصباح.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  التحكم[ ← ] 5[
بالفالش[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  ← ]خفض عين حمراء[
الزر 

z  إيقاف[ ← الزر[

إلغاء تنشيط مصباح تخفيض 
العين الحمراء

يضيء مصباح تخفيض العين الحمراء لتقليل العين الحمراء عند استخدام الفالش في اللقطات منخفضة 
اإلضاءة. يمكن إلغاء تنشيط هذا المصباح.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  وقت[ ← ] 2[
المراجعة[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  اختر خياًرا ← الزر

تغيير مدة عرض الصورة بعد التصوير



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ]إنشاء مجلد[ ← ] 1[
← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  يومي[ ← الزر[

تخزين الصور حسب التاريخ

بدالً من حفظ الصور في مجلدات يتم إنشاؤها كل شهر، يمكن للكاميرا القيام بإنشاء مجلدات كل يوم 
تقوم فيه بالتصوير لتخزين اللقطات التي يتم التقاطها في ذلك اليوم.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]ترقيم الملف[ ← ] 1[
الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  اختر خياًرا ← الزر

ترقيم الملف

يتم ترقيم اللقطات تلقائًيا بترتيب تسلسلي )0001 – 9999( وحفظها في مجلدات يقوم كٍل منها 
بتخزين ما يصل إلى ٢،٠٠٠ صورة. يمكنك تغيير طريقة تخصيص الكاميرا ألرقام الملفات.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]تهيئة[ ← ] 1[
الزر 

٣
قم بالتنفيذ

z  موافق[ ← الزر[z   الزر ← ]موافق[
← ]موافق[

تهيئة بطاقات الذاكرة

قبل استخدام بطاقة ذاكرة جديدة أو بطاقة تمت تهيئتها في جهاز آخر، ينبغي عليك تهيئة البطاقة 
باستخدام هذه الكاميرا.

تؤدي عملية التهيئة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة، والتي ال ُيمكن استردادها.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]تهيئة[ ← ] 1[
الزر 

٣
قم بالتنفيذ

z  ) الزر  للتحديد )
← ]موافق[ ← الزر 

المسح المنخفض

قم بإجراء مسح منخفض في الحاالت التالية: إذا تم عرض الرسالة ]خطأ في بطاقة الذاكرة[ أو إذا كانت 
الكاميرا ال تعمل بشكل صحيح أو إذا انخفضت سرعة قراءة/كتابة صور البطاقة، أو إذا انخفضت 

سرعة التصوير المستمر أو عند توقف تسجيل األفالم بشكل مفاجئ.
تؤدي عملية المسح المنخفض إلى مسح جميع البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة، والتي ال ُيمكن 

استردادها.



z   موافق[ ← الزر[
← ]موافق[

المسح المنخفض

قم بإجراء مسح منخفض في الحاالت التالية: إذا تم عرض الرسالة ]خطأ في بطاقة الذاكرة[ أو إذا كانت 
الكاميرا ال تعمل بشكل صحيح أو إذا انخفضت سرعة قراءة/كتابة صور البطاقة، أو إذا انخفضت 

سرعة التصوير المستمر أو عند توقف تسجيل األفالم بشكل مفاجئ.
تؤدي عملية المسح المنخفض إلى مسح جميع البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة، والتي ال ُيمكن 

استردادها.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ]نظام الفيديو[ ← ] 1[
← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  اختر خياًرا ← الزر

تغيير نظام الفيديو

قم بضبط نظام الفيديو الخاص بأي جهاز تلفزيون ُيستخدم للعرض. وهذا اإلعداد يحدد جودة الصورة 
)عدد اإلطارات( المتاحة لألفالم.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  الوضع[ ← ] 2[
االقتصادي[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  تشغيل[ ← الزر[

استخدام الوضع االقتصادي

تتيح لك هذه الوظيفة الحفاظ على طاقة البطارية في نمط التصوير. في حالة عدم استخدام الكاميرا، 
يتم خفت إضاءة الشاشة لتوفير طاقة البطارية.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ]توفير الطاقة[ ← ] 2[
← الزر 

z  إيقاف العرض[ أو[
]إغالق تلقائي[ ← 

الزر 

ضبط توفير الطاقة

قم بضبط الفترة الزمنية إللغاء تنشيط الكاميرا والشاشة بشكل تلقائي )إغالق تلقائي وإيقاف العرض، 
بشكل متتابع( كما يلزم.



