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HD كامريا فيديو رقمية

دليل عمليات التشغيل

HDR-AS15 ملستخدمي املوديل
تحتاج إىل املعلومات املوجودة عىل امللصق )يف الصندوق املنقط، ادناه( عند توصيل الكامريا إىل 

هاتف ذيك.  إذا مل يوجد ملصق، راجع اإلصدار االنجليزي املرفق الخاص بدليل التعليامت. 
يف حالة فقدان امللصق، ميكن اعادة طلب رقم تعريف املستخدم وكلمة املرور بواسطة اإلجراء التايل. 

أدخل بطارية مشحونة يف الكامريا.  
صل الكامريا إىل الكمبيوتر بواسطة كبل USB املصغر )مرفق(.   

اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة.   
.]WIFI_INF.TXT[  ]INFO[  ]PMHOME[  ]Computer[ قم بعرض  

ميكن تنزيل برنامج ادارة الصورة "PlayMemories Home" من املوقع التايل عىل شبكة االنرتنت. 

Windows: http://www.sony.net/pm

اقرأ هذا أوالً
هذا الدليل يشمل عمليات التشغيل االساسية للموديلني، والوظائف الخاصة بهام. 

راجع الكتيب اليدوي )PDF( للتفاصيل. 
.Sony ادخل إىل صفحة دعم   

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
اخرت بلدك أو منطقتك.  

ابحث عن اسم موديل الكامريا داخل صفحة الدعم.  

التحقق من العنارص يف الصندوق
كامريا )1(

كبل USB مصغر )1(

)1( )NP-BX1( بطارية قابلة إلعادة الشحن طراز

)1( )NP-BX1 فقط للموديل( X صينية البطارية، النوع
مثبتة يف الكامريا.

)1( )NP-FG1/BG1 فقط للموديل( G صينية البطارية، النوع

علبة مقاومة للامء )1(
مشبك التثبيت )1(

سناد الصق مسطح )1(
سناد الصق مقوس )1(

طقم وثائق مطبوعة

األجزاء ومفاتيح التحكم
مصباح REC/الوصول  

/REC START/STOP الزر   
الزر ENTER )تنفيذ القامئة(

 HOLD املفتاح  
لوحة العرض  

السامعة  
PREV الزر  
NEXT الزر  
ميكرفونات  

العدسة  
غطاء املوصل  

مقبس  )ميكرفون(  
موصل متديد  

مصباح CHG )الشحن(  
HDMI OUT مقبس  
 )USB(  مقبس  

غطاء بطارية/بطاقة ذاكرة  
فتحة ادخال بطاقة الذاكرة  

ذراع صينية البطارية  
صينية البطارية  

البدء

ادخال البطارية
افتح الغطاء.1  

اسحب صينية البطارية من الكامريا، وضع البطارية يف الصينية، ثم اعد ادخالها يف 2  
الكامريا. 

امسك اللسان واسحبه 
للخارج.

 . قم مبحاذاة االتجاه

اغلق الغطاء.3  

تأكد من أن يكون نوع صينية البطارية مناسباً لنوع البطارية، وضع البطارية يف الصينية بشكل 
صحيح. 

شحن البطارية.
اطفئ الكامريا، ثم صل الكامريا إىل الكمبيوتر بواسطة كبل USB املصغر )مرفق(. 

مصباح الشحن

كبل USB مصغر

اطفئ الكامريا. 

ادخال بطاقة الذاكرة

"Memory Stick Micro" )Mark2(

 microSDHC بطاقة /microSD بطاقة

قم بإدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح مع التأكد من ان تكون حافتها املثلومة متجهة باالتجاه 
الصحيح. 

االتجاه الصحيح موضح داخل غطاء البطارية. 

بخصوص صياغة بطاقة الذاكرة
.)PDF( للتفاصيل، راجع الكتيب اليدوي

 مالحظات
التشغيل مع جميع بطاقات الذاكرة غري مضمون. ˎ 

تأكد من اتجاه بطاقة الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة الذاكرة باالتجاه الخاطئ بقوة، قد تتعرض بطاقة  ˎ 

الذاكرة أو فتحة بطاقة الذاكرة أو بيانات الصورة للتلف.
قم بصياغة بطاقة الذاكرة قبل استخدامها. ˎ 

تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية،
1( ال تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.

