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کتابچه راهنمای ابتدايی
دوربين عكاسی ديجيتالی

DMC-FH25 مدل شماره

DMC-FH5  
DMC-FH2  

لطفًا قبل از استفاده، اين کتابچه راهنما را كامًال مطالعه نماييد.

دستورالعملهای مشروح تر در مورد کار با اين 
دوربين در "برای ويژگيهای پيشرفته 

(فرمت PDF)" در CD-ROM ارائه شده 
گنجانده شده اند. برای مطالعه، آنرا در کامپيوتر خود نصب کنيد.
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خريدار گرامی،
مايليم از اين فرصت استفاده کرده و از شما برای خريد اين دوربين عکاسی ديجيتالی Panasonic تشکر 
کنيم. لطفًا اين کتابچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را جهت مراجعه در آينده در دسترس نگه داريد. 

لطفًا توجه داشته باشيد ممکن است اجزاء واقعی، گزينه های فهرست و غيره بر روی دوربين عکاسی 
ديجيتالی شما با آنچه که در تصاوير اين کتابچه راهنما نشان داده شده به نحوی متفاوت باشند.

قوانين حق مؤلف را بدقت رعايت فرماييد.
برای منظوری غير از  ضبط دوباره نوار يا ديسک های از پيش ضبط شده يا موارد انتشار يافته يا پخش شده ديگر  •

استفاده شخصی ممکن است قانون حق نشر را نقض کند. حتی در بعضی موارد جهت استفاده شخصی نيز ضبط 
اطالعات خاص ممکن است توسط قانون محدود شده باشد.

اطالعاتی برای ايمنی شما

هشدار:
برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی يا صدمه ديدن دستگاه،

و هيچ شيئی که با مايعات پر  اين وسيله را در معرض باران، رطوبت، ريزش يا پاشيده شدن آب قرار ندهيد  •
شده است، مانند گلدان، نبايستی روی آن قرار گيرد.

فقط از لوازم جانبی توصيه شده استفاده کنيد. • 
دستگاه دوربين (يا پشت آن) را باز نکنيد. هيچ قطعه ای که توسط کاربر قابل تعمير باشد در آن وجود  • 

ندارد. جهت تعميرات به نمايندگی های مجاز مراجعه فرماييد.

اين دستگاه بايد نزديک پريز برق نصب گردد و براحتی در دسترس باشد.

 عالئم شناسايی محصول
محلمحصول

بخش زيريندوربين عكاسی ديجيتالی

بخش زيرينشارژر باتری
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 درباره باتری

احتياط
اگر باتری به درستی تعويض نشود خطر انفجار وجود دارد. باتری را فقط با همان نوع خودش يا مشابه 

که توسط سازنده توصيه شده جايگزين کنيد. باتری مستعمل را طبق دستورالعمل سازنده به دور 
اندازيد.

در معرض گرما يا شعله قرار ندهيد. • 
از رهاکردن باتری (ها) در خودروی پارک شده زير نور مستقيم آفتاب برای مدت طوالنی، درحالی که درها و  • 

پنجره های خودرو بسته هستند، خودداری نماييد.

هشدار
خطر آتش سوزی، انفجار و سوختگی. از باز کردن، اعمال حرارت باالی οC 60 و يا سوزاندن 

خودداری کنيد.

 درباره شارژر باتری

احتياط!
نصب نکرده يا قرار ندهيد. اطمينان  اين دستگاه را در قفسه کتاب، کابينت داخلی يا فضای محصور ديگر  •

حاصل کنيد که دستگاه به خوبی تهويه می شود. برای اجتناب از خطر برق گرفتگی يا آتش سوزی به دليل 
گرم شدن بيش از حد، اطمينان حاصل کنيد که پرده ها و هرگونه مواد ديگر جلوی منافذ تهويه را مسدود 

نمی نمايند.
منافذ تهويه دستگاه را با روزنامه، پارچه، پرده يا اقالم مشابه مسدود نکنيد. • 

منابع شعله مستقيم، مانند شمع های روشن را روی دستگاه قرار ندهيد. • 
باتری ها را به صورت سازگار با محيط زيست دور بياندازيد. • 

قرار ميگيرد. مدار اصلی، تا  شارژر باتری هنگامی که سيم منبع تغذيه AC وصل ميشود، در حالت آماده به کار  •
زمانی که سيم برق به پريز برق متصل است، هميشه دارای برق ميباشد.
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 نکات احتياطی هنگام استفاده
از هيچ سيم AV • ديگری بجز آنکه همراه دستگاه است استفاده نکنيد.