٣
قم بإعداد الكاميرا

z  قم بالضبط ← الزر

ضبط توفير الطاقة

قم بضبط الفترة الزمنية إللغاء تنشيط الكاميرا والشاشة بشكل تلقائي )إغالق تلقائي وإيقاف العرض، 
بشكل متتابع( كما يلزم.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  سطوع[ ← ] 2[
العرض[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

سطوع الشاشة

قم بضبط سطوع الشاشة.



z  لضبط / الزران 
السطوع ← الزر 

سطوع الشاشة

قم بضبط سطوع الشاشة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  عرض[ ← ] 1[
معلومات االلتقاط[ ← 

الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

تخصيص عرض معلومات االلتقاط

يمكن عرض شبكة من الخطوط المتقاطعة على شاشة التصوير. يمكنك أيًضا اختيار نوع الرسم 
. التوضيحي المعروض عند الضغط على الزر 



z  عرض الشبكة[ أو[ 
]رسم توضيحي[ ← 

الزر 

٤
قم بإعداد الكاميرا

z  لتحديد / الزران 
خيار ← الزر 

تخصيص عرض معلومات االلتقاط

يمكن عرض شبكة من الخطوط المتقاطعة على شاشة التصوير. يمكنك أيًضا اختيار نوع الرسم 
. التوضيحي المعروض عند الضغط على الزر 



تخصيص عرض معلومات التشغيل

تتغير معلومات التصوير المعروضة في كل مرة تضغط فيها على الزر  في نمط التشغيل. يمكنك 
تخصيص المعلومات التي يتم عرضها.

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  عرض[ ← ] 5[
معلومات التشغيل[ ← 

الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا



z  اختر المعلومات المطلوب
عرضها ← الزر  

) للتحديد )

تخصيص عرض معلومات التشغيل

تتغير معلومات التصوير المعروضة في كل مرة تضغط فيها على الزر  في نمط التشغيل. يمكنك 
تخصيص المعلومات التي يتم عرضها.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  المنطقة[ ← ] 2[
الزمنية[ ← الزر 

٣
قم بتحديد الوجهة

z  العالم[ ← الزر [

(١)

(٢)

التوقيت العالمي

لضمان تخزين لقطاتك بالتواريخ واألوقات المحلية الصحيحة عند السفر إلى الخارج، فقط قم بتسجيل 
الوجهة مقدًما وقم بالتبديل إلى المنطقة الزمنية هذه. تخلصك هذه الميزة المريحة من الحاجة إلى تغيير 

إعداد الوقت/التاريخ يدوًيا.



z  ← اختر وجهة 
[ ← الزر  / [

٤
قم بالتبديل إلى المنطقة 

الزمنية المقصودة

z  العالم[ ← الزر [

التوقيت العالمي

لضمان تخزين لقطاتك بالتواريخ واألوقات المحلية الصحيحة عند السفر إلى الخارج، فقط قم بتسجيل 
الوجهة مقدًما وقم بالتبديل إلى المنطقة الزمنية هذه. تخلصك هذه الميزة المريحة من الحاجة إلى تغيير 

إعداد الوقت/التاريخ يدوًيا.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ]الوقت/التاريخ[ ← ] 2[
← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  ← قم بالتنقل والضبط
الزر 

الوقت والتاريخ

قم بضبط الوقت والتاريخ.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ] [ ← ]اللغة 2[
الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  اختر لغة ← الزر

لغة العرض

قم بتغيير لغة العرض كما يلزم.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ← ]صفير[ ← ] 3[
الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  إيقاف[ ← الزر[

كتم أصوات الكاميرا

منع الكاميرا من تشغيل األصوات عند الضغط على زر اإلغالق جزئًيا أو تنشيط الموقت الذاتي.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  درجة صوت[ ← ] 3[
التشغيل[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  تشغيل[ ← الزر[

تنشيط أصوات الكاميرا

يمكن تشغيل األصوات كاستجابة بعد عمليات تشغيل الكاميرا، مثل الضغط على األزرار أو لمس الشاشة.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  نصائح[ ← ] 3[
وتلميحات[ ← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  إيقاف[ ← الزر[

إخفاء النصائح والتلميحات

يتم عادة عرض اإلرشادات عند اختيار عناصر في "تحكم سريع" أو شاشات التصوير. يمكنك إلغاء 
تنشيط هذه المعلومات إذا كنت ترغب في ذلك.