2( ال تضع اشياء ممتلة بالسوائل، كاملزهريات، عىل الجهاز.

ال تعرض البطاريات إىل حرارة مفرطة كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك.

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.
ال تفككها. ˎ 

ال تقم بتهشيم مجموعة البطارية أو تعريضها ألي صدمة أو ضغط كالطرق عليها مبطرقة أو تتسبب يف  ˎ 

سقوطها أو الدعس عليها.
ال تعرضها لتامس كهربايئ وال تسمح لألشياء املعدنية مبالمسة أطراف توصيل البطارية. ˎ 

ال تعرضها لدرجة حرارة عالية تتجاوز 60 ˎ درجة مئوية كأن ترتكها تحت أشعة الشمس املبارشة أو يف سيارة 
مصفوفة تحت الشمس.

ال تحرقها أو ترميها يف النار. ˎ 

ال تلمس بطاريات أيون الليثيوم التالفة أو التي يكون سائلها مترسب. ˎ 

تأكد من شحن مجموعة البطارية باستعامل شاحن البطارية األصيل من انتاج سوين Sony ˎ أو جهاز قادر عىل 
شحن مجموعة البطارية.

احتفظ مبجموعة البطارية بعيداً عن متناول األطفال. ˎ 

احتفظ مبجموعة البطارية جافة. ˎ 

. ˎ Sony استبدلها بنفس النوع أو بنوع مامثل موىص به من قبل سوين
تخلص من مجموعة البطاريات املستعملة فوراً كام موضح يف التعليامت. ˎ 

استبدل البطارية مستخدًما النوع املحدد فقط. واال فقد يحدث حريق أو اصابات.

التهيئات

للتفاصيل عن االزرار املستخدمة للتهيئات، وعمليات تشغيلها، راجع قامئة التشغيل. 
مثال: ضبط التاريخ

اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة.   
 .ENTER ثم اضغط الزر ،]PwOFF[ الختيار NEXT أو الزر PREV لقطع الطاقة، اضغط الزر

 .ENTER ثم اضغط الزر ،]SETUP[ الختيار NEXT اضغط الزر  
 .ENTER ثم اضغط الزر ،]DATE[ الختيار NEXT اضغط الزر  

.ENTER اضغط الزر  
اضغط الزر PREV أو NEXT الختيار السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة واملنطقة، ثم اضغط الزر 

 .ENTER

التسجيل

قم برتكيب كامليات عىل الكامريا، حسب الرضورة. 
للتفاصيل عن االزرار املستخدمة للتسجيل، وعمليات تشغيلها، راجع قامئة التشغيل. 

وضع الفيلم
اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة. 1  

اخرت ]MOVIE[ لضبط الكامريا إىل وضع تسجيل الفيلم. 2  

اضغط الزر START/STOP  لبدء التسجيل.3  

وضع تسجيل صورة ثابتة عىل فرتات محددة
مبجرد ان يبدأ التسجيل، تقوم الكامريا بتسجيل صور ثابتة بشكل مستمر وعىل فرتات منتظمة إىل أن 

يتوقف التسجيل. 
اضغط الزر NEXT أو PREV لتشغيل الطاقة. 1  

اخرت ]INTVL[ لضبط الكامريا إىل وضع تسجيل صورة ثابتة عىل فرتات محددة. 2  

اضغط الزر START/STOP  لبدء التسجيل.3  

اليقاف التسجيل
اضغط الزر START/STOP مرة اخرى.

 مالحظات
عرض صور مسجلة بواسطة كامريات اخرى غري مضمون عىل هذه الكامريا.  ˎ 

إذا تغري وضع التصوير، فعند تشغيل الكامريا يف املرة القادمة سيتم استئناف وضع التصوير الذي كان  ˎ 

مستخدماً عند اطفاء الكامريا. 
 ˎ خالل فرتات التصوير ملدة طويلة، قد ترتفع درجة حرارة الكامريا إىل نقطة يتوقف عندها التصوير تلقائياً. 

