)4-531-455-11(1

كامريا رقمية
دوربین عکاسی دیجیتال

ˎ

كيفية االستخدام

ˎ

عرض الصور

ˎˎيستند العدد إىل معيار .CIPA
()CIPA: Camera & Imaging Products Association

ˎ

 :Wتبعيد
 :Tتقريب

إدخال بطاقة الذاكرة (تباع بشكل منفصل)

إدخال البطارية

ˎ

الختيار صور :

(التالية)( /السابقة)
للضبط :

تعليامت التشغيل
دفرتچه راهنام

ˎ

زر التحكم

حول حرارة الكامريا

قد تسخن الكامريا أو البطارية بسبب االستخدام املتواصل ،إال أن ذلك ال يعد خلالً.

(حذف)

تأكد من توجيه الزاوية املقروضة بالشكل الصحيح.
ذراع إخراج البطارية

DSC-W830

1
2 2أدخل بطاقة الذاكرة (تباع بشكل منفصل).

1
2 2أدخل البطارية.
Printed in China

©2014 Sony Corporation

للزبائن يف الواليات املتحدة األمريكية
وكندا والصني

عريب

تعلم املزيد عن الكامريا («دليل املساعدة»)

للزبائن يف بلدان/مناطق غري الواليات
املتحدة األمريكية وكندا والصني

«دليل املساعدة» هو دليل إلكرتوين .راجعه لتعليامت مفصلة عن وظائف الكامريا العديدة.
 اذهب إىل صفحة دعم .Sony
ˎ
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 اخرت البلد أو املنطقة.
 ابحث عن اسم موديل الكامريا عىل صفحة الدعم.
ˎ ˎتحقق من اسم املوديل عىل الوجه السفيل من الكامريا.




ضبط الساعة
( ON/OFFالطاقة)

أوقف تشغيل الكامريا وانتظر حوايل ساعة حتى تتبخر الرطوبة .الحظ أنه إذا حاولت التصوير مع بقاء الرطوبة داخل العدسة
فلن تتمكن من تسجيل صور واضحة.

التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار.

العالمات التجارية
ˎ
ˎ

كيفية تخزين البطارية

زر التحكم
استرياد صور من الكامريا

PlayMemories
™Online

1
2 2اخرت اللغة املرغوبة.
3 3اخرت املوقع الجغرايف املرغوب باتباع التعليامت التي تظهر عىل الشاشة ثم اضغط  عىل

2 2قم بتوصيل محول التيار املرتدد مبأخذ التيار.

مدة الشحن (شحن كامل)

زر التحكم.
4 4اضبط [صيغة التاريخ & الوقت] و [توقيت صيفي] و [التاريخ & الوقت] ثم اخرت [.]OK
5 5قم باتباع اإلرشادات املعروضة عىل الشاشة.

لضبط التاريخ والوقت مرة أخرى
اخرت  MENU
التاريخ والوقت.

(تهيئات) 

(تهيئات الساعة) [ إعداد التاريخ & الوقت] لعرض شاشة إعداد

ˎ

زر الغالق

الشحن بالتوصيل إىل الكمبيوتر

زر ( W/Tزوم)

ميكن شحن البطارية بتوصيل الكامريا بالكمبيوتر باستخدام كبل  USBاملخصص.

ˎلتفادى اتساخ طرف التوصيل ،حدوث دائرة قرص ،الخ ،تأكد من استخدام حقيبة بالستيكية أو ما إليها لحفظ البطارية
بعيدا ً عن األشياء املعدنية عند الحمل أو التخزين.
ˎقد تتدهور البطارية التي مل يتم استخدامها ألكرث من سنة.

تصوير صور ثابتة
1اضغط زر الغالق نصف ضغطة للرتكيز البؤري.

1
2 2اضغط زر الغالق بالكامل اللتقاط صورة.
عدد الصور
 210صورة تقريباً
—
—
 3900صورة تقريباً

تصوير أفالم

عرض الصور يف
التقويم

تنزيل PlayMemories Home

ميكنك تنزيل برنامج  PlayMemories Homeمن املوقع اإللكرتوين التايل:
www.sony.net/pm/
ˎˎللحصول عىل تفاصيل حول التطبيقات الخاصة بأنظمة التشغيل  ،Macقم بزيارة املوقع التايل:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

ميكنك التأكد من متطلبات النظام املتعلقة بالربنامج عىل العنوان التايل.
www.sony.net/pcenv/

 :Wتبعيد
 :Tتقريب

1اضغط زر الغالق لبدء التسجيل.

1
2 2اضغط زر الغالق مرة أخرى إليقاف التسجيل.

مالحظات حول تشغيل الكامريا
حول االستخدام والعناية

تحاىش التعامل الخشن مع املنتج أو تفكيكه أو تعديله أو تعريضه لرضبات أو لصدمات كطرقه أو إسقاطه أو الدوس عليه.
احرص عىل العدسة بشكل خاص.