از هيچ سيم رابط USB • ديگری غير از سيم همراه استفاده نکنيد.

اين دستگاه را از دستگاه های الکترومغناطيسی (مثل اجاق مايکرويو، تلويزيون، دستگاه بازی ويدئويی و 
غيره) تا حد ممکن دور نگه داريد.

توسط  اگر از اين دستگاه نزديک به تلويزيون يا روی آن استفاده کنيد، صدا و/يا تصوير دستگاه ممکن است  •
تشعشعات امواج الکترومغناطيسی قطع و وصل شوند.

از اين دستگاه نزديک به تلفن های همراه استفاده نکنيد زيرا پيامد انجام اينکار اثر پارازيت زيانبار بر صدا و/يا  • 
تصوير ميباشد.

تصاوير ضبط شده ممکن است توسط ميدان مغناطيسی شديد ناشی از بلندگو يا موتورهای بزرگ برق خراب  • 
شوند.

امواج الکترومغناطيسی ناشی از ريزپردازنده ها ممکن است اثرات زيانباری بر روی اين دستگاه گذاشته و باعث  • 
خراب شدن صدا و/يا تصوير شود.

اگر اين دستگاه به شدت تحت تاثير وسايل الکترومغناطيسی قرار گرفته و به درستی کار نميکند، دستگاه را  • 
خاموش کرده و باتری را خارج کنيد يا منبع تغذيه AC (DMW-AC5G؛ اختياری) را قطع کنيد. سپس باتری 

را دوباره داخل کرده يا منبع تغذيه AC  را دوباره وصل کنيد و دستگاه را روشن نماييد.

از اين دستگاه در نزديکی ايستگاه های فرستنده راديويی يا کابل های فشار قوی استفاده نکنيد.
تصاوير و/يا صدای ضبط شده  اگر نزديک به ايستگاه فرستنده راديويی يا خطوط فشار قوی اقدام به ضبط کنيد،  •

ممکن است خراب ضبط شوند.

 چگونه فيوز را عوض کنيم
.(B و A شکل) متفاوت خواهد بود AC محل قرار گرفتن فيوز بسته به نوع دو شاخه برق

پس از اطمينان از نوع دو شاخه برق AC مراحل زير را انجام دهيد.
تصاوير ممکن است با دو شاخه برق AC واقعی متفاوت باشند.

با يک پيچ گوشتی درپوش   1
فيوز را باز کنيد.

فيوز را عوض کنيد و درپوش   2
فيوز را ببنديد.

A B

A B

5 
5 
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-اگر اين عالمت را می بينيد -

اطالعاتی در مورد دور انداختن در کشورهای ديگر در خارج از اتحاديه اروپا
اين عالمت فقط در اتحاديه اروپا معتبر است.

اگر مايليد اين محصول را دور بيندازيد، لطفا با مسوولين محلی خود يا 
فروشگاه تماس بگيريد و در مورد روش صحيح دور انداختن پرس و جو 

نماييد.
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 درباره تصاوير در اين کتابچه راهنما
برای مثال، رويه برای مدل (DMC-FH25) شرح داده ميشود.
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لوازم جانبی استاندارد
قبل از استفاده از دوربين کنترل کنيد تمام لوازم جانبی ارائه شده باشند.

شماره محصوالت تا ژانويه 2011 صحيح می باشند. اين موارد ممکن است تغيير نمايند.
بسته باتری  1

(در اين متن بسته باتری يا باتری ناميده ميشود)
قبل از استفاده باتری را شارژ کنيد.

