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إقرأ هذا أوالً قبل تشغيل كامريتك الفيديو

جيداً واالحتفاظ به كمرجع للمستقبل.قبل تشغيل الوحدة، يُرجى قراءة هذا الكتيب اليدوي 
حول «كتيب يدوي للكامريا Handycam» (صيغة 

PDF/هذا الكتيب اليدوي)

يتوفر رشح بالتفصيل يف «كتيب يدوي للكامريا 
Handycam» (صيغة PDF/هذا الكتيب اليدوي) عن 

كيفية تشغيل كامريتك الفيديو. يرجى قراءة «دليل 
. عمليات التشغيل» (الكتاب املنفصل) جيداً

التعامل مع الصور املسجلة بكامريتك الفيديو عىل 
الكمبيوتر

 "Picture Motion Browser Guide" يرجى قراءة
املخزن يف أسطوانة CD-ROM املرفقة.

أنواع رشحية الذاكرة "Memory Stick" التي يمكنك 
استعامهلا يف كامريتك الفيديو

لتسجيل صور متحركة، ننصح باستعامل رشحية   •
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" سعة 512 

ميجابايت أو أكرب حتمل العالمة:
  –
("Memory Stick PRO Duo")

  –
("Memory Stick PRO-HG Duo")

 "Memory تم التأكد من توافقية عمل رشحية الذاكرة  •
"Stick PRO Duo سعة 8 جيجابايت مع كامريا 

الفيديو هذه بصورة صحيحة.
راجع صفحة 10 بخصوص املدة الزمنية القابلة   •

 "Memory Stick PRO للتسجيل عىل رشحية الذاكرة
.Duo"

/"Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة
"Memory Stick PRO-HG Duo"

(يمكن استعامل هذا احلجم مع كامريتك الفيديو.)

"Memory Stick" رشحية الذاكرة
(ال يمكنك استعامهلا مع كامريتك الفيديو.)

 "Memory Stick و "Memory Stick PRO Duo" كل من  •

 "Memory يشريان إىل رشحية الذاكرة PRO-HG Duo"

"Stick PRO Duo يف هذا الدليل.

ال يمكنك استعامل أي نوع آخر من بطاقة الذاكرة   •
غري تلك املذكورة أعاله.

 "Memory Stick يمكن استعامل رشحية الذاكرة  •
"PRO Duo فقط مع جهاز متوافق مع رشحية الذاكرة 

."Memory Stick PRO"

ال تلصق بطاقة أو ما شابه عىل رشحية الذاكرة   •
"Memory Stick PRO Duo" أو مهايئ رشحية 

.Memory Stick Duo الذاكرة
 "Memory Stick عند استعامل رشحية الذاكرة

"PRO Duo مع جهاز متوافق مع رشحية الذاكرة 
"Memory Stick"

 "Memory Stick PRO تأكد من إدخال رشحية الذاكرة
.Memory Stick Duo يف مهايئ رشحية الذاكرة Duo"

Memory Stick Duo مهايئ رشحية الذاكرة

استعامل كامريا الفيديو 
ال متسك كامريا الفيديو من اجلزء التايل.  •

LCD جمموعة البطاريةشاشة
للغبار أو الطرق كام إهنا غري مقاومة للامء. راجع   •
«حول التعامل مع كامريتك الفيديو» (ص 93).

 "Memory Stick PRO لتفادي تلف رشحية الذاكرة  •
"Duo أو تعرض الصورة املسجلة للفقدان، ال تعمد 

إىل تنفيذ األفعال التالية عندما يكون أي من املصابيح 
اخلاصة باملفتاح POWER (ص 20) أو مصباح 

: الوصول (ص 28) مضاءاً
إخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار   −

املرتدد من كامريا الفيديو.
تعريض كامريا الفيديو للصدمات الطبيعية أو   −

اإلهتزاز.
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ال تعمد إىل توجيه الكامريا نحو الشمس. القيام   •
بذلك قد يتسبب يف خلل بوظائف كامريتك الفيديو.

ال تلتقط صور للشمس إال يف ظروف يكون فيها   
. الضوء ضعيف، يف وقت الغسق، مثالً

حول تغيري هتيئات اللغة
العروض عىل الشاشة بكل لغة حملية مستعملة   •

لتوضيح اجراءات التشغيل. قم بتغيري لغة الشاشة 
قبل استعامل كامريتك الفيديو اذا كان ذلك رضورياً 

(ص 21).
حول التسجيل

قبل البدء يف التسجيل، إخترب وظيفة التسجيل للتأكد   •
من تسجيل الصورة والصوت بدون أي مشاكل.

ال يمكن دفع أي تعويضات عن حمتويات   •
التسجيالت حتى لو كان التسجيل أو العرض غري 

ممكناً نتيجة خلل يف وظائف كامريا الفيديو أو وسط 
التسجيل، الخ.

ختتلف أنظمة ألوان التلفزيون تبعاً للبلد/املنطقة.   •
لعرض تسجيالتك عىل تلفزيون، فإنك حتتاج إىل 

.PAL تلفزيون يعمل بنظام
برامج التلفزيون واألفالم وأرشطة الفيديو واملواد   •

األخر قد تنطوي عىل حقوق النرش. إن القيام 
بتسجيل مثل تلك املواد بدون ترخيص قد يكون 

خمالفاً حلقوق النرش.
حول عرض الصور املسجلة عىل أجهزة أخرى

 "Memory ملشاهدة صور مسجلة يف رشحية الذاكرة  •
"Stick PRO Duo بجودة صورة HD (وضوح عايل) 

عىل أجهزة أخر، جيب أن يكون اجلهاز متوافقاً 
مع صيغة AVCHD. وإأل، لن تتمكن من مشاهدة 

الصور.
حفظ مجيع بيانات صورك املسجلة

لتفادي فقدان بيانات صورك، احفظ مجيع صورك   •
املسجلة عىل وسط خارجي. ننصحك بحفظ 

 DVD-R بيانات الصورة عىل أسطوانة مثل أسطوانة
ا،  مستخدماً جهازك الكمبيوتر (ص 45). أيضً

 VCR يمكنك حفظ بيانات صورك باستعامل مسجل
أو DVD/HDD (ص 51).

ننصحك بحفظ بيانات الصورة لديك بني فرتة   •
وأخر بعد التسجيل.

عند توصيل كامريتك الفيديو إىل جهاز آخر بواسطة   •
كبل، تأكد من ادخال قابس املوصل باألسلوب 

الصحيح. القيام بضغط القابس بقوة يف طرف 
التوصيل سيؤدي إىل تلف طرف التوصيل وقد 

يتسبب يف خلل يف كامريتك الفيديو.
قم بتوصيل كبل توصيل الصوت والصورة A/V إىل   •

قاعدة شحن كامريا الفيديو Handycam Station عند 
استعامل كامريتك الفيديو مركبة عىل قاعدة شحن 

.Handycam Station كامريا الفيديو
افصل حمول التيار املرتدد من قاعدة شحن كامريا   •

الفيديو Handycam Station ممسكاً بكل من قاعدة 
شحن كامريا الفيديو Handycam Station ومقبس 

 .DC التيار املبارش
تأكد من سحب املفتاح POWER إىل وضع اإليقاف   •
OFF (CHG) عندما تقوم بإدخال كامريا الفيديو يف 

قاعدة شحن كامريا الفيديو Handycam Station أو 
اخراج كامريا الفيديو منها.

حول بنود القائمة ولوحة LCD والعدسة
بند القائمة املطفأ غري متوفر يف ظروف التسجيل أو   •

العرض احلالية.
شاشة LCD مصنوع باستخدام تقنية فائقة الدقة   •

بحيث تكون أكثر من %99.99 من عنارص الصورة 
جاهزة للقيام بمهامها بصورة فاعلة. ولكن قد 

تظهر بعض النقاط السوداء الصغرية و/أو النقاط 
الساطعة (بيضاء أو محراء أو زرقاء أو خرضاء اللون) 

باستمرار عىل شاشة LCD. هذه النقاط تعد نتائج 
عادية لعملية التصنيع وال تؤثر عىل التسجيل بأي 

حال.

نقطة سوداء
نقطة بيضاء أو محراء أو زرقاء أو خرضاء

تعريض شاشة LCD أو العدسة إىل أشعة الشمس   •
املبارشة لفرتات طويلة قد يؤدي إىل خلل يف 

الوظائف.
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مالحظات حول جمموعة البطارية/حمول التيار 
املرتدد

أثناء اضاءة مصباح الوصول، تأكد من جتنب األمور   •
التالية. قد يؤدي ذلك إىل خلل يف الوظائف.

فصل جمموعة البطارية  -
فصل حمول التيار املرتدد (أثناء شحن جمموعة البطارية   -

باستعامل حمول التيار املرتدد)
"Memory Stick PRO Duo" اخراج رشحية الذاكرة  -

تأكد من فصل جمموعة البطارية أو حمول التيار املرتدد   •
.POWER بعد إيقاف املفتاح

حول هذا الكتيب اليدوي
صور صور شاشة LCD املستعملة يف هذا هذا   •

الكتيب اليدوي هي لألغراض التوضيحية وملتقطة 
باستعامل كامريا صور رقمية ثابتة، ولذلك فقد تبدو 

خمتلفة.
تصميم ومواصفات وسائط التسجيل والكامليات   •

األخر عرضة للتغيري دون اشعار مسبق.
Carl Zeiss حول العدسة

كامريتك الفيديو جمهزة بالعدسة Carl Zeiss، التي تم 
تطويرها بشكل مشرتك بني رشكة Carl Zeiss يف أملانيا، 
ورشكة سوين Sony Corporation، وهي تعرض صور 

 MTF ممتازة. هذه العدسة تعتمد عىل النظام املعياري
اخلاص بكامريات الفيديو وتقدم جودة مثالية للعدسة 

Carl Zeiss. كام أن عدسة كامريتك الفيديو مطلية 

T لتحول دون أي انعكاسات غري مرغوبة  بطبقة  
وتكون قادرة عىل انتاج ألوان جيدة.

العبارة MTF = هي اختصار ملصطلح وظيفة نقل 
التضمني Modulation Transfer Function. وهو 

عبارة عن قيمة عددية تشري إىل كمية الضوء القادمة من 
اهلدف إىل العدسة.
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االستمتاع بكامريتك الفيديو

تتابع عمليات التشغيل

ا (ص 15). كن جاهزً  
بخصوص رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" التي يمكنك استخدامها مع كامريتك الفيديو، راجع صفحة 11.  •

التسجيل باستخدام كامريتك الفيديو (ص 28).  
 "Memory Stick يمكنك تسجيل صور متحركة وصور ثابتة عىل رشحية الذاكرة  •

.PRO Duo"

يمكنك اختيار جودة صورة التسجيل: أما جودة صورة HD (وضوح عايل) أو   •
جودة صورة SD (وضوح قيايس) (ص 59).

جودة صورة SD (وضوح قيايس)جودة صورة HD (وضوح عايل)
AVCHD صيغةMPEG2 صيغة

حتليل الصورة: حوايل 3.75 أضعاف التحليل 
بجودة الصورة SD (وضوح قيايس).

يسجل بجودة الصورة SD (وضوح قيايس)

مالحظات  
كامريتك الفيديو متوافقة مع املعيار القيايس "1080/50i × 1440" اخلاص بصيغة AVCHD (ص 90).  •

املصطلح «صيغة AVCHD 1080i» تم اختصاره بالعبارة "AVCHD" يف هذا الدليل، باستثناء األماكن التي جيب أن يتم 
رشحه فيها بمزيد من التفاصيل.
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اعرض الصور (ص 34).  
املشاهدة عىل تلفزيون عايل االيضاحية (ص 39)  

يمكنك االستمتاع بصور متحركة مسجلة بجودة صورة HD (وضوح 
عايل)، بنفس جودة الصورة املسجلة هبا.

املشاهدة عىل تلفزيون غري عايل االيضاحية (ص 39)   (وضوح عايل)، ولكن سيتم حتويلها إىل جودة HD يمكنك االستمتاع بصور متحركة مسجلة بجودة صورة
صورة SD (وضوح قيايس).

مالحظات  
 ،(وضوح عايل) عىل أجهزة أخر HD بجودة صورة "Memory Stick PRO Duo" ملشاهدة صور مسجلة يف رشحية الذاكرة  •

جيب أن يكون اجلهاز متوافقاً مع صيغة AVCHD. وإأل، لن تتمكن من مشاهدة الصور.
."Memory Stick PRO Duo" من عرض رشحية الذاكرة AVCHD قد ال تتمكن بعض أجهزة صيغة  •

توجيهات  
يمكنك مراجعة [دليل توصيل التلفزيون] (ص 39) املعروض عىل الشاشة حول توصيل تلفزيونك وكامريتك الفيديو.  •

احفظ الصور املسجلة (ص 45).  
حفظ الصور عىل اسطوانة باستعامل الكمبيوتر  

استرياد الصور إىل الكمبيوتر  
نسخ الصور عىل مسجالت VCR أو DVD/HDD (ص 51)  

توجيهات  
يمكنك مشاهدة صور متحركة مسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل) عىل أجهزة الكمبيوتر، مستخدماً الربنامج   •

"Picture Motion Browser Guide" املخزن.

يرجى مراجعة "Picture Motion Browser Guide" املخزن يف أسطوانة CD-ROM املرفقة حول التعامل مع الصور عىل   •
الكمبيوتر.
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  احذف الصور.
إذا امتأل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo"، فلن تتمكن من 
تسجيل صور جديدة. احذف بيانات الصورة املخزنة يف كمبيوتر أو يف 

أسطوانة من رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo". إذا قمت بحذف 
الصور التي خزنتها يف مكان ما، يمكنك تسجيل صور جديدة عىل احليز 

."Memory Stick PRO Duo" الذي تم تفريغه حديثاً يف رشحية الذاكرة
حذف الصور التي تم اختيارها (ص 46)  

حذف مجيع الصور [ صياغة]، (ص 54)  

مدة التسجيل املتوقعة للصور املتحركة
تعتمد مدة التسجيل عىل سعة رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" ووضع التسجيل (ص 59).

املدة التقريبية القابلة للتسجيل بالدقائق (احلد األدنى القابل للتسجيل بالدقائق)
سعة رشحية الذاكرة 

"Memory Stick PRO Duo"

512MB1GB2GB4رGB8رGBر

جودة صورة HD (وضوح عايل)
AVC HD 15M (XP)

60 (60)30 (30)15 (15)7 (7)3* (3)(أعىل جودة)

AVC HD 9M (HQ)

115 (80)55 (40)25 (20)10 (10)6 (4)(جودة عالية)

AVC HD 7M (SP)

140 (100)65 (45)35 (25)15 (10)8 (6)(جودة قياسية)

AVC HD 5M (LP)

175 (145)85 (70)45 (35)20 (15)10 (8)(عرض طويل)

جودة صورة SD (وضوح قيايس)
SD 9M (HQ)

115 (100)55 (50)25 (25)10 (10)6 (5)(جودة عالية)

SD 6M (SP)

170 (100)80 (50)40 (25)20 (10)10 (5)(جودة قياسية)

SD 3M (LP)

325 (215)160 (105)80 (55)40 (25)15 (10)(عرض طويل)

عندما تصبح مدة التسجيل أقل من 5 دقائق، يظهر  (ص 84).  *
توجيهات  

.Mbps هي اختصار للمصطلح ميجابايت لكل ثانية M 9 يف اجلدول تشري إىل متوسط معدل البت. العبارةM 15 وM القيم مثل  •
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رشحية الذاكرة "Memory Stick" التي يمكنك استعامهلا مع كامريتك الفيديو
لتسجيل صور متحركة، ننصح باستعامل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" سعة 512 ميجابايت أو أكرب   •

حتمل العالمة:
("Memory Stick PRO Duo")  –

("Memory Stick PRO-HG Duo")  –
تم التأكد من توافقية عمل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" سعة 8 جيجابايت مع كامريا الفيديو هذه   •

بصورة صحيحة.
راجع املوقع التايل عىل الشبكة العاملية حول رشحية الذاكرة "Memory Stick" التي يمكنك استعامهلا مع كامريتك   •

الفيديو.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/  

بخصوص عدد الصور الثابتة القابلة للتسجيل، راجع صفحة 63.  •
يمكنك تسجيل ما يصل إىل 3,999 مشهد من الصور املتحركة املسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل)، و9,999   •

مشهد الصور املتحركة املسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس).
كامريتك الفيديو تستعمل صيغة VBR (معدل البت املتغريّ Variable Bit Rate) لضبط جودة الصورة تلقائياً لتتناسب مع مشهد 

 ."Memory Stick PRO Duo" التسجيل. هذه التقنية تُسبب تذبذب يف مدة التسجيل لرشحية الذاكرة
الصور املتحركة التي تتضمن صور تتحرك برسعة وصور معقدة  يتم تسجيلها بمعدل بت أعىل، وهذا يقلل من امجايل مدة 

التسجيل.
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"  OPTION" وقائمة اخليار "  HOME" القائمة الرئيسية
– االستفادة من مزايا نوعني من القوائم

" – نقطة البدء جلميع عمليات التشغيل بواسطة كامريتك الفيديو  HOME MENU" القائمة الرئيسية
(HELP) .(13 ص) يعرض رشح حول البند

فئة

HOME MENU الفئات والبنود املدرجة ضمن القائمة الرئيسية  
الفئة  (التقاط صورة)

الصفحةالبنود
29صورة متحركة*

29صورة فوتوغرافية*

33تسجيل بطئ سلس

الفئة  (مشاهدة الصور)
الصفحةالبنود

*VISUAL INDEX34

*  INDEX35

*  INDEX37

49قائمة العرض

الفئة  (أخرى)
الصفحةالبنود

46حذف*

48حرر

49حترير قائمة العرض

52طباعة

46كمبيوتر

39دليل توصيل التلفزيون*

(MEMORY STICK إدارة رشحية الذاكرة)  الفئة
الصفحةالبنود

54 صياغة*

 INFO55

IMG.DB 56اصالح ملف

الفئة  (هتيئات)*
لتهيئة كامريتك الفيديو حسب الطلب (ص 57).

 Easy ا هتيئة هذه البنود أثناء تشغيل خاصية يمكنك أيضً  *
Handycam (ص 24). بالنسبة للبنود املتاحة يف فئة التهيئات 

 (هتيئات) وراجع صفحة 58.
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HOME MENU استعامل القائمة الرئيسية

1  أثناء ضغط الزر األخرض عىل املنتصف، 
اسحب املفتاح POWER باجتاه السهم لتشغيل 

التيار.

.( أو)  (HOME)  اضغط  2
 (HOME) 

 (HOME) 

إملس الفئة املرغوبة.  3
(أخر)  مثال: الفئة

إملس البند املرغوب.  4
مثال: [حرر]

اتبع الدليل املوجود عىل الشاشة لعمليات   5
أكثر.

HOME MENU إلخفاء شاشة القائمة الرئيسية
. إملس 

عندما ترغب يف معرفة شئ ما عن وظيفة كل بند   
.HELP – HOME MENU عىل القائمة الرئيسية

.(HOME)  اضغط  1
.HOME MENU تظهر القائمة الرئيسية

.(HELP)  إملس  2
يتغري اجلزء السفيل من الزر  (HELP) إىل اللون 

الربتقايل.
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املس البند ترغب بمعرفة املزيد عنه.  3

عندما تلمس بند، يظهر الرشح اخلاص به عىل 
الشاشة.

لتطبيق اخليار، املس [نعم]، أما اذا مل ترغب يف 
ذلك، املس [ال].

HELP اللغاء تشغيل
إملس  (HELP) مرة أخر يف اخلطوة 2.

OPTION MENU استعامل قائمة اخليار
إملس الشاشة أثناء التسجيل أو العرض عندما يتم 

عرض الوظائف املتوفرة يف تلك اللحظة. ستجد من 
السهولة تنفيذ هتيئات خمتلفة. راجع صفحة 70 ملزيد 

من التفاصيل.

(OPTION) 
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البدء
اخلطوة 1: التحقق من البنود املرفقة

تأكد من حصولك عىل البنود التالية املرفقة مع 
كامريتك الفيديو.

الرقم الوارد بني األقواس يشري إىل عدد املواد املرفقة.
حمول التيار املرتدد (1) (ص 16)

سلك التوصيل الرئييس (1) (ص 16)

 (1) Handycam Station قاعدة شحن كامريا الفيديو
(ص 16، 101)

كبل فيديو املكونة (1) (ص 41)

كبل توصيل الصوت/الصورة A/V (1) (ص 41، 51)

كبل USB (1) (ص 52)

وحدة التحكم عن بعد الالسلكية (1) (ص 102)

. تم تركيب بطارية ليثيوم نوع الزر مسبقاً
جمموعة البطارية القابلة للشحن (1) (ص 16، 92) 

NP-FH60 طراز

حمول ذو 21 دبوس (1) (ص 44)
فقط للموديالت التي تكون العالمة  مطبوعة عىل 

أسطحها السفلية.
 "Handycam تتضمن الربنامج CD-ROM أسطوانة

(1) Application Software"

– Picture Motion Browser (الربنامج)

Picture Motion Browser Guide –

- «كتيب يدوي للكامريا Handycam» (هذا الكتيب 
اليدوي)

«دليل عمليات التشغيل» (1)
HDR-CX6EK/CX7EK املوديالت

 "Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة
4 جيجابايت (1) (ص 22)
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اخلطوة 2: شحن جمموعة البطارية

POWER املفتاح مصباح CHG/ (الشحن) 

DC IN املقبس
DC القابس

سلك التوصيل الرئييس
حمول التيار املرتدد

جمموعة البطارية إىل املقبس اجلداري
يمكنك شحن جمموعة البطارية 

"InfoLITHIUM" (السلسلة H) (ص 92) بعد 
تركيبها يف كامريتك الفيديو.

مالحظات  
ال يمكنك تركيب أي نوع آخر من جمموعة البطارية   •

"InfoLITHIUM" غري السلسلة H يف كامريتك الفيديو.

قم بتوصيل حمول التيار املرتدد إىل املقبس   1
DC IN عىل قاعدة شحن كامريا الفيديو 

.Handycam Station

تأكد من أن العالمة  عىل قابس DC متجهة 
لألعىل.

قم بتوصيل سلك التوصيل الرئييس إىل حمول   2
التيار املرتدد واملقبس اجلداري.

اسحب املفتاح POWER باجتاه السهم إىل   3
OFF (CHG) (التهيئة املبدئية).

قم برتكيب جمموعة البطارية بسحبها باجتاه   4
السهم إىل أن تسمع طقة.

ضع كامريا الفيديو يف قاعدة شحن كامريا   5
الفيديو Handycam Station كام مبني 

أعاله، وقم بإدخاهلا يف قاعدة شحن كامريا 
الفيديو Handycam Station بإحكام، 

لألسفل بكامل الشوط.
ييضء مصباح CHG/ (الشحن) وتبدأ 

 /CHG عملية الشحن. عندما ينطفئ مصباح
(الشحن)، يكون قد تم شحن البطارية.

مالحظات  
عند إدخال كامريا الفيديو يف قاعدة شحن كامريا الفيديو   •

.DC IN قم بإغالق غطاء املقبس ،Handycam Station
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لفصل كامريتك الفيديو من قاعدة شحن كامريا الفيديو 
Handycam Station

اقطع الطاقة، ثم قم بفصل كامريا الفيديو من قاعدة 
شحن كامريا الفيديو Handycam Station ممسكاً بكل 

من كامريتك الفيديو وقاعدة شحن كامريا الفيديو 
.Handycam Station

لشحن جمموعة البطارية مستخدماً حمول التيار 
املرتدد

اقطع الطاقة، ثم قم بتوصيل حمول التيار املرتدد إىل 
املقبس DC IN املوجود عىل كامريا الفيديو مبارشة.

POWER املفتاح

DC القابس
DC IN املقبس

افتح غطاء املقبس العالمة  عىل جهة 
اليرس

مالحظات  
افصل حمول التيار املرتدد من املقبس DC IN ممسكاً بكل من   •

.DC كامريا الفيديو والقابس

إلخراج جمموعة البطارية
.OFF (CHG) إىل POWER اسحب املفتاح

اسحب ذراع BATT (حترير البطارية) وقم بإخراج 
جمموعة البطارية.

ذراع BATT (حترير 
البطارية) 

مالحظات  
عندما تقوم بإخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار   •
املرتدد، تأكد من انطفاء املصباح  (صورة متحركة)/ 

املصباح  (صورة ثابتة) (ص 20).
عند ختزين جمموعة البطارية

قم بتفريغ شحنة جمموعة البطارية بصورة كاملة قبل 
ختزينها لفرتة طويلة (راجع صفحة 93 للتفاصيل عن 

التخزين).
الستعامل مصدر الطاقة من مأخذ جداري

قم بتنفيذ نفس التوصيالت التي تقوم هبا عند شحن 
جمموعة البطارية. يف هذه احلالة لن تفقد جمموعة 

البطارية شحنتها.
للتحقق من املتبقي من البطارية (معلومات البطارية 

(Battery Info

اضبط املفتاح POWER إىل OFF (CHG)، ثم اضغط 
.DISP/BATT INFO

بعد فرتة، تظهر املدة التقريبية القابلة للتسجيل 
. يمكنك  ومعلومات البطارية ملدة 7 ثوان تقريباً

مشاهدة معلومات البطارية ملا يصل إىل 20 ثانية عن 
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طريق ضغط DISP/BATT INFO مرة أخر أثناء 
)عرض املعلومات. املتبقي من البطارية (تقريباً

( سعة التسجيل (تقريباً

مدة الشحن (شحن كامل)
املدة التقريبية املطلوبة (بالدقائق) عندما تشحن بصورة 

. كاملة جمموعة بطارية فارغة من الشحنة متاماً
مدة الشحنجمموعة البطارية

NP-FH50135

NP-FH60135 (مرفقة)

NP-FH70170

NP-FH100390

مدة التسجيل
املدة التقريبية املتوفرة (بالدقائق) عندما تستعمل 

جمموعة بطارية مشحونة بصورة كاملة.
العبارة "HD" هي خمترص ملصطلح جودة صورة عالية 
الوضوح، والعبارة "SD" هي خمترص ملصطلح جودة 

صورة قياسية.
مدة التسجيل املثايل*مدة التسجيل املستمرجمموعة البطارية

HDSDHDSDجودة الصورة

NP-FH5070

75

80

85

35

35

40

40

 NP-FH60

(مرفقة)
95

100

110

115

45

50

55

55

NP-FH70155

160

180

185

75

80

90

90

NP-FH100360

370

405

415

180

185

200

205

مدة التسجيل املثايل تشري إىل املدة الزمنية للتسجيل عندما   *
تقوم بتكرار بدء/إيقاف التسجيل وتشغيل/إيقاف الطاقة 

والتزويم.
مالحظة  

مجيع املدد الزمنية مقاسة حتت الظروف التالية.  •
SP :وضع التسجيل –

]: [إيقاف]  INDEX] –

– االضاءة اخللفية لشاشة LCD: [تشغيل] (أعىل)، 

[إيقاف] (أدنى)
مدة العرض

املدة التقريبية املتوفرة (بالدقائق) عندما تستعمل 
جمموعة بطارية مشحونة بصورة كاملة.

العبارة "HD" هي خمترص ملصطلح جودة صورة عالية 
الوضوح، والعبارة "SD" هي خمترص ملصطلح جودة 

صورة قياسية.
لوحة LCD مفتوحة*جمموعة البطارية

HDSDجودة الصورة

NP-FH50120140

NP-FH60160190 (مرفقة)

NP-FH70255300

NP-FH100580680

.LCD عند تشغيل اإلضاءة اخللفية لشاشة  *
حول جمموعة البطارية

قبل تغيري جمموعة البطارية، اسحب املفتاح POWER إىل   •
OFF (CHG) وقم بإطفاء مصباح  (صورة متحركة)/ 

مصباح  (صورة ثابتة) (ص 20).
يومض مصباح (الشحن) CHG/ أثناء الشحن، أو سوف   •

لن يتم عرض معلومات البطارية Battery Info (ص 17) 
بصورة صحيحة يف الظروف التالية:

– عدم تركيب جمموعة البطارية بصورة صحيحة.

– جمموعة البطارية تالفة.

– جمموعة البطارية فاقدة لشحنتها (ملعلومات البطارية 

فقط).
لن يتم إمداد الطاقة من البطارية طاملا كان حمول التيار   •

املرتدد موصوالً باملقبس DC IN عىل كامريتك الفيديو أو 
قاعدة شحن كامريا الفيديو Handycam Station، حتى لو 

كان سلك التوصيل الرئييس مفصوالً من املقبس اجلداري.
عند تركيب مصباح فيديو اختياري، ننصح باستعامل   •

.NP-FH100 أو NP-FH70 جمموعة البطارية
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ال ننصح باستعامل جمموعة البطارية NP-FH30، التي تسمح   •
بمدد زمنية قصرية فقط للتسجيل والعرض، مع كامريتك 

الفيديو.
حول مدة الشحن/التسجيل/العرض

املدد الزمنية مقاسة عند استعامل كامريا الفيديو يف نطاق 25   •
درجة مئوية (ننصح بدرجة حرارة مابني 10 إىل 30 درجة 

مئوية).
ستكون مدة التسجيل والعرض أقرص عند استعامل   •

كامريتك الفيديو يف درجات حرارة منخفضة.
ستكون مدة التسجيل والعرض أقرص تبعاً للظروف التي    •

تستعمل فيها كامريتك الفيديو.
حول حمول التيار املرتدد

استعمل مقبس جداري قريب عند استعامل حمول التيار   •
املرتدد. قم بفصل حمول التيار املرتدد من املقبس اجلداري 
فوراً إذا حدث خلل يف الوظائف أثناء استعامل كامريتك 

الفيديو.
ال تستعمل حمول التيار املرتدد املوضوع يف مكان ضيق، بني   •

. احلائط واألثاث مثالً
ال جتعل قابس DC ملحول التيار املرتدد أو طرف البطارية   •

يالمس أي مواد معدنية. قد يؤدي ذلك إىل حدوث خلل يف 
الوظائف.

حتى لو كانت كامريتك الفيديو يف وضع اإليقاف، فإنه ال   •
يزال يتم تزويدها بطاقة التيار املرتدد (املصدر الرئييس) أثناء 

توصيلها إىل املقبس اجلداري عرب حمول التيار املرتدد.
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اضبط [توقيت صيفي]، ثم املس [التايل].  3

./ اضبط [ع] (سنة) بواسطة  4

اخرت [ش] (شهر) بواسطة /، ثم اضبط   5
./ الشهر بواسطة

اضبط [ي] (يوم)، والساعة والدقيقة بنفس   6
األسلوب، ثم املس [التايل].

تأكد من ضبط الساعة بصورة صحيحة، ثم   7
. املس 

يبدأ عمل الساعة.
يمكنك ضبط أي سنة حلد سنة 2037.

لقطع الطاقة
.OFF (CHG) إىل POWER اسحب املفتاح

العادة هتيئة التاريخ والوقت
إملس   (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات 
الساعة/ اللغة]  [ضبط الساعة]، ثم اضبط 

التاريخ والوقت.
مالحظات  

، فإن  إذا مل تستعمل كامريتك الفيديو ملدة 3 شهور تقريباً  •
البطارية الداخلية القابلة للشحن تفقد شحنتها وقد يتم 

إلغاء هتيئات التاريخ والوقت من الذاكرة. يف هذه احلالة، 
قم بشحن البطارية القابلة للشحن ومن ثم اضبط التاريخ 

والوقت مرة أخر (ص 95).