بشأن ملفات قاعدة البيانات

عند إدخال بطاقة ذاكرة بدون ملف قاعدة بيانات يف الكامريا وتشغيل الطاقة ،يستخدم جزء من سعة بطاقة الذاكرة إلنشاء
ملف قاعدة بيانات تلقائياً .قد مير بعض الوقت قبل أن تتمكن من تنفيذ العملية التالية .إذا حصل خطأ يف ملف قاعدة
البيانات ،قم باسترياد جميع الصور إىل الكمبيوتر باستخدام  ،PlayMemories Homeثم قم بتهيئة بطاقة الذاكرة.

مالحظات حول التسجيل/العرض

ˎ

ˎ
ˎ
ˎ

املواصفات
الكامريا

تحميل الصور إىل خدمات
شبكة اإلنرتنت

صورة ثابتة
فيلم

إىل مقبس  USB

ميكنك استخدام الوظائف التالية يف كمبيوترات .Windows

بيئة الكمبيوتر املوىص بها

تصوير صور ثابتة/أفالم

مدة الشحن  115دقيقة تقريباً باستخدام محول التيار املرتدد (مرفق).

تصوير (صور ثابتة)
تصوير فعيل (أفالم)
تصوير مستمر (أفالم)
عرض (صور ثابتة)

إذا تكثفت الرطوبة

ˎ

1اضغط الزر ( ON/OFFالطاقة).

ˎˎاحرص عىل استخدام بطاريات  Sonyاألصلية وكبل  USBاملخصص (مرفق) ومحول التيار املرتدد (مرفق) فقط.

زمن االستخدام الكيل
 100دقيقة تقريباً
 40دقيقة تقريباً
 95دقيقة تقريباً
 190دقيقة تقريباً

إذا نقلت الكامريا مبارشة من مكان بارد إىل مكان دافئ ،فإن الرطوبة ميكن أن تتكثف داخل أو خارج الكامريا .تكاثف
الرطوبة هذا ميكن أن يسبب خلالً يف وظيفة الكامريا.

عرض الصور التي تم
استريادها من الكامريا.

مشاركة الصور عىل

1قم بتوصيل الكامريا إىل محول التيار املرتدد (مرفق) باستخدام كبل  USBاملخصص
(مرفق).

عمر البطارية وعدد الصور التي ميكن تسجيلها وعرضها

قد تكون الربامج التلفزيونية واألفالم وأرشطة الفيديو وغريها من املواد محمية بحقوق النسخ .التسجيل غري املرصح به ملثل
هذه املواد قد يكون مخالفا لقوانني حقوق النسخ.

نوع البطارية :بطارية ليثيوم أيون
الفولطية القصوى :تيار مبارش  4.2فولط
الفولطية الرمزية :تيار مبارش  3.6فولط
الحد األقىص لفولتية للشحن :تيار مبارش  4.2فولت
الحد األقىص لتيار للشحن 0.9:أمبري
السعة:
النموذجية 2.3 :وات – ساعة ( 630ميليل أمبري بالساعة)
الحد األدىن 2.2 :وات – ساعة ( 600ميليل أمبري بالساعة)

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

ملبة الشحن
ييضء :الشحن جاري
منطفئ :انتهى الشحن
يومض:
خطأ يف الشحن أو توقف الشحن بشكل
مؤقت ألن الكامريا خارج نطاق الحرارة
املناسبة

1

تحذير بشأن حقوق النسخ

بطارية  NP-BNقابلة للشحن

ال تقوم  Sonyبالتعويض عن أية فشل يف عمليات التسجيل أو عن فقدان محتويات التسجيل نتيجة لخلل يف الكامريا أو
وسط التسجيل ،الخ.

ميزات ™PlayMemories Home

لالختيار/// :
للضبط :

اعتامدا ً عىل درجة حرارة الكامريا والبطارية ،قد ال تتمكن من تصوير األفالم أو قد تنقطع الطاقة تلقائياً لحامية الكامريا .يتم
عرض رسالة عىل الشاشة قبل انقطاع الطاقة أو ال تعود قادرا ً عىل تصوير األفالم .يف مثل هذه الحالة عليك أال تقوم بتشغيل
الطاقة إىل أن تنخفض درجة حرارة الكامريا والبطارية .إذا قمت بتشغيل الطاقة قبل انخفاض درجة حرارة الكامريا والبطارية
فقد تنقطع الطاقة من جديد أو قد ال تكون قادرا ً عىل تصوير األفالم.

حول الحامية من الحرارة الزائدة

ال يتم تقديم أية تعويضات عن ترضر املحتويات أو فشل عمليات التسجيل

اضغط الزر (حذف).
اخرت [هذه الصورة] بواسطة  عىل زر التحكم ،ثم اضغط . 