١
قم بتعيين النمط

٢
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٣
اختر عنصر اإلعداد

z /حجم[ ← ] 3[
معلومات رمز الوضع[ 

← الزر 

سرد أنماط التصوير حسب الرمز

قم بسرد أنماط التصوير في الشاشة المحددة حسب الرمز فقط، بدون اسم النمط، للتحديد بشكل أسرع.



سرد أنماط التصوير حسب الرمز

قم بسرد أنماط التصوير في الشاشة المحددة حسب الرمز فقط، بدون اسم النمط، للتحديد بشكل أسرع.

٤
قم بإعداد الكاميرا

z  ← ]صغير/ال معلومات[
الزر 



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  ]عملية اللمس[ ← ] 3[
← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  حساس[ ← الزر[

ضبط لوحة الشاشة اللمسية

يمكن زيادة حساسية الشاشة اللمسية بحيث تستجيب الكاميرا للمسات األخف.



قفل لوحة الشاشة اللمسية تلقائًيا

١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  إعدادات[ ← ] 3[
قفل الشاشة اآللي[ ← 

الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

لمنع عمليات التشغيل غير المقصودة، يمكنك إعداد قفل تلقائي للوحة الشاشة اللمسية.



z  ← ]قفل الشاشة اآللي[
]تمكين[ ← الزر 

z  قفل آلي بعد[ ← اختر[
خياًرا ← الزر 

لمنع عمليات التشغيل غير المقصودة، يمكنك إعداد قفل تلقائي للوحة الشاشة اللمسية.

قفل لوحة الشاشة اللمسية تلقائًيا



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  تنظيف[ ← ] 3[
المستشعر[ ← الزر  

 ] ← ]تنظيف تلقائي 
← الزر 

٣
قم بإعداد الكاميرا

z  تعطيل[ ← الزر[

تعطيل التنظيف التلقائي للمستشعر

يتم تنظيف مستشعر الصورة تلقائًيا إلزالة الغبار عند تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها، أو عند إغالق 
الكاميرا في وضع توفير الطاقة. يمكنك تعطيل التنظيف التلقائي.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  تنظيف[ ← ] 3[
المستشعر[ ← الزر  
 ] ← ]تنظيف اآلن 

← الزر 

٣
قم بالتنفيذ

z  موافق[ ← الزر[

تنشيط تنظيف المستشعر

يتم تنظيف مستشعر الصورة تلقائًيا إلزالة الغبار عند تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها، أو عند إغالق 
الكاميرا في وضع توفير الطاقة. يمكنك تنشيط التنظيف حسب الحاجة.



١
تأكد من إيقاف تشغيل 

الكاميرا

٢
افصل العدسة

(١)

(٢)

(٣)

٣
قم بتنظيف المستشعر

تنظيف المستشعر يدوًيا

يمكن أيًضا إزالة أي غبار متبٍق بعد إجراء التنظيف التلقائي باستخدام مروحة اختيارية أو أداة أخرى 
مخصصة لذلك.