اخلطوة 3: تشغيل الطاقة وهتيئة التاريخ والوقت

اضبط التاريخ والوقت عند استعامل كامريا الفيديو 
هذه ألول مرة. إذا مل تقم بضبط التاريخ والوقت، تظهر 

شاشة [ضبط الساعة] كلام قمت بتشغيل كامريتك 
.POWER الفيديو أو قمت بتغيري موضع املفتاح

غطاء العدسة

.LCD إملس الزر عىل شاشة

POWER املفتاح

بينام تضغط الزر األخرض، اسحب املفتاح   1
POWER بشكل متكرر يف اجتاه السهم إىل أن 

يضاء املصباح املعني.
 (صور متحركة): لتسجيل صور متحركة

 (صور ثابتة): لتسجيل صور ثابتة
تظهر شاشة [ضبط الساعة].

اخرت املنطقة اجلغرافية املرغوبة بواسطة   2
/، ثم املس [التايل].
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LCD ضبط لوحة
افتح لوحة LCD بمقدار 90 درجة إىل كامريا الفيديو 
()، ثم قم بتدويرها إىل أفضل زاوية للتسجيل أو 

.() العرض
DISP/BATT INFO 90 درجة 

(حد أقىص)

 90 درجة إىل كامريا 
 180 درجة الفيديو

(حد أقىص)
إليقاف اإلضاءة اخللفية لشاشة LCD لكي جتعل 

البطارية تدوم أطول
اضغط DISP/BATT INFO واحتفظ بضغطه لبضع 

. ثوان حتى يظهر 
هذه التهيئة عملية عند استعامل كامريتك الفيديو 

يف ظروف ساطعة أو عندما ترغب يف احلفاظ عىل 
طاقة البطارية. الصورة املسجلة سوف لن تتأثر هبذه 

التهيئة. لتشغيل اإلضاءة اخللفية لشاشة LCD، اضغط 
DISP/BATT INFO واحتفظ بضغطه لبضع ثوان إىل 

. أن خيتفي 
مالحظات  

ال تضغط األزرار املوجودة بجانب شاشة LCD باخلطأ   •
.LCD عندما تفتح أو تضبط لوحة

توجيهات  
إذا قمت بفتح لوحة LCD بمقدار 90 درجة إىل كامريا   •

الفيديو، ثم تدويرها بمقدار 180 درجة نحو جهة العدسة، 
يمكنك غلق لوحة LCD بحيث تكون شاشة LCD متجهة 

للخارج. هذا الوضع مناسب أثناء عمليات العرض.
املس   (HOME)   (هتيئات)  [هتيئات   •

الصوت/الشاشة]  [سطوع LCD] (ص 66) لضبط 
.LCD سطوع  شاشة

تظهر املعلومات أو ختتفي (عرض  ال عرض) كلام   •
.DISP/BATT INFO قمت بضغط

اخلطوة 4: ضبط كامريا الفيديو 
لتتالئم مع خياراتك

يمر بعض الوقت إىل أن تصبح كامريتك الفيديو جاهزة   •
للتسجيل بعد تشغيل الطاقة. ال يمكنك تشغيل كامريتك 

الفيديو خالل هذه الفرتة.
ينفتح غطاء العدسة تلقائياً عند تشغيل الطاقة. وينغلق عند   •

اختيار شاشة العرض، أو عند ايقاف الطاقة. 
يف التهيئة عند الرشاء، تنقطع الطاقة تلقائياً إذا تركت   •

كامريتك الفيديو دون أي حماولة لتشغيلها ملدة 5 دقائق 
تقريباً، وذلك للحفاظ عىل طاقة البطارية. ([توقف 

تلقائي]، ص 69).
توجيهات  

ال يظهر التاريخ والوقت أثناء التسجيل، إال انه يتم   •
 "Memory Stick PRO تسجيلهام تلقائياً عىل رشحية الذاكرة

"Duo، ويمكنك عرضهام أثناء العرض ([رمز البيانات]، 

ص 65).
راجع صفحة 88 للمعلومات حول «إختالف التوقيت   •

العاملي».
إذا مل تعمل األزرار املوجودة عىل اللوحة اللمسية بصورة   •

صحيحة، اضبط اللوحة اللمسية (تعيري، ص 94). 

تغيري هتيئة اللغة
يمكنك تغيري البيانات املعروضة عىل الشاشة إلظهار 

اإلخطارات بلغة معينة. الختيار لغة الشاشة، املس 
  (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات 

الساعة/ اللغة]  [ هتيئة اللغة] (ص 68).
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شد حزام املقبض
قم بشد حزام املقبض وامحل كامريتك الفيديو بشكل 

صحيح.

 "Memory راجع صفحة 11 حول رشحية الذاكرة
"Stick التي يمكنك استخدامها مع كامريتك الفيديو.

توجيهات  
راجع الصفحات التالية حول املدة الزمنية القابلة لتسجيل   •

صور متحركة وعدد الصور الثابتة القابلة للتسجيل.
– الصور املتحركة (ص 10)

– الصور الثابتة (ص 63)

.LCD افتح لوحة  1

اسحب املفتاح POWER سحباً متكرراً إىل أن   2
يضئ املصباح  (صورة متحركة).

 POWER إذا كانت الكامريا مطفأة، اسحب املفتاح
أثناء ضغط الزر األخرض.

اخلطوة 5: ادخال رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo"
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 "Memory Stick قم بإدخال رشحية الذاكرة  3
.PRO Duo"

افتح غطاء Memory Stick Duo باجتاه السهم.  
 "Memory Stick PRO قم بإدخال رشحية الذاكرة  

"Duo يف فتحة Memory Stick Duo باالجتاه 

الصحيح إىل أن تصدر منها طقة.
.Memory Stick Duo قم بإغالق غطاء  

مصباح الوصول

 "Memory Stick إذا قمت بإدخال رشحية الذاكرة
"PRO Duo جديدة، ستظهر الشاشة [انشاء ملف 

قاعدة بيانات صورة جديد].

املس [نعم].  4

"Memory Stick PRO Duo" الخراج رشحية الذاكرة
 "Memory وغطاء رشحية الذاكرة LCD افتح لوحة
 "Memory ثم اضغط رشحية الذاكرة ،Stick Duo"

"Stick PRO Duo بخفة.

مالحظات  
عندما يضئ مصباح الوصول أو يومض، يعني أن كامريتك   •
الفيديو تقوم بقراءة/ كتابة البيانات. لتفادي تعرض بيانات 

الصورة للتلف، ال تعمد إىل:
"Memory Stick PRO Duo" اخراج رشحية الذاكرة –

– اخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار املرتدد

– تعريض كامريتك الفيديو لالهتزاز أو الطرق عليها

ال تفتح غطاء رشحية الذاكرة Memory Stick Duo أثناء   •
التسجيل.

 "Memory Stick PRO إذا حاولت ادخال رشحية الذاكرة  •
"Duo بقوة يف االجتاه اخلاطئ، قد تتعرض رشحية الذاكرة 

 Memory Stick Duo أو فتحة "Memory Stick PRO Duo"

أو بيانات الصورة للتلف.
إذا تم عرض [فشلت عملية انشاء ملف قاعدة بيانات   •

صورة جديد. قد يكون من املحتمل عدم توفر حيز فارغ 
 "Memory كايف.] يف اخلطوة 4، قم بصياغة رشحية الذاكرة

"Stick PRO Duo. يرجى االنتباه إىل أن عملية الصياغة 

ستؤدي إىل حذف مجيع البيانات املسجلة يف رشحية الذاكرة 
."Memory Stick PRO Duo"

 "Memory Stick PRO عند ادخال أو اخراج رشحية الذاكرة  •
 "Memory توخى احلذر كي ال تندفع رشحية الذاكرة ،Duo"

"Stick PRO Duo للخارج أو تسقط.

توجيهات  
يمكنك التقاط صور ثابتة بدون انشاء ملف ادارة.  •
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الوظيفة Easy Handycam تقوم بضبط مجيع التهيئات تقريبًا بشكل تلقائي بحيث يمكنك تنفيذ عمليات التسجيل أو 
العرض دون القيام بعمليات هتيئة تفصيلية. كام تقوم بتكبري حجم اخلط عىل الشاشة لسهولة مشاهدته.

إذا كان املفتاح POWER مضبوطاً عىل الوضع 
ره بينام تضغط الزر األخرض. OFF (CHG)، أدِ

تسجيل الصور املتحركة 

  POWER 1  اسحب املفتاح
باجتاه السهم إىل أن ييضء 

مصباح  (الصورة املتحركة).

. EASY اضغط  2

تظهر كلمة  
.LCD عىل شاشة

اضغط  START/STOP (أو ) للبدء   3
بالتسجيل*.

[انتظار]  [تسجيل]
.مرة أخر START/STOP إليقاف التسجيل، اضغط

تسجيل صور ثابتة 

  POWER اسحب املفتاح  1
باجتاه السهم إىل أن يضاء مصباح 

 (الصور الثابتة).

. EASY اضغط  2

تظهر كلمة  
.LCD عىل شاشة

اضغط عىل  PHOTO برفق لضبط الرتكيز   3
البؤري  (تصدر نغمة تنبيه) ومن ثم 

اضغطه بالكامل  (يصدر صوت طقه).**

يومض  يضاء

وضع التسجيل ثابت إىل الوضع SP (ص 59).  *
تم تثبيت هتيئة [ اجلودة] عىل الوضع [جودة عالية] (ص 63).  **

التسجيل/العرض
التسجيل والعرض بسهولة 

(Easy Handycam تشغيل الوظيفة)
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عرض الصور املتحركة/الصور الثابتة املسجلة

اسحب املفتاح  POWER لتشغيل كامريتك الفيديو.  1

.( أو)  (مشاهدة الصور)  اضغط  2
تظهر شاشة الفهرس املرئي VISUAL INDEX عىل شاشة LCD (من املمكن أن تستغرق بعض من الوقت 

لعرض الصور املصغرة).
يظهر مع الصورة عىل كل لسان تم عرضها/

تسجيلها مؤخراً ( للصور الثابتة).
يبحث عن الصور 

حسب التاريخ 
(ص 37)

رجوع إىل شاشة التسجيل

6 صورة سابقة

6 صورة تالية

رجوع إىل شاشة التسجيل
يعرض صور متحركة بجودة صورة يعرض الصور الثابتة

HD (وضوح عايل).*

*  للصور املتحركة املسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس). لعرض صور متحركة بجودة صورة أخر، املس  
.[INDEX ضبط / ]  [هتيئات مشاهدة الصور]  (هتيئات)   ( أو)  (HOME)

 INDEX  العرض من الفهرس
  (مشاهدة الصور)   ( أو)  (HOME)  أو املس ، (فهرس تدوير الفيلم)  اضغط

.[  INDEX]
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إبدء العرض.  3
مشاهدة الصور املتحركة:  

إملس اللسان  أو  والصورة املتحركة التي سيتم عرضها.
حتويل بني العرض والتوقف املؤقت كلام ملسته

رجوع (إىل شاشة الفهرس 
(VISUAL INDEX املرئي

بداية الصورة املتحركة/
الصورة املتحركة السابقة الصورة املتحركة التالية

ايقاف (انتقال إىل شاشة تاريخ/وقت التسجيل*
 VISUAL الفهرس املرئي

(INDEX ترجيع/تقديم
تم تثبيت هتيئة [رمز البيانات] عىل [تا ريخ/وقت] (ص 65).  *

توجيهات  
عند القيام بالعرض من الصورة املتحركة املختارة إىل أن تصل إىل الصورة املتحركة األخرية، تعود الشاشة إىل شاشة الفهرس املرئي   •

.VISUAL INDEX

/ أثناء التوقف املؤقت. ا أن تبطأ رسعة العرض وذلك بلمس  يمكنك أيضً  •
  [هتيئات الصوت]  (هتيئات)   ( أو)  (HOME)  الصوت وذلك بلمس يمكنك ضبط مستو  •

. / [مستو الصوت] وثم املس 

مشاهدة الصور الثابتة:  
، ومن ثم املس الصورة الثابتة املرغوبة. املس اللسان 

رشائح الساليد (ص 38)
رجوع (إىل شاشة الفهرس 
(VISUAL INDEX املرئي

تاريخ/وقت التسجيل*
انتقال إىل شاشة الفهرس 
VISUAL INDEX املرئي ترجيع/تقديم

تم تثبيت هتيئة [رمز البيانات] عىل [تا ريخ/وقت] (ص 65).  *
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Easy Handycam إللغاء تشغيل الوظيفة
اضغط  EASY مرة أخر. ختتفي كلمة  من 

.LCD عىل الشاشة
 Easy هتيئات القوائم أثناء تشغيل الوظيفة

Handycam

اضغط   (HOME) (أو ) لعرض بنود القوائم 
املتاحة لتغيريات التهيئة (ص 12، 57).

مالحظات  
معظم بنود القوائم تعود تلقائيًا إىل هتيئاهتا املبدئية. وبعض   •

بنود القوائم هتيئاهتا ثابتة. ملزيد من التفاصيل، راجع صفحة 
.77

ال يمكنك استعامل  (OPTION) قائمة.  •
قم بإلغاء تشغيل الوظيفة Easy Handycam إذا أردت   •

إضافة مؤثرات للصور أو تغيري التهيئات.
 Easy األزرار التي ال تعمل أثناء تشغيل الوظيفة

Handycam

ال يمكنك استعامل بعض األزرار/الوظائف أثناء 
تشغيل الوظيفة Easy Handycam ألنه قد تم ضبطهم 

يمكن أن تظهر العبارة [غري مسموح أثناء تشغيل تلقائيًا (ص 77). إذا قمت بضبط عملية غري متاحة، 
.[Easy Handycam عملية
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تسجيل

غطاء العدسة
ينفتح تلقائياً عند ضبط 

املفتاح POWER عىل 
وضع التشغيل.

 (HOME) 
 PHOTO

 (HOME) 

 START/STOP مصباح الوصول 

املصباح  (صورة متحركة)
املصباح  (صورة ثابتة)

مصباح CHG/ (الشحن)
 START/STOP

  POWER املفتاح
 ،OFF (CHG) مضبوطاً إىل POWER إذا كان املفتاح

ادره أثناء ضغط الزر األخرض.

رشحية الذاكرة "Memory Stick" التي يمكنك 
استعامهلا مع كامريتك الفيديو

لتسجيل صور متحركة، ننصح باستعامل رشحية   •
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" سعة 512 

ميجابايت أو أكرب حتمل العالمة:
  –

("Memory Stick PRO Duo")

  –

("Memory Stick PRO-HG Duo")

 "Memory تم التأكد من توافقية عمل رشحية الذاكرة  •
"Stick PRO Duo سعة 8 جيجابايت مع كامريا 

الفيديو هذه بصورة صحيحة.
راجع املوقع التايل عىل الشبكة العاملية حول رشحية   •

الذاكرة "Memory Stick" التي يمكنك استعامهلا مع 
كامريتك الفيديو.

http://www.sony.net/memorystick/supporte/  

مالحظات  
عندما يتجاوز ملف الصورة املتحركة 2 جيجابايت، يتم   •

إنشاء ملف الصورة املتحركة التالية تلقائيًا.
توجيهات  

يمكنك التحقق من احليز الفارغ يف رشحية الذاكرة   •
 (HOME)  وذلك بلمس "Memory Stick PRO Duo"

  (Memory Stick إدارة)   ( أو) 
] (ص 55).  INFO]
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تسجيل  الصور املتحركة 
بخصوص الوقت القابل للتسجيل، راجع صفحة 10.

اسحب املفتاح  POWER باجتاه السهم   1
إلضاءة املصباح  (صور متحركة).

.( أو)  START/STOP اضغط  2

[تسجيل]  [انتظار]
 مرة أخر START/STOP إليقاف التسجيل، اضغط

 .( أو) 

تسجيل صور ثابتة 
راجع صفحة 63 بخصوص عدد الصور الثابتة القابلة 

للتسجيل.

اسحب املفتاح  POWER إىل أن يضاء   1
املصباح  (الصور الثابتة).

اضغط  PHOTO ضغطاً خفيفاً لضبط   2
الرتكيز البؤري (يصدر صوت تنبيه)، ثم 

اضغطه بكامل الشوط  (يصدر صوت 
الغالق).

وميض  يضاء
، يتم تسجيل  . عندما خيتفي   أمحر بجانب 

الصورة.

توجيهات  
يتم تسجيل الصور املتحركة بجودة صورة HD (وضوح   •

عايل) يف التهيئة املبدئية (ص 59).
يظهر  عند ضبط [ ضبط INDEX] إىل [تشغيل]   •
(التهيئة املبدئية) أثناء تسجيل صورة متحركة (ص 62).

 (HOME)  يمكنك تغيري وضع التسجيل وذلك بلمس  •
 (أو )   (التقاط صورة)  [صورة 

متحركة] أو [صورة فوتوغرافية].
راجع صفحة 31 لتسجيل صورة ثابتة بجودة عالية أثناء   •

تسجيل صورة متحركة.
يمكنك نسخ مشاهد من الصور املتحركة املسجلة كصور   •

 "Memory Stick PRO Duo" ثابتة يف رشحية الذاكرة
مستخدماً الربنامج "Picture Motion Browser" املرفق. 

 "Picture Motion Browser Guide" ملعرفة التفاصيل، راجع
املخزن يف أسطوانة CD-ROM املرفقة.
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تسجيل الصوت بمزيد من احلضور (التسجيل 
بصوت اإلحاطة القناة 5.1)

 Dolby Digital 5.1 ch يمكن تسجيل صوت احاطة
بواسطة امليكرفون الداخيل. يمكنك االستمتاع بصوت 

واقعي عند عرض صورة متحركة عىل أجهزة تدعم 
صوت احاطة القناة 5.1.

ميكرفون داخيل

الربنامج Dolby Digital 5.1 Creator وصوت احاطة القناة 
5.1  مرسد (ص 105)

مالحظات  
يتم حتويل صوت القناة 5.1 إىل صوت ثنائي القناة ليتم   •

إخراجه من كامريتك الفيديو.
لالستمتاع بصوت احاطة القناة 5.1 املسجل، حتتاج إىل   •

جهاز صويت متوافق مع احاطة القناة 5.1.
يمكنك انشاء أسطوانة، تتضمن الصور املتحركة املسجلة   •

بكامريتك الفيديو، عىل كمبيوتر وذلك باستخدام الربنامج 
املرفق. إذا قمت بعرض األسطوانة عىل نظام احاطة القناة 

5.1، يمكنك االستمتاع بصوت واقعي.

يظهر  عىل الشاشة أثناء التسجيل/العرض بوضع   •
القناة 5.1.

التزويم
يمكنك تكبري الصور ملا يصل إىل 10 اضعاف احلجم 

األصيل بواسطة ذراع الزوم اآليل أو أزرار الزوم 
.LCD املوجودة بجانب شاشة

مدى أوسع للهدف: 
(زاوية عريضة)

هدف قريب: (صورة مقربة)

قم بتحريك ذراع الزوم اآليل قليالً للحصول عىل زوم 
بطيء. حركه أكثر للحصول عىل زوم رسيع.

مالحظات  
تأكد من اإلحتفاظ بوضع اصبعك عىل ذراع الزوم اآليل.   •

إذا قمت برفع اصبعك عن ذراع الزوم اآليل، قد يتم 
. تسجيل صوت عملية تشغيل ذراع الزوم اآليل أيضاً

ال يمكنك تغيري رسعة الزوم بواسطة أزرار الزوم املوجودة   •
.LCD بجانب شاشة

احلد األدنى للمسافة املمكنة بني كامريا الفيديو واهلدف   •
أثناء احلفاظ عىل تركيز حاد حوايل 1 سم للزاوية العريضة 

وحوايل 80 سم للصورة املقربة.
توجيهات  

يمكنك هتيئة [زوم رقمي] (ص 60) اذا اردت التكبري إىل   •
أكثر من 10 اضعاف أثناء تسجيل صور متحركة.
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استعامل الفالش
مصباح CHG/ (الشحن)

الفالش

اضغط  (فالش) ضغطاً متكرراً الختيار التهيئة 
املناسبة.

بدون مؤرش (فالش تلقائي): ينبعث ضوء الفالش   
تلقائياً عندما تكون اإلضاءة املحيطة غري كافية.

  
  (فالش إجباري): ينبعث ضوء الفالش دائامً بغض 

النظر عن اإلضاءة املحيطة.
  

  (بدون فالش): تسجيل بدون الفالش.
مالحظات  

املسافة عن اهلدف التي نويص هبا عند استعامل الفالش   •
. الداخيل هي من 0.3 إىل 2.5 م تقريباً

قم بإزالة أي غبار عن سطح مصباح الفالش قبل استعامله.   •
قد تضعف كفاءة الفالش إذا تسببت حرارة إزالة اللون أو 

الغبار بتعتيم املصباح.
يومض مصباح CHG/ (الشحن) عند شحن الفالش،   •

ويظل مضاءاً عندما يكتمل شحن البطارية.
عندما تستعمل الفالش يف األماكن الساطعة كتسجيل   •

. ، قد ال يكون الفالش فعاالً هدف خلفيته مضاءة، مثالً
عند تركيب عدسة التحويل (إختيارية) أو مرشح   •

(إختياري) يف كامريتك الفيديو، فإن مصباح الفالش 
. سوف لن يبعث ضوءاً

توجيهات  
يمكنك تغيري سطوع الفالش بتهيئة [مستو الفالش]   •

(ص 62)، أو يمكنك منع ظاهرة العني احلمراء بتهيئة 
[خفض امحرار] (ص 62).

تسجيل صور ثابتة عالية اجلودة أثناء التسجيل 
(Dual Rec تسجيل ثنائي) عىل الرشيط

 ، اسحب املفتاح POWER إىل أن يضئ املصباح   
ثم اضغط START/STOP لكي يبدأ تسجيل الصورة 

املتحركة.
اضغط PHOTO بكامل الشوط.  

بعد أن تبدأ بالتسجيل، وقبل أن تنتهي منه، يمكنك 
اختيار مايصل إىل 3 اطارات للصور الثابتة من 

صورتك املتحركة.
املربعات ذات اللون 

الربتقايل تشري إىل عدد 
الصور املسجلة. عند انتهاء 

التسجيل، يتغري اللون إىل 
اللون الربتقايل.

اضغط START/STOP اليقاف تسجيل صورة   
متحركة.

يتم عرض الصور الثابتة املخزنة الواحدة تلو 
 ، األخر، ويتم ختزين الصور. عندما خيتفي 

يكون قد تم تسجيل الصورة.
مالحظات  

 "Memory Stick PRO Duo" ال تقم بإخراج رشحية الذاكرة  •
قبل انتهاء تسجيل صورة متحركة وانتهاء ختزين صور 

ثابتة يف رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" بشكل 
كامل.

.Dual Rec ال يمكنك استعامل الفالش أثناء التسجيل الثنائي  •

توجيهات  
عند ضبط املفتاح POWER إىل  (صورة متحركة)،   •

يصبح حجم الصور الثابتة [ 4.6M] (عريض 16:9) أو 
.(4:3) [3.4M]

يمكنك تسجيل الصور الثابتة أثناء االنتظار للتسجيل   •
بنفس الطريقة عند اضاءة املصباح  (صورة ثابتة).
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(NightShot) التسجيل يف األماكن املظلمة

منفذ إنبعاث األشعة 
حتت احلمراء

(. اضبط املفتاح NIGHTSHOT إىل ON. (يظهر 
مالحظات  

كل من وظيفة اللقطة الليلية NightShot واللقطة الليلية   •
املمتازة Super NightShot تستعمل إضاءة باألشعة حتت 
احلمراء. لذلك، ال تعمد إىل تغطية منفذ إنبعاث األشعة 

.حتت احلمراء بأصابعك أو أشياء أخر
انزع عدسة التحويل (إختيارية).  •

اضبط الرتكيز البؤري يدوياً ([تركيز بؤري]، ص 72)   •
. عندما يصعب الرتكيز تلقائياً

ال تستعمل وظائف اللقطة الليلية NightShot واللقطة   •
الليلية املتفوقة Super NightShot يف األماكن الساطعة. قد 

يؤدي ذلك إىل خلل يف الوظائف.
توجيهات  

لتسجيل صورة أكثر سطوعاً، استعمل وظيفة اللقطة   •
الليلية املمتازة Super NightShot (ص 75). لتسجيل صورة 
أقرب إىل األلوان األصلية، استعمل وظيفة استعمل وظيفة 

مرصاع الكامريا البطيء امللون Color Slow Shutter (ص 
.(75

ضبط التعريض الضوئي ألهداف خلفيتها 
مضاءة

لضبط التعريض الضوئي ألهداف خلفيتها مضاءة، 
اضغط BACK LIGHT لعرض . إللغاء وظيفة 

.مرة أخر BACK LIGHT اإلضاءة اخللفية، اضغط

التسجيل بوضع املرآة

افتح لوحة LCD بمقدار 90 درجة إىل كامريا الفيديو 
()، ثم قم بتدويرها بمقدار 180 درجة نحو جهة 

.() العدسة
توجيهات  

يظهر اهلدف عىل شاشة LCD بوضع صورة املرآة، إال أن   •
الصورة تكون عادية عند تسجيلها.
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تسجيل فعل رسيع بحركة بطيئة (تسجيل 
بطئ سلس)

األهداف واحلركات املتحركة برسعة التي ال يمكن 
تسجيلها يف ظروف التسجيل العادية، يمكن تسجيلها 

بحركة بطيئة متحركة بسالسة ملدة 3 ثوان. 
هذا الوضع مالئم لتسجيل حركات رسيعة كأنشطة 

اجلولف أو التنس.

 (HOME) 

 (HOME) 

اسحب املفتاح POWER لتشغيل كامريا الفيديو.  
  (التقاط صورة)   (HOME)  املس  

[تسجيل بطئ سلس].

.START/STOP اضغط  
) إىل  يتم تسجيل صورة متحركة مدهتا 3 ثوان (تقريباً

صورة متحركة بحركة بطيئة ملدة 12 ثانية.
عندما خيتفي [تسجيل...]، ينتهي التسجيل.
إملس  اللغاء التسجيل بوضع بطئ سلس.

لتغيري التهيئة
 (OPTION)  عىل شاشة [تسجيل بطئ سلس]، املس

، ثم اخرت التهيئة التي ترغب يف تغيريها.  لسان 
[توقيت]  •

خيتار نقطة بدء التسجيل من الوقت الذي يتم فيه ضغط 
.[3sec بعد] التهيئة املبدئية .START/STOP

[3sec بعد]

[3sec قبل]

[سجل صوت]  •
) لرتكيب أصوات مثل حوار أو  اخرت [تشغيل] (

ماشابه عىل صور بطيئة احلركة. (التهيئة املبدئية هي 
[إيقاف].) تقوم كامريتك الفيديو بتسجيل الصوت ملدة 12 

. ثانية تقريباً أثناء عرض [تسجيل...] يف اخلطوة
مالحظات  

ال يمكن تسجيل الصوت أثناء تسجيل صورة متحركة ملدة   •
.( 3 ثوان (تقريباً

جودة الصورة للوضع [تسجيل بطئ سلس] ليست جيدة   •
كجودة الصورة املسجلة بوضع التسجيل العادي.
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غطاء العدسة
.INDEX ينغلق عندما تظهر شاشة الفهرس   ذراع الزوم اآليل

   POWER املفتاح (HOME) 
 (HOME) 

 (فهرس تدوير الفيلم) 

 (مشاهدة الصور)  (مشاهدة الصور) 

اسحب املفتاح  POWER لتشغيل كامريتك الفيديو.  1

قم بعرض شاشة الفهرس INDEX املرغوبة.  2

VISUAL INDEX عرض الصور من الفهرس املرئي 
.( أو)  (مشاهدة الصور)  اضغط

رات بعض الوقت قبل أن  تظهر شاشة الفهرس املرئي VISUAL INDEX عىل شاشة LCD. (قد تستغرق املصغّ
تظهر.)

يظهر مع الصورة عىل لسان تم عرضه/تسجيله مؤخراً 
( للصور الثابتة).

خيتار الصور حسب 
التاربخ (ص 37)

رجوع إىل شاشة التسجيل
6 صورة سابقة

6 صورة تالية

(OPTION) رجوع إىل شاشة التسجيل
يعرض صور متحركة بجودة صورة HD (وضوح عايل)*يعرض الصور الثابتة

العرض
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*  للصور املتحركة املسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس). لعرض صور متحركة بجودة صورة أخر، املس   
.INDEX عند عرض الصور املتحركة عىل شاشة الفهرس  [INDEX ضبط / ]   لسان  (OPTION)

اشارات  
يتغري عدد الصور عىل شاشة الفهرس املرئي VISUAL INDEX بني  6 12 صورة وذلك بتحريك ذراع الزوم اآليل . لتثبيت   •

هذا الرقم، املس   (HOME) (أو )   (هتيئات)  [هتيئات مشاهدة الصور]  [ عرض] (ص 66).

عرض الصور من فهرس تدوير الفيلم
. (فهرس تدوير الفيلم)  اضغط

] (قد يستغرق عرض الصور املصغرة بعض الوقت).  INDEX] تظهر شاشة الفهرس
يتم ادراج الصور املتحركة املسجلة حسب الوقت وعرضها يف شاشة الفهرس INDEX. يمكنك البدء بعرض صورة 

متحركة من الصورة املختارة.
يعرض الصورة السابقة/التالية

خيتار الصور املتحركة 
رجوع إىل شاشة التسجيلحسب التاربخ (ص 37)

مشهد سابق

مشهد تايل

(OPTION) 

مالحظات  
]متوفر للصورة املتحركة فقط.  INDEX] الفهرس  •

توجيهات  
املس   (OPTION) [ ضبط فاصل زمني] الختيار املدة الزمنية (ص 66).  •

/ ضبط INDEX] عىل شاشة  ]  (OPTION)  (وضوح قيايس)، املس SD لعرض الصور املتحركة بجودة صورة  •
.INDEX الفهرس
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يبدأ العرض.  3

الصور املتحركة  

املس اللسان  أو  لعرض الصور املتحركة.
حتويل بني العرض والتوقف املؤقت كلام ملسته

(INDEX إىل شاشة الفهرس) رجوع

بداية املشهد/املشهد السابقاملشهد التايل

(OPTION)  ايقاف (انتقال إىل شاشة الفهرس
(INDEX ترجيع/تقديم

توجيهات  
.INDEX عندما يصل العرض من الصورة املتحركة املختارة إىل آخر صورة متحركة، تعود الشاشة إىل شاشة الفهرس  •

/ أثناء التوقف املؤقت لعرض الصورة املتحركة ببطأ. إملس   •
/ جتعل الرتجيع/التقديم أرسع بمقدار 5 مرات تقريبًا، وملستان جتعله أرسع بمقدار 10 مرات  ملسة واحدة ألي من   •

ة تقريبًا. ة تقريبًا، و4 ملسات جتعله أرسع بمقدار 60 مرّ تقريبًا، و3 ملسات جتعله أرسع بمقدار 30 مرّ

الصور الثابتة  

عىل شاشة الفهرس املرئي VISUAL INDEX، املس اللسان  لعرض الصور الثابتة.