شارژر باتری  2
(در اين متن شارژر باتری يا شارژر ناميده 

ميشود)
AC سيم برق جريان متناوب  3

 مخصوص هنگ کنگ منطقه ويژه اداری
چين و عربستان سعودی

 مخصوص مناطقی غير از هنگ کنگ
منطقه ويژه اداری چين و عربستان سعودی

USB سيم رابط  4
AV سيم رابط صدا و تصوير  5

CD-ROM ديسک  6
• نرم افزار:

از آن برای نصب نرم افزار در کامپيوتر خود 
استفاده کنيد.
• کتابچه راهنما

بند دستی  7

هنگام خريد باتری يدکی، لطفًا يک باتری اختياری   
(DMW-BCK7E) .خريداری نماييد

کارت حافظه SD، کارت حافظه SDHC • و کارت 
حافظه SDXC در اين متن کارت ناميده ميشوند.

کارت اختياری می باشد. • 
هنگاميکه از کارت استفاده نمی کنيد، ميتوانيد روی 

حافظه داخلی ضبط يا پخش کنيد.
در صورت گم شدن لوازم جانبی ارائه شده، با فروشنده يا  • 
نزديک ترين مرکز خدمات تماس بگيريد. (ميتوانيد لوازم 

جانبی را بصورت جداگانه خريداری نماييد.)

4

3

1 2

5

6

NCA-YN101H DE-A92B

VFC4297

7

: (DMC-FH25GC) : (DMC-FH25GF)

(DMC-FH25GC)
(DMC-FH5GC)
(DMC-FH2GC)
(DMC-FH25GF)
K1HY08YY0019

(DMC-FH5GF)
(DMC-FH2GF)
K1HY08YY0015

(DMC-FH25GC)
(DMC-FH5GC)
(DMC-FH2GC)
(DMC-FH25GF)
K1HY08YY0020

(DMC-FH5GF)
(DMC-FH2GF)
K1HY08YY0016

(DMC-FH25GC)
(DMC-FH5GC)
(DMC-FH2GC)
VFF0794

(DMC-FH25GF)
(DMC-FH5GF)
(DMC-FH2GF)
VFF0729

     (DMC-FH5GC)
     (DMC-FH2GC)
     K2CT39A00002

     (DMC-FH5GF)
     (DMC-FH2GF)
     K2CQ2YY00082 
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اسامی اجزاء
فالش  1
لنز  2

نشانگر ضبط خودبخود  3
AF المپ کمکی

LCD نمايشگر  4
[MENU/SET] دگمه  5

[DISP.] دگمه  6
دگمه [Q.MENU]/حذف/لغو  7

[MODE] دگمه  8
کليد انتخاب [ضبط]/[پخش]  9

1 2 3
(DMC-FH25)

1 23
(DMC-FH2) (DMC-FH5)

4 109

5 7

8

6
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9 VQT3D44 (PER)

دگمه های جهت نما  10
 :/جبران مقدار نوردهی

 :/حالت ماکرو
AF رديابی  

 :/ضبط خود بخود
 :/تنظيم فالش

در اين کتابچه راهنما، دگمه های مکان نما به نحوی که در طرح زير نشان داده شده يا با 
/// شرح داده می شوند.

به عنوان مثال: وقتی دگمه  (پايين) را فشار می دهيد

اگر دگمهيا

حلقه بند دستی  11
• هنگام استفاده از دوربين، جهت جلوگيری از 

افتادن آن حتمًا بند دستی را متصل کنيد.
توپی لنز  12

[AV OUT/DIGITAL] سوکت  13

12

13

11
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کليد ON/OFF (روشن/خاموش) دوربين  14
اهرم زوم  15
بلندگو  16

• بلندگو را با انگشتان خود مسدود نکنيد.
ميکروفون  17

دگمه عکس انداختن  18
 (DMC-FH25)  19

[E.ZOOM] دگمه
محل نصب سه پايه  20
دريچه کارت/باتری  21

DC درپوش متصل کننده  22
، مطمئن شويد   •AC هنگام استفاده از منبع تغذيه

 Panasonic پاناسونيک DC که متصل کننده
(DMW-DCC10؛ اختياری) و منبع تغذيه 

AC (DMW-AC5G؛ اختياری) استفاده می 
شوند.