إن سطح مستشعر الصورة رقيق للغاية. عندما يلزم تنظيف المستشعر يدوًيا، فإننا نوصي بطلب الخدمة 
من أحد مكاتب المساعدة الخاصة بدعم العمالء.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  عرض شعار[ ← ] 4[
الشهادة[ ← الزر 

مراجعة شعارات الشهادات

يمكن عرض بعض شعارات متطلبات الشهادات التي تفي بها الكاميرا على الشاشة. وتظهر شعارات 
الشهادات األخرى في هذا الدليل، أو على عبوة الكاميرا، أو على جسم الكاميرا.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  معلومات[ ← ] 4[
حقوق الطبع[ ← الزر 

٣
قم بالتسجيل

z  إدخال اسم المؤلف[ أو[
]إدخال تفاصيل حقوق 
 الطبع[ ← الزر  

 ← أدِخل اسًما ← 
الزر 

إعداد معلومات حقوق الطبع لتسجيلها في الصور

لتسجيل اسم المؤلف وتفاصيل حقوق الطبع في الصور، قم بتعيين هذه المعلومات أوالً.



z  نعم[ ← الزر[

إعداد معلومات حقوق الطبع لتسجيلها في الصور

لتسجيل اسم المؤلف وتفاصيل حقوق الطبع في الصور، قم بتعيين هذه المعلومات أوالً.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  معلومات[ ← ] 4[
حقوق الطبع[ ← الزر 

٣
قم بالحذف

z  حذف معلومات حقوق[
الطبع[ ← الزر 

z  موافق[ ← الزر[

حذف كل معلومات حقوق الطبع

ُيمكن حذف اسم المؤلف وتفاصيل حقوق الطبع في الوقت ذاته.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  إعادة ضبط[ ← ] 4[
الكاميرا[ ← الزر 

z  ← ]إعدادات أساسية[
الزر 

٣
قم بالتنفيذ

z  موافق[ ← الزر[

استعادة اإلعدادات االفتراضية الرئيسية للكاميرا

إذا قمت بتغيير إعداد بشكل عرضي، فسيمكنك استعادة إعدادات الكاميرا االفتراضية.



١
قم بالوصول إلى 

شاشة القائمة

٢
اختر عنصر اإلعداد

z  إعادة ضبط[ ← ] 4[
الكاميرا[ ← الزر 

z  ← ]إعدادات أخرى[
الزر 

z  اختر الوظيفة المراد
إعادة ضبطها ← 

الزر 

استعادة اإلعدادات االفتراضية للوظائف 
الفردية للكاميرا



٣
قم بالتنفيذ

z  موافق[ ← الزر[

استعادة اإلعدادات االفتراضية للوظائف الفردية للكاميرا



الفهرس

ا
أبيض/أسود محبب )نمط التصوير(  ٩٩

أدوات الترشيح اإلبداعية  ٢٧٤
أسماء األجزاء  ٤٨

ألعاب رياضية )نمط التصوير(  ٩٢
أولوية درجة اللون  ١٢٩

إرسال الصور  ٣١١
إرسال الصور إلى خدمات الويب  ٣١١

إرسال الصور إلى هاتف ذكي  ٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٢
١٥٢  AF إطارات

إعادة الضبط  ٣٥٣، ٣٥٤
األصوات  ٣٣٨

األفالم
التحرير  ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٠

 جودة الصورة )بكسالت التسجيل/
عدد اإلطارات(  ٢٣١

اإلغالق باللمس  ٢٢٤
التحرير

التهذيب  ٢٧١
تصحيح العين الحمراء  ٢٧٦

تعديل حجم الصور  ٢٦٩
التركيز

١٥٢  AF إطارات
بؤرة تلقائية  ١٥٣

١٥٠  MF تحديد حواف
AF باللمس  ١٥٦



التشغيل
األفالم  ٢٣٧

الصور الثابتة  ٢٣٣
بحث الصور  ٢٤٣

عرض التخطي  ٢٤٥
عرض الفهرس  ٢٤٢
عرض شرائح  ٢٣٦
عرض ُمكبَّر  ٢٣٤

عمليات شاشة اللمس  ٧٤
ملخص األفالم  ٢٣٩

التصوير الفوتوغرافي عن قرب  ٩١
التعرض الطويل لإلضاءة  ١٨٣

التكبير/التصغير  ٤٠، ٤٢
التهذيب  ٢٧١

التوقيت العالمي  ٣٣٤
الحماية  ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٤

الرباط  ٢١

السفر بالكاميرا  ٣٣٤
الشاشة

لغة العرض  ٢٨
الشحن  ٢٢

الصور
الحماية  ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٤
المسح  ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٤