رجوع (إىل شاشة الفهرس املرئي 
(VISUAL INDEX

رشائح الساليد (ص 38)

(OPTION)  انتقال إىل شاشة الفهرس املرئي
VISUAL INDEX

السابقة/التالية

لضبط مستوى الصوت
. / إملس اخليار   (OPTION) لسان   [مستو الصوت]، ثم اضبط مستو الصوت بواسطة 

توجيهات  
  (مشاهدة الصور)   ( أو)  (HOME)  يمكنك تغيري وضع العرض وذلك بلمس  •

.[  INDEX]/[VISUAL INDEX]
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العرض من صورة الوجه (فهرس الوجه) 
يتم عرض صور الوجوه املكتشفة عىل شاشة الفهرس 

.INDEX

يمكنك عرض الصورة املتحركة من صورة الوجه 
املختارة.

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.  
املس   (HOME) (أو )   (مشاهدة   

.[  INDEX]  (الصور
رجوع إىل شاشة التسجيل

املشهد السابق/التايل الشاشة السابقة/التالية
املس / الختيار املشهد املرغوب.  

املس / الختيار صورة الوجه املرغوب، ثم املس   
صورة الوجيه الذي تريد عرضعه.

يبدأ العرض من صورة الوجه املختار.
مالحظات  

قد ال يتم اكتشاف الوجوه تبعاً لظروف التسجيل.  •
مثال: االشخاص الذين يستعملون النظارات الشمسية أو 

القبعات، أو الذين مل تكن وجوههم نحو الكامريا.
اضبط [ ضبط INDEX] إىل [تشغيل] (التهيئة املبدئية)   •

] (ص 62).  INDEX] قبل التسجيل للعرض من
ال تظهر صور الوجوه اذا مل يتم اكتشاف الوجوه.

توجيهات  
يمكنك عرض الصور املتحركة بجودة صورة أخر وذلك   •

 [INDEX ضبط / ]  (OPTION)  بلمس
.[  INDEX] عىل شاشة الفهرس

استعامل زوم العرض
يمكنك تكبري الصور الثابتة بمقدار 1.1 إىل 5 أضعاف 

. من حجمها األصيل تقريباً
يمكن ضبط التكبري بواسطة ذراع الزوم اآليل أو أزرار 

.LCD التزويم املوجودة بجانب شاشة

قم بعرض الصور الثابتة التي ترغب يف تكبريها.  
قم بتكبري الصورة الثابتة بواسطة T (تكبري).  

تصبح الشاشة مؤطرة.
إملس الشاشة يف النقطة التي تريد عرضها يف مركز   

اإلطار املعروض.
 T/(زاوية عريضة) W اضبط التكبري بواسطة  

(صورة مقربة).
. لإللغاء، إملس 

البحث عن الصور املتحركة املرغوبة بداللة 
التاريخ (فهرس التاريخ)

يمكنك البحث بكفاءة عن الصور املتحركة املرغوبة 
بداللة التاريخ.

 (مشاهدة الصور)
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اسحب املفتاح POWER لتشغيل الكامريا الفيديو،   
واضغط  (مشاهدة الصور).

 VISUAL INDEX تظهر شاشة الفهرس املرئي
.LCD عىل شاشة

. املس اللسان  أو   
املس [تاريخ].  

تظهر تواريخ تسجيل الصور املتحركة عىل 
الشاشة.

VISUAL INDEX إرجع إىل شاشة الفهرس املرئي

التاريخ السابق/التايل 
املس / الختيار تاريخ الصورة املتحركة   

املرغوبة.
املس  بينام يكون التاريخ املختار للصورة   

. املتحركة املرغوبة مظلالً
يتم عرض الصور املتحركة للتاريخ املختار عىل 

.VISUAL INDEX شاشة الفهرس املرئي
توجيهات  

]، يمكنك استعامل   INDEX]/[  INDEX] عىل الشاشة  •
. إىل  وظيفة فهرس التاريخ وذلك باتباع اخلطوات
الختيار صور متحركة بجودة صورة أخر، املس    •

/ ضبط  ]   لسان  (OPTION)

INDEX] عند عرض الصور املتحركة عىل شاشة الفهرس 

.INDEX

عرض سلسلة من الصور الثابتة (رشائح 
الساليد)

إملس  عىل شاشة عرض الصورة الثابتة.
يبدأ عرض رشائح الساليد من الصورة املختارة.

إملس  إليقاف عرض رشائح الساليد. إلعادة بدء 
.العرض، إملس  مرة أخر

مالحظات  
ال يمكنك تشغيل زوم العرض أثناء عرض رشائح   •

الساليد.
توجيهات  

يمكنك اختيار عرض رشائح الساليد املستمر وذلك   •
   لسان  (OPTION)  بلمس

[هتيئة عرض الساليد]. التهيئة املبدئية هي [تشغيل] 
(عرض مستمر).

كام يمكنك عرض رشائح الساليد وذلك بلمس   •
  (OPTION) لسان   [عرض الساليد] عىل 

.VISUAL INDEX شاشة الفهرس املرئي
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عرض الصورة عىل تلفزيون

ختتلف أساليب التوصيل وجودة الصورة التي يتم 
مشاهدهتا عىل شاشة التلفزيون اعتامداً عىل نوع 

التلفزيون املوصول والتوصيالت املستعملة.
استعمل حمول التيار املرتدد املرفق كمصدر للتيار (ص 

.(16

راجع أيضاً تعليامت التشغيل املرفقة مع اجلهاز الذي 
يتم توصيله.

مالحظات  
عند التسجيل، اضبط [X.V.COLOR] إىل [تشغيل]   •

للعرض عىل تلفزيون متوافق مع وظيفة x.v.Color (ص 
61). قد حتتاج إىل ضبط بعض التهيئات عىل التلفزيون عند 

العرض. راجع تعليامت التشغيل اخلاصة بتلفزيونك ملعرفة 
التفاصيل.

تتابع عمليات التشغيل
يمكنك توصيل كامريتك الفيديو إىل تلفزيون بسهولة 

 ،LCD متبعاً التعليامت التي يتم عرضها عىل شاشة
[دليل توصيل التلفزيون].

قم بتغيري الدخل عىل التلفزيون إىل املقبس 
املوصول.

راجع كتيبات التعليامت املرفقة مع التلفزيون.


قم بتوصيل كامريتك الفيديو والتلفزيون 
بالرجوع إىل [دليل توصيل التلفزيون].


قم بتنفيد هتيئات اخلرج املطلوبة عىل كامريتك 

الفيديو (ص 41).

HDMI OUT

A/V OUT

افتح غطاء املقبس.

قاعدة شحن كامريا 
 Handycam الفيديو

Station

مالحظات  
فقط قاعدة شحن كامريا الفيديو Handycam Station جمهزة   •

 .COMPONENT OUT باملقبس
 Handycam Station كل من قاعدة شحن كامريا الفيديو  •

وكامريتك الفيديو جمهزتان بمقابس A/V OUT. قم 
بتوصيل كبل توصيل الصوت/ الصورة A/V أما إىل قاعدة 

شحن كامريا الفيديو Handycam Station أو إىل كامريتك 
الفيديو، تبعاً لتهيئتك. إذا قمت بتوصيل كبل توصيل 

الصوت/ الصورة A/V إىل كل من قاعدة شحن كامريا 
الفيديو Handycam Station وكامريتك الفيديو بنفس 

الوقت، قد تتشوه الصورة.
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اختيار التوصيل األكثر فائدة - [دليل توصيل 
التلفزيون]

ستقوم كامريتك الفيديو بتوجيهك إىل األسلوب 
األكثر فائدة للتوصيل بتلفزيونك.

قم بتشغيل كامريتك الفيديو، واضغط    1
 .(HOME)

إملس  (أخرى).  2

إملس [دليل توصيل التلفزيون].  3
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.

اخرت نوع التلفزيون الذي تستعمله.  4

يف غضون ذلك، يمكنك تنفيذ التوصيل اخلاص 
بني كامريتك الفيديو والتلفزيون. 
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التوصيل إىل تلفزيون عايل الوضوح
الصور املسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل) يتم عرضها بجودة صورة HD (وضوح عايل). أما الصور املسجلة 

بجودة صورة SD (وضوح قيايس)، يتم عرضها بجودة صورة SD (وضوح قيايس).

: تدفق اإلشارة
HOME MENU النوعكامريا الفيديوالكبلالتلفزيونهتيئة

 (هتيئات)  [هتيئات 
  [متفوق]  [اخلرج

[1080i/576i] (ص 68)
كبل فيديو املكونة (مرفق)

Y (أخرض)
PB/CB (أزرق)

PR/CR (أمحر)

كبل توصيل الصوت/الصورة A/V (مرفق)
(أبيض)
(أمحر)

(أصفر)
يكون كبل توصيل الصوت/الصورة A/V رضورياً أيضاً الخراج اشارات الصوت. قم بتوصيل القابسات األبيض واألمحر    •

اخلاصة بكبل توصيل الصوت/الصورة A/V إىل مقبس دخل الصوت عىل تلفزيونك.
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: تدفق اإلشارة
HOME MENU النوعكامريا الفيديوالكبلالتلفزيونهتيئة

HDMI INHDMI OUT
كبل HDMI (اختياري)

. HDMI حيمل الشعار HDMI استعمل كبل  •
استعمل كبل HDMI الذي فيه املوصل من النوع HDMI mini عىل أحد طرفيه (لتوصيله بكامريا الفيديو)، وطرف توصيل مناسب   •

للتوصيل إىل تلفزيونك.
الصور ال يتم اخراجها من املقبس HDMI OUT، اذا تم تسجيل اشارات محاية حقوق النرش يف الصور.  •
) بواسطة هذا التوصيل. قد ال تعمل بعض التلفزيونات بصورة صحيحة (بدون صوت أو صورة، مثالً  •

ال تقم بتوصيل املقبس HDMI OUT اخلاص بكامريتك الفيديو واملقبس HDMI OUT اخلاص بتلفزيونك بواسطة كبل HDMI. قد   •
يؤدي ذلك إىل خلل.

التوصيل إىل تلفزيون 16:9 (عريض) أو 4:3 ليس عايل الوضوح
الصور املسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل) يتم حتويلها إىل جودة صورة SD (وضوح قيايس)، ومن ثم عرضها. 

أما الصور املسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس)، سيتم عرضها بجودة صورة SD (وضوح قيايس).

لضبط نسبة األبعاد تبعاً للتلفزيون املوصول (4:3/16:9)
اضبط [نوع TV] إىل [16:9] أو [4:3] تبعاً لتلفزيونك (ص 67).

عند عرض صورة متحركة مسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس) عىل تلفزيون 4:3 غري متوافق مع اشارة 16:9، املس    •
 (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات الصورة املتحركة]  [اخرت عريض]  [4:3] عىل كامريتك الفيديو عند تسجيل صورة 

(ص 60).
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: تدفق اإلشارة
HOME MENU النوعكامريا الفيديوالكبلالتلفزيونهتيئة

  (هتيئات) 
  [متفوق]  [هتيئات اخلرج]

[576i] (ص 68)

  (هتيئات) 
 [TV نوع]  [هتيئات اخلرج]

 [4:3]/[16:9]* (ص 67)

كبل فيديو املكونة (مرفق)
Y (أخرض)
PB/CB (أزرق)

PR/CR (أمحر)

كبل توصيل الصوت/الصورة A/V (مرفق)
(أبيض)
(أمحر)

(أصفر)

يكون كبل توصيل الصوت/الصورة A/V رضورياً أيضاً الخراج اشارات الصوت. قم بتوصيل القابسات األبيض واألمحر   •
اخلاصة بكبل توصيل الصوت/الصورة A/V إىل مقبس دخل الصوت عىل تلفزيونك.

  (هتيئات) 
 [TV نوع]  [هتيئات اخلرج]

 [4:3]/[16:9]* (ص 67)
كبل توصيل الصوت/الصورة A/V مع 

S VIDEO (اختياري)

(أبيض)
(أمحر)

(أصفر)
، ال يتم اخراج اشارات الصوت. الخراج اشارات  عندما يكون املقبس S VIDEO (قناة الفيديو املتفوق S VIDEO) موصوالً  •

 S VIDEO مع كبل الفيديو املتفوق A/V الصوت، قم بتوصيل القابسات األبيض واألمحر اخلاصة بكبل توصيل الصوت/الصورة
إىل مقبس دخل الصوت اخلاص بتلفزيونك.

.( هذا النوع من التوصيل يعرض صور عالية التحليل مقارنة بكبل توصيل الصوت/الصورة A/V (النوع   •

  (هتيئات) 
 [TV نوع]  [هتيئات اخلرج]

 [4:3]/[16:9]* (ص 67)
كبل توصيل الصوت/

الصورة A/V (مرفق) (أصفر)
(أبيض)
(أمحر)

قم بالتهيئة حسب تلفزيونك.  *
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عند التوصيل إىل تلفزيونك عرب مسجل كاسيت الفيديو
قم بتوصيل كامريتك الفيديو إىل مقبس الدخل LINE IN عىل مسجل كاسيت الفيديو مستخدماً كبل توصيل 

 ،VIDEO 2 ،VIDEO 1) LINE اضبط مفتاح اختيار الدخل عىل مسجل كاسيت الفيديو إىل .A/V الصوت/الصورة
الخ).

عندما يكون تلفزيونك غري سترييو (عندما حيتوي تلفزيونك عىل مقبس دخل صوت واحد)
قم بتوصيل القابس األصفر اخلاص بكبل توصيل الصوت/الصورة A/V إىل مقبس دخل الفيديو ثم أوصل القابس 

األبيض (قناة يرس) أو القابس األمحر (قناة يمنى) إىل مقبس دخل الصوت عىل تلفزيونك أو مسجل كاسيت 
الفيديو.

(EUROCONNECTOR) عندما حيتوي تلفزيونك/مسجل كاسيت الفيديو عىل حمول 21 دبوس
استعمل املحول ذو 21 دبوس املرفق مع كامريتك الفيديو (فقط للموديالت التي حتمل العالمة  يف أسطحها 

السفلية). هذا املحول مصمم لالستعامل للخرج فقط.
تلفزيون/مسجل
كاسيت الفيديو

مالحظات  
عند استعامل كبل توصيل الصوت/ الصورة A/V الخراج الصور، يتم اخراج الصور بجودة صورة SD (وضوح قيايس).  •

توجيهات  
إذا قمت بتوصيل كامريتك الفيديو بتلفزيونك مستخدماً أكثر من نوع واحد من الكبالت الخراج الصور، سيكون ترتيب   •

األولوية الشارة اخلرج كاآليت:
 HDMI فيديو املكونة  S VIDEO  صوت/صورة.  

املصطلح HDMI (موصل السطح البيني لوسائط تسجيل متعددة عالية الوضوح) هو عبارة عن موصل سطح بيني الرسال كل   •
من اشارات الصوت/الصورة. املقبس HDMI OUT يقوم باخراج صور عالية اجلودة وصوت رقمي. إذا قمت بتوصيل كامريتك 

. راجع دليل التعليامت اخلاص بتلفزيونك  الفيديو إىل تلفزيون جمهز بوضع الفيديو A، سيتم اختيار جودة الصورة املثىل تلقائياً
ملعرفة التفاصيل.
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حفظ الصور

ا ملحدودية سعة رشحية الذاكرة  يتم ختزين الصور املسجلة عىل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo". ونظرً
"Memory Stick PRO Duo"، تأكد من قيامك بحفظ بيانات الصور عىل نوع من الوسائط اخلارجية مثل اسطوانات 

DVD-R أو جهاز كمبيوتر.

يمكنك حفظ الصور املسجلة بواسطة الكامريا الفيديو كام هو مبني أدناه.

حفظ الصور باستعامل كمبيوتر
عن طريق استعامل "Picture Motion Browser" املخزن يف أسطوانة CD-ROM املرفقة، يمكنك حفظ الصور املسجلة 

."Memory Stick PRO Duo" يف رشحية الذاكرة
HDR-CX7E/CX7EK للموديالت

يمكنك إعادة كتابة الصور املتحركة بجودة صورة HD (وضوح عايل) من الكمبيوتر اىل كامريتك الفيديو، اذا استدعى 
األمر.

إنشاء اسطوانة بلمسة واحدة 
(One Touch Disc Burn)

يمكنك بسهولة أن حتفظ الصور املسجلة بواسطة الكامريا الفيديو عىل اسطوانة 
مبارشة.

حفظ الصور عىل كمبيوتر
(Easy PC Back-up)

يمكنك حفظ الصور املسجلة بواسطة الكامريا الفيديو عىل القرص الصلب جلهاز 
كمبيوتر.

إنشاء اسطوانة باستعامل الصور املختارة
ا حترير  يمكنك حفط صور منقولة إىل جهازك الكمبيوتر يف أسطوانة. يمكنك أيضً

(تعديل) تلك الصور.

يمكن حفظ الصور بجودة صورة HD (وضوح عايل) أو بجودة صورة SD (وضوح قيايس). راجع 
"Picture Motion Browser Guide" املوجود يف أسطوانة CD-ROM املرفقة.

حفظ الصور عن طريق توصيل كامريتك الفيديو بأجهزة أخرى

DVD/HDD أو جهاز VCR النسخ عىل مسجل كاسيتات فيديو
هذا هو أسلوب مناسب لتوزيع األسطوانات املنسوخة.

عند التوصيل كبل توصيل الصوت/ الصورة A/V، يمكن حفظ الصور بجودة صورة SD (وضوح 
قيايس). راجع "النسخ إىل مسجل كاسيتات الفيديو أو مسجل أسطوانات DVD/HDD" (ص 51).
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يمكنك زيادة احليز الفارغ عىل رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" وذلك بحذف بيانات 

الصورة.
يمكنك التحقق من احليّز الفارغ عىل رشحية الذاكرة 
 [  INFO] باستعامل "Memory Stick PRO Duo"

(ص 55).
مالحظات  

بعد حذف الصور، ال يمكنك استعادهتا.  •
ينبغي حفظ البيانات املهمة عىل وسط تسجيل خارجي   •

(ص 45).
ال تقم بحذف امللفات املوجودة عىل رشحية الذاكرة   •

"Memory Stick PRO Duo" لكامريتك الفيديو باستعامل 

كمبيوتر.

  (أخرى)   (HOME)  املس  1
[حذف]. 

إملس [ حذف] أو [ حذف] حلذف   2
الصور املتحركة، أو [ حذف] حلذف 

الصور الثابتة.

إملس الصورة التي تريد حذفها.  3

. يتم تعليم الصورة املختارة بالعالمة 
 LCD اضغط واحتفط بضغط الصورة عىل شاشة

للتحقق من الصورة.
إملس  للرجوع إىل الشاشة السابقة.

.   [نعم]   إملس  4

حترير
الفئة  (أخرى)

نك من حترير الصور وطباعة الصور  هذه الفئة متكّ
الثابتة وتوصيل كامريتك الفيديو بجهاز كمبيوتر.

(أخر)  الفئة

قائمة البنود
حذف

يمكنك حذف الصور املسجلة عىل رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" (ص 46).

حرر
 "Memory يمكنك حترير الصور عىل رشحية الذاكرة

"Stick PRO Duo (ص 48).

حترير قائمة العرض
يمكنك انشاء قائمة عرض (ص 49).

طباعة
يمكنك طباعة الصور الثابتة بواسطة طابعة 

PictBridge موصولة (ص 52).

كمبيوتر
يمكنك توصيل كامريتك الفيديو إىل جهاز الكمبيوتر.

راجع «دليل عمليات التشغيل» للتوصيل إىل 
الكمبيوتر.

دليل توصيل التلفزيون
كامريتك الفيديو تساعدك عىل اختيار التوصيل 

املناسب جلهازك (ص 39).

حذف الصور
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يمكنك حذف صورة عىل شاشة العرض عن طريق اختيار   •
  (OPTION) لسان   [حذف].

 "Memory حلذف كل الصور املسجلة عىل رشحية الذاكرة  •
 "Memory قم بصياغة رشحية الذاكرة ،Stick PRO Duo"

"Stick PRO Duo (ص 54).

حلذف مجيع الصور من نفس النوع (عىل كل لسان) يف 
نفس الوقت

يف اخلطوة 2، املس [ حذف الكل]/[ حذف 
  [نعم]  [نعم]  [حذف الكل ]/[الكل

.
حلذف كل الصور املتحركة أو الثابتة املسجلة يف نفس 

اليوم دفعة واحدة
  (أخر)   (HOME)  املس  

[حذف]. 
إملس نوع الصورة التي تريد حذفها ([ حذف   
حسب التاريخ]/[ حذف حسب التاريخ]). 

التاريخ السابق/التايل
املس / الختيار تاريخ تسجيل الصورة   

املرغوبة.
املس  بينام تكون الصورة املختارة مظللة.  

الصور املسجلة يف التاريخ املختار يتم عرضها عىل 
الشاشة.

املس الصورة عىل شاشة LCD لتأكيد اختيار 
الصورة. املس  للعودة إىل الشاشة السابقة.

 .   [نعم]   املس  
مالحظات  

ال تقم بإخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار   •
 "Memory Stick PRO املرتدد، أو اخراج رشحية الذاكرة

"Duo من كامريتك الفيديو أثناء مسح الصور. قد يؤدي 

."Memory Stick PRO Duo" ذلك إىل تلف رشحية الذاكرة
منة يف قائمة  إذا كانت الصورة املتحركة املحذوفة متضّ  •

العرض (ص 49)، يتم حذف الصورة املتحركة من قائمة 
ا.  العرض أيضً

ال يمكنك حذف الصور اذا تم ضبط وظيفة احلامية من   •
الكتابة عىل الصورة بواسطة جهاز آخر.

توجيهات  
يمكنك اختيار ما يصل إىل 100 صورة يف املرة الواحدة.  •
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يمكنك تقسيم الصور املتحركة املوجودة عىل رشحية 
."Memory Stick PRO Duo" الذاكرة

مالحظات  
أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam، ال يمكنك تقسيم   •

الصور. قم بإلغاء الوظيفة Easy Handycam (ص 24).

  (أخرى)   (HOME)  املس  1
[حرر].

  [تقسيم ]  [تقسيم] إملس  2
[ تقسيم].

إملس الصورة املتحركة التي تريد تقسيمها.  3
يبدأ عرض الصورة املتحركة املختارة.

إملس  يف النقطة التي ترغب أن يتم منها   4
تقسيم الصورة املتحركة إىل مشاهد.

. تتوقف الصورة املتحركة توقفاً مؤقتاً
يضبط نقطة التقسيم بدقة 

أكرب بعد اختيار نقطة التقسيم 
. بواسطة 

يعود إىل بداية الصورة 
املتحركة املختارة.

حتويل بني العرض والتوقف املؤقت كلام ضغطت 
.

.   [نعم]   إملس  5

تقسيم الصورة املتحركة

مالحظات  
ال يمكن استعادة الصور املتحركة عند تقسيمها.  •

ال تقم بإخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار   •
 "Memory Stick PRO املرتدد، أو اخراج رشحية الذاكرة

"Duo من كامريتك الفيديو أثناء تقسيم الصورة املتحركة. 

 "Memory Stick قد يؤدي ذلك إىل تلف رشحية الذاكرة
.PRO Duo"

نة يف  مة متضمّ إذا كانت الصورة املتحركة األصلية املقسّ  •
قائمة العرض، يتم تقسيم الصورة املتحركة املوجودة يف 

ا. قائمة العرض أيضً
قد حيدث اختالف طفيف من النقطة التي تلمس فيها   •
 ونقطة التقسيم الفعلية، حيث تقوم كامريتك 

الفيديو باختيار نقطة التقسيم عىل أساس مراحل كل منها 
. نصف ثانية تقريباً

قد ال يتم تقسيم الصور املتحركة يف قائمة العرض بسبب   •
العدد املحدد من الصور املتحركة التي يمكن اضافتها 

إىل قائمة العرض. يف هذه احلالة، قم أوالً بمسح الصور 
املتحركة غري املرغوبة من قائمة العرض قبل تقسيم الصور.
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إنشاء قائمة العرض

قائمة العرض هي قائمة تعرض الصور املصغرة 
للصور املتحركة التي اخرتهتا.ال يتم تعديل الصور 
املتحركة األصلية حتى ولو قمت بتحرير أو حذف 

نة يف قائمة العرض.  الصور املتحركة املتضمّ
مالحظات  

أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam، ال يمكنك إضافة   •
صور متحركة لقائمة العرض أو حترير قائمة العرض. قم 

بإلغاء تشغيل الوظيفة Easy Handycam (ص 24).
يتم اضافة الصور بجودة صورة HD (وضوح عايل) أو   •

بجودة صورة SD (وضوح قيايس) إىل قائمة العرض 
الشخصية.

توجيهات  
نة  الصور املسجلة بواسطة هذه الكامريا الفيديو واملخزّ  •
ى  عىل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" تسمّ

«أصلية».

  (أخرى)   (HOME)  املس  1
[حترير قائمة العرض].

إملس [ اضف] أو [ اضف].  2

إملس الصورة التي تريد إضافتها إىل قائمة   3
العرض.

. الصورة املختارة معلمة بالعالمة 
 LCD اضغط واحتفط بضغط الصورة عىل شاشة

للتحقق من الصورة. 
إملس  للرجوع إىل الشاشة السابقة.

.   [نعم]   إملس  4

إلضافة كل الصور املتحركة املسجلة يف نفس اليوم دفعة 
واحدة

املس   (HOME)  (أخر)  [حترير   
قائمة العرض]. 

املس [ اضف حسب التاريخ] أو [   
اضف حسب التاريخ].

يتم عرض تواريخ تسجيل الصور املتحركة عىل 
الشاشة.

التاريخ السابق/التايل
املس زر / الختيار تاريخ تسجيل الصورة   

املتحركة املرغوبة.
املس  بينام يكون تاريخ التسجيل املختار   

.( مظلالً (مضاءً
الصور املسجلة يف التاريخ املختار يتم عرضها عىل 

الشاشة.
املس الصورة املتحركة عىل شاشة LCD لتأكيد 

اختيارها. املس  للعودة إىل الشاشة السابقة.
 .    [نعم]   املس  

مالحظات  
ال تقم بإخراج جمموعة البطارية أو فصل حمول التيار املرتدد،   •

أو اخراج رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" من 
كامريتك الفيديو أثناء حترير قائمة العرض. قد يؤدي ذلك 

."Memory Stick PRO Duo" إىل تلف رشحية الذاكرة
ال يمكنك إضافة صور ثابتة إىل قائمة العرض.  •

توجيهات  
يمكنك اضافة ما يصل إىل 999 مشهد مسجل بجودة صورة   •

HD (وضوح عايل)، أو 99 صورة متحركة مسجلة بجودة 

صورة SD (وضوح قيايس) إىل قائمة العرض.
يمكنك أيضاً اضافة صورة متحركة يف اخلطوات التالية:  •

– عىل شاشة العرض، املس   (OPTION) لسان  

 [ اضف]/[ اضف]. 
  (OPTION)   املس ،INDEX عىل شاشة الفهرس –

لسان   [ اضف]/[ اضف]/ [ 
اضف حسب التاريخ]/ [ اضف حسب التاريخ].

يمكنك نسخ قائمة العرض عىل اسطوانة كام هي، عن   •
طريق استعامل الربنامج املرفق.
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عرض قائمة العرض

املس   (HOME)  (مشاهدة الصور)   1
 [قائمة العرض].

تظهر شاشة قائمة العرض.

املس املشهد من النقطة التي ترغب أن يبدء   2
العرض منها.

يتم عرض قائمة العرض من املشهد املختار 
للنهاية، ثم تعود الشاشة إىل شاشة قائمة العرض.

توجيهات  
يمكنك عرض الصور املتحركة بجودة صورة أخر وذلك   •

 / ]   لسان  (OPTION)  بلمس
 .[INDEX ضبط

ملسح الصور غري الرضورية من قائمة العرض
املس   (HOME)  (أخر)  [حترير   

قائمة العرض].
إملس [ مسح] أو [ مسح].  

حلذف مجيع املشاهد من قائمة العرض، املس [مسح 
  [نعم]  [ ] أو [مسح الكل  الكل 

.   [نعم]
اخرت املشهد الذي تريد حذفه من قائمة العرض.  

. املشهد املختار معلم بالعالمة 
 LCD اضغط واحتفط بضغط الصورة عىل شاشة

للتحقق من الصورة.
إملس  للرجوع إىل الشاشة السابقة.

.   [نعم]   إملس  
توجيهات  

ال يتم تغيري املشاهد األصلية حتى لو قمت بمسح املشاهد   •
من قائمة العرض.

تغيري الرتتيب ضمن قائمة العرض
املس   (HOME)  (أخر)  [حترير   

قائمة العرض].
إملس [ حتريك] أو [ حتريك].  

اخرت الصورة التي تريد حتريكها.  

. املشهد املختار معلم بالعالمة 
 LCD اضغط واحتفط بضغط الصورة عىل شاشة

للتحقق من الصورة.
إملس  للرجوع إىل الشاشة السابقة.

. إملس   
. / اخرت وجهة التخزين بواسطة   

بطاقة وجهة التخزين
.   [نعم]   إملس  

توجيهات  
عندما تقوم باختيار صور متعددة، يتم حتريك الصور وفقاً   •

للرتتيب املعروض يف قائمة العرض.
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DVD/HDD النسخ إىل مسجل كاسيتات الفيديو أو مسجل أسطوانات

يمكنك نسخ الصور املعروضة عىل  كامريتك الفيديو إىل أجهزة تسجيل أخر، مثل مسجالت كاسيتات الفيديو أو 
مسجالت أسطوانات DVD/HDD. هذا هو أسلوب مناسب لتوزيع األسطوانات املنسوخة. قم بتوصيل اجلهاز بأي 

من األساليب التالية.
قم بتوصيل كامريتك الفيديو باملقبس اجلداري مستعمالً حمول التيار املرتدد املرفق هلذه العملية (ص 16). يرجى 

. مراجعة تعليامت التشغيل املرفقة مع اجلهاز الذي يتم توصيله أيضاً
مالحظات  

الصور املسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل) سيتم نسخها بجودة صورة SD (وضوح قيايس).  •
لنسخ صورة متحركة مسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل)، قم بتحميل الربنامج التطبيقي (مرفق) عىل جهازك الكمبيوتر،   •

وانسخ الصور إىل أسطوانة يف الكمبيوتر.
عندما يتم تنفيذ النسخ عرب نقل بيانات أنالوج، قد تتشوه جودة الصورة.  •

A/V OUT املقبس

(أصفر)

IN(أمحر)(أبيض)IN
(أصفر)(أبيض)(أمحر)

AUDIOVIDEOAUDIOVIDEOS VIDEO

أجهزة غري مزودة بمقبس 
S VIDEO

S VIDEO أجهزة مزودة بمقبس
مسجل كاسيت الفيديو أو 

DVD/HDD مسجل أسطوانات
صورة/تدفق اإلشارة:

كبل توصيل الصوت/الصورة A/V (مرفق)   
 Handycam كل من قاعدة شحن كامريا الفيديو

 A/V وكامريتك الفيديو جمهزتان بمقابس Station

OUT (ص 100، 101). قم بتوصيل كبل توصيل 

الصوت/الصورة A/V أما إىل قاعدة شحن كامريا 
الفيديو Handycam Station أو إىل كامريتك 

الفيديو، تبعاً لتهيئتك.
كبل توصيل الصوت/الصورة A/V مع الفيديو   

املتفوق S VIDEO (إختياري)
 S عند التوصيل إىل جهاز آخر عرب املقبس

VIDEO، باستعامل كبل توصيل الصوت/الصورة 

 S VIDEO مع كبل الفيديو املتفوق A/V

(إختياري)، يمكن احلصول عىل صور ذات جودة 
أعىل من الصور التي نحصل عليها بواسطة كبل 

توصيل الصوت/الصورة A/V. قم بتوصيل 
القابس األبيض واألمحر (قناة الصوت اليمنى/

اليرس) والقابس S VIDEO (قناة الفيديو املتفوق 
 A/V لكبل توصيل الصوت/الصورة (S VIDEO

مع كبل الفيديو املتفوق S VIDEO (إختياري). 
توصيل القابس األصفر غري رضوري. ستقوم فقط 
وصلة الفيديو املتفوق S VIDEO بإخراج الصوت.