ملعرفة ما يتوجب عليك فعله إذا حدث هذا، راجع "مالحظات حول التسجيل ملدة طويلة" يف الجهة املعاكسة. 
للتفاصيل عن اوضاع التسجيل وفرتات التسجيل، راجع "وضع التسجيل". ˎ 

استخدام وظيفة WI-FI )املوديل HDR-AS15 فقط(

Wi-Fi توصيل
بتوصيل الكامريا وهاتف ذيك من خالل Wi-Fi، ميكن مشاهدة الصور املسجلة بواسطة الكامريا عىل 

الهاتف الذيك، وتشغيل الكامريا بواسطة الهاتف الذيك. 
تحتاج إىل امللصق )يحتوي عىل رقم التعريف وكلمة املرور( املثبت عىل دليل عمليات التشغيل )هذا 

الدليل( لتنفيذ التهيئة. 

اخطارات الخلل

BATT ˎ : خلل يف البطارية
: خلل يف الوسط ˎ MEDIA

HEAT ˎ : خلل يتعلق بارتفاع درجة الحرارة، درجة حرارة البطارية عالية
: شحنة البطارية منخفضة ˎ LowPw

: خلل يف النظام، فولطية غري اعتيادية، خلل آخر ˎ ERROR
.)PDF( للتفاصيل، راجع الكتيب اليدوي

معلومات حول تحسني الربامج الثابتة

قد تتم إضافة مزايا جديدة إىل كامريا الفيديو بدون إشعار.
لتفاصيل عن املزايا اإلضافية، راجع موقع HDR-AS15/AS10 عىل اإلنرتنت.

أخرى

مالحظات حول التسجيل ملدة طويلة
إذا انقطعت الطاقة، اترك الكامريا ملدة 10 ˎ دقائق أو اكرث ليك تسمح لدرجة الحرارة داخل الكامريا باالنخفاض 

إىل مستوى آمن. 
يف البيئات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية، ترتفع درجة حرارة الكامريا برسعة.  ˎ 

 ˎ عندما ترتفع درجة حرارة الكامريا، رمبا ترتاجع جودة الصورة.

نويص باالنتظار إىل أن تنخفض درجة حرارة الكامريا قبل االستمرار بالتصوير.  
رمبا يصبح سطح الكامريا ساخناً. هذا ال يعد خلاًل. ˎ 

املواصفات
EIA ملون،  معايري NTSC نظام صيغة االشارة: 

HDTV 1080/60i, 1080/60p مواصفات  
)NP-BX1( بطارية قابلة للشحن، 3.6 فولط  متطلبات الطاقة: 
)NP-BG1( بطارية قابلة للشحن، 3.6 فولط 

USB، 5.0فولط
شحن USB: تيار مبارش 5.0 فولط، 500 ميليل امبري/ 600 ميليل امبري

.)PDF( ملزيد من املواصفات، راجع "املواصفات" يف الكتيب اليدوي

التصميم واملواصفات عرضة للتغيري دون اشعار مسبق.

حول العالمات التجارية
 " " و "Memory Stick Duo" و " ˎ  كل من العالمة "Memory Stick" و "

 "Memory Stick PRO-HG Duo" و "  و "Memory Stick PRO Duo" و "
 "MagicGate" و "Memory Stick Micro" و "  و "

 "MagicGate Memory Stick Duo" و "MagicGate Memory Stick" و " و "
.Sony Corporation هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة سوين

العالمة HDMI والشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface ˎ هي عالمات تجارية أو 
عالمات تجارية مسجلة لرشكة HDMI Licencing LLC يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.

كل من العالمة Microsoft و Windows و Windows Vista و DirectX ˎ هي إما عالمات تجارية أو 
عالمات تجارية مسجلة لرشكة Microsoft Corporation يف الواليات املتحدة و/ أو بلدان أخرى.

كل من العالمة Mac و Mac OS هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة .Apple Inc ˎ يف الواليات املتحدة وبلدان 
أخرى.

 كل من العالمة Intel و Intel Core و Pentium ˎ هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة 
Intel Corporation أو الرشكات التابعة لها يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى.