مدة العرض  ٣١٨
الضغط  ٢٢٧

العدسة
التركيب  ٢٩
الفصل  ٣١

تحرير القفل  ٣١

الفهرس



الفالش
إعادة الضبط  ١٦٨

النمط  ١٥٩
تعويض درجة إضاءة الفالش  ١٦٠

توقيت الفالش  ١٦٣
خرج الفالش  ١٦٥

١٦١  FE قفل
قياس الفالش  ١٦٤

القائمة
عمليات التشغيل األساسية  ٦٤

عمليات شاشة اللمس  ٧٢
الكاميرا

إعادة الضبط  ٣٥٣، ٣٥٤
اللون )توازن لون أبيض(  ١٣٢

المؤشر  ٦٨، ٣١٦، ٣١٧
المسح  ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٤

المفضلة  ٢٥٦

الموقت الذاتي
استخدام الموقت الذاتي  ٢٢٠

تخصيص الموقت الذاتي  ٢٢٢
النمط Auto )نمط التصوير(  ٤٠، ٨٠، ٨١

الوضع االقتصادي  ٣٢٥
الوقت/التاريخ

اإلعدادات  ٢٧
التغيير  ٣٣٦

التوقيت العالمي  ٣٣٤

ب
بؤرة تلقائية  ١٥٣

بحث  ٢٤٣
بطاقات الذاكرة  ٢٤

بكسالت التسجيل )حجم الصورة(  ٢٢٧

الفهرس



ت
تأثير الفن الجميل )نمط التصوير(  ١٠٥
تأثير عين سمكة )نمط التصوير(  ١٠٣
تأثير لوحة مائية )نمط التصوير(  ١٠٧

تأثير مصغر )نمط التصوير(  ١١١
١٥٠  MF تحديد حواف

تخفيض ضوضاء لقطات متعددة  ١٧٤
تدوير  ٢٦٧

ترقيم الملف  ٣٢٠
تركيز بؤري سلس )نمط التصوير(  ١٠١

تركيز يدوي  ١٤٥
تشبع اللون  ١٤٠

تصحيح اإلضاءة الطرفية  ١٧٢
تصحيح االنحراف اللوني  ١٧٢

تصحيح العين الحمراء  ٢٧٦
تصنيف  ٢٥٦

تعديل حجم الصور  ٢٦٩
تعويض درجة إضاءة الفالش  ١٦٠

تقليل التشويش
التعرض الطويل لإلضاءة  ١٧٥
سرعة ISO عالية  ١٧٣، ١٧٤

تقليل تشويش التعرض الطويل لإلضاءة  ١٧٥
تقليل تشويش سرعة ISO العالية  ١٧٣

تلقائي مختلط )نمط التصوير(  ٨٣
تنظيف المستشعر  ٣٤٦، ٣٤٧

تنظيف )مستشعر الصورة(  ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨
توازن أبيض مخصص  ١٣٣
توازن األبيض )اللون(  ١٣٢