مالحظات  
ال يمكنك النسخ إىل مسجالت موصولة بواسطة كبل   •

.HDMI

إلخفاء مؤرشات الشاشة (مثل العداد، الخ) املعروضة   •
  (HOME)  عىل شاشة جهاز املراقبة املوصول، املس
 (هتيئات)  [هتيئات اخلرج]  [خرج الشاشة] إىل 

[شاشة LCD] (التهيئة املبدئية) (ص 68).
لتسجيل بيانات التاريخ/الوقت وبيانات هتيئات الكامريا،   •

قم بعرضها عىل الشاشة (ص 65).
عند توصيل كامريتك الفيديو إىل جهاز غري سترييو، قم   •

بتوصيل القابس األصفر لكبل توصيل الصوت/الصورة 
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A/V إىل مقبس الفيديو، والقابس األمحر (القناة اليمنى) أو 

القابس األبيض (القناة اليرس) إىل مقبس ادخال الصوت 
عىل األجهزة.

قم بتشغيل كامريتك الفيديو، واضغط    1
(مشاهدة الصور).

اضبط [نوع TV] تبعاً جلهاز العرض (ص 67).

قم بإدخال وسائط التسجيل يف جهاز   2
التسجيل.

إذا احتو جهاز التسجيل لديك عىل مفتاح 
اختيار إشارة اإلدخال، اضبطه إىل وضع إدخال 

اإلشارة.

قم بتوصيل كامريتك الفيديو إىل جهاز   3
التسجيل (مسجل كاسيتات الفيديو أو 

مسجل أسطوانات DVD/ مشغل القرص 
الصلب HDD) بواسطة كبل توصيل الصوت/

الصورة A/V (مرفق)  أو كبل توصيل 
الصوت/الصورة A/V مع كبل الفيديو املتفوق 

. (اختياري) S VIDEO

قم بتوصيل كامريتك الفيديو إىل مقابس الدخل 
عىل جهاز التسجيل.

إبدء العرض عىل كامريتك الفيديو، وتسجيلها   4
عىل جهاز التسجيل.

راجع كتيبات التعليامت املرفقة مع جهاز التسجيل 
لديك ملعرفة التفاصيل.

عند انتهاء عملية النسخ، قم بإيقاف جهاز   5
التسجيل، ومن ثم كامريتك الفيديو.

يمكنك طباعة الصور الثابتة مستخدماً الطابعة املتوافقة 
PictBridge، دون احلاجة إىل توصيل كامريا الفيديو 

بجهاز كمبيوتر.

قم بتوصيل كامريتك الفيديو إىل حمول التيار املرتدد 
للحصول عىل الطاقو من املقبس اجلداري. (ص 16). 

قم بتشغيل الطابعة.
 "Memory Stick PRO قم بإدخال رشحية الذاكرة

"Duo التي حتتوي عىل الصور الثابتة التي ترغب يف 

طباعتها يف كامريتك الفيديو.

قم بتوصيل قاعدة شحن كامريا الفيديو   1
Handycam Station بمقبس تيار كهربائي 

ا حمول التيار املرتدد  يف اجلدار مستخدمً
املرفق.

ضع الكامريا الفيديو عىل قاعدة شحن كامريا   2
الفيديو Handycam Station بشكل آمن، ثم 

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.

قم بتوصيل املقبس  (USB) عىل قاعدة   3
 Handycam Station شحن كامريا الفيديو
إىل الطابعة مستخدماً كبل USB (ص 101).

. يظهر [اختيار USB] عىل الشاشة تلقائياً

املس [طباعة].  4
عند اكتامل عملية التوصيل، يظهر  

(توصيل PictBridge) عىل الشاشة.

يمكنك اختيار صورة ثابتة عىل الشاشة

طباعة الصور املسجلة
(PictBridge الطابعة املتوافقة)
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− اخراج كامريتك الفيديو من قاعدة شحن كامريا الفيديو 

.Handycam Station

− فصل كبل USB من قاعدة شحن كامريا الفيديو 

Handycam Station أو الطابعة.

إذا توقفت الطابعة عن العمل، افصل كبل USB، قم   •
بإيقاف وتشغيل الطابعة مرة أخر، واعد عملية التشغيل 

من البداية.
يمكنك اختيار فقط أحجام الورق التي تتمكن الطابعة من   •

طباعتها.
يف بعض موديالت الطابعات، قد يتم تشذيب احلواف   •

العليا والسفىل واليمنى واليرس. إذا قمت بطباعة صورة 
ثابتة مسجلة بنسبة األبعاد (عريض) 16:9، ربام يتم تشذيب 

احلواف اليمنى واليرس من الصورة بشكل كبري.
بعض موديالت الطابعة قد ال تدعم وظيفة طباعة التاريخ.   •

راجع تعليامت تشغيل طابعتك للتفاصيل. 
من املمكن أال تتم طباعة الصور املبينة أدناه:  •

رة بواسطة كمبيوتر – الصور املحرّ

الصور املسجلة بواسطة أجهزة أخر –

– ملف صور حجمه أكرب من 3 ميجابايت

– ملف صور أكرب من 2,848 × 2,136 بيكسل

توجيهات  
املصطلح PictBridge هو معيار صناعي تم تأسيسه من   •

 Camera & قبل مجعية منتجات الكامريا وأدوات التصوير
Imaging Products Association (CIPA). فهو يتيح لك 

إمكانية طباعة الصور الثابتة بدون استعامل كمبيوتر وذلك 
بتوصيل الطابعة إىل كامريا فيديو رقمية أو كامريا صور ثابتة 

رقمية بصورة مبارشة، بغض النظر عن املوديل أو الصانع.
يمكنك طباعة الصور الثابتة املعروضة عىل شاشة عرض   •

الصور الثابتة وذلك بلمس   (OPTION) لسان  
 [طباعة]. 

إملس الصور الثابتة التي سيتم طباعتها.  5

. يتم تعليم الصورة املختارة بالعالمة 
 LCD اضغط واحتفط بضغط الصورة عىل شاشة

للتحقق من الصورة.
إملس  للرجوع إىل الشاشة السابقة.

إملس  (OPTION)، وقم بتهيئة اخليارات   6
. التالية، ثم املس 

[عدد النسخ]: قم بتهيئة عدد النسخ للصورة 
الثابتة التي ستتم طباعتها. يمكنك هتيئة 20 نسخة 

كحد أقىص لكل صورة تتم طباعتها.
[تاريخ/وقت]: اخرت [تاريخ] أو [اليوم 

والوقت] أو [ايقاف] (يتم طباعة الصورة بدون 
تاريخ/وقت).

[حجم]: اخرت حجم الورق. 
إذا مل تقم بتغيري التهيئة، انتقل إىل اخلطوة 7.

.   [نعم]  [تنفيذ] إملس  7
.تظهر شاشة اختيار الصورة مرة اخر

الهناء الطباعة
إملس  عىل شاشة اختيار الصورة.

مالحظات  
ال يمكننا ضامن عملية التشغيل للموديالت غري املتوافقة   •

.PictBridge مع وظيفة
راجع أيضاً تعليامت تشغيل الطابعة التي تستخدمها.  •
ال حتاول تنفيذ العمليات التالية عندما يظهر  عىل   •
الشاشة. قد ال يتم تنفيذ العمليات بصورة صحيحة.

.POWER تشغيل املفتاح −

− ضغط  (مشاهدة الصور)
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استخدام وسائط التسجيل
 MEMORY فئة  (إدارة

(STICK
 "Memory نك من استعامل رشحية الذاكرة هذه الفئة متكّ

"Stick PRO Duo ألغراض خمتلفة.

(MEMORY STICK إدارة)  فئة

قائمة البنود

 صياغة
 "Memory Stick PRO يمكنك صياغة رشحية الذاكرة

"Duo واستعادة حيّزها الذي يمكن التسجيل عليه 

(ص 55)
  INFO

يمكنك عرض املعلومات اخلاصة بسعة رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" (ص 55).

IMG.DB اصالح ملف
يمكنك اصالح معلومات االدارة يف رشحية الذاكرة 

"Memory Stick PRO Duo" (ص 56)

صياغة رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo"

يمكنك حذف مجيع الصور املوجودة عىل رشحية 
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" الستعادة احليّز 

الذي كانت تشغله الصور. 
قم بتوصيل كامريتك املسجلة بمقبس التيار الكهربائي 

يف اجلدار مستخدماً حمول التيار املرتدد املرفق هلذه 
العملية (ص 16).
مالحظات  

لتفادي فقدان الصور املهمة، ينبغي أن تقوم بحفظها (ص   •
45) قبل تنفيذ الصياغة [ صياغة]. 

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.  1

 "Memory Stick قم بإدخال رشحية الذاكرة  2
"PRO Duo التي ستتم صياغتها يف كامريتك 

الفيديو.

 MEMORY إدارة)   (HOME)  املس  3
 (STICK [ صياغة].

املس [نعم]  [نعم].  4

. عندما يظهر [إكتملت.]، املس   5

مالحظات  
حتى الصور الثابتة املحمية بواسطة أجهزة أخر ضد   •

املسح العريض، سيتم مسحها. 
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ال حتاول تنفيذ عمليات التشغيل التالية عندما يظهر   •
[تنفيذ...] عىل الشاشة:

− تشغيل املفتاح POWER أو األزرار

"Memory Stick PRO Duo" إخراج رشحية الذاكرة −

أثناء تشغيل [ صياغة]، ال تفصل حمول التيار املرتدد.  •

 "Memory يمكنك عرض معلومات رشحية الذاكرة
"Stick PRO Duo والتحقق من احليّز الفارغ عىل 

. "Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.  1

 MEMORY إدارة)   (HOME)  املس  2
.[  INFO]  (STICK

إللغاء عرض املعلومات
 . املس 

مالحظات  
 "Memory عملية حساب احليز املتوفر عىل رشحية الذاكرة  •

 1048576 = 1MB تتم وفقاً إىل مبدأ Stick PRO Duo"

بايت. اجلزء الذي يكون أقل من 1 ميجابايت يتم جتاهله 
 "Memory Stick عندما يتم عرض حيز رشحية الذاكرة

"PRO Duo. لذلك، فإن احليز املتوفر عىل رشحية الذاكرة 

"Memory Stick PRO Duo"، الفارغ واملستعمل، سيكون 

 "Memory أقل بقليل من احلجم املعلن عىل رشحية الذاكرة
 .Stick PRO Duo"

ا لوجود حيّز ملف التنظيم فإن احليّز املستعمل ال  نظرً  •
[ صياغة] ( ص 54).يُعرض عىل أنه 0 ميجابايت حتى ولو قمت بتنفيذ الصياغة 

التحقق من معلومات رشحية 
 "Memory Stick الذاكرة

PRO Duo"
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اصالح ملف قاعدة بيانات الصورة 

هذه الوظيفة تتحقق من معلومات االدارة وتناسق 
 "Memory Stick الصور املتحركة يف  رشحية الذاكرة

"PRO Duo، واصالح أي تناقض يتم العثور عليه.

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.  1

 MEMORY إدارة)   (HOME)  املس  2
.[IMG.DB اصالح ملف]  (STICK

.[IMG.DB اصالح ملف] تظهر الشاشة

إملس [نعم].  3
ستتحقق كامريتك الفيديو من ملف االدارة.

إذا مل يتم اجياد أي تناقضات، املس  الهناء 
العملية.

املس [نعم].  4

. عند ظهور [اكتملت.]، املس   5

مالحظات  
ال تعرض كامريا الفيديو لصدمة ميكانيكية أو اهتزاز أثناء   •

عملية التشغيل هذه.
ال تفصل حمول التيار املرتدد أو تقوم بإخراج جمموعة   •

 "Memory Stick البطارية أو تقوم بإخراج رشحية الذاكرة
"PRO Duo أثناء عملية التشغيل هذه.
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إعداد كامريتك الفيديو حسب الطلب
مالذي يمكنك فعله بواسطة الفئة  (هتيئات) اخلاصة بالقائمة 

HOME MENU  الرئيسية
إملس بند التهيئة املرغوب.  3

إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 
الصفحة.

إملس البند املرغوب.  4
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.

. قم بتغيري التهيئة، ثم املس   5

يمكنك تغيري وظائف التسجيل وهتيئات التشغيل وفقاً 
ملالئمتك.

HOME MENU استعامل القائمة الرئيسية

قم بتشغيل كامريتك الفيديو، ثم اضغط    1
.(HOME)

(HOME) 

(HOME) 

الفئة  (هتيئات)

إملس  (هتيئات).  2
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قائمة بنود الفئة  (هتيئات)
هتيئات الصورة املتحركة (ص 59)

الصفحةالبنود
59/ هتيئة تسجيل*1

59 وضع تسجيل

60 وضع تسجيل

NIGHTSHOT 60مصباح

60اخرت عريض

60زوم رقمي

STEADYSHOT61

61حاجب بطئ آيل

X.V.COLOR61

61إطار اإلرشاد

61نموذج خمطط

61 سعة متبقية

62مستوى الفالش

62خفض امحرار

1*INDEX 62 ضبط

هتيئات الصورة الثابتة (ص 63)
الصفحةالبنود

63 حجم الصورة*1

63 اجلودة

64رقم امللف

NIGHTSHOT 60مصباح

STEADYSHOT61

61إطار اإلرشاد

61نموذج خمطط

62مستوى الفالش

62خفض امحرار

هتيئات مشاهدة الصور (ص 65)
الصفحةالبنود

1*INDEX 65/ ضبط

65رمز البيانات

66 عرض

66 ضبط فاصل زمنى*1

هتيئات الصوت/الشاشة*2 (ص 66)
الصفحةالبنود

66مستوى الصوت*1

66نغمة تنبيه*1

LCD 66سطوع

LCD BL LEVEL67

LCD 67ألوان

هتيئات اخلرج (ص 67)
الصفحةالبنود

TV 67نوع

68خرج الشاشة

68متفوق

هتيئات الساعة/ اللغة (ص 68)
الصفحةالبنود

20ضبط الساعة*1

68ضبط املنطقة

68توقيت صيفي

68 هتيئة اللغة*1
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هتيئات عامة (ص 69)
الصفحةالبنود

69عرض إيضاحي

69ملبة التسجيل

94تعيري

69توقف تلقائي

69حتكم عن بعد

 Easy يمكنك ضبط هذه البنود أيضاً أثناء تشغيل الوظيفة  1*

Handycam (ص 24).

يتغري اسم القائمة إىل [هتيئات الصوت] أثناء تشغيل   2*

.Easy Handycam الوظيفة

هتيئات الصورة املتحركة
(بنود لتسجيل صور متحركة)

. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

/ هتيئة تسجيل
يمكنك اختيار جودة التسجيل لتسجيل صورة 

متحركة.
 HD جودة  

يسجل بجودة صورة HD (وضوح عايل).
 SD جودة  

يسجل بجودة صورة SD (وضوح قيايس).

 وضع تسجيل
يمكنك اختيار وضع التسجيل لتسجيل صورة 

متحركة بجودة صورة HD (وضوح عايل) من بني 4 
مستويات.
HD XP  

يسجل بوضع أعىل جودة.
((XP) AVC HD 15M)

HD HQ  
يسجل بوضع جودة عالية.

((HQ) AVC HD 9M)

HD SP  
يسجل بوضع جودة قياسية.

((SP) AVC HD 7M)
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مالحظات  
ال تعمد إىل تغطية منفذ إنبعاث األشعة حتت احلمراء   •

بأصابعك أو أشياء أخر (ص 32).
قم بنزع عدسة التحويل (إختيارية).  •

احلد األقىص ملسافة التسجيل باستعامل [مصباح   •
NIGHTSHOT] حوايل 3 م.

اخرت عريض
عند التسجيل بجودة صورة SD (وضوح قيايس)، 

يمكنك اختيار نسبة األبعاد وفقاً للتلفزيون املوصول. 
راجع أيضاً تعليامت التشغيل املرفقة مع تلفزيونك.

عريض 16:9  
يقوم بتسجيل الصور إىل الشاشة الكاملة عىل شاشة 

تلفزيون (عريض) 16:9.
( ) 4:3  

يقوم بتسجيل الصور إىل الشاشة الكاملة عىل شاشة 
تلفزيون 4:3.
مالحظات  

اضبط [نوع TV] بصورة صحيحة تبعاً للتلفزيون املوصول   •
للعرض (ص 67).

زوم رقمي
يمكنك اختيار احلد األقىص ملستو الزوم يف حالة 

رغبتك يف التكبري ملستو يتجاوز 10 أضعاف (التهيئة 
املبدئية) أثناء التسجيل. يرجى اإلنتباه إىل أن جودة 

الصورة تنخفض عند استعامل الزوم الرقمي.

اجلانب األيمن من الرشيط يشري إىل عامل الزوم 
 الرقمي. تظهر منطقة التكبري عند اختيار مستو

التكبري.

إيقاف  
يتم تنفيذ التكبري برصياً بمقدار 10 أضعاف كحد 

أقىص.

HD LP  
 AVC HD 5M) (عرض طويل) يزيد مدة التسجيل

.((LP)

مالحظات  
إذا قمت بالتسجيل بوضع LP، فإن تفاصيل الصور   •

املتحركة املسجلة بحركة رسيعة قد تظهر مضطربة عندما 
تقوم بعرض الصورة.

توجيهات  
راجع صفحة 10 ملدة التسجيل املتوقعة لكل وضع من   •

أوضاع التسجيل.

 وضع تسجيل
يمكنك اختيار وضع التسجيل لتسجيل صورة 

متحركة بجودة صورة SD (وضوح قيايس) من بني 3 
مستويات.
SD HQ  

يسجل بوضع جودة عالية.
((HQ) SD 9M)

SD SP  
يسجل بوضع جودة قياسية.

((SP) SD 6M)

SD LP  
يزيد مدة التسجيل (عرض طويل)

((LP) SD 3M)

مالحظات  
إذا قمت بالتسجيل بوضع LP، فإن جودة الصور املتحركة   •

قد تكون رديئة، أو أن تفاصيل املشاهد املسجلة بحركة 
رسيعة قد تظهر بضوضاء متجمدة عندما تقوم بعرض 

الصورة.
توجيهات  

راجع صفحة 10 ملدة التسجيل املتوقعة لكل وضع من   •
أوضاع التسجيل.

NIGHTSHOT مصباح
عند استعامل وظيفة اللقطة الليلية NightShot (ص 

32) أو [SUPER NIGHTSHOT] (ص 75) للتسجيل، 

يمكنك تسجيل صور تتميز بمزيد من الوضوح بتهيئة 
[مصباح NIGHTSHOT]، الذي يبعث إضاءة باألشعة 

حتت احلمراء (غري مرئية)، إىل [تشغيل] (التهيئة 
املبدئية).
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20 ×  
يتم تنفيذ التكبري برصياً بمقدار 10 أضعاف كحد 
أقىص، وبعد ذلك تنفيذه رقمياً بمقدار 20 ضعف 

كحد أقىص.

 STEADYSHOT

يمكنك تعويض إهتزاز الكامريا (التهيئة املبدئية هي 
[تشغيل]). اضبط [STEADYSHOT] إىل [إيقاف] 

) عند استعامل حامل ثالثي األرجل (إختياري)،  )
ثم تصبح الصورة طبيعية.

حاجب بطئ آيل
عند التسجيل يف أماكن مظلمة، يتم خفض رسعة 

حاجب الفتحة تلقائيًا إىل 1/25 ثانية (التهيئة املبدئية 
هي [تشغيل]).

X.V.COLOR

 عند التسجيل، اضبط إىل [تشغيل] للحصول عىل مد
واسع من األلوان. يمكن تسجيل لون ساطع لزهور 

ولون فريوزي لزرقة املاء بمزيد من األمانة.
مالحظات  

اضبط [X.V.COLOR] إىل [تشغيل] فقط عندما يكون   •
املحتو املسجل سيتم عرضه عىل تلفزيون متوافق مع 

وظيفة x.v.Color. وإال، اضبط الوضع إىل [إيقاف] (التهيئة 
املبدئية).

إذا قمت بعرض صورة متحركة مسجلة بضبط هذه   •
الوظيفة إىل [تشغيل] عىل تلفزيون غري متوافق مع وظيفة 

x.v.Color، قد ال يتم اخراج اللون بشكل صحيح.

ال يمكن ضبط [X.V.COLOR] إىل [تشغيل]:  •
– أثناء التسجيل بجودة صورة SD (وضوح قيايس).

– أثناء تسجيل صورة متحركة.

إطار اإلرشاد
يمكنك عرض اإلطار والتحقق من كون اهلدف يف 

وضع أفقي أو عمودي بتهيئة [إطار اإلرشاد] إىل 
[تشغيل].

 DISP/BATT INFO ال يتم تسجيل اإلطار. اضغط
إلخفاء اإلطار (التهيئة املبدئية هي [إيقاف]).

توجيهات  
القيام بتسديد اهلدف يف نقطة تعامد إطار اإلرشاد حيقق   •

عملية توليف متوازنة.

نموذج خمطط
تظهر خطوط مائلة يف أجزاء من الشاشة حيث يكون السطوع 

يف مستو الضبط املسبق.
هـذه التهيئة مناسـبة كدليل عنـد ضبط السـطوع. عندما تقوم 
. ال يتم تسـجيل النموذج  بتغيري التهيئة املبدئية، يتم عرض 

املخطط.
إيقاف  

ال يتم عرض النموذج املخطط.
70  

يظهر النموذج املخطط عىل شاشة حيث يكون 
.70 IRE السطوع حوايل مستو

100  
يظهر النموذج املخطط عىل شاشة حيث يكون 

مستو السطوع حوايل IRE 100 أو أكثر.
مالحظات  

أجزاء الشاشة التي يكون فيها السطوع حوايل IRE 100 أو   •
أكثر قد تبدو يف حالة إفراط يف السطوع.

توجيهات  
املصطلح IRE يدل عىل وحدة سطوع الصور.  •

 سعة متبقية
تلقائي  

يعرض مدة التسجيل املتبقية للصور املتحركة ملدة 8 
ثوان يف أوضاع كتلك املبينة أدناه.

عندما تتعرف كامريتك الفيديو عىل السعة املتبقية   –
من رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" مع 

ضبط املفتاح POWER إىل  (صورة متحركة). 
عندما تضغط DISP/BATT INFO لتغيري املؤرش   –

من وضع اإليقاف إىل وضع التشغيل مع ضبط 
املفتاح POWER إىل  (صورة متحركة).

عندما ختتار وضع تسجيل الصورة املتحركة ضمن   –
.HOME MENU القائمة الرئيسية
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تشغيل  
يتم عرض مؤرش املتبقي من رشحية الذاكرة 

. "Memory Stick PRO Duo" دائامً

مالحظات  
عندما تكون مدة التسجيل املتبقية القابلة لتسجيل صور   •

متحركة أقل من 5 دقائق، يظل املؤرش معروضاً عىل 
الشاشة.

مستوى الفالش
يمكنك ضبط هذه الوظيفة عندما تستعمل فالش 

داخيل أو فالش خارجي (اختياري) متوافق مع 
كامريتك الفيديو.

( عايل (  
جيعل مستو الفالش أعىل.

( عادي (  
( منخفض (  

جيعل مستو الفالش أوطأ.

خفض امحرار
يمكنك هتيئة هذه الوظيفة عندما تستعمل الفالش 
الداخيل، أو فالش خارجي (اختياري) متوافق مع 

كامريتك الفيديو.
يمكنك تفادي حدوث ظاهرة العني احلمراء وذلك 

بتشغيل الفالش قبل التسجيل. 
قم بضبط [خفض امحرار] إىل [تشغيل]، ثم اضغط  

(فالش) (ص 31) ضغطاً متكرراً الختيار التهيئة.
): يومض   (ختفيض ظاهرة العني احلمراء تلقائياً

مسبقاً قبل أن ينبعث ضوء الفالش تلقائياً عندما تكون 
اإلضاءة املحيطة غري كافية.



): يتم    (ختفيض ظاهرة العني احلمراء إجبارياً
استعامل ضوء الفالش والوميض املسبق لتخفيض 

. ظاهرة العني احلمراء دائامً


 (بدون فالش): تسجيل بدون الفالش.
مالحظات  

ظاهرة ختفيض العني احلمراء قد ال حتقق التأثري املرغوب   •
.تبعاً لإلختالفات الشخصية والظروف األخر

INDEX ضبط 
التهيئة املبدئية [تشغيل]، تسمح لك باكتشاف الوجوه 

أثناء تسجيل صورة متحركة.
أيقونات الوجوه ومعانيها

: عند التهيئة إىل [تشغيل].
: عند اكتشاف الوجه األول.

: تومض األيقونة أثناء اكتشاف الوجه.
: ال يمكن اكتشاف الوجوه.*

تتمكن كامريتك الفيديو من اكتشاف ما يصل إىل 100 وجه   *
لكل مشهد.

للعرض من فهرس الوجه، راجع صفحة 37.
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. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

 حجم الصورة
( 6.1M) 6.1M  

يتم تسجيل صور ثابتة بوضوح.
( 4.6M) 4.6M  

يتم تسجيل صور ثابتة بنسبة األبعاد (عريض) 16:9.
( 3.1M) 3.1M  

يسمح لك بتسجيل املزيد من الصور الثابتة بجودة 
. وضوح نسبياً

( ) VGA (0.3M)  
يسمح لك بتسجيل املزيد من الصور الثابتة بجودة 

. وضوح نسبياً
مالحظات  

يمكن هتيئة [ حجم الصورة] فقط أثناء االستعداد   •
للتسجيل.

  اجلودة 
( جودة عالية (  

يتم تسجيل صور ثابتة بمستو جودة صورة عالية 
اجلودة.

( قياسية (  
يتم تسجيل صور ثابتة بمستو جودة صورة قياسية.

هتيئات الصورة الثابتة
(بنود لتسجيل صور ثابتة)

 "Memory Stick PRO Duo" سعة رشحية الذاكرة
(ميجابايت MB) وعدد الصور املمكن تسجيلها

عندما يكون املفتاح POWER مضبوط إىل  
(صورة ثابتة)

6.1M
2848 ×

2136

6.1M

4.6M
2848 ×

1602

4.6M

3.1M
2048 ×

1536

3.1M

VGA
(0.3M)
640 ×

480

512MB145

375

195

495

280

730

2750

6900

1GB305

770

405

1000

580

1500

5700

14000

2GB640

1600

850

2100

1200

3100

11500

29500

4GB1200

3100

1650

4150

2350

6100

23000

58000

8GB2500

6400

3350

8400

4800

12000

47000

115000

عندما يكون املفتاح POWER مضبوط إىل  
(صورة متحركة)*

4.6M
2848 × 1602

4.6M

3.4M
2136 × 1602

3.4M

512MB195

495

260

660

1GB405

1000

540

1350

2GB850

2100

1100

2800

4GB1650

4150

2150

5500

8GB3350

8400

4450

11000

حجم الصورة ثابت تبعاً لنسبة أبعاد الصورة املسجلة:  *
– [ 4.6M] بجودة صورة HD (وضوح عايل)

 SD فی نسبة أبعاد 16:9 بجودة صورة [4.6M ] –

(وضوح قيايس)
– [3.4M] فی نسبة أبعاد 4:3 بجودة صورة SD (وضوح 

قيايس)
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مالحظات  
مجيع األرقام مقاسة يف التهيئة التالية:  •

أعىل: عند اختيار [جودة عالية] جلودة الصورة.
أدنى: عند اختيار [قياسية] جلودة الصورة.

 "Memory مجيع األرقام مقاسة عند استعامل رشحية الذاكرة  •
 Sony مصنعة بواسطة رشكة سوين Stick PRO Duo"

Corporation. قد خيتلف عدد الصور الثابتة وطول مدة 

الصور املتحركة تبعاً لظروف التسجيل ووسائط التسجيل.
 ClearVid نظام ترتيب البيكسالت الفريد املتبع يف مستشعر  •

 CMOS ونظام معاجلة الصورة اللذان تطبقهام رشكة 

 Enhanced Imaging معالج التصوير املعزز) Sonyسوين
Processor اجلديد) حيققان حتليل للصورة الثابتة يعادل 

األحجام املرشوحة.
لتسجيل صور ثابتة، يمكنك استعامل رشحية ذاكرة   •

"Memory Stick PRO Duo" بسعة أقل من 256 ميجابايت.

رقم امللف
متسلسل  

يتم تعيني أرقام امللفات بالتسلسل حتى لو تم 
 "Memory Stick PRO Duo" استبدال رشحية الذاكرة
بأخر جديدة. يتم إعادة تعيني رقم امللف عند انشاء 

جملد جديد أو استبدال جملد التسجيل بآخر جديد.
إعادة ضبط  

ا ألكرب رقم  يقوم بتخصيص األرقام بالتسلسل تبعً
ملف موجود عىل وسط التسجيل احلايل.

NIGHTSHOT مصباح
راجع صفحة 60.

 STEADYSHOT

راجع صفحة 61.
إطار اإلرشاد

راجع صفحة 61.
نموذج خمطط
راجع صفحة 61.

مستوى الفالش
راجع صفحة 62.
خفض امحرار
راجع صفحة 62.
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هتيئات مشاهدة الصور
(بنود لتهيئة العرض حسب الطلب)

. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

INDEX ضبط /
يمكنك اختيار جودة الصورة للصورة املتحركة التي 

تعرضها.
 HD جودة  

 HD يعرض الصور املتحركة املسجلة بجودة صورة
(وضوح عايل).

 SD جودة  
 SD يعرض الصور املتحركة املسجلة بجودة صورة

(وضوح قيايس).

رمز البيانات
أثناء العرض، يتم عرض املعلومات املسجلة (رمز 

. البيانات) يف وقت التسجيل تلقائياً
إيقاف  

ال يتم عرض رمز البيانات.
تاريخ/وقت  

يتم عرض التاريخ والوقت.
بيانات كامريا (أدناه)  

يتم عرض بيانات هتيئة الكامريا.

تاريخ/وقت

تاريخ  
وقت  
بيانات كامريا

صورة متحركة

صورة ثابتة

SteadyShot إيقاف اللقطة الثابتة  
السطوع  

توازن البياض  
كسب  

رسعة مرصاع الكامريا  
قيمة الفتحة  

التعريض الضوئي  
توجيهات  

يظهر املؤرش  للصور املسجلة باستعامل الفالش.  •
يتم عرض رمز البيانات عىل شاشة التلفزيون اذا قمت   •

بتوصيل كامريتك الفيديو إىل تلفزيون.
 DATA CODE يتغري املؤرش بالتتابع التايل عندما تضغط  •

عىل وحدة التحكم عن بعد: [تاريخ/وقت]  [بيانات 
كامريا]  [إيقاف] (بدون وظيفة).