هميشه از منبع تغذيه AC•  اصلی پاناسونيک 
Panasonic (DMW-AC5G؛ اختياری) 

استفاده نماييد.
، از سيم برق   •AC هنگام استفاده از منبع تغذيه

 AC ارائه شده همراه با منبع تغذيه AC متناوب
استفاده کنيد.

• هنگام ضبط تصاوير متحرک، توصيه ميشود از 
 AC يک باتری کامًال شارژشده يا منبع تغذيه
(DMW-AC5G؛اختياری) و متصل کننده 
DC (DMW-DCC10؛ اختياری) استفاده 

نماييد.
• اگر هنگام ضبط تصاوير متحرک با استفاده از 
منبع تغذيه AC تغذيه نيرو به دليل قطع جريان 
برق يا قطع شدن منبع تغذيه AC و غيره قطع 
شود، تصوير متحرکی که درحال ضبط شدن 

است ضبط نخواهد شد.
(DMC-FH2) (DMC-FH5)  23

اهرم آزاد کردن

15

1617 18 19

14
(DMC-FH25)

14 15

17 18

(DMC-FH2) (DMC-FH5)

21

22

20

21

2322

20

16
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شارژ کردن باتری
 درباره باتری هايی که ميتوانيد با اين دستگاه استفاده کنيد

باتری ارائه شده يا باتری های اختياری اختصاصی (DMW-BCK7E) با اين دستگاه قابل استفاده 
هستند.

مشخص شده است باتری های تقلبی که شباهت زيادی به محصول اصلی دارند، جهت خريد در بعضی 
مناطق در بازار قابل دسترس می باشند. برخی از اين باتری ها توسط سيستم حفاظت داخلی بطور 

مناسبی حفاظت نشده اند تا بتوانند الزامات مربوط به استانداردهای ايمنی مناسب را برآورده نمايند. 
اين احتمال وجود دارد که چنين باتری هايی منجر به بروز آتش سوزی يا انفجار گردند. لطفًا توجه 

داشته باشيد که ما مسئوليتی در قبال هرگونه حادثه يا خرابی ناشی از بکارگيری باتری تقلبی نخواهيم 
داشت. جهت اطمينان از اينکه محصوالت ايمن مورد استفاده قرار می گيرند، توصيه ميکنيم از يک 

باتری پاناسونيک Panasonic اصلی استفاده نماييد.

از باتری و شارژر اختصاص يافته استفاده نماييد. • 

شارژ کردن
در زمان تحويل دوربين، باتری شارژ نشده است. قبل از استفاده باتری را شارژ کنيد. • 

باتری را با استفاده از شارژر در فضای بسته شارژ نماييد. • 

باتری را با دقت به جهت آن وصل کنيد.  

سيم برق AC را متصل کنيد.  
پس از اتمام شارژ، شارژر را از دوشاخه برق قطع  • 

نموده و باتری را خارج کنيد.
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[  CHARGE] درباره عالمت
عالمت [CHARGE] روشن ميشود:

عالمت  [CHARGE] درحين شارژ روشن ميشود.
عالمت [CHARGE] خاموش ميشود:

زمانيکه عمل شارژ بدون هيچگونه مشکلی به اتمام برسد، عالمت  [CHARGE] خاموش ميشود.
] چشمک ميزند • CHARGE] هنگاميکه عالمت

دمای باتری بيش از حد باال يا پايين است. توصيه ميشود باتری را دوباره در دمای محيط بين C 10–  تا 
C 30 شارژ کنيد.

– پايانه های شارژر يا باتری کثيف هستند. در اين صورت، آنها را با يک دستمال خشک تميز کنيد.