محول التيار املرتدد AC-UB10D/AC-UB10C

متطلبات الطاقة :تيار مرتدد من  100إىل  240فولط 50 ،هرتز 60/هرتز 70 ،مييل أمبري
فولطية اإلخراج :تيار مبارش  5فولط 0.5 ،أمبري
حرارة التشغيل 0 :إىل  40درجة مئوية
حرارة التخزين 20– :إىل  60+درجة مئوية
األبعاد:
 50مم ×  22مم ×  54مم (عرض/ارتفاع/عمق)

حول تكثف الرطوبة

سلك الطاقة

التحقق من العنارص املرفقة
تشري األرقام املوجودة بني قوسني إىل عدد القطع.
ˎ ˎالكامريا ()1
ˎ ˎبطارية  NP-BNقابلة للشحن (( )1ال ميكن استعامل هذه البطارية القابلة للشحن مع كامريا ™Cyber-shot
املزودة ببطارية ).NP-BN1
ˎ ˎكبل  USBمخصص ()1
ˎ ˎمحول التيار املرتدد AC-UB10D/AC-UB10C()1
ˎ ˎسلك الطاقة (غري مرفق يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا والصني) ()1
ˎ ˎحزام املعصم ()1
ˎ ˎتعليامت التشغيل (هذا الدليل) ()1

لحذف صور

بطاقة الذاكرة :اضغط بطاقة الذاكرة إىل الداخل مرة واحدة إلخراجها.
البطارية :اسحب ذراع إخراج البطارية .احرص عىل عدم إسقاط البطارية.

أوقف تشغيل الكامريا أثناء شحن البطارية.

(عرض).

اخرت صورة بالضغط عىل ( التالية)( /السابقة) عىل زر التحكم .اضغط  يف منتصف زر التحكم لعرض األفالم.

إلخراج بطاقة الذاكرة/البطارية

شحن البطارية

(عرض)

الختيار الصورة التالية/السابقة

1افتح الغطاء.

1افتح الغطاء.

1

1اضغط الزر

ˎال توجه الكامريا باتجاه الشمس أو الضوء الساطع .قد يسبب ذلك خلالً يف الكامريا.
ˎال تستعمل الكامريا بالقرب من مكان يصدر موجات السلكية أو إشعاعات قوية ،وإال فقد ال تقوم الكامريا بتسجيل الصور
أو عرضها كام ينبغي.
ˎاستعامل الكامريا يف املناطق الرملية أو املغربة قد يؤدي إىل حدوث خلل فيها.
ˎال تقم بتعريض الكامريا الهتزاز أو صدمة .قد يسبب هذا تلفاً وقد ال تتمكن من تسجيل الصور .كام قد يصبح وسط
التسجيل غري صالح لالستخدام أو قد تتلف بيانات الصور.
ˎقم بتنظيف سطح الفالش قبل االستخدام .الحرارة الصادرة عن انبعاث الفالش ميكن أن تؤدي إىل صدور دخان أو نار من
الغبار املوجود عىل سطح الفالش .امسح سطح الفالش بقطعة قامش ناعمة إلزالة الغبار أو األتربة ،الخ.

حرارة التخزين 20– :إىل  60+درجة مئوية
األبعاد (متوافقة مع :)CIPA
 93.1مم ×  52.5مم ×  22.5مم (عرض/ارتفاع/عمق)
الوزن (متوافق مع ( )CIPAيشمل بطارية  NP-BNو :)Memory Stick PRO Duo
 120جرام تقريباً
ميكروفون :أحادي الصوت
سامعة :أحادية الصوت
 :Exif Printمتوافق
 :PRINT Image Matching IIIمتوافق

ˎلضامن تشغيل مستقر لبطاقة الذاكرة ،نحن نويص باستخدام هذه الكامريا لصياغة أية بطاقة الذاكرة يتم استخدامها مع
هذه الكامريا ألول مرة .الحظ أن عملية التهيئة سوف تقوم مبحو جميع البيانات املسجلة عىل بطاقة الذاكرة .ال ميكن
استعادة هذه البيانات .تأكد من عمل نسخة احتياطية للبيانات الهامة عىل جهاز الكمبيوتر أو مكان تخزين آخر.
ˎقبل بدء التسجيل ،قم بتسجيل تجريبي للتأكد من عمل الكامريا بشكل صحيح.
ˎالكامريا ليست مقاومة للغبار أو الرذاذ أو املاء.
ˎتجنب تعريض الكامريا للامء .إذا دخل املاء يف الكامريا ،قد يحدث خلل ما .يف بعض الحاالت ال ميكن إصالح الكامريا.

[النظام]

جهاز الصورCCD :  7.76مم (النوع  ،)1/2.3مرشح ألوان أساسية
إجاميل عدد البيكسالت يف الكامريا 20.5 :ميجابيكسل تقريبا
إجاميل عدد البيكسالت الفعال يف الكامريا 20.1 :ميجابيكسل تقريبا
العدسة :عدسة  ZEISS Vario-Tessarزوم ×8
= f  4.5مم –  36مم ( 25مم –  200مم (يوافق فيلم  35مم)) F3.3()W–F6.3 ()T
أثناء تصوير األفالم ( 28 :)16:9مم –  224مم*
أثناء تصوير األفالم ( 34 :)4:3مم –  272مم*
* عند ضبط [ SteadyShotلتصوير فيلم] إىل [قيايس]
 :SteadyShotبرصي
تصوير متتابع (عند التصوير بأكرب عدد بيكسالت):
صورة واحدة/ثانية تقريبا (حتى  3صور)
صيغة امللف:
صور ثابتة :متوافقة مع JPEG (،DCF ،Exif ،)MPF Baselineمتوافقة مع DPOF
أفالمMPEG-4 AVC/H.264 :
وسائط تسجيل :الذاكرة الداخلية ( 27ميجابايت تقريباً)Memory Stick PRO Duo™ ،،
™ ،Memory Stick Microبطاقات  ،SDبطاقات ذاكرة microSD
فالش :نطاق الفالش (عندما تكون حساسية ( ISOيوىص بدليل التعريض الضويئ) مضبوطة عىل تلقايئ):
 0.3مرت إىل  2.8مرت تقريبا ()W
 1.5مرت إىل  2مرت تقريبا ()T