 ،"Memory Stick PRO Duo" تبعاً لظروف رشحية الذاكرة  •
تظهر البطاقة [--:--:--].
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 عرض
يمكنك اختيار عدد الصور املصغرة التي تظهر عىل 

.VISUAL INDEX شاشة الفهرس املرئي
وصلة زوم  

رات (6 أو 12) مع حركة ذراع الزوم  يغريّ عدد املصغّ
اآليل عىل كامريتك الفيديو.*

6 صور  
يعرض 6 صور مصغرة.

12 صورة  
يعرض 12 صورة مصغرة.

يمكنك تشغيل هذه الوظيفة بواسطة أزرار الزوم   *
الموجودة بجانب شاشة LCD أو وحدة التحكم عن 

بعد.

 ضبط فاصل زمنى
يمكنك اختيار املدة لكل صورة مسغرة من 3، 6، 12 

ثانية، أو دقيقة واحدة أو 5 دقائق. 
التهيئة املبدئية [3 ثانية].

هتيئات الصوت/الشاشة
(بنود لضبط الصوت والشاشة)

. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

مستوى الصوت
/ لضبط مستو الصوت (ص 36). إملس 

نغمة تنبيه
تشغيل  

يتم اصدار صوت حلن عند بدء/إيقاف التسجيل أو 
تشغيل اللوحة اللمسية.

إيقاف  
يتم إلغاء صوت اللحن.

LCD سطوع
يمكنك ضبط سطوع شاشة LCD بواسطة 

. /
. / اضبط السطوع بواسطة   

. إملس   
توجيهات  

عملية الضبط هذه ال تؤثر عىل الصور املسجلة بأي حال   •
من األحوال.
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LCD BL LEVEL

.LCD يمكنك ضبط سطوع اإلضاءة اخللفية لشاشة
عادي  

سطوع قيايس.
ساطع  

.LCD يتم زيادة سطوع شاشة
مالحظات  

عند توصيل كامريتك الفيديو بمصدر تيار خارجي، يتم   •
. اختيار [ساطع] للتهيئة تلقائياً

عندما تقوم باختيار [ساطع]، يقل عمر البطارية قليالً أثناء   •
التسجيل.

إذا فتحت لوحة LCD بمقدار 180 درجة لكي جتعل الشاشة   •
متجهة للخارج واغالق لوحة LCD عىل هيكل كامريا 

. الفيديو، ستصبح التهيئة [عادي] تلقائياً
توجيهات  

عملية الضبط هذه ال تؤثر عىل الصور املسجلة بأي حال   •
من األحوال.

LCD الوان
. / يمكنك ضبط لون شاشة LCD بواسطة 

كثافة منخفضةكثافة عالية
توجيهات  

عملية الضبط هذه ال تؤثر عىل الصور املسجلة بأي حال   •
من األحوال.

هتيئات اخلرج
(بنود لالستعامل عند توصيل أجهزة أخرى)

. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

TV نوع
يتطلب األمر إىل تغيري االشارة تبعاً للتلفزيون املوصول 

عند عرض الصورة. يتم عرض الصور املسجلة كام يف 
األشكال التوضيحية التالية.

16:9  
قم باختيار هذا الوضع ملشاهدة صورك عىل شاشة 

تلفزيون ذي نسبة أبعاد 16:9 (عريضة).
صور بوضع (عريض) 

16:9

صور بوضع 4:3

4:3  
قم باختيار هذا الوضع ملشاهدة صورك عىل شاشة 

تلفزيون ذي نسبة أبعاد 4:3 قياسية.
صور بوضع (عريض) 

16:9

صور بوضع 4:3

مالحظات  
نسبة أبعاد الصورة املسجلة بجودة صورة HD (وضوح   •

عايل) هي نسبة األبعاد 16:9.
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خرج الشاشة
LCD شاشة  

. LCD يتم عرض البيانات كرمز الزمن عىل شاشة
V-OUT/PANEL  

يعرض بيانات مثل رمز الزمن عىل شاشة التلفزيون 
.LCD وعىل شاشة

متفوق
اخرت [متفوق] عند توصيل كامريتك الفيديو بتلفزيون 

بواسطة مقبس دخل املكونة.
576i  

اخرت هذا الوضع عند توصيل كامريتك الفيديو 
بتلفزيون بواسطة مقبس دخل املكونة.

1080i/576i  
اخرت هذا الوضع عند توصيل كامريتك الفيديو 

بتلفزيون يتضمن مقبس دخل املكونة ويكون متوافقاً 
.1080i مع عرض اشارة

هتيئات الساعة/ اللغة
(بنود لتهيئة الساعة واللغة)

. ثم ، إملش
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70

ضبط الساعة
راجع صفحة 20.
ضبط املنطقة

يمكنك ضبط فرق التوقيت بدون إيقاف الساعة.
قم بضبط منطقتك املحلية مستخدما / عند 

.استعامل كامريتك الفيديو يف مناطق توقيت أخر
راجع إختالف التوقيت العاملي يف صفحة 88.

توقيت صيفي
يمكنك تغيري هذه التهيئة بدون إيقاف الساعة.

اضبط إىل [تشغيل] لتقديم الوقت بمقدار ساعة 
واحدة.

 هتيئة اللغة
يمكنك اختيار اللغة التي يتم استعامهلا عىل شاشة 

.LCD

توجيهات  
كامريتك الفيديو تعرض [ENG[SIMP]] (اللغة اإلنجليزية   •

املبسطة) يف حالة عدم إجياد لغتك األم ضمن اخليارات.
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. ثم ، إملس
إذا مل يظهر البند عىل الشاشة، املس / لتغيري 

الصفحة.
كيفية التهيئة

  (HOME MENU) صفحة 57
  (OPTION MENU) صفحة 70
. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة

عرض إيضاحي
التهيئة املبدئية [تشغيل]، تتيح لك مشاهدة العرض 

اإليضاحي ملدة 10 دقائق تقريباً، بعد أن تسحب املفتاح 
POWER إىل  (صورة متحركة).

توجيهات  
يتم تعطيل وظيفة العرض اإليضاحي يف بعض احلاالت   •

كتلك املذكورة أدناه.
.PHOTO أو START/STOP عند ضغط −

− عند ملس الشاشة أثناء وظيفة العرض اإليضاحي. (يبدء 

العرض اإليضاحي مرة أخر يف غضون 10 دقائق 
(. تقريباً

 "Memory عندما تقوم بإخراج أو ادخال رشحية الذاكرة −

.Stick PRO Duo"

− عند ضبط املفتاح POWER إىل  (صورة ثابتة).

− عندما تضغط  (HOME) أو  (مشاهدة الصور)، 

أو  (فهرس تدوير الفيلم).

ملبة التسجيل (مصباح التسجيل)
يضئ مصباح التسجيل بالكامريا املوجود يف مقدمة 

كامريتك الفيديو، حيث أن التهيئة املبدئية [تشغيل].
تعيري

راجع صفحة 94.

هتيئات عامة
(بنود لتهيئات أخرى)

توقف تلقائي (إيقاف مرصاع 
( الكامريا تلقائياً

5 min  
يتم إيقاف كامريتك الفيديو تلقائياً إذا مل تقم تشغيلها 

. ملدة تزيد عىل 5 دقائق تقريباً
ابدا  

. ال يتم إيقاف كامريتك الفيديو تلقائياً
مالحظات  

عند توصيل كامريتك الفيديو باملقبس اجلداري، يتم ضبط   •
. [توقف تلقائي] إىل [ابدا] تلقائياً

حتكم عن بعد (التحكم عن بعد)
التهيئة املبدئية [تشغيل]، تتيح لك استعامل وحدة 

التحكم عن بعد املرفقة (ص 102).
توجيهات  

قم بضبط التهيئة إىل [إيقاف] ملنع كامريتك الفيديو من   •
اإلستجابة لإلشارات املرسلة بوحدة حتكم أخر ملسجل 

كاسيت الفيديو.
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تظهر قائمة اخليار  OPTION MENU شبيهة بنافذة 
القائمة الرئيسية التي تظهر عندما تنقر الزر األيمن من 

املاوس عىل جهاز كمبيوتر. 
يتم عرض الوظائف املختلفة.

OPTION MENU استعامل قائمة اخليار

أثناء استعامل كامريتك الفيديو، املس    1
(OPTION) عىل الشاشة.

(OPTION) 

لسان

إملس البند املرغوب.  2
إذا مل جتد البند املرغوب، املس لسان آخر لتغيري 

الصفحة.

. قم بتغيري التهيئة، ثم املس   3

OPTION MENU  تشغيل الوظائف املستعملة بقائمة اخليار

عندما ال يكون البند املرغوب معروضاً عىل الشاشة
إملس لسان آخر. إذا مل تتمكن من العثور عىل البند يف 

أي مكان، هذا يعني أن الوظيفة ال تعمل حتت هذا 
الظرف احلايل.
مالحظات  

األلسنة والبنود التي تظهر عىل الشاشة تعتمد عىل بيانات   •
التسجيل/العرض اخلاصة بكامريتك الفيديو يف ذلك 

الوقت.
تظهر بعض البنود بدون لسان.  •

ال يمكن استعامل قائمة اخليار  OPTION MENU أثناء   •
.Easy Handycam تشغيل الوظيفة
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 OPTION بنود التسجيل عىل قائمة اخليار
MENU

الصفحة*1البنود
 لسان
72–تركيز بؤري

72–تركيز بقعي

72–تكبري

73–تعريض ضوئي

73–عداد بقعي

73–اختيار مشهد

74–موازنة بياض

COLOR SLOW SHTR–75

SUPER NIGHTSHOT–75

 لسان 
75–مضائل

75–مؤثر رقمي

76–مؤثر الصورة

 لسان
59/ هتيئة تسجيل

59 وضع تسجيل 

60 وضع تسجيل 

MIC 76–مستوى

63 حجم الصورة

63 اجلودة

76–مؤقت ذايت

33–توقيت

33–سجل صوت

 HOME البنود موجودة أيضاً ضمن القائمة الرئيسية  *
.MENU

 OPTION بنود املشاهدة عىل قائمة اخليار
MENU

الصفحة*1البنود
 لسان
46حذف

47–حذف حسب التاريخ

47حذف الكل

 لسان 
48تقسيم

50مسح

50مسح الكل

50حتريك

-- (لسان يعتمد عىل املوقف/بدون لسان)
49 اضف*2

49 اضف*2

49 اضف حسب التاريخ*2

49 اضف حسب التاريخ*2

52طباعة

38–عرض الساليد

66مستوى الصوت

65رمز البيانات

38–هتيئة عرض الساليد

49 اضف 

49 اضف 

49 اضف حسب التاريخ 

49 اضف حسب التاريخ 

INDEX ضبط /65

52–عدد النسخ

52–تاريخ/ وقت

52–حجم

66 ضبط فاصل زمنى

.HOME MENU البنود موجودة أيضاً ضمن القائمة الرئيسية  1*
بنود مبينة يف القائمة الرئيسية HOME MENU باسم خمتلف.  2*
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البنود التي يمكنك ضبطها عىل قائمة اخليار  
OPTION MENU فقط سيتم رشحها أدناه.

. التهيئات املبدئية يشار إليها بالعالمة
تركيز بؤري

. يمكنك اختيار  يمكنك ضبط الرتكيز البؤري يدوياً
هذه الوظيفة أيضاً عندما تريد الرتكيز عىل هدف معني 

. قصداً

إملس [يدوي].  
. يظهر

إملس  (تركيز عىل أهداف قريبة)/ (تركيز   
عىل أهداف بعيدة) لزيادة حدة الرتكيز البؤري. يظهر 

 عندما ال يمكن ضبط الرتكيز البؤري ملسافة أقرب، 
ويظهر  عندما ال يمكن ضبط الرتكيز البؤري ملسافة 

أبعد.
. إملس   

   [تلقائي] لضبط الرتكيز البؤري تلقائياً، املس
. يف اخلطوة
مالحظات  

احلد األدنى للمسافة املطلوبة بني كامريتك الفيديو واهلدف   •
للحصول عىل تركيز حاد حوايل 1 سم للزاوية العريضة 

وحوايل 80 سم للصورة املقربة.
توجيهات  

عملية الرتكيز عىل اهلدف تصبح أسهل بتحريك ذراع الزوم   •
اآليل إىل اجلانب T (صورة مقربة) لضبط الرتكيز البؤري، ثم 

إىل اجلانب W (زاوية عريضة) لضبط الزوم للتسجيل. عندما 
ترغب يف تسجيل هدف يف مسافة قريبة، قم بتحريك ذراع 
الزوم اآليل إىل اجلهة W (زاوية عريضة)، ثم اضبط الرتكيز 

البؤري.
تظهر معلومات مسافة البعد البؤري (املسافة التي يتم خالهلا   •

الرتكيز عىل اهلدف، اذا كان اجلو مظلامً ويصعب ضبط 
الرتكيز) لبضع ثوان يف احلاالت التالية. (سوف لن يتم عرض 

هذه املعلومات بشكل صحيح اذا تم استعامل عدسة حتويل 
اختيارية).

– عندما يتم حتويل وضع الرتكيز البؤري من الوضع 

التلقائي إىل اليدوي
– عندما تضبط الرتكيز اليؤري يدوياً

OPTION MENU  الوظائف املضبوطة يف قائمة اخليار

تركيز بقعي
يمكنك اختيار النقطة البؤرية وضبطها لتسليطها عىل 

هدف غري موجود يف مركز الشاشة.

إملس اهلدف عىل الشاشة.  
. يظهر

.[END] إملس  
  [تلقائي] لضبط الرتكيز البؤري تلقائياً، املس

. يف اخلطوة [END]

مالحظات  
إذا ضبطت [تركيز بقعي]، يتم ضبط [تركيز بؤري] إىل   •

. [يدوي] تلقائياً

تكبري
هذا الوضع مفيد لتسجيل أهداف صغرية، كاألزهار 

واحلرشات. يمكنك جعل اخللفية ضبابية واحلفاظ عىل 
اهلدف بحالة أوضح.

)، يتحرك  عندما تضبط [تكبري] إىل [تشغيل] (
الزوم (ص 30) إىل أعىل اجلانب T (صورة مقربة) 

تلقائياً ويسمح بتسجيل أهداف واقعة يف منطقة قريبة 
تصل إىل 45 سم. 

لإللغاء، املس [إيقاف]، أو قم بالتزويم إىل زاوية 
.(W اجلانب) عريضة

مالحظات  
عند تسجيل هدف بعيد، قد يصعب الرتكيز عليه وقد   •

يستغرق ذلك بعض الوقت.
قم بضبط الرتكيز البؤري يدوياً ([تركيز بؤري]، ص 72)   •

. عندما يصعب الرتكيز تلقائياً
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تعريض ضوئي
. اضبط السطوع  يمكنك تثبيت السطوع الصورة يدوياً

. عندما يكون اهلدف ساطع جداً أو معتم جداً

إملس [يدوي].  
. يظهر 

. / اضبط التعريض الضوئي بلمس   
. إملس   

إلعادة التهيئة إىل التعريض الضوئي التلقائي، املس 
. يف اخلطوة   [تلقائي]
عداد بقعي (عداد بقعي مرن)

يمكنك تعديل التعريض الضوئي وتركيزه عىل اهلدف، 
بحيث يتم تسجيله بسطوع مناسب حتى مع وجود 

تباين شديد بني اهلدف واخللفية، كاألهداف الواقعة يف 
مركز اإلضاءة عىل املرسح.

إملس النقطة التي تريد الرتكيز عليها واضبط التعريض   
الضوئي عىل الشاشة.

. يظهر 
.[END] إملس  

إلعادة التهيئة إىل التعريض الضوئي التلقائي، املس 
. يف اخلطوة [END]  [تلقائي]

مالحظات  
إذا ضبطت [عداد بقعي]، يتم ضبط [تعريض ضوئي] إىل   •

. [يدوي] تلقائياً

اختيار مشهد
يمكنك تسجيل صور بشكل رائع يف ظروف خمتلفة.

تلقائي  
اخرت لتسجيل صور بشكل رائع تلقائياً بدون وظيفة 

[اختيار مشهد].
( شفق* (  

اخرت لتقليل اجلو املعتم للبيئات املحيطة البعيدة يف 
مشاهد الشفق.

( صورة الشفق (  
اخرت اللتقاط صورة هدف يف املقدمة عىل خلفية 

منظر لييل.

( شمعة (  
اخرت لتقليل اجلو املعتم ملشهد الشمعة.

( رشوق وغروب* (  
اخرت ملحاكاة جو مشاهد مثل غروب الشمس أو 

رشوق الشمس.

( ألعاب نارية* (  
اخرت لتصوير لقطات رائعة لأللعاب النارية.

( مناظر* (  
اخرت لتصوير أهداف بعيدة بوضوح. 

ا دون قيام كامريتك الفيديو  هذا الوضع حيول أيضً
بضبط الرتكيز البؤري عىل الزجاج أو الشبك السلكي 

للنوافذ الذي يقع بني الكامريا الفيديو واهلدف.
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( بورتريت (بورتريت هادئة) (  
اخرت إلبراز هدف مثل أشخاص أو ورود ويف الوقت 

ذاته جعل اخللفية هادئة.

( ضوء بقعي** (  
اخرت ملنع ظهور وجوه األشخاص بيضاء بشكل زائد 

عن إضاءة األهداف بضوء قوي.

( ساحل** (  
اخرت اللتقاط لون أزرق حيوي ملاء البحر أو البحرية.

( ثلج** (  
اخرت اللتقاط صور مرشقة ملنظر طبيعي أبيض اللون.

مضبوط للرتكيز عىل أهداف من مسافة بعيدة فقط.  *
مضبوط للرتكيز عىل أهداف من مسافة قريبة فقط.  **

مالحظات  
اذا ضبطت [اختيار مشهد]، سيتم إلغاء هتيئة [موازنة   •

بياض].
إذا قمت بتغيري الوضع إىل تسجيل صورة متحركة بعد   •

تسجيل صور ثابتة بواسطة [صورة الشفق]، يتم تسجيل 
الصور املتحركة بواسطة الوضع [تلقائي].

موازنة بياض
يمكنك ضبط توازن اللون لسطوع بيئة التسجيل.

تلقائي  
. يتم ضبط توازن البياض تلقائياً

( خارج مبنى (  
توازن البياض مضبوط بحيث يكون مناسب لكل من 

ظروف التسجيل التالية:
خارج املبنى  −

املشاهد الليلية والفتات النيون واأللعاب النارية  −
الرشوق أو الغروب  −

حتت مصابيح النيون يف ضوء النهار  −
() داخل مبنى  

توازن البياض مضبوط بحيث يكون مناسب لكل من 
ظروف التسجيل التالية:

داخل املبنى  −
يف أجواء احلفالت أو الستوديوهات حيث تتغري   −

ظروف اإلضاءة برسعة 
حتت مصابيح الفيديو يف الستوديو أو حتت مصابيح   −

الصوديوم أو املصابيح امللونة الشبيهة باملصابيح 
املتوهجة

( ضغطة واحدة (  
يتم ضبط توازن البياض تبعاً إلضاءة املحيط.

إملس [ضغطة واحدة].  
قم بالرتكيز عىل يشء أبيض كورقة، لتمأل الشاشة   

بنفس ظروف اإلضاءة التي سيتم فيها تسجيل 
اهلدف.

.[ إملس [  
يومض  برسعة. عند ضبط توازن البياض 

وختزينه يف الذاكرة، يتوقف وميض املؤرش.
مالحظات  

اضبط [موازنة بياض] إىل [تلقائي] أو اضبط اللون يف   •
[ضغطة واحدة] حتت مصباح فلورسنت ابيض أو ابيض 

هادئ.
عندما ختتار [ضغطة واحدة]، احتفظ باهلدف األبيض   •

ضمن اإلطار أثناء وميض  برسعة.
يومض  ببطأ اذا مل يتم ضبط [ضغطة واحدة].  •
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عندما يكون قد تم اختيار [ضغطة واحدة]، اذا ظل    •
، اضبط [موازنة بياض] إىل  يومض بعد ضغط 

[تلقائي].
اذا ضبطت [موازنة بياض]، سيتم ضبط [اختيار مشهد]   •

إىل [تلقائي].
توجيهات  

إذا قمت بتغيري جمموعة البطارية أثناء اختيار [تلقائي]، أو   •
جلبت كامريتك الفيديو من خارج املبنى إىل الداخل، أو 

بالعكس، اخرت [تلقائي] وقم بتوجيه كامريتك الفيديو نحو 
هدف ابيض قريب ملدة 10 ثوان تقريباً للحصول عىل افضل 

ضبط للتوازن.
عند ضبط توازن البياض إىل [ضغطة واحدة]، اذا قمت   •

بتغيري هتيئات [اختيار مشهد]، أو جلبت كامريتك الفيديو 
من خارج املبنى إىل الداخل، أو بالعكس، ستحتاج إىل الغاء 

االجراء [ضغطة واحدة] إلعادة ضبط توازن البياض.

COLOR SLOW SHTR (مرصاع الكامريا 

(Color Slow Shutter البطيء امللون
عندما تضبط [COLOR SLOW SHTR] إىل [تشغيل]، 

، ويمكنك تسجيل صورة أكثر سطوعاً من  يظهر 
حيث اللون حتى يف األماكن املظلمة.

مالحظات  
قم بضبط الرتكيز البؤري يدوياً ([تركيز بؤري]، ص 72)   •

. عندما يصعب الرتكيز تلقائياً
تتغري رسعة مرصاع كامريتك الفيديو تبعاً للسطوع. قد   •

تكون حركة الصورة أبطأ يف هذه الفرتة.

SUPER NIGHTSHOT

يتم تسجيل الصورة بحساسية تصل إىل 16 مرة 
كحد أقىص من مستو حساسية التسجيل يف وضع 
 [SUPER إذا قمت بضبط NightShot اللقطة الليلية

[NIGHTSHOT إىل [تشغيل] أثناء ضبط املفتاح 

 .ON (ص 32) إىل NIGHTSHOT

يظهر  عىل الشاشة.
 [SUPER للعودة إىل التهيئة العادية، ضبط

[NIGHTSHOT إىل [إيقاف].

مالحظات  
ال تستعمل اللقطة الليلية [SUPER NIGHTSHOT] يف   •
األماكن املرشقة. قد يؤدي ذلك إىل خلل يف الوظائف.

ال تعمد إىل تغطية منفذ إنبعاث األشعة حتت احلمراء   •
بأصابعك أو أشياء أخر (ص 32).
قم بنزع عدسة التحويل (إختيارية).  •

اضبط الرتكيز يدوياً ([تركيز بؤري]، ص 72) عندما   •
. يصعب الرتكيز تلقائياً

تتغري رسعة مرصاع كامريتك الفيديو تبعاً للسطوع. قد   •
تكون حركة الصورة أبطأ يف هذه احلالة.

مضائل
يمكنك تسجيل مقطع انتقايل بإضافة املؤثرات التالية 

للفاصل الزمني بني املشاهد.
اخرت املؤثر املرغوب يف وضع [انتظار] (مضاءلة   

اإلظهار) أو [تسجيل] (مضاءلة اإلحفاء)، ثم املس 
.

.START/STOP اضغط  
يتوقف وميض مؤرش املضائل وخيتفي عندما تكتمل 

عملية املضاءلة.
. لإللغاء قبل بدء العملية، املس [إيقاف] يف اخلطوة

بمجرد ضغط START/STOP، يتم الغاء التهيئة.

مضاءلة اإلخفاءمضاءلة اإلظهار
مضائل ابيض

مضائل اسود

مؤثر رقمي
عندما ختتار الوضع [فيلم قديم]، تظهر العالمة  

ويمكنك أن تضيف عىل الصور مؤثراً يشبه طابع 
األفالم القديمة.

اللغاء [مؤثر رقمي]، اضغط [إيقاف].
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مؤثر الصورة
يمكنك إضافة مؤثرات خاصة إىل الصورة أثناء 

. التسجيل أو العرض. يظهر 
إيقاف  

ال يتم استعامل التهيئة [مؤثر الصورة].
سيبيا  

تبدو الصور بلون بني داكن.
أبيض وأسود  

تظهر الصور باللون األبيض واألسود.
إبراز  

تظهر الصور مثل لوحة رسم باستيل شاحبة.

مستوى MIC (مستوى اشارة 
امليكرفون)

يكمنك اختيار مستو امليكرفون لصوت التسجيل.
اخرت [منخفض] عندما ترغب يف تسجيل صوت نشط 

وقوي يف قاعة حفلة موسيقية، الخ.
عادي  

يسجل أصوات احاطة، وحيوهلا إىل مستو مناسب.
( منخفض (  

يسجل أصوات احاطة طبق األصل. هذه التهيئة غري 
مناسبة لتسجيل املحادثات.

مؤقت ذايت
يتم تسجيل صورة ثابتة بعد 10 ثوان.

اضغط PHOTO عند ضبط [مؤقت ذايت] عىل الوضع 
 . [تشغيل] وستظهر العالمة 

إللغاء العد التنازيل، املس [اعد ضبط].
إللغاء املؤقت الذايت، اخرت [إيقاف].

توجيهات  
يمكنك تنفيذ عملية التشغيل أيضاً بضغط PHOTO عىل   •

وحدة التحكم عن بعد (ص 102).
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حتري اخللل وإصالحه
حتري اخللل وإصالحه

إذا واجهتك أي مشكلة يف استعامل كامريتك الفيديو، 
استعمل القائمة التالية حلل املشكلة. إذا استمرت 

املشكلة، افصل مصدر الطاقة واتصل بوكيل سوين 
Sony القريب منك.

 Easy مجيع عمليات التشغيل/تشغيل الوظيفة  •
Handycam/وحدة التحكم عن بعد............. 77

78 ...................... البطاريات/مصادر الطاقة   •
79 .....................................LCD شاشة  •
79 ....... "Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة  •
التسجيل........................................ 79  •
81 ............. عرض الصور عىل كامريتك الفيديو  •
حترير الصور عىل كامريتك الفيديو............... 81  •
82 ........................... املشاهدة عىل تلفزيون  •
 "Memory Stick PRO Duo" عرض رشحية الذاكرة  •

82 ..............................  عىل أجهزة أخر
82 ..............  النسخ/التوصيل إىل أجهزة أخر  •
82 ................... وظائف اليمكن استعامهلا معاً  •
 Easy مجيع عمليات التشغيل/تشغيل الوظيفة

Handycam/وحدة التحكم عن بعد

ال يتم تشغيل الطاقة.
قم برتكيب جمموعة بطارية مشحونة يف كامريا الفيديو   •

(ص 16).
تم فصل قابس التيار املرتدد من املقبس اجلداري. قم   •

بتوصيله باملقبس اجلداري (ص 16).
قم بتثبيت كامريا الفيديو عىل قاعدة الشحن   •

Handycam Station بإحكام (ص 16).

ال تعمل كامريا الفيديو حتى عند تشغيل الطاقة.
متر بضع ثوان إىل أن تصبح كامريتك الفيديو جاهزة   •

. للتسجيل بعد تشغيل الطاقة. هذا ال يعد خلالً
افصل حمول التيار املرتدد من املقبس اجلداري أو   •

قم بإخراج جمموعة البطارية، ثم أعد التوصيل بعد 
حوايل دقيقة واحدة. يف حالة استمرار عدم استجابة 

الوظائف، اضغط الزر RESET (ص 100) مستخدماً 
أداة مدببة. (إذا قمت بضغط الزر RESET، يتم إعادة 

ضبط مجيع التهيئات بام يف ذلك هتيئة الساعة).

األزرار ال تعمل.
أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam (ص 24)، ال   •

تعمل األزرار/الوظائف التالية.
BACK LIGHT (ص 32)  –

زوم العرض (ص 37)  –
 LCD تشغيل وإيقاف اإلضاءة اخللفية لشاشة  –

ا  (ضغط الزر DISP/BATT INFO وإبقاؤه مضغوطً
لبضع ثوان) (ص 21)

.(OPTION)  ال يتم عرض
ال يمكن استعامل قائمة اخليار OPTION MENU أثناء   •

.Easy Handycam تشغيل الوظيفة
ا. ت هتيئات القوائم تلقائيً تغريّ

أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam، يتم تلقائيًا   •
ضبط مجيع بنود القوائم تقريبًا عىل أوضاعها املبدئية.

أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam، يتم تثبيت   •
بعض البنود كام ييل.

[HD SP] :[وضع تسجيل ]  −
[SD SP] :[وضع تسجيل ]  −

[ اجلودة]: [جودة عالية]   –
[رمز البيانات]: [تاريخ/وقت]  –

بنود القوائم التالية تعود إىل هتيئاهتا املبدئية عندما   •
 OFF عىل الوضع POWER تضبط مفتاح التيار

(CHG) ملدة تزيد عن 12 ساعة.

[تركيز بؤري]  –
[تركيز بقعي]  –

[تعريض ضوئي]  –
[عداد بقعي]  –

[اختيار مشهد]  –
[موازنة بياض]  –

 [MIC مستو]  –
حتى لو ضغطت EASY، ال تتغري هتيئات القائمة 

. إىل هتيئاهتا املبدئية تلقائياً
أثناء تشغيل الوظيفة Easy Handycam، تظل هتيئات   •
بنود القوائم التالية حمفوظة عىل أوضاعها التي كانت 

.Easy Handycam عليها قبل تشغيل الوظيفة
/ هتيئة تسجيل] ]  –

[اخرت عريض]  –
[X.V.COLOR]  –

[INDEX ضبط ]  –
[رقم امللف]  –

[ حجم الصورة]  –
[INDEX ضبط / ]  –
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البطاريات/مصادر الطاقة
تنقطع الطاقة بصورة مفاجئة.

عند انقضاء 5 دقائق تقريباً عىل عدم تشغيل كامريتك   •
الفيديو، يتم إيقافها تلقائياً (توقف تلقائي). قم بتغري 

هتيئة [توقف تلقائي] (ص 69)، أو تشغيل الطاقة مرة 
أخر، أو استعمل حمول التيار املرتدد.
قم بشحن جمموعة البطارية (ص 16).  •

ال ييضء مصباح CHG/ (الشحن) أثناء شحن 
جمموعة البطارية.

 OFF (CHG) لألعىل إىل POWER اسحب املفتاح  •
(ص 16).

قم برتكيب جمموعة البطارية يف كامريا الفيديو بصورة   •
صحيحة (ص 16).

قم بتوصيل سلك التوصيل الرئييس باملقبس اجلداري   •
بصورة صحيحة.

اكتملت عملية شحن البطارية (ص 16).  •
قم بتثبيت كامريا الفيديو عىل قاعدة الشحن   •

Handycam Station بإحكام (ص 16).

يومض مصباح CHG/ (الشحن) أثناء شحن 
جمموعة البطارية.