توازن األبيض المخصص  ١٣٣

الفهرس



ح
حزمة البطارية

الشحن  ٢٢
الوضع االقتصادي  ٣٢٥

د
درجة إضاءة المصباح  ١٨٣

درجة االضاءة
تعويض  ١٢٢
١٢٤  AE قفل
١٦١  FE قفل

درجة حرارة اللون  ١٣٦، ١٣٨

ز
١٤٥  AF زووم نقطة

س
١٢٦  ISO سرعة

ش
شاشة التحكم السريع

عمليات التشغيل األساسية  ٦٢
عمليات شاشة اللمس  ٧٠

ص
صور األسود واألبيض  ٩٩

صورة ذاتية )نمط التصوير(  ٨٦
صورة قريبة )نمط التصوير(  ٩١

ط
طريقة القياس  ١٢٥

طعام )نمط التصوير(  ٩٣
طولي )نمط التصوير(  ٨٨

الفهرس



ع
عرض التخطي  ٢٤٥
عرض الفهرس  ٢٤٢
عرض شرائح  ٢٣٦
عرض ُمكبَّر  ٢٣٤

ف
فيلم متتابع لقطة )نمط التصوير(  ٢٠٩

ق
١٢٤  AE قفل
١٦١  FE قفل

ل
لغة العرض  ٢٨

م
ُمحسن اإلضاءة التلقائي  ١٢٨

مدة العرض  ٣١٨
مدى التركيز

تركيز يدوي  ١٤٥
مرشح للهواء  ٢١٤

مساعدة إبداعية )نمط التصوير(  ١٩٣
مسح كل الصور  ٢٦٤

٢٨٠، ٢٨٢  RAW معالجة صورة
منطقة AF سلسة  ١٥٢

منظر طبيعي )نمط التصوير(  ٩٠
منع ظهور األتربة على الصور  ٣٤٧، ٣٤٨

موازنة الصورة  ١٧٠
ميزات االتصال الالسلكي  ٢٩٤

الفهرس



ن
نسبة العرض إلى االرتفاع  ٢٣٠

نطاق ديناميكي عالي )نمط التصوير(  ١١٤
١٥٢  )AF نقطة واحدة )نمط إطار

نمط الصورة  ١٣٩، ١٤٠، ١٤١

و
وجه+تتبع  ١٥٢

وضع منظر ليلي يدوي )نمط التصوير(  ٩٥

A
AF باللمس  ١٥٦

Av )نمط التصوير(  ١٧٩

C
٢٩٦، ٢٩٩، ٣٠٢  Camera Connect

٣٠٥، ٣١٠  CANON iMAGE GATEWAY

D
٢٩٤  DLNA

M
MF )تركيز يدوي(  ١٤٥
M )نمط التصوير(  ١٨١

الفهرس



P
P )نمط التصوير(  ٧

R
٢٢٨  RAW

T
Tv )نمط التصوير(  ١٧٧

الفهرس



االحتياطات الخاصة بميزات االتصال الالسلكي 
)Wi-Fi أو Bluetooth أو غير ذلك(

z الدول والمناطق التي تسمح باستخدام وظيفة االتصال الالسلكي
- يتم تقييد استخدام وظائف االتصال الالسلكي في بعض الدول والمناطق، وقد يستوجب االستخدام غير 

 القانوني لها العقاب بموجب اللوائح الوطنية أو المحلية. 
ولتجنب انتهاك لوائح االتصال الالسلكي، تفضل بزيارة موقع Canon على الويب لمعرفة األماكن 

 المسموح فيها باستخدامها. 
الحظ أن Canon ال تتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل تنتج عن استخدام وظيفة االتصال الالسلكي في 

الدول أو المناطق األخرى.
z :قد يعرضك القيام بما يلي لعقوبات قانونية

- تبديل المنتج أو تعديله
- إزالة ملصقات الشهادات من المنتج

z  قد يلزم إذن تصدير أو إذن معامالت خدمية من الحكومة اليابانية قبل تصدير البضائع أو التقنيات الموجودة
بالكاميرا والتي ينظمها قانون التبادل الخارجي والتجارة الخارجية )والتي تشمل نقلها خارج اليابان أو عرضها 

على غير المقيمين في اليابان(.
z  نظًرا الحتواء هذا المنتج على عناصر تشفير أمريكية، فإنه يخضع للوائح إدارة التصدير األمريكية، وال يمكن

تصديره أو جلبه إلى بلد مفروض عليه الحظر التجاري األمريكي.
z .التي تستخدمها Wi-Fi احرص على تدوين إعدادات شبكة
z  فقد يتم تغيير إعدادات االتصال الالسلكي المحفوظة بهذا المنتج، أو يتم مسحها نتيجة للتشغيل غير الصحيح

للمنتج، أو تأثيرات الموجات الالسلكية أو الكهرباء االستاتيكية، أو الحوادث، أو األعطال.



z  ال تتحمل أي مسؤولية عن األضرار المباشرة أو غير المباشرة، أو خسارة Canon ويرجى مالحظة أن
األرباح نتيجة تدهور حالة المحتوى أو اختفائه.

z  عند نقل ملكية هذا المنتج أو التخلص منه أو إرساله للتصليح، قم باستعادة إعدادات االتصال الالسلكي
االفتراضية من خالل مسح جميع اإلعدادات التي قمت بإدخالها.