[موصالت اإلدخال واإلخراج]

طرف توصيل :USB / A/V OUT
إخراج الفيديو
إخراج الصوت
اتصال USB
اتصال USBHi-Speed USB :()USB 2.0

[الشاشة]

شاشة  :LCDمشغل TFT  6.7سم (النوع )2.7
إجاميل عدد البيكسالت 230 400 :بيكسل

[الطاقة ،عام]

الطاقة :بطارية  NP-BNقابلة للشحن 3.6 ،فولط
محول التيار املرتدد  5 ،AC-UB10D/AC-UB10Cفولط
استهالك الطاقة (أثناء التصوير) 1.2 :وات تقريباً
حرارة التشغيل 0 :إىل  40درجة مئوية

ˎ

هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Sony Corporation
ˎ Memory Stickو
ˎ Microsoftو  Windowsو  Windows Vistaهي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة
 Microsoft Corporationيف الواليات املتحدة و/أو البلدان األخرى.
ˎ Macهي عالمة تجارية مسجلة لرشكة Apple Inc.يف الواليات املتحدة والدول األخرى.
ˎشعار  SDXCهو عالمة تجارية لرشكة .SD-3C, LLC.
ˎعالمة  Facebookوشعار “ ”fهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Facebook, Inc.
ˎعالمة  YouTubeوشعار  YouTubeهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Google Inc.
ˎباإلضافة لذلك فإن أسامء النظام واملنتجات املستخدمة يف هذا الدليل هي ،بصفة عامة ،عالمات تجارية أو عالمات
تجارية مسجلة ملطوريها أو مصنعيها املعنيني.
إال أنه مل يتم استخدام عالمات ™ أو ® يف هذا الدليل.

ميكن الحصول عىل معلومات إضافية حول هذا املنتج وإجابات عن األسئلة املتكررة يف موقع دعم العمالء عىل
اإلنرتنت.
http://www.sony.net/

تحذير
لتقليل خطر الحريق أو الصدمات ،ال تعرض الكامريا للمطر أو البلل.

تعليامت هامة عن السالمة
 احتفظ بهذه التعليامتخطر
لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية ،اتبع هذه التعليامت بحرص
شديد.

تنبيه
مجموعة البطارية

إذا أسيئ التعامل مع مجموعة البطارية ،ميكن أن تنفجر ،متسببة يف نشوب حريق أو حتى انفجار كيميايئ .قم مبراعاة التنبيهات
االحتياطية التالية.
ˎˎال تفككها.
ˎˎال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب يف سقوطها أو الدعس عليها.
ˎˎال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية.
ˎˎال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز  60درجة مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو يف سيارة مصفوفة تحت الشمس.
ˎˎال تحرقها أو ترميها يف النار.
ˎˎال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي يكون سائلها مترسب.
ˎˎتأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن البطارية األصيل من انتاج سوين  Sonyأو جهاز قادر عىل شحن مجموعة
البطارية.
ˎˎاحتفظ مبجموعة البطارية بعيدا ً عن متناول األطفال.
ˎˎاحتفظ مبجموعة البطارية جافة.
ˎˎاستبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من قبل سوين .Sony
ˎˎتخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فورا ً كام موضح يف التعليامت.

محول تيار مرتدد

استخدم أقرب مخرج تيار بالحائط عند استخدام محول التيار املرتدد .إفصل محول التيار املرتدد من مخرج التيار بالحائط يف الحال
إذا حدث أي خلل يف التشغيل أثناء استخدام الجهاز.

فارسی

ˎ

آموخنت بیشرت درباره دوربین («راهنام»)
«راهنام» یک راهنامی آنالین است .برای دستورالعمل های دقیق درباره کارکردهای بسیار
دوربین ،به آن مراجعه کنید.
 به صفحه پشتیبانی  Sonyدسرتسی پیدا کنید.
ˎ
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
 کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید.
 در صفحه پشتیبانی ،نام مدل دوربین خود را جستجو کنید.
ˎ ˎنام مدل را در پایین دوربین خود بررسی کنید.

نحوه استفاده

وارد کردن یک کارت حافظه (فروش جداگانه)

ˎ

 :Wکوچک منایی
 :Tبزرگ منایی

وارد کردن بسته باطری
انتخاب تصاویر :
(بعدی)( /قبلی)
تنظیم :

ˎ
ˎ

دکمه کنرتل

1

1پوشش را باز کنید.