قم برتكيب جمموعة البطارية يف كامريا الفيديو بصورة   •
صحيحة (ص 16). إذا استمرت املشكلة، افصل 

حمول التيار املرتدد من املقبس اجلداري واتصل بوكيل 
سوين Sony القريب منك. قد تكون جمموعة البطارية 

تالفة.
مؤرش املدة املتبقية من البطارية ال يشري إىل املدة 

الصحيحة.
. هذا  درجة حرارة املحيط عالية جداً أو منخفضة جداً  •

. ال يعد خلالً
عدم شحن جمموعة البطارية بصورة كافية. قم   •

بشحن جمموعة البطارية مرة أخر بصورة كافية. إذا 
استمرت املشكلة، استبدل البطارية بأخر جديدة 

(ص 16).
املدة املبينة قد ال تكون صحيحة تبعاً لبيئة التشغيل.   •

[ عرض]  –
[ ضبط فاصل زمنى]  −

[مستو الصوت]  –
[نغمة تنبيه]  –

[TV نوع]  –
[متفوق]  –

[ضبط الساعة]  –
[ضبط املنطقة]  –

[توقيت صيفي]  –
[ هتيئة اللغة]  –

[عرض إيضاحي]  –
[توقيت] و[سجل صوت] ضمن [تسجيل بطئ   –

سلس]
كامريتك الفيديو تصبح ساخنة.

حيدث هذا بسبب تشغيل الطاقة لفرتة طويلة. هذا ال   •
. يعد خلالً

ال تعمل وحدة التحكم عن بعد املرفقة.
اضبط [حتكم عن بعد] إىل [تشغيل] (ص 69).  •

قم بإدخال البطاريات يف احلامل عىل أن تكون أقطاهبا   •
السالبة واملوجبة −/+ مطابقة للعالمات −/+ بصورة 

صحيحة (ص 102).
قم بإزالة أي عوائق بني وحدة التحكم عن بعد   •

ومستشعر التحكم عن بعد.
قم بتوجيه مستشعر التحكم عن بعد بعيداً عن مصادر   •

اإلضاءة الساطعة كضوء الشمس املبارش أو اإلضاءة 
السقفية. واال قد ال تعمل وحدة التحكم عن بعد 

بصورة صحيحة.
حيدث خلل يف وظائف اجلهاز اآلخر ألسطوانات 

DVD عند استعامل وحدة التحكم عن بعد 
املرفقة. 

اخرت وضع موجه التحكم عن بعد جلهاز أسطوانات   •
DVD لديك لوضع غري الوضع DVD 2، أو قم بتغطية 

مستشعر جهاز أسطوانات DVD لديك بورقة سوداء.
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اسم ملف البيانات غري مبني بطريقة صحيحة 
أو يومض.

امللف تالف.  •
صيغة امللف غري مدعومة من قبل كامريتك الفيديو   •

(ص 90). 

التسجيل
 "Memory Stick PRO راجع أيضاً قسم رشحية الذاكرة

"Duo (ص 79).

القيام بضغط START/STOP أو PHOTO لن 
يؤدي إىل تسجيل صور.

شاشة العرض معروضة. اضبط املفتاح POWER إىل   •
 (صورة متحركة) أو  (صورة ثابتة) (ص 

.(29

كامريتك الفيديو تقوم بتسجيل الصورة التي التقطتها   •
 ."Memory Stick PRO Duo" للتو عىل رشحية الذاكرة

ال يمكنك القيام بأي تسجيالت جديدة أثناء هذه 
الفرتة.

رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" ممتلئة.  •
 "Memory Stick PRO Duo" استعمل رشحية ذاكرة

 "Memory جديدة أو قم بصياغة رشحية الذاكرة
"Stick PRO Duo (ص 54). أو احذف الصور غري 

الرضورية (ص 46).
امجايل عدد املشاهد املتحركة أو الصور الثابتة يتجاوز   •

السعة القابلة للتسجيل يف كامريتك الفيديو (ص 10). 
احذف الصور غري الرضورية (ص 46).

ال يمكنك تسجيل صورة ثابتة.
شاشة العرض معروضة. اضبط كامريتك الفيديو   •

لوضع االستعدادا للتسجيل (ص 29).
يمكنك التقاط ما جمموعه 3 صور ثابتة فقط أثناء   •

تسجيل الصور املتحركة.
 "Memory Stick ال يوجد حيز عىل رشحية الذاكرة  •

 "Memory Stick استعمل رشحية الذاكرة .PRO Duo"

"PRO Duo جديدة أو قم بصياغة رشحية الذاكرة 

"Memory Stick PRO Duo" (ص 54). أو احذف 

الصور غري الرضورية (ص 46).
ال يمكنك تسجيل صور ثابتة مع:   •

[ تسجيل بطئ سلس]  –
[مضائل]  –

[مؤثر رقمي]  –
[مؤثر الصورة]  –

تنفذ شحنة جمموعة البطارية برسعة.
. هذا  درجة حرارة املحيط عالية جداً أو منخفضة جداً  •

. ال يعد خلالً
قم بشحن جمموعة البطارية مرة أخر بصورة كافية.   •

إذا استمرت املشكلة، استبدل البطارية بأخر جديدة 
(ص 16).

LCD شاشة
بنود القائمة مطفأة.

ال يمكنك اختيار بنود القائمة املطفأة يف وضع   •
التسجيل/العرض احلايل.

توجد بعض الوظائف ال يمكنك تشغيلها يف آن واحد   •
(ص 82). 

ال تظهر األزرار عىل اللوحة اللمسية.
إملس شاشة LCD بلطف.  •

اضغط الزر DISP/BATT INFO عىل كامريتك الفيديو   •
(أو الزر DISPLAY عىل وحدة التحكم عن بعد) (ص 

.(102 ،21

ال تعمل األزرار عىل اللوحة اللمسية بصورة 
صحيحة أو ال تعمل عىل اإلطالق.

اضبط اللوحة اللمسية ([تعيري]) (ص 94).  •

 "Memory Stick PRO رشحية الذاكرة
Duo"

ال يمكن تشغيل الوظائف عند استعامل رشحية 
."Memory Stick PRO Duo" الذاكرة

 "Memory Stick إذا قمت باستعامل رشحية الذاكرة  •
"PRO Duo مصاغة عىل كمبيوتر، قم بصياغتها عىل 

كامريتك الفيديو مرة أخر (ص 54).
نة عىل رشحية  ال يمكنك حذف الصور املخزّ

الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" أو صياغة 
رشحية الذاكرة.

احلد األقىص لعدد الصور التي يمكن حذفها يف املرة   •
الواحدة هو 100 صورة.

ال يمكنك حذف الصور املحمية عىل جهاز آخر.  •
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يظل مصباح الوصول مضاءا أو يومض حتى 
عندما تقوم بإيقاف التسجيل.

كامريتك الفيديو تقوم بتسجيل املشهد الذي التقطته   •
."Memory Stick PRO Duo" للتو عىل رشحية ذاكرة

. جمال التصوير يبدو خمتلفاً
جمال التصوير يبدو خمتلف تبعاً لظروف كامريتك   •

. الفيديو. هذا ال يعد خلالً
ال يعمل الفالش.

ال يمكن التسجيل بواسطة الفالش مع:  •
التقاط صور ثابتة أثناء تسجيل صورة متحركة  –
اذا كانت عدسة التحويل (االختيارية) مركبة  –

حتى لو تم اختيار وضع الفالش التلقائي أو    •
)، ال يمكنك استعامل  (ختفيض العني احلمراء تلقائياً

الفالش الداخيل مع:
NightShot  -

[SUPER NIGHTSHOT]  -
[شفق] أو [شمعة] أو [رشوق وغروب] أو   -

[ألعاب نارية] أو [مناظر] أو [ضوء بقعي] أو 
[ساحل] أو [ثلج] ضمن [اختيار مشهد]

[يدوي] ضمن [تعريض ضوئي]  -
[عداد بقعي]  -

مدة التسجيل الفعلية لصورة متحركة أقل 
من مدة التسجيل املتوقعة لرشحية الذاكرة 

."Memory Stick PRO Duo"

، قد تصبح املدة  تبعاً للهدف، كهدف متحرك مثالً  •
املتاحة للتسجيل قصرية (ص 10، 59).

يوجد إختالف يف الزمن بني النقطة التي تضغط 
فيها الزر START/STOP والنقطة الفعلية 

لبدء/إيقاف تسجيل الصور املتحركة.
يف كامريتك الفيديو، قد يوجد إختالف طفيف يف   •

START/ الزمن بني النقطة التي تضغط فيها الزر
STOP والنقطة الفعلية لبدء/إيقاف تسجيل الصور 

. املتحركة. هذا ال يعد خلالً

ال يمكن تغيري نسبة أبعاد الصورة املتحركة (16:9 
(عريض)/4:3).

 HD نسبة أبعاد الصورة املتحركة بجودة الصورة  •
(وضوح عايل) هي 16:9 (عريض).

ال تعمل وظيفة الرتكيز البؤري التلقائي.
اضبط [تركيز بؤري] إىل [تلقائي] (ص 72).  •

ظروف التسجيل غري مناسبة لوظيفة الرتكيز البؤري   •
التلقائي. اضبط الرتكيز البؤري يدوياً (ص 72).

.[STEADYSHOT] ال تعمل وظيفة اللقطة الثابتة
اضبط [STEADYSHOT] إىل [تشغيل] (ص 61).  •
وظيفة [STEADYSHOT] قد ال تكون قادرة عىل   •

تعويض االهتزازات القوية.
.BACK LIGHT ال تعمل وظيفة اإلضاءة اخللفية

 BACK ال يمكن استعامل وظيفة اإلضاءة اخللفية  •
.Easy Handycam أثناء تشغيل الوظيفة LIGHT

األهداف التي متر عىل الشاشة برسعة عالية تبدو 
غري مستقيمة.

هذه الظاهرة تدعى ظاهرة املستو البؤري. هذا ال   •
. بسبب األسلوب املتبع يف جهاز الصورة  يعد خلالً

(مستشعر CMOS) لقراءة اشارات الصورة، فأن 
األهداف التي متر بواسطة العدسة برسعة قد تبدو غري 

مستقيمة تبعاً لظروف التسجيل.
تظهر بقع صغرية بيضاء أو محراء أو زرقاء أو 

خرضاء اللون عىل الشاشة.
 [SUPER تظهر البقع عندما تقوم بالتسجيل يف  •

[NIGHTSHOT أو [COLOR SLOW SHTR]. هذا 

. ال يعد خلالً
ال يتم عرض لون الصورة بشكل مناسب. 

اضبط املفتاح NIGHTSHOT إىل OFF (ص 32).  •
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الصورة عىل الشاشة ساطعة، وال يظهر اهلدف 
عىل الشاشة.

اضبط املفتاح NIGHTSHOT إىل OFF (ص 32).  •
الصورة عىل الشاشة معتمة، وال يظهر اهلدف 

عىل الشاشة.
اضغط DISP/BATT INFO واحتفظ بضغطه لبضع   •

ثوان لتشغيل وظيفة اإلضاءة اخللفية (ص 21).
تظهر خطوط افقية عىل الصور.

حيدث هذا عند تسجيل صور حتت مصباح   •
الفلورسنت أو مصباح الصوديوم أو مصباح الزئبق.  

. هذا ال يعد خلالً
.[SUPER NIGHTSHOT] ال يمكن تشغيل

اضبط NIGHTSHOT إىل ON (ص 32).   •
ال يعمل [COLOR SLOW SHTR] بصورة 

صحيحة.
قد ال يعمل [COLOR SLOW SHTR] بصورة   •

. قم باستعامل اللقطة  صحيحة يف األماكن املظلمة متاماً
.[SUPER NIGHTSHOT] أو NightShot الليلية

.[LCD BL LEVEL] ال يمكنك ضبط
ال يمكنك ضبط [LCD BL LEVEL] عندما:  •

تكون لوحة LCD مغلقة عىل كامريتك الفيديو مع   –
كون شاشة LCD متجهة للخارج.

يتم امداد الطاقة من حمول التيار املرتدد.  –

عرض الصور عىل كامريتك الفيديو
ال يتم عرض الصور.

ال يمكن عرض الصور إذا قمت بإجراء تعديالت عىل   •
امللفات أو املجلدات أو قمت بتحرير البيانات عىل 

الكمبيوتر. (يف هذه احلالة، يومض إسم امللف.). هذا 
ال يعد خلالً (ص 92).

 .قد ال يتم عرض الصور املسجلة عىل أجهزة أخر  •
هذا ال يعد خلالً (ص 92).

" عىل الصورة املعروضة يف شاشة  يتم عرض "
.VISUAL INDEX الفهرس املرئي

قد يظهر هذا املؤرش عىل الصور الثابتة املسجلة   •
بواسطة أجهزة أخر واملحررة عىل الكمبيوتر، الخ.

قمت بفصل حمول التيار املرتدد أو اخراج البطارية قبل   •
انطفاء مصباح الوصول بعد التسجيل. 

قد يؤدي ذلك إىل تلف بيانات صورتك ويتم عرض 
.

" عىل صورة يف شاشة الفهرس املرئي  يظهر "
.VISUAL INDEX

قم بتنفيذ [اصالح ملف IMG.DB] (ص 56).   •
إذا كان ال يزال معروضاً، احذف الصورة التي حتمل 

العالمة  (ص 46).
ع صوت هادئ فقط  ع أي صوت أو يُسمَ ال يُسمَ

أثناء العرض.
قم برفع مستو الصوت (ص 36).  •

ال يتم إخراج إشارات الصوت عندما تكون شاشة   •
.LCD مغلقة. افتح شاشة LCD

عند تسجيل صوت بضبط [مستوMIC ] (ص 76)   •
إىل [منخفض]، قد يصعب سامع الصوت املسجل.
عند استعامل [تسجيل بطئ سلس]، اضبط [سجل   •

صوت] إىل [تشغيل] (ص 33).

حترير الصور عىل كامريتك الفيديو
ال يمكن التحرير.

ال يمكنك التحرير بسبب حالة الصورة.  •
ال يمكن اضافة الصور يف قائمة العرض.

 "Memory Stick ال يوجد حيز فارغ يف رشحية الذاكرة  •
.PRO Duo"

يمكنك اضافة ما يصل إىل 999 صورة مسجلة   •
بجودة صورة HD (وضوح عايل)، أو 99 صورة 

مسجلة بجودة صورة SD (وضوح قيايس)، إىل قائمة 
العرض. قم بمسح الصور غري الرضورية من قائمة 

العرض (ص 50).
ال يمكنك اضافة صور ثابتة يف قائمة العرض.  •
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ال يمكن تقسيم الصورة املتحركة.
الصورة املتحركة القصرية جداً ال يمكن تقسيمها.  •

الصورة املتحركة املحمية بواسطة جهاز آخر ال يمكن   •
تقسمها.

ال يمكن نسخ الصور املتحركة املعروضة إىل 
."Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة

ال يمكنك نسخ صورة متحركة إىل رشحية الذاكرة   •
"Memory Stick PRO Duo" كصورة ثابتة أثناء 

العرض عىل كامريتك الفيديو. 
استعمل الربنامج "Picture Motion Browser" املرفق.   •
 "Picture Motion Browser Guide" للتفاصيل، راجع

املخزن يف أسطوانة CD-ROM املرفقة.

املشاهدة عىل تلفزيون 
ال يمكنك مشاهدة الصورة أو سامع الصوت عىل 

التلفزيون.
عندما تستعمل كبل فيديو املكونة،اضبط [متفوق]   •

تبعاً ملتطلبات اجلهاز املوصول (ص 68).
عندما تستعمل كبل فيديو املكونة، تأكد من توصيل   •

القابسات األبيض واألمحر اخلاصة بكبل توصيل 
الصوت/الصورة A/V (ص 41، 42).

ال يتم اخراج الصور من مقبس HDMI OUT، اذا تم   •
تسجيل اشارات احلامية من النسخ عىل الصور.

عندما تستعمل قابس الفيديو املتفوق S VIDEO، تأكد   •
من توصيل القابسات األبيض واألمحر اخلاصة بكبل 

توصيل الصوت/الصورة A/V (ص 42).
تظهر الصورة مشوهة عىل تلفزيون بنسة أبعاد 

.4:3

حيدث هذا عند مشاهدة صورة مسجلة بوضع 16:9   •
(عريض) عىل تلفزيون بنسة أبعاد 4:3. اضبط [نوع 

TV] بشكل صحيح (ص 67) وقم بعرض الصورة. 

تظهر أرشطة سوداء يف األعىل واألسفل عىل 
تلفزيون بنسة أبعاد 4:3.

حيدث هذا عند مشاهدة صورة مسجلة بوضع 16:9   •
(عريض) عىل تلفزيون بنسة أبعاد 4:3. هذا ال يعد 

. خلالً

 "Memory Stick عرض رشحية الذاكرة
"PRO Duo عىل أجهزة أخرى

اجلهاز ال يعرض أو يقرأ رشحية الذاكرة 
."Memory Stick PRO Duo"

يمكنك عرض الصور املتحركة املسجلة بجودة صورة   •
HD (وضوح عايل) فقط عىل أجهزة متوافقة مع صيغة 

.AVCHD

 ،AVCHD للتفاصيل عن أجهزة متوافقة مع صيغة  •
» (الكتاب املنفصل)، أو قم  راجع «إقراء هذا أوالً

بزيارة املوقع العاملي التايل.
http://www.sony.net/

النسخ/التوصيل إىل أجهزة أخرى
ال يمكنك النسخ بصور صحيحة.

.HDMI ال يمكنك نسخ الصور باستعامل كبل  •
كبل توصيل الصوت/الصورة A/V غري موصول   •

بصورة مناسبة. تأكد من التوصيل إىل مقبس اخلرج 
للجهاز اآلخر (ص 39).

وظائف ال يمكن استعامهلا معاً 
القائمة التالية تعرض أمثلة للوظائف غري القابلة 

للعمل معاً مع بنود القائمة.
بسبب التهيئات التاليةال يمكن استعامل

 BACK الوظيفة
LIGHT

[عداد بقعي]،
[ألعاب نارية]،

[يدوي] ضمن [تعريض 
ضوئي]

NightShot، [اختيار مشهد]

،[SUPER NIGHTSHOT]

 ،[COLOR SLOW SHTR] 
[فيلم قديم]، [تكبري]، 

[مضائل]
NightShot، [عداد بقعي]

[SUPER NIGHTSHOT]

NightShot، [تعريض ضوئي]

[SUPER NIGHTSHOT]
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بسبب التهيئات التاليةال يمكن استعامل
NightShot، [موازنة بياض]

[SUPER NIGHTSHOT]

[ضغطة واحدة] 
ضمن [موازنة بياض]

[تسجيل بطئ سلس]

[اختيار مشهد][تركيز بقعي]
 [SUPER

NIGHTSHOT]

[مضائل]، [مؤثر رقمي]

 [COLOR SLOW

SHTR]

[مضائل]، [مؤثر رقمي]، 
[اختيار مشهد] 

[SUPER NIGHTSHOT]، [مضائل]

 ،[COLOR SLOW SHTR]

[مؤثر رقمي]، [شمعة]، 
[ألعاب نارية]

[SUPER NIGHTSHOT]، [مؤثر رقمي]

 ،[COLOR SLOW SHTR]

[مضائل]
[اختيار مشهد]، [فيلم قديم]

[مؤثر الصورة]
[فيلم قديم][مؤثر الصورة]

[اختيار مشهد][تكبري]
[تسجيل بطئ سلس]، [مؤثر [حاجب بطئ آيل]

رقمي]، [اختيار مشهد]، 
 ،[COLOR SLOW SHTR]

[SUPER NIGHTSHOT]

[فيلم قديم][اخرت عريض]
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 (حتذير مستوى البطارية)
وميض بطيء

جمموعة البطارية عىل وشك النفاذ.  •
تبعاً لبيئة التشغيل أو ظروف البطارية، قد يومض   •
، حتى لو كانت الشحنة املتبقية تكفي ملدة 20 

. دقيقة تقريباً
 (مؤرش حتذير يتعلق برشحية الذاكرة 

("Memory Stick PRO Duo"

وميض بطئ
نفد احليز الفارغ لتسجيل صور متحركة.   •

 "Memory Stick" بخصوص نوع رشحية الذاكرة
التي يمكنك استعامهلا مع كامريتك الفيديو، راجع 

صفحة 11.
 "Memory Stick PRO عدم إدخال رشحية الذاكرة  •

"Duo (ص 22).

وميض رسيع
ال يوجد حيز فارغ لتسجيل صور متحركة.   •

احذف الصور املتحركة غري الرضورية، أو قم 
 "Memory Stick PRO بصياغة رشحية الذاكرة

"Duo بعد ختزين الصور عىل وسائط تسجيل 

أخر. (ص 45، 46، 54).
ملف قاعدة بيانات الصورة تالف. (ص 56).  •
 (مؤرشات حتذير تتعلق بصياغة رشحية 

*("Memory Stick PRO Duo" الذاكرة
 "Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة  •

تالفة.
 "Memory Stick عدم صياغة رشحية الذاكرة  •

"PRO Duo بصورة صحيحة (ص 54، 90).

 (مؤرش حتذير يتعلق برشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" الغري متوافقة)*

 "Memory Stick PRO تم إدخال رشحية ذاكرة  •
"Duo غري متوافقة (ص 90).

  (مؤرش حتذير يتعلق باحلامية من التسجيل 
*("Memory Stick PRO Duo" لرشحية الذاكرة

 "Memory Stick PRO الوصول إىل رشحية الذاكرة  •
"Duo كان مقيداً عىل جهاز آخر.

مؤرشات التحذير واإلخطارات

مؤرشات التشخيص الذايت/مؤرشات التحذير
إذا ظهرت املؤرشات عىل شاشة LCD، حتقق من 

األمور التالية.
يمكنك تثبيت بعض العالمات بنفسك. إذا استمرت 

املشكلة حتى بعد قيامك باملحاولة مرتني، اتصل بوكيل 
سوين Sony القريب منك أو مركز اخلدمات املحيل 

.Sony املرخص من سوين
C:04:00

C:: (أو :E) (مؤرش التشخيص الذايت)

C:04:
جمموعة البطارية ليست من النوع   •

"InfoLITHIUM" (السلسلة H). قم باستعامل 

 "InfoLITHIUM" جمموعة البطارية من النوع
(السلسلة H) (ص 92).

قم بتوصيل قابس التيار املبارش من حمول التيار   •
املرتدد بمقبس دخل التيار املبارش DC IN يف 

وحدة Handycam Station أو كامريتك القيديو 
بإحكام (ص 16).

C:32:/C:13:
 ،قم بإخراج مصدر التيار. أعد توصيله مرة أخر  •

.ثم القيام بتشغيل كامريتك الفيديو مرة أخر
/E:61:/E:31:/E:20:
E:94:/E:91:/E:62:

حدث خلل ال يمكنك اصالحه. اتصل بوكيل   •
سوين Sony القريب منك أو مركز اخلدمات 

املحيل املرخص من سوين Sony. أخربه بالرقم 
."E" اخلاميس الذي يبدأ بالرمز

0001-101 (مؤرش حتذير بتعلق بامللفات)

وميض بطئ
امللف تالف.  •

امللف ال يمكن قراءته.  •
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 (مؤرش حتذير خاص بغطاء رشحية الذاكرة 
(Memory Stick Duo

وميض بطئ
غطاء رشحية الذاكرة Memory Stick Duo مفتوح   •

(ص 22).
 (مؤرش حتذير يتعلق بالفالش)

وميض رسيع*
حدث خلل ما يف الفالش.  •

 (مؤرش حتذير يتعلق بالتحذير من تعرض 
الكامريا لالهتزاز)

كمية االضاءة غري كافية، لذا تتعرض الكامريا   •
لالهتزاز بسهولة. استعمل الفالش.

كامريا الفيديو غري مستقرة، لذا تتعرض الكامريا   •
لالهتزاز بسهولة. امسك كامريا الفيديو بصورة 

مستقرة بيديك وقم بتسجيل صورة. ولكن، 
يرجى االنتباه إىل أنه ال يتم عرض مؤرش حتذير 

تعرض الكامريا لالهتزاز.

تسمع صوت حلن أو نغمة تنبيه عندما تظهر مؤرشات   *
التحذير عىل الشاشة (ص 66).

تفاصيل إخطارات التحذير
إذا ظهرت اإلخطارات عىل الشاشة، اتبع التعليامت.
"Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة  

.Memory Stick أعد إدخال الـ 
 "Memory قم بإعادة إدخال رشحية الذاكرة  •

"Stick PRO Duo عدة مرات. فإذا ظل املؤرش 

 "Memory Stick يومض، قد تكون رشحية الذاكرة
"PRO Duo تالفة. حاول استخدام رشحية ذاكرة 

.أخر "Memory Stick PRO Duo"

 رشحية الـ Memory Stick هذه غريجمهزة 
نمطيا بشكل صحيح. 

حتقق من الصياغة، ثم قم بصياغة رشحية الذاكرة   •
"Memory Stick PRO Duo" بواسطة كامريتك 

الفيديو إذا كان ذلك رضورياً (ص 54، 90).

فولدرات Memory Stick ممتلئة.
 .999MSDCF ال يمكنك إنشاء فولدرات تتجاوز  •

ال يمكنك إلغاء املجلدات التي تم إنشاؤها 
بواسطة كامريتك الفيديو. 

 "Memory Stick PRO قم بصياغة رشحية الذاكرة  •
"Duo (ص 54)، أو احذف امللفات مستخدماً 

جهازك الكمبيوتر.
قد ال تكون Memory Stick هذه قادرة عىل 

تسجيل أو عرض صور متحركة.
استعمل رشحية الذاكرة "Memory Stick" املوىص   •

هبا (ص 11).
قد ال تتمكن Memory Stick هذه من تسجيل أو 

عرض صور بشكل صحيح.
اتصل بوكيل سوين Sony أو حمل خدمات سوين   •

Sony مرخص حميل.

ال تعمد إىل نزع Memory Stick أثناء الكتابة. قد 
تتعرض البيانات للتلف.

 "Memory Stick PRO قم بإدخال رشحية الذاكرة  •
"Duo مرة أخر، واتبع التعليامت عىل الشاشة. 

ملف قاعدة بيانات الصورة تالف. هل ترغب يف 
انشاء ملف جديد؟

معلومات إدارة صورة متحركة بوضع HD تالفة. 
هل تنشأ معلومات جديدة؟ 

ملف تنظيم (إدارة) الصور تالف. عندما تلمس   •
[نعم] إنشاء ملف تنظيم جديد. يمكن عرض 

الصور القديمة املسجلة عىل رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" (ال تتلف ملفات 

IMG. الصور). إذا قمت بتنفيذ [اصالح ملف
DB] بعد انشاء معلومات جديدة، قد يصبح 

عرض الصور القديمة املسجلة غري ممكن. إذا 
مل تعمل تلك الوظيفة، انسخ الصورة مستخدماً 

الربنامج املرفق.



86

تم العثور عىل تناقضات يف ملف قاعدة بيانات 
الصورة. ال يمكن تسجيل أو عرض الصور 

املتحركة. هل ترغب يف اصالح ملف قاعدة 
بيانات الصورة؟

تم العثور عىل تناقضات يف ملف قاعدة بيانات 
الصورة. ال يمكن تسجيل أو عرض صور 

متحركة بوضع HD. هل ترغب يف اصالح ملف 
قاعدة بيانات الصورة؟

ملف قاعدة بيانات الصورة تالف. إملس [نعم]   •
لالصالح.
استعادة البيانات

حتاول كامريتك القيديو استعادة البيانات تلقائيًا   •
إذا مل يتم تنفيذ عملية كتابة البيانات بطريقة 

صحيحة.
ال يمكن استعادة البيانات

بسبب اخفاق عملية كتابة البيانات عىل رشحية   •
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo"، حاولت 

كامريتك الفيديو استعادة البيانات، لكنها مل 
تتمكن من استعادة البيانات. قد ال تتمكن من 

تسجيل أو حترير بيانات عىل رشحية الذاكرة 
."Memory Stick PRO Duo"

PictBridge الطابعة املستجيبة  

.PictBridge عدم التوصيل بطابعة متوافقة
 ،اوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخر  •

ثم قم بفصل كبل USB (املرفق) واعد توصيله.
قم بتوصيل الطابعة. تأكد من الطابعة.

 ،اوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخر  •
ثم قم بفصل كبل USB (املرفق) واعد توصيله.

أخرى  

ال يمكن االختيار أكثر من ذلك.
•  يمكنك اختيار 100 صورة فقط دفعة واحدة 

لعمليات:
حذف الصور  −

حترير قائمة العرض لصور متحركة مسجلة   −
بجودة صورة HD (وضوح عايل)

طباعة الصور الثابتة  −

البيانات حممية.
حاولت حذف بيانات حممية باستعامل جهاز آخر.   •

قم بإلغاء محاية البيانات باستعامل اجلهاز الذي 
استُخدم حلاميتها.
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معلومات إضافية
استعامل كامريتك الفيديو يف اخلارج

مصدر الطاقة
يمكنك استعامل كامريتك الفيديو يف أي بلد/منطقة 

مستخدماً حمول التيار املرتدد املرفق مع كامريتك 
الفيديو ضمن حدود تيار مرتدد بفولتية من 100 فولت 

إىل 240 فولت، 50/60 هرتز.
مشاهدة الصور املسجلة بجودة صورة HD (وضوح 

عايل)
 ،1080/50i يف البلدان/ املناطق التي تدعم اشارة

يمكنك مشاهدة الصور بجودة صورة HD (وضوح 
عايل) كتلك اخلاصة بالصور املسجلة. ستحتاج 

إىل تلفزيون (أو شاشة مراقبة) متوافقني مع اشارة 
1080/50i يعتمد عىل نظام PAL وجمهزين بمقابس 

الدخل AUDIO/VIDEO. جيب توصيل كل من كبل 
.A/V فيديو املكونة وكبل توصيل الصوت/الصورة
مشاهدة الصور املسجلة بجودة صورة SD (وضوح 

قيايس)
ملشاهدة الصور املسجلة بجودة صورة SD (وضوح 
 PAL قيايس)، ستحتاج إىل تلفزيون يعتمد عىل نظام

وجمهز بمقابس الدخل AUDIO/VIDEO. جيب 
.A/V توصيل كبل توصيل الصوت/الصورة

حول أنظمة ألوان التلفزيون
كامريتك الفيديو تعمل بنظام PAL. إذا أردت 

مشاهدة صورة عىل شاشة التلفزيون، جيب أن يكون 
التلفزيون نظام PAL ومزوداً بمقبس إدخال إشارات 

.AUDIO/VIDEO الصوت/الصورة
يستعمل يفالنظام

PAL

أسرتاليا، النمسا، بلجيكا، الصني، 
مجهورية التشيك، الدنامرك، فنلندا، 

أملانيا، هوالندا، هونغ كونغ، هنغاريا، 
إيطاليا، الكويت، ماليزيا، نيوزيالندا، 
النرويج، بولندا، الربتغال، سنغافورة، 

مجورية السلوفاك، إسبانيا، السويد، 
سويرسا، تايالند، اململكة املتحدة، 

الخ.
PAL-Mالربازيل
PAL-Nاألرجنتني، بارغواي، أورغوي

NTSC

جزر البهاما، بوليفيا، كندا، أمريكا 
الوسطى، تشييل، كولومبيا، إكوادور، 

غويانا، جامايكا، اليابان، كوريا، 
املكسيك، بريو، سورينام، تايوان، 

الفلبني، الواليات املتحدة األمريكية، 
فنزويال، الخ.