 ˎ Sony Computer هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة سوين "PlayStation" و " العالمة "
 .Entertainment Inc.

اضف مزيداً من االستمتاع بواسطة جهاز PlayStation 3 ˎ وذلك بتنزيل الربنامج التطبيقي املخصص لجهاز 
PlayStation 3 من موقع PlayStation Store )عندما يكون متاحاً.(

 ˎ PlayStation Network يتطلب وجود حساب يف شبكة PlayStation 3 الربنامج التطبيقي املخصص لجهاز
عىل االنرتنت وتنزيل الربنامج التطبيقي. ميكن الوصول إليه يف املناطق التي يكون الوصول فيها إىل موقع 

PlayStation Store عىل شبكة االنرتنت متاحاً.
العالمة Adobe والشعار Adobe و Adobe Acrobat ˎ هي إما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة 

لرشكة Adobe Systems Incorporated يف الواليات املتحدة األمريكية و/ أو بلدان أخرى.
. ˎ SD-3C, LLC هي عالمات تجارية لرشكة microSDHCو microSD الشعارات

باإلضافة لذلك، أسامء النظام واملنتجات املستخدمة يف هذا الدليل هي، بصفة عامة، عالمات تجارية أو عالمات 
تجارية مسجلة ملطوريها أو مصنعيها. لكن، مل يتم استخدام العالمات  أو  يف جميع الحاالت يف هذا الدليل.



قامئة التشغيل
للتفاصيل عن التهيئات وعمليات التشغيل، راجع املخطط التايل.

زر التشغيل

زر بدء/ايقاف التسجيل 
/REC START/STOP

ENTER الزر

PREV الزر

NEXT الزر

السهمعملية التشغيل

ENTER

PREV

NEXT

تغيري تلقايئ

أخرى

تهيئة
ميكن الرجوع إىل الشاشة الرئيسية لكل بند تهيئة بضغط الزر ENTER عندما يكون ]BACK[ معروضاً. اضغط الزر NEXT/PREV واستمر بضغطه للتنقل بني خيارات البند.

*1 تتوفر وظيفة Wi-Fi للموديل HDR-AS15 فقط.
 .NEXT/PREV 2 قم بتشغيل الطاقة بواسطة الزر*

التسجيل/العرض
*3 عندما تكون الكامريا مطفأة، اضغط الزر ENTER لبدء التسجيل. 

.NEXT/PREV 4 قم بتشغيل الطاقة بواسطة الزر*
*5 اضغط الزر واستمر بضغطه.

*6 اضغط األزرار PREV و NEXT يف آن واحد.

وضع التسجيل

معدل إطار العرضمعدل إطار التصويرالتحليلالصورة املسجلةالعرض

108030p×1920أعىل تحليل

30p

72030p×1280تحليل عايل

72060p×1280صورة متحركة ببطء مسجلة مبعدل إطار ×2

720120p×1280صورة متحركة ببطء شديد مسجلة مبعدل إطار ×4

48030p×640تحليل قيايس

.]VIDEO[ يؤدي إىل الرجوع إىل القامئة

قطع الطاقة

وضع الفيلم تهيئةإرسال إىل الهاتف الذيك*1وضع العرض قطع الطاقة

وضع التسجيل SteadyShot USB قطع الطاقة التلقايئطاقة تاريخ/وقتصياغة

بنود تحديد التهيئة

2*

إعادة تشغيل

إعادة ضبط

تصوير الفواصل الزمنية

الزاوية فاصل عن بعد*1

بدء انتظار اتصال

 WPS اتصال
)قبول(

اتصال نقطة الوصول

قطع الطاقة

وضع الفيلم تهيئةإرسال إىل الهاتف الذيك*1وضع العرض قطع الطاقة

ترجيع رسيع تقديم رسيع

3* 4*

5* 5*

5*
5*

تصوير الفواصل الزمنية

6*

عرض صور

عرض صور مستمر

وضع عرض الفيلموضع عرض الصور
تسجيل فيلم

6*
6*5*

6*5*

5*

5*

ترجيع بطيء إيقاف مؤقتتقديم بطيء إعدادات مستوى الصوت

)رفض(
5*