 زمان شارژ

باتری اختياریباتری ارائه شده
تقريبًا 120 دقيقهتقريبًا 115 دقيقهزمان شارژ
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13 VQT3D44 (PER)

زمان تقريبی کارکرد و تعداد تصاوير قابل ضبط

 (DMC-FH25)

باتری اختياریباتری ارائه شده
680 ميلی آمپر ساعت660 ميلی آمپر ساعتظرفيت باتری

تقريبًا 255 تصويرتقريبًا 250 تصويرتعداد تصاوير قابل ضبط

تقريبًا 127 دقيقهتقريبًا 125 دقيقهزمان ضبط
(DMC-FH5)

باتری اختياریباتری ارائه شده
680 ميلی آمپر ساعت660 ميلی آمپر ساعتظرفيت باتری

تقريبًا 265 تصويرتقريبًا 260 تصويرتعداد تصاوير قابل ضبط

تقريبًا 132 دقيقهتقريبًا 130 دقيقهزمان ضبط
(DMC-FH2)

باتری اختياریباتری ارائه شده
680 ميلی آمپر ساعت660 ميلی آمپر ساعتظرفيت باتری

تقريبًا 275 تصويرتقريبًا 270 تصويرتعداد تصاوير قابل ضبط

تقريبًا 137 دقيقهتقريبًا 135 دقيقهزمان ضبط
 CIPA شرايط ضبط کردن با استاندارد

] (انجمن محصوالت تصويربرداری و  • Camera & Imaging Products Association] مخفف CIPA
دوربين) ميباشد.

حالت عکس معمولی • 
دما: C 23/رطوبت: RH%50 رطوبت نسبی هنگاميکه نمايشگر LCD • روشن است.

استفاده از کارت حافظه SD پاناسونيک Panasonic (32 • مگابايت).
 [ • ON] شروع ضبط، 30 ثانيه پس از روشن شدن دوربين. (هنگاميکه عملکرد لرزش گير تصوير اپتيکی روی

تنظيم شده است.)
با فالش کامل برای هر دو بار ضبط کردن. ضبط کردن در هر 30 ثانيه يکبار  •
چرخاندن اهرم زوم در هر عمل ضبط از ِتله Tele به وايد Wide • و برعکس.

خاموش کردن دوربين در هر 10 • مرتبه عمل ضبط و توقف استفاده از دوربين تا زمانی که دمای باتری کاهش 
يابد.

باتری اختياریباتری ارائه شده
تقريبًا 205 دقيقهتقريبًا 200 دقيقهزمان پخش
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درباره حافظه داخلی/کارت
حافظه داخلی

اندازه حافظه: تقريبًا 70 • مگابايت
زمان دسترسی به حافظه داخلی ممکن است از زمان دسترسی به کارت طوالنی تر باشد. • 

کارت

کارتهای زير که با استاندارد تصويری SD مطابقت دارند، ميتوانند با اين دستگاه استفاده شوند.
(اين کارتها در اين متن بعنوان کارت ناميده می شوند.)

نوع کارتی که ميتواند با اين 
مالحظاتدستگاه استفاده شود

 SD کارت حافظه
(8 مگابايت تا 2 گيگابايت)

هنگام ضبط تصاوير متحرک، از يک کارت دارای کالس سرعت SD • با 
"کالس 6" يا باالتر استفاده کنيد.

کارت حافظه SDHC • را ميتوان در دستگاه های سازگار با کارت حافظه 
SDHC يا کارت حافظه SDXC مورد استفاده قرار داد.

کارت حافظه SDXC • را فقط ميتوان در دستگاه های سازگار با کارت حافظه 
SDXC مورد استفاده قرار داد.

هنگام استفاده از کارتهای حافظه SDXC • مطمئن شويد که کامپيوتر و ساير 
تجهيزات با اين کارتها سازگار هستند.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
فقط کارتهای دارای ظرفيت فهرست شده در سمت راست قابل استفاده هستند. • 

 SDHC کارت حافظه
(4 گيگابايت تا 32 گيگابايت)

 SDXC کارت حافظه
(48 گيگابايت، 64 گيگابايت)

کالس سرعت SD، استاندارد سرعت مربوط به نوشتن پيوسته می باشد. از طريق برچسب روی کارت و   
غيره، کنترل کنيد.

مثال:

لطفًا آخرين اطالعات را در وب سايت زير مالحظه فرماييد: • 
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(اين سايت فقط به زبان انگليسی ميباشد.)

 تذکر
جهت پيشگيری از بلعيده شدن، کارت حافظه را از دسترس کودکان دور نگه داريد. • 
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داخل کردن و خارج کردن کارت (اختياری)/باتری
کنترل کنيد که دستگاه خاموش باشد. • 

توصيه می شود از کارت پاناسونيک Panasonic • استفاده کنيد.