1
2 2کارت حافظه را وارد کنید (فروش جداگانه).

اهرم خارج سازی باطری

1
2 2بسته باطری را وارد کنید.

کارت حافظه :برای خارج ساخنت کارت حافظه ،کارت حافظه را یک بار به داخل فشار دهید.
بسته باطری :اهرم خارج سازی باطری را بلغزانید .اطمینان حاصل کنید که بسته باطری نیفتد.

(پخش) را فشار دهید.

برای حذف یک تصویر

دکمه (حذف) را فشار دهید.
[این تصویر] را با  روی دکمه کنرتل انتخاب کنید ،سپس  را فشار دهید.

برای مشرتیان در ایاالت متحده و
کانادا و چین

انتخاب موارد/// :
تنظیم :

هشدار در مورد کپی رایت

جربانی برای محتویات آسیب دیده یا ناموفق بودن ضبط وجود ندارد

ˎ

1دکمه ( ON/OFFنیرو) را فشار دهید.

1
2 2یک زبان دلخواه انتخاب کنید.
3 3با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه ،یک مکان جغرافیایی دلخواه را انتخاب

سیم برق
چراغ شارژ
روشن :درحال شارژ
خاموش :شارژ متام شده
فالش:
خطای شارژ یا مکث موقت شارژ ،زیرا
دوربین در محدوده دمایی مناسب نیست

1

کنید ،سپس  را روی دکمه کنرتل فشار دهید.
[4 4فرمت تاریخ و زمان][ ،ساعت تابستانی] و [تاریخ و زمان] را تنظیم و سپس [ ]OKرا
انتخاب کنید.
5 5دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

1با استفاده از کابل  USBاختصاصی (ضمیمه) ،دوربین را به آداپتور ( ACضمیمه)
متصل کنید.

2 2آداپتور  ACرا به خروجی دیواری متصل کنید.

ˎˎمطمنئ شوید که فقط از بسته های باطری اصل مارک  ،Sonyکابل  USBاختصاصی (ضمیمه) و آداپتور AC

(ضمیمه) استفاده کنید.

برای تنظیم دوباره تاریخ و زمان

(  MENUتنظیامت) 
منایش تنظیم تاریخ و زمان انتخاب کنید.

(تنظیامت ساعت) [ تنظیم تاریخ و زمان] را برای باز کردن صفحه

زمان شارژ (شارژ کامل)

دکمه ( W/Tزوم)

زمان شارژ ،با استفاده از آداپتور ( ACضمیمه) ،تقریبا  115دقیقه است.

شارژ توسط اتصال به یک کامپیوتر

بسته باطری می تواند با اتصال دوربین به یک کامپیوتر با استفاده از کابل  USBاختصاصی شارژ شود.

1دکمه شاتر را برای مترکز تا نیمه به پایین فشار دهید.

1
2 2دکمه شاتر را برای گرفنت یک تصویر کامالً به پایین فشار دهید.

عمر باطری و تعداد تصاویری که می تواند ضبط و پخش شود
گرفنت (تصاویر ساکن)
فیلمربداری حقیقی (فیلم ها)
فیلمربداری پیوسته (فیلم ها)
مشاهده (تصاویر ساکن)

مجموع زمان استفاده
تقریبا  100دقیقه
تقریبا  40دقیقه
تقریبا  95دقیقه
تقریبا  190دقیقه

ˎˎتعداد بر اساس استاندارد  CIPAمی باشد.
()CIPA: Camera & Imaging Products Association

گرفنت فیلم ها
تعداد تصاویر
تقریبا  210تصویر
—
—
تقریبا  3900تصویر

دانلود PlayMemories Home
شام می توانید  PlayMemories Homeرا از آدرس اینرتنتی زیر دانلود کنید:
www.sony.net/pm/

شام می توانید ملزومات سیستم را برای نرم افزار در آدرس زیر بررسی کنید.
www.sony.net/pcenv/

تصویر ساکن
فیلم

گرفنت تصاویر ساکن

به یک فیش  USB

آپلود تصاویر روی
رسویس های شبکه ای

1دکمه شاتر را برای رشوع ضبط کردن فشار دهید.

1
2 2دکمه شاتر را برای توقف ضبط کردن دوباره فشار دهید.

مشاهده تصاویر
روی تقویم

محیط کامپیوتری توصیه شده
 :Wکوچک منایی
 :Tبزرگ منایی

ˎ

ˎبرای پرهیز از زنگ زدگی پایانه ،اتصال کوتاه شدن ،غیره ،مطمنئ شوید هنگام حمل یا انبارسازی برای جدا نگاه داشنت
از اشیای فلزی از یک کیسه پالستیکی و غیره استفاده کرده اید.
ˎیک بسته باطری که بیش از یک سال مورد استفاده قرار نگرفته است ممکن است ضعیف شده باشد.

مشخصات فنی
دوربین

ˎˎبرای جزئیات در مورد برنامه های کامپیوترهای  ،Macاز آدرس اینرتنتی زیر دیدن کنید:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

گرفتن تصاویر ساکن/فیلم ها
دکمه شاتر

به اشرتاک گزاری تصاویر

روی PlayMemories
™Online

شام می توانید عملکردهای زیر را با کامپیوترهای ویندوز
استفاده کنید.