z .بأي تعويض عن األضرار الناجمة عن فقدان المنتج أو سرقته Canon لن تقوم
z  أية مسؤولية عن األضرار أو الخسارة الناجمة عن الوصول أو االستخدام غير المسموح Canon وال تتحمل

به للجهاز المستهدف المسجل على هذا المنتج بسبب سرقة أو فقدان المنتج.
z .احرص على استخدام المنتج وفًقا للتوجيهات الواردة بهذا الدليل 

احرص على استخدام وظيفة االتصال الالسلكي بهذا المنتج وفًقا للتوجيهات الموضحة في هذا الدليل. فال تتحمل 
Canon أية مسؤولية عن األضرار أو الخسائر في حالة استخدام الوظيفة والمنتج بطرق غير تلك الموضحة 

في هذا الدليل.
z  .ال تستخدم وظيفة االتصال الالسلكي بهذا المنتج على مقربة من المعدات الطبية أو المعدات اإللكترونية األخرى 

إن استخدام وظيفة االتصال الالسلكي على مقربة من المعدات الطبية أو المعدات اإللكترونية األخرى قد يؤثر 
على عمل هذه األجهزة.

االحتياطات الخاصة بميزات االتصال الالسلكي 
)Wi-Fi أو Bluetooth أو غير ذلك(



احتياطات تداخل موجات الراديو

z  قد يستقبل هذا المنتج تداخالً من أجهزة أخرى تبث موجات راديو. ولتجنب هذا التداخل، احرص على استخدام
هذا المنتج بعيًدا بقدر اإلمكان عن هذه األجهزة، أو تجنب استخدام هذه األجهزة أثناء استخدام هذا المنتج.



z  Microsoft هما عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Windowsو Microsoft إن
Corporation في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

z  المسجلة في الواليات المتحدة Apple Inc. عالمتان تجاريتان لشركة Mac OSو Macintosh ويعد
والبلدان األخرى.

z .Apple Inc. عالمات تجارية لشركة iPadو iPhoneو App Store ويعد
z .SD-3C, LLC. عالمة تجارية خاصة بشركة SDXC يعد شعار
z  عالمات تجارية High-Definition Multimedia Interfaceو HDMI وشعار HDMI يعد االسم

.HDMI Licensing, LLC. مسجلة لشركة
z  هي عالمات Wi-Fi Protected Setup™ و WPA2™ و WPA™ و Wi-Fi Alliance® و Wi-Fi® 

.Wi-Fi Alliance أو عالمات مسجلة لصالح
z  .Bluetooth SIG, Inc. والشعارات عالمات تجارية مسجلة تمتلكها شركة Bluetooth® ُتعد عالمة كلمة

ويعد استخدام شركة .Canon Inc أليٍ من هذه العالمات بموجب ترخيص. وتعد العالمات التجارية واألسماء 
التجارية األخرى ملًكا للشركات المالكة لها.

z  في الواليات المتحدة NFC Forum, Inc. هي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة N إن عالمة
والدول األخرى.

z .كما أن كافة العالمات التجارية األخرى خاصة بالشركات المالكة لها
z .مدمجة به Microsoft المرخصة من شركة exFAT يحتوي هذا الجهاز على تقنية

العالمات التجارية والترخيص



 z This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be 
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant 
video that was encoded only )1( for a personal and non-commercial purpose or )2( by 
a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* يتم عرض اإلشعار باللغة اإلنجليزية كما هو مطلوب.

العالمات التجارية والترخيص



z .يحظر النسخ غير المصرح به لهذا الدليل
z .Canon وتستند جميع القياسات على معايير االختبار من
z .تخضع المعلومات للتغيير بدون إشعار، كما هي مواصفات المنتج والشكل
z .ًقد تختلف الرسوم التوضيحية ولقطات الشاشة الواردة في هذا الدليل عن الجهاز الفعلي قليال
z  ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تنتج عن استخدام Canon وبالرغم من البنود المذكورة أعاله، فإن

هذا المنتج.

إخالء المسؤولية
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