 (DMC-FH25)

درب کارت/باتری را بلغزانيد تا باز شود.  
• Panasonic هميشه از باتريهای اصلی پاناسونيک

(NCA-YN101H؛ ارائه شده يا DMW-BCK7E؛ 
اختياری) استفاده نماييد.

اگر از باتری های ديگر استفاده کنيد، نميتوانيم کيفيت  • 
اين محصول را تضمين نماييم.

باتری: باتری را با رعايت جهت صحيح تا انتها   
وارد کنيد تا صدای قفل شدن شنيده شود و سپس 

بررسی کنيد که توسط اهرم  قفل شده باشد. 
برای خارج کردن باتری، اهرم  را در جهت 

پيکان بِکشيد.

کارت: کارت را با دقت به جهت داخل کردن آن   
بطور کامل و تا انتها وارد کنيد تا صدای "کليک" 
شنيده شود. برای بيرون آورد کارت، آن را فشار 

دهيد تا صدای کليک شنيده شود، سپس کارت را بطور عمودی بيرون بکشيد.
پايانه های اتصال کارت را لمس نکنيد.  :

: درب کارت/باتری را ببنديد. 

:  درب کارت/باتری را کامًال تا انتها بلغزانيد  
تا صدای قفل شدن شنيده شود.
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 (DMC-FH2) (DMC-FH5)

اهرم آزاد کردن را در جهت پيکان بِکشيد و دريچه   
کارت/باتری را باز کنيد.

• Panasonic هميشه از باتريهای اصلی پاناسونيک
(NCA-YN101H؛ ارائه شده يا DMW-BCK7E؛ 

اختياری) استفاده نماييد.
اگر از باتری های ديگر استفاده کنيد، نميتوانيم کيفيت اين  • 

محصول را تضمين نماييم.

باتری: باتری را با رعايت جهت صحيح تا انتها   
وارد کنيد تا صدای قفل شدن شنيده شود و سپس 

بررسی کنيد که توسط اهرم  قفل شده باشد. 
برای خارج کردن باتری، اهرم  را در جهت 

پيکان بِکشيد.

کارت: کارت را با دقت به جهت داخل کردن آن   
بطور کامل و تا انتها وارد کنيد تا صدای "کليک" 
شنيده شود. برای بيرون آورد کارت، آن را فشار 

دهيد تا صدای کليک شنيده شود، سپس کارت را بطور عمودی بيرون بکشيد.
پايانه های اتصال کارت را لمس نکنيد.  :

: درب کارت/باتری را ببنديد. 

: اهرم آزاد کردن را در جهت پيکان بکشيد. 
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تنظيم تاريخ/ساعت (تنظيم ساعت)
در زمان تحويل، ساعت تنظيم نشده است. • 

کليد انتخاب [ضبط]/[پخش] را به سمت [!]   
بکشيد و سپس دوربين را روشن کنيد.

دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

برای انتخاب زبان، دگمه / را فشار داده،   
و دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.

دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

دگمه / را برای انتخاب گزينه ها (سال،   
ماه، روز، ساعت، دقيقه، ترتيب نمايش يا فرمت 
نمايش زمان) فشار داده و دگمه / را برای 

تنظيم فشار دهيد.
] ميتوانيد عمليات را بدون تنظيم ساعت لغو کنيد. با فشاردادن [ •

جهت تنظيم دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

تغيير تنظيم ساعت

گزينه [تنظيم ساعت] را در فهرست [ضبط] يا [تنظيمات] انتخاب نموده و [MENU/SET] را فشار دهيد.
ميتوان آن را در مراحل 5 و 6 • برای تنظيم ساعت تغيير داد.
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انتخاب حالت [ضبط]

کليد انتخاب [ضبط]/[پخش] را به سمت[!]   
بکشيد.

دگمه [MODE] را فشار دهيد.  

برای انتخاب حالت، دگمه // را فشار   
دهيد.

دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

 ليست حالت های [ضبط]
حالت خودکار هوشمند¦

سوژه ها با استفاده از تنظيماتی که بطور خودکار توسط دوربين انتخاب ميشوند، ضبط ميگردند.
حالت عکس معمولی!