نکاتی در مورد استفاده از دوربین
در مورد استفاده و مراقبت

از خشن رفتار کردن ،جداسازی قطعات ،تغییر دادن ،شوک فیزیکی ،یا رضبه خوردن از قبیل چکش زدن ،افتادن یا پا
گذاشنت روی محصول خودداری کنید .بخصوص مراقب لنز باشید.

در مورد فایل های پایگاه داده ها

هنگامی که یک کارت حافظه بدون یک فایل پایگاه داده ها را در داخل دوربین جای گذاری منوده و دوربین را روشن
می کنید ،قسمتی از ظرفیت کارت حافظه به طور خودکار رصف ایجاد یک فایل پایگاه داده ها می شود .ممکن است
مدتی زمان بربد تا شام بتوانید عمل بعدی را انجام دهید .اگر خطای فایل پایگاه داده ها اتفاق بیفتد ،با استفاده از
 PlayMemories Homeمتام تصایر را به یک کامپیوتر وارد منایید ،سپس کارت حافظه را فرمت منایید.

نکاتی در مورد ضبط/پخش

ˎ

ˎ
ˎ

ˎبرای اطمینان از عملکرد پایدار کارت حافظه ،توصیه می کنیم از این دوربین برای فرمت کردن هر کارت حافظه
استفاده شده با این دوربین برای اولین بار استفاده کنید .توجه منایید که فرمت کردن همه داده های ضبط شده روی
کارت حافظه را پاک خواهد کرد .این داده ها منی توانند بازیابی شوند .مطمنئ شوید هر داده مهم را در یک کامپیوتر
یا مکان ذخیره دیگری رونوشت برداری کرده باشید.
ˎقبل از آنکه ضبط را رشوع کنید ،برای حصول اطمینان از اینکه دوربین به درستی کار می کند یک ضبط آزمایشی
انجام دهید.
ˎدوربین نه در برابر غبار ،نه در برابر پاشش مایع ،و نه در برابر آب مقاوم منی باشد.

نوع باطری :باطری یون لیتیومی
حداکرث ولتاژ :برق مستقیم  4.2ولت
ولتاژ اسمی :برق مستقیم  3.6ولت
حداکرث ولتاژ شارژ :برق مستقیم 4.2 V
حداکرث جریان شارژ 0.9 :آمپر
ظرفیت:
نوعی 2.3 :وات ساعت ( 630میلی آمپر ساعت)
حداقل 2.2 :وات ساعت ( 600میلی آمپر ساعت)

در مورد میعان رطوبت

چگونگی نگهداری بسته باطری
وارد کردن تصاویر از دوربین شام

بسته باطری قابل شارژ NP-BN

عالئم تجاری

اگر میعان رطوبت اتفاق بیفتد

برای مشرتیان در کشورها/مناطق به
غیر از ایاالت متحده و کانادا و چین

ملزومات نیروAC :  100ولت تا  240ولت 50 ،هرتز 60/هرتز 70 ،میلی آمپر
ولتاژ خروجی :برق مستقیم  5ولت 0.5 ،آمپر
دمای عملکرد 0 :درجه سانتیگراد تا  40درجه سانتیگراد
دمای نگهداری 20- :درجه سانتیگراد تا  60+درجه سانتیگراد
ابعاد:
تقریبا  50میلیمرت ×  22میلیمرت ×  54میلیمرت (عرض/ارتفاع/عمق)

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر داده شوند.

دوربین را خاموش کنید و حدود یک ساعت صرب کنید تا رطوبت بخار شود .توجه منایید که اگر با رطوبت باقی مانده
داخل لنز مبادرت به گرفنت تصویر منایید ،قادر به ضبط کردن تصاویر شفاف نخواهید بود.

پخش تصاویر وارد شده
از دوربین شام.

آداپتور AC-UB10D/AC-UB10C AC

 Sonyمنی تواند ناموفق بودن در ضبط یا هدر رفنت یا آسیب به محتویات ضبط شده در اثر یک سوء عملکرد دوربین یا
واسطه ضبط و غیره را جربان مناید.
اگر دوربین مستقیامً از یک مکان رسد به یک مکان گرم آورده شود ،رطوبت ممکن است داخل یا خارج دوربین میعان
شود .این میعان رطوبت ممکن است سبب یک سوء عملکرد دوربین شود.

ویژگی هایPlayMemories Home™

دکمه کنرتل

بسته به دمای دوربین و باطری ،ممکن است دستگاه به طور خودکار خاموش شود تا از دوربین محافظت کند .پیش از
آنکه دوربین خاموش شود یا اینکه دیگر نتوانید فیلم ضبط کنید ،یک پیغام بر صفحه منایش داده خواهد شد .در این
حالت ،دوربین را به طور خاموش باقی گذارده و منتظر مبانید تا دمای دوربین و باطری کاهش یابد .اگر بدون اینکه اجازه
دهید دوربین و باطری به میزان کافی خنک شوند دوربین را روشن کنید ،دوربین ممکن است دوباره خاموش شود یا
ممکن است قادر به ضبط فیلم ها نباشید.
برنامه های تلویزیون ،فیلم ها ،نوارهای ویدیو و موارد دیگر ممکن است کپی رایت شده باشند .ضبط کردن غیر مجاز
چنین مواردی ممکن است در تضاد با مفاد قوانین کپی رایت باشد.