SECAM
بلغاريا، فرنسا، غيانا، إيران، العراق، 

موناكو، روسيا، أوكرانيا، الخ.
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التهيئة إىل التوقيت املحيل
يمكنك ضبط الساعة بسهولة حسب التوقيت املحيل بواسطة هتيئة فرق التوقيت عند استعامل كامريتك يف اخلارج. 
املس   (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات الساعة/ اللغة]  [ضبط املنطقة] و[توقيت صيفي] (ص 

.(68

إختالف التوقيت العاملي

فرق التوقيت 
هتيئة املنطقةللمنطقة الزمنية

GMTليزبون، لندن
برلني، باريس01:00+
هيلسينكي، القاهرة، اسطنبول02:00+
موسكو، نايرويب03:00+
طهران03:30+
أبوظبي، باكو04:00+
كابول04:30+
كاراتيش، إسالم أباد05:00+
كالكوتا، نيودهلي05:30+
آملايت، داكا06:00+
رانغون06:30+
بانكوك، جاكارتا07:00+
هونغ كونغ، سنغافورة، بيجني08:00+
سيؤول، طوكيو09:00+
أدياليد، داروين09:30+
ملبورن، سدين10:00+

فرق التوقيت 
هتيئة املنطقةللمنطقة الزمنية

جزر السولومون11:00+
فيجي، ويلينغتون12:00+
إنيويتوك، كاواجالني12:00 –
جزر امليدويي، دولة ساموا11:00 –
هاواي10:00 –
أالسكا09:00 –
لوس انجيلوس، تيجوانا08:00 –
دينفى، أريزونا07:00 –
شيكاغو، مكيسكو سيتي06:00 –
نيويورك، بوغوتا05:00 –
سانتياغو04:00 –
اجلزر املكتشفة حديثا03:30 –
برازيليا، مونتيفيديو03:00 –
فريناندو دي نوروهنا02:00 –
أزوريس، مجهورية الرأس األخرض01:00 –
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 "Memory Stick PRO تركيب امللفات/املجلد يف رشحية الذاكرة
Duo"

بنية امللفات/الفولدرات مبينة أدناه. ال حتتاج عادة للتعرّف عىل بنية امللفات/الفولدرات عند تسجيل/عرض الصور 
باستعامل الكامريا الفيديو. للتمتع بالصور الثابتة أو الصور املتحركة عن طريق التوصيل بكمبيوتر، راجع الدليل 

"Picture Motion Browser Guide" املوجود عىل األسطوانة CD-ROM املرفقة، ثم قم باستعامل الربنامج التطبيقي 

املرفق.

ملفات تنظيم (إدارة) الصور  
عندما حتذف امللفات، ال يمكنك تسجيل/عرض 

الصور بطريقة صحيحة. امللفات مهيأة مبدئياً 
) بحيث تكون ملفات خمفية ال تظهر عادة. (أساساً
جملد معلومات إدارة صور متحركة مسجلة   

HD بجودة
يتضمن هذا املجلد عىل بيانات الصور املتحركة 

املسجلة بجودة صورة HD (وضوح عايل). ال 
حتاول فتح هذا املجلد أو الوصول إىل حمتويات 

هذا املجلد من الكمبيوتر. القيام بذلك قد يؤدي 
إىل تلف ملفات الصورة، أو احليلولة دون عرض 

ملفات الصورة.
 SD ملفات الصور املتحركة املسجلة بجودة  

(MPEG2 ملفات)
الحقة اسم امللفات هي"MPG.". أقىص حجم هو 
2 جيجابايت. إذا جتاوزت سعة امللف 2 ج ب، يتم 

تقسيم امللف.
. إذا جتاوزت أرقام  تتزايد أرقام امللفات تلقائياً

امللفات 9999 يتم إنشاء فولدر آخر لتسجيل 
ملفات الصور املتحركة اجلديدة.

 [101PNV01] :يتزايد الرقم يف اسم امللف هكذا
[102PNV01] 

(JPEG ملفات) ملفات الصور الثابتة  
الحقة اسم امللف هي "JPG.". تتزايد أرقام 

. إذا جتاوزت أرقام امللفات 9999،  امللفات تلقائياً

يتم إنشاء فولدر آخر لتخزين ملفات الصور 
اجلديدة.

 [101MSDCF] :يتزايد الرقم يف اسم امللف هكذا
[102MSDCF] 

] يف البند [اختيار   COMPUTER] عن طريق اختيار  •
USB] (ص 52)، يمكنك الوصول إىل رشحية الذاكرة 

"Memory Stick PRO Duo" املوجودة عىل الكامريا الفيديو 

 .USB من الكمبيوتر عرب توصيلة
ال تقم بتعديل أو تغيري امللفات أو املجلدات املسجلة يف   •
رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" املوجودة يف 
كامريا الفيديو من الكمبيوتر. يمكن لذلك أن يتسبب يف 

تلف ملفات الصور أو قد ال يتم عرضها.
نحن رشكة (سوين Sony) سوف لن نتحمل أي مسؤولية   •

تتعلق بنتائج تشغيل البيانات املسجلة يف رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" املوجودة يف كامريا الفيديو من 

الكمبيوتر.
عندما تقوم بحذف ملفات الصورة، اتبع اخلطوات يف   •

صفحة 46. ال تقم بحذف ملفات الصورة رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" املوجودة يف كامريا الفيديو 

مبارشة من الكمبيوتر. 
 "Memory Stick PRO ال تعمد إىل صياغة رشحية الذاكرة  •

"Duo املوجودة يف كامريا الفيديو باستعامل الكمبيوتر. 

يمكن لذلك أن حيول دون تشغيل الكامريا الفيديو بطريقة 
صحيحة.

 "Memory ال تنسخ امللفات املوجودة عىل رشحية الذاكرة  •
"Stick PRO Duo املوجودة يف كامريا الفيديو من الكمبيوتر. 

نحن رشكة (سوين Sony) سوف لن نتحمل أي مسؤولية 
تتعلق بنتائج هذا النوع من التشغيل.
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الصيانة وتنبيهات احتياطية

AVCHD حول صيغة
كامريتك الفيديو الرقمية املسجلة متوافقة مع كل من 

صيغة AVCHD وصيغة MPEG2 لوظيفة التسجيل.
ماهي صيغة AVCHD؟

الصيغة AVCHD هي صيغة كامريا فيديو رقمية عالية 
الوضوح تستعمل للتسجيل باشارة HD (وضوح 
عايل) لكل من مواصفات 1080i*1 أو مواصفات 

720p*2، باستخدام تقنية تشفري كفوءة ملعاجلة البيانات. 

تم تبني صيغة MPEG-4 AVC/H.264 لضغط بيانات 
 Dolby الفيديو، كام تم استعامل نظام دولبي الرقمي

Digital أو النظام اخلطي Linear PCM لضغط بيانات 

الصوت.
الصيغة MPEG-4 AVC/H.264 قادرة عىل ضغط 

الصور بدقة أعىل من الدقة التي حتققها الصيغة 
MPEG-4 AVC/ التقليدية لضغط الصورة. الصيغة

H.264 تتيح امكانية تسجيل لقطة اشارة فيديو عالية 

 DVD  الوضوح لكامريا فيديو رقمية عىل أسطوانات
مقاس 8 سم ومشغل القرص الصلب الداخيل وذاكرة 

الوميض flash memory، الخ.
التسجيل والعرض عىل كامريتك الفيديو

اعتامداً عىل صيغة AVCHD، تقوم كامريتك الفيديو 
بالتسجيل بجودة صورة HD (وضوح عايل) املذكورة 

أدناه.
باإلضافة إىل جودة صورة HD (وضوح عايل)، تتمكن 

كامريتك الفيديو من تسجيل اشارة SD (وضوح 
قيايس) يف صيغة MPEG2 التقليدية.

اشارة الفيديو:
3*1440 × 1080/50i AVCHD الصيغة

اشارة الصوت:
Dolby Digital 5.1 ch

وسائط التسجيل:
"Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة

1080i 1: مواصفات*

مواصفات وضوح عايل تستخدم 1,080 خط من خطوط 
املسح الفعالة والنظام املتداخل. 

720p 2: مواصفات*

مواصفات وضوح عايل تستخدم 720 خط من خطوط املسح 
الفعالة والنظام التقدمي.

*3: يمكن عرض بيانات مسجلة بصيغة AVCHD غري الصيغ 

املذكورة أعاله عىل كامريتك الفيديو.

"Memory Stick" حول رشحية الذاكرة
رشحية الذاكرة "Memory Stick" هي وسط تسجيل 
مدمج وحممول ذو دارة متكاملة يتمتع بسعة بيانات 

أكرب من سعة القرص الفلويب. 
 "Memory Stick يمكنك فقط استعامل رشحية الذاكرة

"Duo التي يكون حجمها حوايل نصف حجم رشحية 

الذاكرة "Memory Stick" اإلعتيادية يف كامريتك 
الفيديو.

إال اننا ال نضمن عملية التشغيل جلميع أنواع رشحية 
الذاكرة "Memory Stick Duo" عىل كامريتك الفيديو. 

(راجع القائمة أدناه ملزيد من التفاصيل.) 
"Memory Stick" التسجيل/العرضانواع رشحية الذاكرة

"Memory Stick Duo"

(MagicGate بدون وظيفة)
–

"Memory Stick PRO Duo"1*

"Memory Stick PRO-HG Duo"1*

أنواع رشحية الذاكرة "Memory Stick" التي تدعم نقل   1*
البيانات برسعة فائقة. ختتلف رسعة نقل البيانات تبعاً 

للجهاز املستعمل. 
هذا املنتج ال يتوافق مع عملية نقل البيانات املتطابقة بمعدل   •

8 بت.
هذا املنتج غري قادر عىل تسجيل أو عرض البيانات التي   •

تستعمل تقنية "MagicGate". املصطلح "MagicGate" هو 
عبارة عن تقنية حلامية حقوق النرش التي تقوم بتسجيل 

وعرض املحتويات بصيغة مشفرة.
هذا املنتج متوافق مع رشحية الذاكرة   •

Memory Stick Micro" ("M2")". العبارة "M2" هي خمترص 

."Memory Stick Micro" للمصطلح
صيغة الصورة الثابتة: كامريتك الفيديو تقوم بضغط بيانات   •

 (Joint Photographic JPEG الصورة وتسجيلها بصيغة
.".JPG" الحقة إسم امللف هي .Experts Group)

أسامء ملفات الصور الثابتة:  •
– 0001-101: إسم امللف هذا يظهر عىل شاشة كامريتك 

الفيديو.
– DSC00001.JPG: إسم امللف هذا يظهر عىل شاشة 

الكمبيوتر.
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رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" التي تم   •
صياغتها عىل كمبيوتر (Windows OS/Mac OS) ال يمكن 

ضامن توافقها مع كامريتك الفيديو.
رسعة قراءة/تسجيل البيانات قد ختتلف تبعاً لعملية   •

 "Memory Stick PRO Duo" املزج بني رشحية الذاكرة
ورشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" املتوافقة التي 

تستعملها.
مالحظات حول االستعامل

ال يتم دفع تعويضات عن بيانات الصورة التالفة أو 
املفقودة، والتي قد حتدث يف احلاالت التالية: 

 "Memory Stick PRO إذا قمت بإخراج رشحية الذاكرة  •
"Duo، أو اطفأت كامرتك الفيديو أثناء قيامها بقراءة أو كتابة 

 "Memory Stick ملفات الصورة املسجلة يف رشحية الذاكرة
"PRO Duo (أثناء اضاءة أو وميض مصباح الوصول).

 "Memory Stick PRO إذا قمت باستعامل رشحية الذاكرة  •
"Duo بالقرب من مغناطيسات أو جماالت مغناطيسية.

ننصح بعمل نسخة احتياطية للبيانات املهمة عىل 
القرص الصلب للكمبيوتر.

 "Memory Stick حول التعامل مع رشحية الذاكرة  
PRO Duo"

ضع املالحظات التالية يف اعتبارك عندما تتعامل مع 
."Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة

احرص لئال تضغط بقوة عند الكتابة عىل مساحة املذكرة   •
."Memory Stick PRO Duo" عىل رشحية الذاكرة

 "Memory ال تلصق بطاقة أو ماشابه عىل رشحية الذاكرة  •
 Memory Stick أو مهايئ رشحية الذاكرة Stick PRO Duo"

 .Duo

عند محل رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" أو   •
ختزينها، ضعها يف علبتها.

ال تلمس أطراف التوصيل وال تدع أشياء معدنية تالمسها.  •
 "Memory Stick PRO Duo" ال تعمد إىل ثني رشحية الذاكرة  •

أو اسقاطها أو تعريضها لقوة شديدة.
 "Memory Stick PRO Duo" ال تقم بتفكيك رشحية الذاكرة  •

أو تعديلها.
ال تدع رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" تبتل.  •

احتفظ برشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" بعيداً   •
عن متناول األطفال الصغار. قد يقوم األطفال بابتالعها.

 "Memory Stick ال تقم بإدخال أي يشء غري رشحية الذاكرة  •
 .Memory Stick Duo يف فتحة رشحية الذاكرة PRO Duo"

القيام بذلك قد يؤدي إىل خلل.

حول مكان االستعامل  
 "Memory Stick PRO ال تستعمل رشحية الذاكرة

"Duo أو حتفظها يف األماكن التالية:

األماكن التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، كام يف سيارة   •
مصفوفة يف خارج املبنى يف فصل الصيف.

األماكن املعرضة لضوء الشمس املبارش.  •
األماكن ذات الرطوبة العالية أو املعرضة لغازات تسبب   •

التآكل.
Memory Stick Duo حول مهايئ رشحية الذاكرة  
 "Memory Stick PRO بعد إدخال رشحية الذاكرة

 ،Memory Stick Duo يف مهايئ رشحية الذاكرة Duo"

يمكنك استعامله مع جهاز متوافق مع رشحية الذاكرة 
."Memory Stick"

 "Memory Stick PRO Duo" عند استعامل رشحية الذاكرة  •
مع جهاز متوافق مع رشحية الذاكرة "Memory Stick"، تأكد 

من إدخال رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" يف 
.Memory Stick Duo مهايئ رشحية الذاكرة

عند إدخال رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" يف   •
مهايئ رشحية الذاكرة Memory Stick Duo، تأكد من إدخال 

رشحية الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" بحيث تكون 
متجهة بصورة صحيحة، ومن ثم قم بإدخاهلا فيه اىل أبعد ما 

يمكن.
يرجى االنتباه إىل أن االستعامل غري املناسب قد يؤدي إىل 

خلل يف الوظائف. وكذلك إذا قمت بإدخال رشحية الذاكرة 
"Memory Stick PRO Duo" يف مهائي رشحية الذاكرة 

Memory Stick Duo يف االجتاه غري الصحيح، قد يتعرض 

للتلف.  
 Memory Stick Duo ال تقم بإدخال مهايئ رشحية الذاكرة  •
 "Memory Stick PRO Duo" بدون تركيب رشحية الذاكرة

يف جهاز متوافق مع "Memory Stick". القيام بذلك قد 
يؤدي إىل حدوث خلل يف الوحدة.

"Memory Stick PRO Duo" حول رشحية الذاكرة  
 "Memory احلد األقىص لسعة ذاكرة رشحية الذاكرة

 "Memory Stick PRO-HG أو Stick PRO Duo"

"Duo التي يمكن استعامهلا يف كامريتك الفيديو هو 8 

جيجابايت.
 "Memory مالحظات حول استعامل رشحية الذاكرة

Stick Micro"

الستعامل رشحية الذاكرة "Memory Stick Micro" مع   •
كامريتك الفيديو هذه، حتتاج إىل مهايئ Duo-sized M2. قم 

بإدخال رشحية الذاكرة "Memory Stick Micro" يف مهايئ 
Duo-sized M2، ومن ثم قم بإدخال املهايئ يف فتحة رشحية 

الذاكرة "Memory Stick Duo". إذا قمت بإدخال رشحية 
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الذاكرة "Memory Stick Micro" يف كامريتك الفيديو هذه 
دون استعامل مهايئ Duo-sized M2، قد ال تتمكن من 

اخراجها من كامريا الفيديو هذه.
ال ترتك رشحية الذاكرة "Memory Stick Micro" يف متناول   •

األطفال الصغار. قد يبتلعوهنا من غري قصد.
حول توافقية بيانات الصورة

ملفات بيانات الصورة املسجلة عىل رشحية الذاكرة   •
"Memory Stick PRO Duo" بواسطة كامريتك الفيديو 

 "Design rule for تستويف ملتطلبات املقياس العاملي
"Camera File system الذي أوجده JEITA (اإلحتاد 

 Japan الياباين للصناعات اإللكرتونية وتقنية املعلومات
 Electronics and Information Technology Industries

.(Association

عىل كامريتك الفيديو، ال يمكنك عرض الصور الثابتة   •
DSC-D700/ أو DCR-TRV900E) املسجلة بأجهزة أخر

D770) التي ال تستويف ملتطلبات املقياس العاملي. (هذه 

باع يف بعض املناطق.) املوديالت ال تُ
 "Memory Stick إذا مل تتمكن من استعامل رشحية الذاكرة  •

"PRO Duo التي تم استعامهلا مع جهاز آخر، قم بصياغتها 

بواسطة كامريتك الفيديو (ص 54). يرجى اإلنتباه إىل أن 
عملية الصياغة تؤدي إىل إلغاء مجيع البيانات املسجلة يف 

 ."Memory Stick PRO Duo" رشحية الذاكرة
قد ال تتمكن من عرض الصور  بواسطة كامريتك الفيديو:  •

− عند عرض بيانات الصورة املعدلة بواسطة جهازك 

الكمبيوتر.
− عند عرض بيانات الصورة املسجلة بواسطة أجهزة 

.أخر

"InfoLITHIUM" حول جمموعة البطارية
كامريتك الفيديو تعمل بواسطة جمموعة البطارية 

"InfoLITHIUM" (السلسلة H) فقط.

جمموعة البطارية "InfoLITHIUM" السلسلة H حتمل 
. العالمة 

ما هي جمموعة البطارية "InfoLITHIUM"؟
جمموعة البطارية "InfoLITHIUM" عبارة عن بطارية 
أيون ليثيوم تتضمن وظائف لتبادل املعلومات املتعلقة 

بظروف التشغيل بني كامريتك الفيديو والشاحن/
حمول التيار مرتدد إختياري.

تقوم جمموعة البطارية "InfoLITHIUM" بحساب 
استهالك الطاقة تبعاً لظروف تشغيل كامريتك الفيديو، 

وعرض املدة املتبقية للبطارية بالدقائق. 
يف حالة استعامل شاحن/حمول التيار املرتدد، تظهر املدة 

املتبقية من البطارية ومدة الشحن.
لشحن جمموعة البطارية

تأكد من شحن البطارية قبل البدء يف استعامل كامريتك   •
الفيديو. 

نويص بشحن البطارية يف درجة حرارة ترتاوح بني 10 إىل   •
30 درجة مئوية إىل أن ينطفيء مصباح CHG/ (الشحن). 

إذا قمت بشحن البطارية يف درجة حرارة خارجة عن هذا 
النطاق، قد ال تتمكن من شحنها بالقدر الكايف.

الستعامل جمموعة البطاربة بكفاءة
تنخفض كفاءة البطارية عندما تكون درجة احلرارة املحيطة   •

10 درجات مئوية أو أقل، كام تصبح املدة التي يمكن أن 

تستعمل فيها جمموعة البطارية أقرص. يف هذه احلالة، قم 
بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لتتمكن من استعامل البطارية 

لفرتة أطول. 
− ضع جمموعة البطارية يف اجليب لتدفئتها، وأدخلها يف 

كامريتك الفيديو قبل بدء التصوير مبارشة. 
− استعمل جمموعة بطارية ذات سعة كبرية: 

NP-FH70/FH100 (إختيارية).

االستعامل املتكرر لشاشة LCD أو العرض املتكرر أو   •
التقديم الرسيع أو إعادة لف الرشيط تؤدي إىل نفاد شحنة 

البطارية برسعة.
ننصح باستعامل جمموعة بطارية ذات سعة كبرية: 

NP-FH70/FH100 (إختيارية).

تأكد من ضبط املفتاح POWER إىل OFF (CHG) يف حالة   •
عدم استعامل كامريتك الفيديو للتسجيل أو العرض. يتم 

استهالك طاقة البطارية أيضاً عندما تكون كامريتك الفيديو 
يف وضع االنتظار للتسجيل أو التوقف املؤقت للعرض.
احتفظ معك ببطاريات تكفي بمقدار مرتني أو 3 مرات   •

قدر مدة التسجيل املتوقعة، وقم بتسجيل جتريبي قبل البدء 
بالتسجيل احلقيقي. 

ال تعرض جمموعة البطارية للامء. جمموعة البطارية غري   •
مقاومة للامء.

حول مؤرش املدة املتبقية من البطارية
إذا انقطعت الطاقة بالرغم من أن مؤرش املدة املتبقية   •

من البطارية يشري إىل وجود طاقة كافية للتشغيل، قم 
بشحن البطارية مرة أخر بصورة كاملة. يتم عرض 

املدة املتبقية بصورة صحيحة. لكن يرجى اإلنتباه إىل أن 
القراءة الصحيحة للمدة املتبقية من البطارية سوف لن 

يتم استعادهتا عند االستعامل يف درجات حرارة عالية ملدة 
طويلة، أو إذا ظلت يف حالة شحن تام أو عند استعامل 
البطارية بشكل متكرر.استعمل مؤرش املدة املتبقية من 

البطارية كدليل تقريبي فقط.
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تومض العالمة  التي تشري إىل انخفاض شحنة البطارية   •
حتى لو كانت املدة املتبقية من البطارية حوايل 5 إىل 10 

دقائق، تبعاً لظروف التشغيل أو درجة احلرارة.
حول ختزين جمموعة البطارية

إذا مل تقم باستعامل البطارية لفرتة طويلة، اشحنها بالكامل   •
واستعملها عىل كامريتك الفيديو إىل أن تنفد شحنتها وذلك 
مرة كل سنة للحفاظ عىل األداء املناسب للبطارية. لتخزين 

البطارية، قم بإخراجها من كامريتك الفيديو وضعها يف 
مكان جاف بارد.

لتفريغ شحنة البطارية بصورة كاملة عىل كامريتك الفيديو،   •
املس   (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات عامة] 

 [توقف تلقائي]  [ ابدا] ودع كامريتك الفيديو 
بوضع االستعداد للتسجيل إىل أن تنقطع الطاقة (ص 69).

حول عمر البطارية
تنخفض سعة البطارية بمرور الزمن وخالل االستعامل   •

املتكرر. اذا تناقصت مدة االستعامل بني عمليات الشحن 
بصورة ملحوظة، فمن املحتمل انه حان الوقت الستبداهلا 

بأخر جديدة. 
يتأثر العمر اإلفرتايض للبطارية تبعاً لكيفية ختزينها وظروف   •

التشغيل والظروف البيئية املحيطة.

x.v.Color حول املصطلح
املصطلح x.v.Color هو مصطلح مألوف كثرياً اقرتحته   •
رشكة سوين Sony ملعيار xvYCC، كام انه عالمة جتارية 

.Sony لرشكة سوين
املعيار xvYCC هو معيار عاملي ملجال ألوان الفيديو. يمكن   •

هلذا املعيار أن حيدد جمال ألوان الفيديو بشكل أوسع من 
. معيار البث املستعمل حالياً

حول التعامل مع كامريتك الفيديو
حول االستعامل والعناية

ال تستعمل وال تقم بتخزين كامريا الفيديو والكامليات يف   •
األماكن التالية:

− أي مكان شديد احلرارة أو الربودة أو الرطوبة. ال تعمد 

مطلقاً إىل تعريضها لدرجات حرارة تزيد عىل 60 درجة 
مئوية، حتت أشعة الشمس املبارشة أو بالقرب من أجهزة 

. قد  التدفئة أو داخل سيارة مصفوفة يف الشمس مثالً
ه. يتعرضوا للخلل أو التشوّ

− قرب املجاالت املغناطيسية القوية أو اإلهتزازات 

امليكانيكية. يمكن أن تتعرض كامريا الفيديو للخلل.

− قرب املوجات الالسلكية القوية أو اإلشعاعات. قد ال 

تتمكن كامريا الفيديو من التسجيل بطريقة صحيحة.
− قرب أجهزة استقبال بث AM أو جهاز فيديو. قد حتدث 

ضوضاء.
− عىل شاطئ رميل أو أي مكان فية غبار. إذا دخلت الرمال 

أو الغبار إىل داخل كامريتك الفيديو، قد تتعرض إىل 
خلل. ويف بعض األحيان قد ال يمكن اصالح اخللل.
− قرب النوافذ أو خارج املبنى حيث قد تتعرض شاشة 

LCD أو العدسة ألشعة الشمس املبارشة. هذا يؤدي إىل 

.LCD حدوث أرضار داخل شاشة
قم بتشغيل كامريتك الفيديو بتيار مبارش 6.8 فولت/7.2   •

فولت (جمموعة البطارية) أو تيار مبارش 8.4 فولت (حمول 
التيار املرتدد).

للتشغيل بواسطة التيار املبارش أو التيار املرتدد، استعمل   •
الكامليات املوىص هبا يف تعليامت التشغيل هذه.

ال تدع كامريتك الفيديو تبتل، عىل سبيل املثال تعرضها   •
للمطر أو ماء البحر. إذا تعرضت كامريتك الفيديو للبلل، 

. قد حيدث فيها خلل. وقد ال يمكن اصالح اخللل أحياناً
إذا دخل أي يشء صلب أو سائل إىل داخل اهليكل، افصل   •

كامريتك الفيديو وخذها لفحصها من قبل وكيل سوين 
Sony قبل العودة لتشغيلها من جديد.

جتنب املعاملة اخلشنة للكامريا أو تفكيكها أو إجراء   •
تعديالت عليها أو تعريضها للصدمات امليكانيكية كالطرق 
عليها أو إسقاطها أو الدعس عليها. احرص بشكل خاص 

عىل العدسة.
 OFF (CHG) مضبوطاً عىل الوضع POWER احتفظ باملفتاح  •

عندما ال تستعمل كامريتك الفيديو.
ال تقم بتغطية كامريتك الفيديو بمنشفة مثالً وتشغيلها.   •

القيام بذلك قد يؤدي إىل ارتفاع احلرارة بداخلها.
عند فصل سلك التوصيل الرئييس، اسحبه من القابس وال   •

تسحب السلك نفسه.
ال تتلف سلك التيار الرئييس كأن تضع أي يشء ثقيل فوقه.   •

حافظ عىل نظافة أطراف التوصيل املعدنية.  •
حافظ عىل وحدة التحكم عن بعد والبطارية نوع الزر   •

بعيدين عن متناول األطفال. إذا تم ابتالع البطارية باخلطأ، 
. استرش الطبيب فوراً

أذا ترسب سائل البطارية اإللكرتوليتي:  •
− اتصل بمركز خدمات سوين Sony املحيل املرخص 

القريب منك. 
− اغسل أي سائل قد المس برشتك.

− إذا تعرضت عينيك للسائل، اغسلها بكثري من املاء 

واسترش الطبيب.
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عند عدم استعامل كامريتك الفيديو لفرتة طويلة  
قم من حني آلخر بتشغيلها واتركها يف وضع التشغيل كأن   •

. تقوم بعرض أو تسجيل الصور ملدة ثالث دقائق تقريباً
دع شحنة البطارية تنفد بصورة كاملة قبل التخزين.  •

تكثف الرطوبة
عند جلب كامريتك الفيديو من مكان بارد إىل مكان 

دايفء مبارشة، قد تتكثف الرطوبة بداخلها. قد يؤدي 
ذلك إىل خلل يف كامريتك الفيديو.

إذا حدث تكثف الرطوبة  
أوقف تشغيل كامريتك الفيديو ثم اتركها ملدة ساعة 

. واحدة تقريباً
مالحظة حول تكثف الرطوبة  

قـد تتكثـف الرطوبـة عنـد جلـب كامريتـك الفيديو من 
مكان بارد إىل مكان دايفء (أو بالعكس) أو عند اسـتعامل 

كامريتك الفيديو يف مكان رطب كام يف أدناه:
عند جلب كامريتك الفيديو من منحدر التزلج عىل اجلليد   •

إىل مكان تم تدفئته باستعامل جهاز تدفئة.
عند جلب كامريتك الفيديو من سيارة أو غرفة مكيّفة اهلواء   •

إىل مكان حار يف اخلارج.
عند استعامل كامريتك  الفيديو بعد عاصفة ثلجية مفاجئة   •

أو بعد سقوط املطر.
عند استعامل كامريتك الفيديو يف مكان حار أو رطب.  •

كيفية منع تكثف الرطوبة  
عندما جتلب كامريتك الفيديو من مكان بارد إىل مكان 

 . دايفء، ضعها يف كيس بالستيكي وسد الكيس جيداً
قم بإزالة الكيس عندما تصل درجة احلرارة داخل 

الكيس إىل نفس مستو درجة احلرارة املحيطة (بعد 
حوايل ساعة واحدة).

LCD شاشة
. ال تعرض شاشة LCD لضغط زائد كونه قد يسبب خلالً  •
إذا تم استعامل كامريتك الفيديو يف مكان بارد، قد تظهر   •

. صور متخلفة عىل شاشة LCD. هذا ال يعد خلالً
أثناء استعامل كامريتك الفيديو، قد تسخن الواجهة اخللفية   •

. لشاشة LCD. هذا ال يعد خلالً

LCD لتنظيف شاشة  
إذا اتسخت شاشة LCD بفعل بصامت األصابع أو 
الغبار، نويص باستعامل خرقة ناعمة لتنظيفها. عند 

استعامل طقم تنظيف شاشة LCD (إختياري)، ال تضع 
سائل التنظيف عىل شاشة LCD مبارشة. استعمل ورقة 

تنظيف مرطبة بالسائل.
حول ضبط اللوحة اللمسية (تعيري)  

قد ال تعمل أزرار اللوحة اللمسية بصورة صحيحة. 
لو حدث ذلك، اتبع اإلجراء أدناه. نويص بتوصيل 

كامريتك الفيديو إىل مقبس جداري مستخدماً حمول 
التيار املرتدد املرفق أثناء التشغيل.

قم بتشغيل كامريتك الفيديو.  
املس   (HOME)  (هتيئات)  [هتيئات   

عامة]  [تعيري].

املس "×" املعروض عىل الشاشة بحافة رشحية الذاكرة   
"Memory Stick PRO Duo" أو ما شابه ثالث مرات.

إملس [إلغاء] لإللغاء.
إذا مل تضغط عىل البقعة الصحيحة، حاول إجراء 

.املعايرة مرة أخر
مالحظات   

ال تستعمل أداة مدببة للمعايرة. القيام بذلك قد يؤدي إىل   •
.LCD تلف شاشة

قد ال تتمكن من معايرة شاشة LCD اذا تم تدويرها أو اذا   •
كانت مغلقة والشاشة متجهة للخارج.
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حول العناية باهليكل
إذا اتسخ اهليكل، قم بتنظيف جسم كامريتك الفيديو   •

مستخدماً خرقة ناعمة مرطبة بقليل من املاء، ثم امسح 
اهليكل بخرقة ناعمة جافة.