سوژه ها با استفاده از تنظيمات خودتان ضبط ميشوند.
حالت صحنه من

تصاوير با استفاده از صحنه های ضبط که قبًال ثبت شده اند، گرفته ميشوند.
Ûحالت منظره

اين حالت به شما امکان ميدهد تا عکس هايی که با منظره مورد نظر هماهنگی دارند بگيريد.
حالت تصاوير متحرک$

اين حالت به شما امکان ميدهد تصاوير متحرک را با صدا ضبط کنيد.
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ñ : [ضبط] حالت

عکس گرفتن با استفاده از عملکرد خودکار 
(ñ: حالت هوشمند خودکار)

دوربين، مناسبترين تنظيمات را برای هماهنگی با سوژه و شرايط ضبط اعمال خواهد کرد، به همين دليل اين 
حالت را برای مبتديان يا کسانی که ميخواهند تنظيمات را به دوربين محول نموده و به آسانی عکس بگيرند، 

توصيه ميکنيم.

کليد انتخاب [ضبط]/[پخش] را به سمت [!]   
کشيده، و سپس دگمه [MODE] را فشار 

دهيد.

دگمه // را برای انتخاب [هوشمند خودکار] فشار داده، و سپس دگمه   
[MENU/SET] را فشار دهيد.

برای وضوح يابی، دگمه عکس انداختن را تا نيمه   
فشار دهيد.

هنگاميکه سوژه واضح ميشود، نشانگر وضوح  • (سبز) 
روشن ميگردد.

محدوده  AF • توسط عملکرد شناسايی چهره در اطراف چهره 
سوژه نمايش داده ميشود. در موارد ديگر، اين محدوده در نقطه 

ای از سوژه که واضح شده است نشان داده ميشود.

دگمه عکس انداختن را تا انتها فشار دهيد (آن را   
بيشتر فشار دهيد)، و عکس بگيريد.
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تشخيص منظره

زمانيکه دوربين بهترين منظره را شناسايی کرد، آيکون مربوط به منظره مربوطه به مدت 2 ثانيه به رنگ 
آبی نمايش داده شده و سپس رنگ آن به رنگ عادی قرمز تغيير ميکند.

¦[پرتره-i]
[i-منظره]
[i-ماکرو]

] انتخاب ميشود[i-پرتره شب] فقط زمانيکه [ •
[i-منظره شب]

[i-غروب]

] تنظيم شده و تنظيمات استاندارد انتخاب ميگردند. اگر هيچيک از منظره ها قابل اعمال نباشند، [¦ •
] انتخاب ميشود، دوربين بطور خودکار چهره شخص را تشخيص داده و وضوح و  ] يا [ • زمانيکه [

نوردهی را برای آن تنظيم خواهد کرد. (شناسايی چهره)
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n : [ضبط] حالت

حالت تصاوير متحرک

کليد انتخاب [ضبط]/[پخش] را به سمت   
[!] کشيده، و سپس دگمه [MODE] را 

فشار دهيد.

برای انتخاب [تصاوير متحرک]، ابتدا دگمه // و سپس دگمه   
[MENU/SET] را فشار دهيد.

برای وضوح يابی دگمه عکس انداختن را تا نيمه   
فشار داده و سپس برای شروع ضبط آن را تا انتها 

فشار دهيد.
زمان قابل ضبط 

زمان سپری شده ضبط 
هنگاميکه ضبط شروع ميشود (اولين فريم)، تنظيم وضوح و  • 

زوم ثابت ميمانند.

برای متوقف کردن ضبط، دگمه عکس انداختن را تا انتها فشار دهيد.  

 تذکر
تصاوير متحرک ميتوانند بدون توقف تا 2 • گيگابايت ضبط شوند.

حداکثر مدت زمان ضبط موجود تنها تا 2 گيگابايت بر روی صفحه نمايش داده می شود.
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حالت [پخش]:̧ 

پخش کردن تصاوير ([پخش معمولی])

کليد انتخاب [ضبط]/[پخش] را به سمت [)]   
بکشيد.