( ON/OFFنیرو)

درحین شارژ کردن باطری ،دوربین را خاموش کنید.

در مورد دمای دوربین

دوربین شام و باطری آن ممکن است به دلیل استفاده پیوسته ،داغ شوند ،اما این یک سوء عملکرد نیست.

در مورد محافظت در برابر گرمای بیش از حد

یک تصویر را با فشار دادن ( بعدی)( /قبلی) بر روی دکمه کنرتل انتخاب کنید  .را در مرکز دکمه کنرتل برای
مشاهده فیلم ها فشار دهید.




تنظیم ساعت

شارژ کردن بسته باطری

1دکمه

(پخش)

برای انتخاب تصویر بعدی/قبلی

برای خارج ساخنت کارت حافظه/بسته باطری

1پوشش را باز کنید.

ˎ

(حذف)

مطمنئ شوید که گوشه شیاردار رو به جهت صحیح قرار دارد.

بازبینی کردن موارد ضمیمه
عدد داخل پرانتزها تعداد قطعات را نشان می دهد.
ˎ ˎدوربین ()1
ˎ ˎبسته باطری قابل شارژ NP-BN(( )1این بسته باطری قابل شارژ منی تواند با ™ Cyber-shotکه ضمیمه
بسته باطری  NP-BN1است استفاده شود).
ˎ ˎکابل  USBاختصاصی ()1
ˎ ˎآداپتور AC-UB10D/AC-UB10C AC()1
ˎ ˎسیم برق (در ایاالت متحده و کانادا و چین ضمیمه نیست) ()1
ˎ ˎبند مچی ()1
ˎ ˎدفرتچه راهنام (این راهنام) ()1

مشاهده تصاویر

ˎ

ˎاز قرار دادن دوربین در معرض آب خودداری منایید .اگر آب به داخل دوربین وارد شود ،یک سوء عملکرد ممکن است
اتفاق بیفتد .در بعضی موارد ،دوربین منی تواند تعمیر شود.
ˎدوربین را به سمت خورشید یا نور روشن دیگری نشانه نگیرید .این کار ممکن است سبب سوء عملکرد دوربین شود.
ˎدوربین را در نزدیکی محلی که امواج رادیویی قوی تولید می کند یا تشعشع ساطع می کند استفاده نکنید .در غیر
این صورت ،دوربین ممکن است تصاویر را به درستی ضبط یا پخش نکند.
ˎاستفاده از دوربین در مکان های شنی یا خاک آلود ممکن است باعث سوء عملکرد دوربین شود.
ˎدوربین را تکان نداده یا به آن رضبه وارد نکنید .این کار ممکن است سبب یک سوء عملکرد شده و ممکن است قادر
به ضبط تصاویر نباشید .به عالوه ،واسطه ضبط ممکن است غیر قابل استفاده شده یا داده های تصویر ممکن است
آسیب ببینند.
ˎسطح فالش را قبل از استفاده متیز کنید .حرارت ناشی از انتشار فالش ممکن است سبب شود کثیفی روی سطح فالش
رشوع به دود کردن یا سوخنت کند .سطح فالش را برای زدودن کثیفی یا غبار و غیره با یک پارچه نرم پاک کنید.

ابعاد (مطابق با :)CIPA
 93.1میلیمرت×  52.5میلیمرت×  22.5میلیمرت (عرض/ارتفاع/عمق)
وزن (مطابق با ( )CIPAشامل بسته باطری ،NP-BN :)Memory Stick PRO Duo
تقریبا  120گرم
میکروفون :مونورال
بلندگو :مونورال
 :Exif Printسازگار
 :PRINT Image Matching IIIسازگار

ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ
ˎ

عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده  Sony Corporationهستند.
ˎ Memory Stickو
ˎ،Microsoft Windowsو  Windows Vistaعالئم تجاری ثبت شده یا عالئم تجاری Microsoft
 Corporationدر ایاالت متحده و/یا دیگر کشورها می باشند.
ˎ Macعالمت تجاری ثبت شده Apple Inc.در ایاالت متحده و دیگر کشورها می باشد.
ˎلوگوی  SDXCیک عالمت تجاری برای  SD-3C, LLC.می باشد.
ˎ Facebookو لوگوی « »fعالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده  Facebook, Inc.می باشند.
ˎ YouTubeو لوگوی  YouTubeعالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده  Google Inc.می باشند.

ˎبه عالوه ،نام های سیستم و محصول استفاده شده در این راهنام ،به طور کل ،عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده
ارائه دهندگان یا سازندگان مربوطه می باشند.
هرچند ،عالمت های ™ یا ® ممکن است در این راهنام توصیف نشده باشند.