جتنب اآليت لئال تتلف طبقة السطح اخلارجي:  •
− استعامل املذيبات الكيمياوية مثل الثنر (مرقق الطالء) 

أو البنزين أو الكحول أو قامش معالج كياموياً أو املواد 
املتطايرة أو مبيدات احلرشات  املواد الكياموية.

− تناول الكامريا عندما تالمس يداك املواد الوارد ذكرها 

أعاله.
− إبقاء اهليكل مالمساً للمواد املطاطية أو الفينيل لفرتة 

زمنية طويلة.
حول العناية بالعدسة وختزينها

إمسح سطح العدسة لتنظيفه بخرقة ناعمة يف احلاالت   •
التالية:

− عندما توجد بصامت األصابع عىل سطح العدسة.

− يف األماكن احلارة أو الرطبة

− عندما تتعرض العدسة هلواء مشبع باألمالح كام هو 

احلال عىل شاطئ البحر.
قم بالتخزين يف مكان جيد التهوية وقليل التعرّض   •

لألوساخ أو الغبار.
ن العفن، قم بتنظيف العدسة كام مبني إعاله بشكل  ملنع تكوّ  •

دوري. نويص بشغيل كامريتك الفيديو مرة كل شهر 
إلبقائها يف أفضل حالة لفرتة طويلة.

حول شحن البطارية القابلة للشحن املركبة مسبقاً
كامريتك الفيديو تتضمن عىل بطارية قابلة للشحن 

مركبة مسبقاً للمحافظة عىل هتيئات التاريخ والوقت 
والتهيئات األخر عند ضبط املفتاح POWER عىل 

الوضع OFF (CHG). يتم شحن البطارية القابلة 
للشحن املركبة مسبقاً دائامً أثناء توصيل كامريتك 

الفيديو باملقبس اجلداري عرب حمول التيار املرتدد أو 
أثناء تركيب جمموعة البطارية. ستفرغ شحنة البطارية 
القابلة للشحن املركبة مسبقاً بصورة كاملة يف غضون 

 . 3 أشهر تقريباً إذا مل تستعمل كامريتك الفيديو مطلقاً
استعمل كامريتك الفيديو بعد شحن البطارية القابلة 

. للشحن املركبة مسبقاً
عىل أية حال، حتى لو مل يتم شحن البطارية القابلة 

للشحن املركبة مسبقاً، فال تتأثر عمليات التشغيل طاملا 
ال تقوم بتسجيل التاريخ.

اإلجراءات  
قم بتوصيل كامريتك الفيديو إىل مقبس جداري 

مستخدماً حمول التيار املرتدد املرفق واتركها ملدة أكثر 
من 24 ساعة بحيث يكون املفتاح POWER مضبوطاً 

.OFF (CHG) إىل
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حول العالمات التجارية
العالمة "Handycam" و   •

 Sony هي عالمات جتارية مسجلة لرشكة سوين
.Corporation

العالمة "AVCHD" والشعار "AVCHD" هي عالمات   •
 Matsushita Electric Industrial Co., جتارية مسجلة لرشكة

.Sony Corporation ورشكة سوين Ltd.

 "Memory Stickو " الشعار "Memory Stick" و"  •
 "Memory Stick PROو " "Duo و"

 "Memory Stickو " "Duo و "

 " "PRO-HG Duo و"

 "MagicGate"و "Memory Stick Micro"و
 "MagicGate Memory Stick"و " و"

و"MagicGate Memory Stick Duo" هي عالمات جتارية 
.Sony Corporation لرشكة سوين

العالمة "InfoLITHIUM" هي عالمة جتارية لرشكة سوين   •
.Sony Corporation

 Sony هي عالمة جتارية لرشكة سوين "x.v.Colour" العالمة  •
.Corporation

العالمة Dolby والرمز double-D المزدوج مها عالمات   •
.Dolby Laboratories جتارية ملصانع دولبي

الشعار Dolby Digital 5.1 Creator هو عالمة جتارية ملصانع   •
.Dolby Laboratories دولبي

 High-Definition و HDMI والشعار HDMI العالمة  •
Multimedia Interface هي عالمات جتارية أو عالمات 

.HDMI Licensing LLC جتارية مسجلة لرشكة
 Windows Mediaو Windowsو Microsoft كل من  •

هي عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرشكة 
Microsoft Corporation يف الواليات املتحدة و/ أو البلدان 

.األخر
Macintosh و Mac OS عالمتان جتاريتان مسجلتان لرشكة   •

 .يف الواليات املتحدة ودول أخر Apple Inc.

Intel و Intel Core و Pentium عالمات جتارية أو عالمات   •
جتارية مسجلة لرشكة Intel Corporation أو الرشكات 

.التابعة هلا يف الواليات املتحدة ودول أخر
العالمة Adobe و Adobe logo و Adobe Acrobat هي أما   •
 Adobe عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرشكة

Systems Incorporated يف الواليات املتحدة األمريكية 

.و/أو بلدان أخر
مجيع أسامء املنتجات املذكورة هنا قد تكون عالمات جتارية 
أو عالمات جتارية مسجلة للرشكات املالكة هلا. عالوة عىل 
ذلك، مل يرد ذكر العالمة ™ أو "®" يف أي حالة ضمن هذا 

الكتيب اليدوي.

مالحظة حول الرتخيص
للمستخدم بأي أسلوب يتامشى مع مقاييس MPEG-2 اخلاصة يُمنع منعاً باتاً أي استعامل هلذا املنتج، غري االستعامل الشخيص 

بمعلومات تشفري الفيديو للوسائط املرزومة، بدون ترخيص 
خاضع لرباءات االخرتاع القابلة للتطبيق ضمن نطاق برنامج 

MPEG-2 PATENT PROTFOLIO، والذي يكون ترخيصه 

 250 STEELE الواقعة يف MPEG LA, L.L.C., متاحاً من
.STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206

 AVC هذا املنتج مرخص وفقاً لرتخيص براءة االخرتاع
PATENT PROTFOLIO لالستعامل الشخيص وغري التجاري 

من قبل املستخدم من أجل
 ("AVC VIDEO") AVC تشفري الفيديو متاشياً مع معيار (i)

و/أو
(ii) تشفري الفيديو بصيغة AVC املشفر بواسطة مستهلك يف 

النشاط االستعامل الشخيص
وغري التجاري و/أو تم املجهز من قبل جمهز فيديو مرخص 

بتجهيز الفيديو بصيغة AVC. ال نضمن تقديم ترخيص 
يوحي بأي نوع آخر من االستعامالت.

 MPEG LA, مزيد من املعلومات قد حتصل عليها من رشكة
.L.L.C

<HTTP://MPEGLA.COM> راجع

 "libjpeg" و "zlib" و "Expat" و "C Library" كل من الربامج
جمهزة يف كامريتك الفيديو. قمنا بتجهيز هذه الربامج بناءاً 

عىل اتفاقيات الرتخيص مع مالكي حقوق النرش اخلاصة هبا. 
بناءاً عىل طلب مالكي حقوق النرش اخلاصة هبذه الربامج 

التطبيقية، نحن ملزمني باطالعك بالنقاط التالية. يرجى قراءة 
هذا القسم.

يرجى قراءة "license1.pdf" يف املجلد "License" يف أسطوانة 
CD-ROM. ستجد الرتاخيص (باللغة االنجليزية) اخلاصة 

."libjpeg" و "zlib" و "Expat" و "C Library" بالربامج
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GNU GPL/LGPL حول الربنامج التطبيقي
  GNU General Public License الربنامج املؤهل للربنامج

 GNU Lesser أو ("GPL" املشار إليه فيام ييل باملصطلح)
General Public License (املشار إليه فيام ييل باملصطلح 

"LGPL") موجود يف كامريا الفيديو.

هذه الصيغ لك احلق يف الوصول اليها وحتديثها واعادة توزيع 
.GPL/LGPL مدونة مصدرها ضمن رشوط

مدونة املصدر موجودة عىل املوقع عىل شبكة االنرتنت. 
استعمل املوقع التايل لتحميله. عند حتميل رمز املصدر، اخرت 

HDR-SR7 كموديل لكامريتك الفيديو.

http://www.sony.net/Products/Linux/

ننبهك إىل عدم االتصال بنا بخصوص حمتويات مدونة 
املصدر.

يرجى قراءة "license2.pdf" يف املجلد "License" يف أسطوانة 
CD-ROM. ستجد الرتاخيص (باللغة االنجليزية) اخلاصة 

."LGPL" و "GPL" بالربامج
 .Adobe Reader حتتاج إىل برنامج ،PDF للمشاهدة بصيغة

إذا مل يكن هذا الربنامج حممالً يف جهازك الكمبيوتر، يمكنك 
حتميله من موقع رشكة Adobe Systems عىل شبكة االنرتنت:

http://www.adobe.com/
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مرجع رسيع
تعريف األجزاء ومفاتيح التحكم
األرقام بني األقواس ( ) تشري إىل صفحات املرجع.

ذراع الزوم اآليل (30، 37)  
(29) PHOTO الزر  

(20) POWER املفتاح  
(29) START/STOP الزر  

جمموعة البطارية (16)  
ميكرفون داخيل (30)  

ستكون األولوية لقاعدة السطح البيني الفعالة 
Active Interface Shoe املتوافقة مع ميكرفون 

(اختياري) عند توصيلها.
مصابيح وضع  (صورة متحركة)/  

 (صورة ثابتة) (20)
مصباح CHG/ (الشحن) (16)  

زر  (الفالش) (31)  
حزام املقبض (22)  

مقبس احلامل الثالثي األرجل  
قم برتكيب حامل ثالثي األرجل (إختياري: جيب 
أن يكون طول الربغي أقل من 5.5 مم) يف مقبس 

احلامل مستخدماً برغي احلامل.
ذراع BATT (حترير البطارية) (17)  
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 Active Interface قاعدة السطح البيني الفعالة  
 Shoe

 Active Interface قاعدة السطح البيني الفعالة
Shoe تقوم بتزويد الكامليات اإلختيارية مثل 

مصباح الفيديو أو الفالش أو امليكرفون بالتيار. 
يمكن تشغيل الكاملية أو إيقافها عند تشغيل املفتاح 

POWER عىل كامريتك الفيديو. راجع عمليات 

التشغيل املرفقة مع الكاملية للتفاصيل.
 Active Interface قاعدة السطح البيني الفعالة

Shoe حتتوي عىل جهاز أمان لتأمني تثبيت الكاملية 

بإحكام. لتوصيل الكاملية، اضغط لألسفل 
وادفعها للنهاية، ومن ثم قم بشد اللولب. لنزع 
الكاملية، قم برتخية اللولب، ثم اضغط لألسفل 

واسحب الكاملية للخارج.
عندما تقوم بتسجيل صور متحركة باستعامل فالش   •

خارجي (اختياري)، موصول بقاعدة الكاملية، اقطع 
الطاقة عن الفالش اخلارجي لتفادي تسجيل ضوضاء 

الشحن.
ال يمكنك استعامل فالش خارجي (اختياري)   •

والفالش الداخيل يف نفس الوقت.
عند توصيل ميكرفون خارجي (اختياري)، ستكون له   •

األولوية عىل امليكرفون الداخيل (ص 30).
خطافات حلزام الكتف  

قم بتثبيت حزام الكتف (اختياري).
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(21 ،17) DISP/BATT INFO الزر  
(32) BACK LIGHT الزر  

RESET الزر  
يقوم بإعادة متهيد مجيع التهيئات، بام يف ذلك 

هتيئات التاريخ والوقت.
(21) LCD اللوحة اللمسية/شاشة  

(57 ،13) (HOME)  الزر  
أزرار الزوم (30، 37)  

(29) START/STOP الزر  
(22) Memory Stick Duo فتحة رشحية الذاكرة  

مصباح الوصول (22)  
الزر  (فهرس تدوير الفيلم) (35)  

الزر  (مشاهدة الصور) (34)  
(41) HDMI OUT (mini) املقبس  

(41) A/V OUT املقبس  
(16) DC IN املقبس  

(24) EASY الزر  
سامعة  

تعرض الصوت اخلارج من السامعة. حول كيفية 
ضبط مستو الصوت، راجع صفحة 36.

(32) NIGHTSHOT املفتاح  
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فالش (31)  
(4) (Carl Zeiss Lens العدسة) عدسة  

مصباح التسجيل بالكامريا (69)  
يضئ باللون األمحر أثناء التسجيل. يومض عندما 
 "Memory تصبح السعة املتبقية من رشحية الذاكرة

"Stick PRO Duo أو شحنة جمموعة البطارية 

قليلة.
مستشعر التحكم عن بعد/منفذ األشعة حتت   

احلمراء
قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد (ص 102) 

نحو مستشعر التحكم عن بعد لتشغيل كامريتك 
الفيديو.

Handycam Station قاعدة شحن كامريا الفيديو

(45) DISC BURN الزر  
موصل سطح الربط  

(52) (USB)  مقبس  
املوديل HDR-CX6EK: ال يمكنك ادخال 

اشارات إىل كامريتك الفيديو من خالل هذا 
املقبس.

(41) COMPONENT OUT املقبس  
(41) A/V OUT مقبس خرج الصوت/الصورة  

(16) DC IN مقبس دخل التيار املبارش  
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وحدة التحكم عن بعد

(65) DATA CODE الزر  
يعرض التاريخ والوقت أو بيانات هتيئة الكامريا للصور 

املسجلة عندما تضغط هذا الزر أثناء العرض.
(29) PHOTO الزر  

الصورة املعروضة عىل الشاشة يتم تسجيلها كصورة ثابتة 
عند ضغط هذا الزر.

(36) SCAN/SLOW الزر  
األزرار   (السابق/التايل) (36)  

(36) PLAY الزر  
(36) STOP الزر  

(21) DISPLAY الزر  
جهاز االرسال  

(29) START/STOP الزر  
أزرار الزوم اآليل (30، 37)  

(36) PAUSE الزر  
(34) VISUAL INDEX الزر  

يعرض شاشة الفهرس املرئي VISUAL INDEX أثناء 
العرض.

ENTER /// األزرار  
عندما تضغط أي زر عىل شاشة الفهرس املرئي 

 [  INDEX]/[  INDEX]/[VISUAL INDEX]

 .LCD قائمة العرض، يظهر االطار الربتقايل عىل شاشة
اخرت الزر أو البند املرغوب بواسطة ///، ثم 

اضغط ENTER لإلدخال.

مالحظات  
قم بإخراج اللوح العازل قبل استخدام وحدة التحكم عن   •

بعد.
اللوح العازل

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو مستشعر التحكم   •
عن بعد لتشغيل كامريتك الفيديو (ص 101).

عندما اليتم ارسال أي أمر من وحدة التحكم عن بعد   •
خالل فرتة معينة، خيتفي االطار الربتقايل. عندما تضغط 

أي من األزرار /// أو ENTER مرة أخر، يظهر 
االطار يف املوضع الذي تم عرضه فيه آخر مرة.

ال يمكنك اختيار بعض األزرار عىل شاشة LCD باستخدام   •
.///

لتغيري بطارية وحدة التحكم عن بعد
أثناء الضغط عىل اللسان، قم بإدخال ظفرك يف الفتحة   

إلخراج علبة البطارية.
ضع بطارية جديدة عىل أن يكون اجلانب + متجهاً   

لألعىل.
قم بإعادة علبة البطارية يف وحدة التحكم عن بعد إىل   

أن تصدر عنها طقة.

اللسان

حتذير
قد تنفجر البطارية يف حالة إساءة التعامل معها. 

ال تقم بإعادة شحن البطارية وال تقم بتفككيها أو 
رميها يف النار.

عندما تضغف بطارية الليثيوم، قد تقرص مسافة التشغيل   •
بواسطة وحدة التحكم عن بعد، أو قد ال تعمل وحدة 

التحكم عن بعد بصورة صحيحة. يف هذه احلالة، استبدل 
البطارية ببطارية ليثيوم أخر من النوع CR2025 من انتاج 

.Sony سوين
استخدام بطارية من نوع آخر قد يتسبب يف خماطر التعرض 

إىل حريق أو انفجار.
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املؤرشات املعروضة أثناء التسجيل/العرض

جودة التسجيل (HD/SD) (59) ووضع التسجيل   
(59) (XP/HQ/SP/LP)

(13) HOME الزر  
(17) ( املتبقي من البطارية (تقريباً  

بيانات التسجيل ([انتظار] أو [تسجيل])  
عداد (ساعة/دقيقة/ثانية)  

(14) OPTION الزر  
(31) Dual Rec تسجيل ثنائي  

زر مشاهدة الصور (34)  
هتيئة فهرس الوجه (37)  

تسجيل صوت اإلحاطة القناة 5.1 (30)  
(63) ([FINE]/[STD]) اجلودة  

حجم الصورة (63)  
يظهر أثناء حفظ صورة ثابتة.  

جملد التسجيل  
زر الرجوع  

وضع العرض  
رقم الصورة املتحركة التي جيري عرضها اآلن/   

امجايل عدد الصور املتحركة املسجلة
زر السابق/التايل (36)  

أزرار تشغيل الفيديو (36)  
عرض جودة الصورة  

رقم الصورة الثابتة التي جيري تسجيلها   
اآلن/امجايل عدد الصور الثابتة املسجلة

زر رشائح الساليد (38)  
بيانات اسم امللف  

(34) VISUAL INDEX زر الفهرس املرئي  
توجيهات  

عندما يزداد عدد الصور الثابتة املسجلة يف رشحية الذاكرة   •
"Memory Stick PRO Duo"، يتم انشاء ملفات جديدة 

تلقائياً لتخزينها.

تسجيل الصور املتحركة  

مشاهدة الصور املتحركة

تسجيل الصور الثابتة

مشاهدة الصور الثابتة
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املؤرشات عند إجراء تغيريات
تظهر املؤرشات التالية أثناء التسجيل/العرض لتشري 

إىل هتيئات كامريتك الفيديو.
الركن العلوي األيرساملركزالركن العلوي األيمن

اجلزءاألسفل

الركن العلوي األيرس
املعنىاملؤرش

تسجيل/عرض احاطة القناة 
(30) 5.1

تسجيل باملؤقت الذايت (76)
ضوء الفالش (31)      

خفض امحرار (62)
مستوMIC  منخفض (76)

اخرت عريض (60)
املركز
املعنىاملؤرش

عرض رشائح الساليد بشكل 
مستمر (38)

(32) NightShot

(75) Super NightShot

(75) Color Slow Shutter

(52) PictBridge توصيل
  (84) حتذير

الركن العلوي األيمن
املعنىاملؤرش

مضائل (75)  
إيقاف اإلضاءة اخللفية لشاشة 

(21) LCD

اجلزءاألسفل
املعنىاملؤرش

مؤثر الصورة (76)
مؤثر رقمي (75)

    (72) تركيز بؤري يدوي
      

     
  

اختيار مشهد (73)

(32) اضاءة خلفية
  (74) توازن البياض

(61) SteadyShot ايقاف وظيفة
عداد بقعي (73)/تعريض 

ضوئي (73)
تكبري (72)

نموذج خمطط (61)
(61) X.V.COLOR

هتيئة فهرس الوجه (37)

رمز البيانات أثناء التسجيل
يتم تسجيل تاريخ وتوقيت التسجيل تلقائيًا عىل رشحية 
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo". ومها ال يظهران 

أثناء التسجيل. ولكن يمكنك التحقق منهام عىل أهنام 
[رمز البيانات] أثناء العرض (ص 65).
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صوت اإلحاطة القناة 5.1  
هو عبارة عن نظام يعرض الصوت بواسطة 6 سامعات، 3 
سامعات يف األمام (يمنى ويرس ووسطى) وسامعتان يف 

اخللف (يمنى ويرس) مع جمهار ترددات خفيضة فرعي إضايف 
موصول كقناة 0.1 للرتددات بنطاق 120 هرتز أو أدنى.

AVCHD صيغة  
هي صيغة عالية الوضوح لكامريا الفيديو الرقمية وتستعمل 

لتسجيل اشارة HD (وضوح عايل) باستخدام الصيغة 
.MPEG-4 AVC/H.264

JPEG صيغة  
 Joint Photographic Experts هو اختصار للعبارة JPEG

Group (فريق اخلرباء املعني بالتصوير الفوتوغرايف املشرتك)، 

وهي مقياس لضغط بيانات الصورة الثابتة (تقليل حجم 
البيانات). تقوم  كامريتك الفيديو بتسجيل صور ثابتة بصيغة 

.JPEG

MPEG صيغة  
 Moving Picture Experts Group هو اختصار للعبارة MPEG

(فريق اخلرباء املعني بالصور املتحركة)، وهي جمموعة مقاييس 
لتشفري (ضغط الصورة) اخلاصة بالفيديو (صورة متحركة) 

والصوت. توجد صيغتان مها الصيغة MPEG1 والصيغة 
MPEG2. كامريتك الفيديو تقوم بتسجيل صور متحركة 

.MPEG2 (وضوح قيايس) بصيغة SD بجودة الصورة
MPEG-4 AVC/H.264 صيغة  

هي أحدث صيغة لتشفري الصورة تم اختبارها بالتعاون بني 
 ISO-IEC منظمتني من منظامت التقييس العاملي، مها منظمة

و ITU-T، يف عام 2003. مقارنة مع صيغة MPEG2 القياسية، 
فإن الصيغة MPEG-4 AVC/H.264 تيمتع بأكثر من ضعف 

 MPEG-4 الكفاءة. تقوم كامريتك الفيديو باستعامل الصيغة
AVC/H.264 لتشفري صور متحركة عالية الدقة.

VBR ّل البِت املتغري معدّ  
ل  احلروف VBR هي اختصار للعبارة Variable Bit Rate (معدّ
ل البِت  ) وهي صيغة تسجيل للتحكم تلقائيًا يف معدّ بِت متغريّ

ا للمشهد  (حجم البيانات املسجلة يف فرتة زمنية معينة) تبعً
اجلاري تسجيله. لصور الفيديو الرسيعة احلركة، يتم استخدام 
 "Memory Stick PRO Duo" قدر كبري من حيّز رشحية الذاكرة

إلنتاج صورة واضحة، لذا فإن زمن التسجيل عىل رشحية 
الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" يصبح أقرص. 

مرسد

الصورة املصغرة  
صور مصغرة احلجم تتيح لك امكانية مشاهدة العديد من 

/[VISUAL INDEX] الصور يف نفس الوقت. كل من
]، الخ هي نظام عرض بالصور   INDEX]/[  INDEX]

املصغرة.
Dolby Digital نظام دولبي الرقمي  

هو عبارة عن نظام تشفري (ضغط) الصوت تم تطويره من قبل 
.Dolby Laboratories Inc. رشكة

Dolby Digital 5.1 Creator صيغة  
هي عبارة عن تقنية لضغط الصوت تم تطويرها من قبل 

رشكة .Dolby Laboratories Inc حيث تقوم بضغط الصوت 
بكفاءة عالية مع احلفاظ عىل صوت عايل اجلودة. يتم ضغط 

االصوات بصوت عايل اجلودة بفاعلية، ويتيح امكانية اصدار 
صوت اإلحاطة القناة 5.1.
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95 ... بطارية قابلة للشحن املركبة مسبقاً
بطارية ليثيوم نوع الزر............ 102
بوتريت............................ 74
65 ...................... بيانات كامريا

ت
تاريخ/وقت................. 65، 104
102 ،78 ................ حتكم عن بعد
تركيز بؤري................... 72، 80
83 ،72 ................... تركيز بقعي
تزويم.............................. 30

تسجيل....................... 24، 28
30 ... تسجيل بصوت اإلحاطة القناة 5.1
تسجيل بطئ سلم.................. 33
تشغيل سهل....................... 24
83 ،73 ............... تعريض ضوئي
تعيري............................... 94
48 ............................. تقسيم
83 ،72 ......................... تكبري
تكثف الرطوبة..................... 94
41 ............. تلفزيون عايل الوضوح
تلفزيون عريض.................... 42
هتيئات............................. 57
هتيئات............................. 57
67 ..................... هتيئات اخلارج
هتيئات الساعة/اللغة............... 68
66 ........... هتيئات الصوت/الشاشة
63 .............. هتيئات الصورة الثابتة
هتيئات الصورة املتحركة............ 59
68 ....................... هتيئات اللغة
69 ....................... هتيئات عامة
38 ............. هتيئات عرض الساليد
هتيئات مشاهدة الصور............. 65
هتيئة تسجيل....................... 59

توصيل
42 .................. تلفزيون 4:3
تلفزيون عايل الوضوح........ 41
تلفزيون عريض.............. 42
52 ........................ طابعة

DVD/HDD مسجل أسطوانات
51 ..............................

  51 ...... مسجل كاسيات الفيديو
69 ...................... توقف تلقائي
توقيت صيفي...................... 68

ث
ثلج................................ 74

ج
59 ..........................HD جودة
59 .......................... SD جودة
59 .................... جودة التسجيل

جودة الصورة
63 ................... صورة ثابتة
59 ............... صورة متحركة
جودة صورة HD (وضوح عايل)..... 8
8 ... جودة صورة SD (وضوح قيايس)
63 ........................ جودة عالية

ح
حاجب بطئ آيل............... 61، 83
حامل ثالثي األرجل............... 98
63 ..................... حجم الصورة

حذف
حذف حسب التاريح......... 47
46 ..."Memory Stick PRO Duo"

حرر.......................... 46، 48
22 ...................... حزام املقبض

خ
خارج مبني........................ 74
68 ...................... خرج الشاشة
62 ....................... خرض امحرار

د
74 ........................ داحل مبني
دعم كامريا القيديو باليد............ 28
دليل توصيل التلفزيون............. 40

ر
64 ......................... رقم امللف
رمز البيانات................. 65، 104

ز
30 ...................... زاوية عريضة
103 ........ زر عرض شاشة الفهرس

فهرس
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زوم رقمي......................... 60
37 ....................... زوم العرض

س
ساحل............................. 74
66 ....................... LCD سطوع
سعة متبقية......................... 61
16 ............ سلك التوصيل الرئييس
76 .............................. سيبيا

ش
21 ........................ LCD شاشة
شحن كامل........................ 18
شحن جمموعة البطارية............. 16
38 .................... رشائح الساليد
رشوق وغروب.................... 73
شفق............................... 73
شمعة.............................. 73

ص
صباغة............................. 54

صوت تأكيد التشغيل
...................... راجع نغمة تنبيه
73 ...................... صورة الشفق

صورة ثابتة
29 ...................... تسجيل
اجلودة........................ 63
63 ................ حجم الصورة
ملفات الصور الثابتة.......... 89

صورة متحركة
29 ...................... تسجيل
جودة التسجيل............... 59
59 ................ وضع تسجيل
105 ................... صورة مصغرة
30 ....................... صورة مقربة
صيانة.............................. 90
105 ،90 ،8 ........... AVCHD صيغة
صيغة تسجيل...................... 90

ض
65 ،62 ................ INDEX ضبط
ضبط الساعة....................... 20
68 ....................... ضبط املنطقة
66 ................. ضبط فاصل زمنى
36 ............. ضبط مستو الصوت
ضغطة واحدة................. 74، 83
ضوء بقعي......................... 74

ط
52 ............................. طباعة

ع
عداد بقعي.................... 73، 83
63 ....... عدد الصور املمكن تسجيلها
66 ................ (DISPLAY) عرض
34 ،25 ............ (Playback) عرض
عرض إيضاحي.................... 69
عرض الصورة عيل تلفزيون........ 39

ف
54 .....(MEMORY STICK إدارة) فئة
80 ،31 ........................ فالش
فهرس التاريخ..................... 37
37 ...................... فهرس الوجه
فهرس تدوير الفيلم................ 35
89 ............................ فولدرة
فيلم قديم.......................... 83

ق
قائمة العرض...................... 49
 Handycam قاعدة شحن كامرا الفيديو
16 ............................ Station

63 ............................. قياسية

ك
42 ........................ HDMI كبل
43 .....................S VIDEO كبل

15 ..........................USB كبل
A/V كبل توصيل الصوت/الصورة

51 ،41 ...............................
41 .................. كبل فيديو املكونة

ل
ملبة التسجيل....................... 69
21 ........................ LCD لوحة
67 ............ LCD BL LEVEL

67 ...................LCD ألوان
66 ................. LCD سطوع

م
83 ،76 ................. مؤثر الصورة
83 ،75 ................... مؤثر رقمي
104 ........................ مؤرشات
مؤرشات التحذير.................. 84
مؤرشات التشخيص الذايت......... 84
مؤرشات معروضة............... 103
مؤقت ذايت......................... 76

متبقي
17 ....................... باطرية
55 ..."Memory Stick PRO Duo"

17 ................. متبقي من الباطرية
متفوق............................. 68
16 ................... جمموعة الباطرية
92 ..."InfoLITHIUM" جمموعة البطارية
44 .................... حمول 21 دبوس
16 .................. حمول التيار املرتدد
18 ...................... مدة التسجيل
مدة الشحن........................ 18
76 ...................... MIC مستوي
66 ................... مستو الصوت
مستوي الفالش.................... 62
60 .............NIGHTSHOT مصباح
83 ،75 ....................... مضائل
مضائل ابيض...................... 75
75 ...................... مضائل اسود
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معلومات رشحية الذاكرة 
55 ...... ("Memory Stick PRO Duo")

16 ......................DC IN مقبس
مقبس جداري..................... 16
89 ....... ملفات تنظيم (إدارة) الصور
89 ............................... ملفة
مناظر.............................. 73

 Memory Stick مهايئ رشحية الذاكرة
91 ............................... Duo

83 ،74 ................. موازنة بياض

ن
69 ..................... نحكم عن بعد
66 .......................... نغمة تنبيه
نموزج خمطط...................... 61
67 ............................TV نوع

و
59 ................. HD وضع تسجيل
60 .................. SD وضع تسجيل
وضع املرآة......................... 32

A-Z
83 ،75 ...... COLOR SLOW SHTR

30 .........Dolby Digital 5.1 Creator

31 ..........................Dual Rec

45 ................. Easy PC Back-up

13 ............................. HELP

57 ،12 ...............HOME MENU

57 ....................... هتيئات
هتيئات اخلرج................. 67
68 ......... هتيئات الساعة/اللغة
66 ..... هتيئات الصوت/الشاشة
هتيئات الصورة الثابتة......... 63
59 ...... هتيئات الصورة املتحركة
هتيئات عامة.................. 69
65 ....... هتيئات مشاهدة الصور
60 ،59 ...........................HQ

105 ،89 ........................JPEG

67 ................. LCD BL LEVEL

60 ................................ LP

90 ،2 ............... "Memory Stick"

91 ،2 ....."Memory Stick PRO Duo"

2 .... "Memory Stick PRO-HG Duo"

105 .......................... MPEG

89 ،8 ........................ MPEG2

105 ........... MPEG-4 AVC/H.264

32 .........................NightShot

45 .............One Touch Disc Burn

70 ..................OPTION MENU

87 ...............................PAL

52 ........................Pict Bridge

100 ..........................RESET

60 ،59 ............................SP

80 ،61 ..............STEADYSHOT

83 ،75 ....... SUPER NIGHTSHOT

105 ،11 ........................ VBR

34 ................. VISUAL INDEX

93 ،61 ................. X.V.COLOR

59 ................................ XP



إذا كان لديك أي استفسارات وتعليقات تتعلق هبذا املنتج، 
الرجاء زيارة موقعنا عىل شبكة االنرتنت للمساعدة.
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