اطالعات اضافه در مورد این محصول و پاسخ به سئواالت متداول پرسیده شده را می توان در سایت اینرتنتی
پشتیبانی از مشرتی ما یافت.
http://www.sony.net/

[سیستم]

وسیله تصویر CCD :رنگی  7.76میلی مرت (نوع  ،)1/2.3فیلرت رنگ اولیه
تعداد کل پیکسل دوربین :تقریبا  20.5مگاپیکسل
تعداد پیکسل مؤثر دوربین :تقریبا  20.1مگاپیکسل
لنز :لنز بزرگنامئی ZEISS Vario-Tessar 8x
 4.5 = fمیلیمرت –  36میلیمرت ( 25میلیمرت –  200میلیمرت (معادل فیلم  35میلیمرتی)) )– F3.3 (WF6.3 ()T
هنگام گرفنت فیلم ها ( 28 :)16:9میلیمرت  224 -میلیمرت*
هنگام گرفنت فیلم ها ( 34 :)4:3میلیمرت  272 -میلیمرت*
* هنگامی که [ SteadyShotفیلم] بر روی [استاندارد] تعیین شود
 :SteadyShotنوری
ضبط پشت رسهم (هنگام ضبط با بزرگرتین تعداد پیکسل):
حدود  1تصویر/ثانیه (تا  3تصویر)
فرمت فایل:
تصاویر ساکن :مطابق با  JPEG(،DCF،Exif ،)MPF Baselineسازگار با DPOF
فیلم هاMPEG-4 AVC/H.264 :
واسطه ضبط :حافظه داخلی (تقریبا  27مگابایت)،Memory Stick PRO Duo™،™،Memory Stick Micro
کارت های  ،SDکارت های حافظه microSD
فالش :محدوده فالش (حساسیت ( ISOفهرست نوردهی توصیه شده) تعیین شده بر روی خودکار):
تقریبا  0.3مرت تا  2.8مرت ()W
تقریبا  1.5مرت تا  2مرت ()T

[اتصال دهنده های ورودی و خروجی]

فیش :USB / A/V OUT
خروجی تصویری
خروجی صوتی
ارتباط USB
ارتباط :USBHi-Speed USB (USB 2.0)

[صفحه]

صفحه :LCD  6.7سانتی مرت (نوع  )2.7درایو TFT
تعداد کل نقطه ها 230 400 :نقطه

[نیرو ،کلیات]

نیرو :بسته باطری قابل شارژ ،NP-BN  3.6ولت
آداپتور  5 ،AC-UB10D/AC-UB10C ACولت
مرصف نیرو (درحین تصویربرداری) :تقریبا  1.2وات
دمای عملکرد 0 :درجه سانتیگراد تا  40درجه سانتیگراد
دمای نگهداری 20- :درجه سانتیگراد تا  60+درجه سانتیگراد

هشدار
برای کاهش خطر آتش سوزی یا شوک ،واحد را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

دستورالعمل
های ایمنی مهم
 این دستورالعمل ها را نگاه داریدخطر
برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی ،این دستورالعمل ها را به دقت دنبال
منایید

احتیاط
باتری جعبه ای

در صورتی که باتری جعبه ای بطور ناصحیح به کار گرفته شود ،باتری جعبه ای ممکن است منفجر شود ،یا منجر به آتش سوزی یا
حتی سوختگی شیمیایی شود .هشدارهای زیر را مالحظه منایید.
ˎˎآن را باز نکنید.
ˎˎباتری جعبه ای را فشار نداده و در معرض هیچ گونه رضبه یا نیرو مانند ،چکش زنی ،سقوط یا زیر پا گذاشنت قرار ندهید.
ˎˎاتصال کوتاه ایجاد نکنید و اجازه ندهید اجسام فلزی با ترمینال های باتری متاس پیدا کنند.
ˎˎآن را در معرض دمای باالی بیشرت از  60درجه سانتیگراد مانند نور مستقیم خورشید یا داخل اتومبیل پارک شده در زیر خورشید
قرار ندهید.
ˎˎآن را نسوزانید یا در آتش نیندازید.
ˎˎباتری های یون لیتیومی صدمه دیده یا نشت کرده را به کار نگیرید.
ˎˎحتام باتری جعبه ای را با استفاده از شارژر باتری سونی  Sonyاصل یا دستگاهی که قادر به شارژ باتری جعبه ای باشد شارژ
کنید.
ˎˎباتری جعبه ای را دور از دسرتس کودکان خردسال نگاه دارید.
ˎˎباتری جعبه ای را خشک نگاه دارید.
ˎˎآن را تنها با نوع یکسان یا نوع معادل توصیه شده از سوی سونی  Sonyتعویض منایید.
ˎˎباتری های جعبه ای استفاده شده را فورا هامنطور که در دستورالعمل ها رشح داده شده است دور بیندازید.
آداپتور AC

هنگام استفاده از آداپتور  ACاز خروجی دیواری مجاور خود استفاده کنید .اگر هر گونه نقص در عملکرد در حین استفاده از
دستگاه رخ داد بالفاصله آداپتور  ACرا از خروجی دیواری جدا کنید.