دگمه  يا  را فشار دهيد.  
پس از انتخاب تصوير متحرک، دگمه  • را برای شروع 

پخش فشار دهيد.

حالت [پخش]:̧ 

حذف تصاوير
زمانی که تصوير حذف شد، نميتواند بازيابی شود.

تصاوير موجود در حافظه داخلی يا کارت که درحال پخش شدن هستند حذف خواهند شد. • 

تصويری که بايد حذف شود را انتخاب نموده، و سپس 
] را فشار دهيد. دگمه [

صفحه تاييد نمايان ميشود.  • 
با انتخاب گزينه [بله] تصوير حذف ميشود.
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تنظيم کردن فهرست

دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.  

دگمه / را برای انتخاب فهرست فشار داده و سپس   
دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.

برای انتخاب گزينه فهرست، ابتدا دگمه / و سپس دگمه   
[MENU/SET] را فشار دهيد.

] در فهرست  • AF صفحه سمت راست، نمونه ای از انتخاب گزينه [حالت
[ضبط] ميباشد.

دگمه / را برای انتخاب تنظيم مورد نظر فشار داده و   
سپس دگمه [MENU/SET] را فشار دهيد.

بسته به گزينه فهرست، ممکن است تنظيمات آن نمايان نشده و يا ممکن  • 
است به شکلی متفاوت نمايش داده شود.

 [ • Ø] از [AF حالت] صفحه سمت راست، نمونه ای برای تنظيم
(وضوح يابی 1 ناحيه ای) به [š] (تشخيص چهره) است.

 فهرست را ببنديد
] را چندبار فشار داده يا دگمه عکس انداختن را تا نيمه فشار دهيد. دگمه [
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(PDF فرمت) مطالعه کتابچه راهنما

دستورالعملهای مشروح تر در مورد کار با اين دوربين در "برای ويژگيهای پيشرفته 
(فرمت PDF)" در CD-ROM ارائه شده گنجانده شده اند. برای مطالعه، آنرا در کامپيوتر 

خود نصب کنيد.
 Windows برای

کامپيوتر را روشن کرده و CD-ROM حاوی کتابچه راهنما (ارائه شده) را وارد کنيد.  

 [Operating Instructions] روی  
کليک کنيد.

زبان مورد نظر را انتخاب نموده و برای نصب   
روی [کتابچه راهنما] کليک کنيد.
برای بازگشت به فهرست نصب.  

روی آيکون ميانبر   
"Operating Instructions" بر روی 

ميز کار دوبار کليک کنيد.
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) باز نمی شود  PDF هنگامی که کتابچه راهنما (فرمت
برای مشاهده يا چاپ کتابچه راهنما (فرمت PDF)، به Adobe Acrobat Reader 5.0 يا جديد تر و يا 

Adobe Reader 7.0 يا جديدتر نياز خواهيد داشت.
CD-ROM حاوی کتابچه راهنما (ارائه شده) را وارد کامپيوتر کنيد، روی  کليک کرده و سپس 

پيغامهای نمايش داده شده روی صفحه را جهت نصب دنبال کنيد.
/Windows Vista SP2/Windows XP SP3/Windows 2000 SP4 :سيستم عامل سازگار)

(Windows 7

ميتوانيد نسخه ای از Adobe Reader • را از وب سايت زير دانلود و نصب کنيد که با سيستم عامل شما قابل 
استفاده باشد.

http://get.adobe.com/reader/otherversions
Adobe Reader ارائه شده در CD-ROM • به زبان انگليسی است.

برای دانلود Adobe Reader به زبانی که برای کامپيوتر شما مناسب است، روی  • کليک نماييد.

(  PDF جهت لغو نصب کتابچه رهنما (فرمت
فايل PDF را از پوشه ”\Program Files\Panasonic\Lumix“ حذف کنيد.

هنگامی که محتويات پوشه Program Files • قابل نمايش نيستند، برای نمايش آنها روی 
[Show the contents of this folder] کليک کنيد.

 Macintosh برای

کامپيوتر را روشن کرده و CD-ROM حاوی کتابچه راهنما (ارائه شده) را وارد کنيد.  

پوشه ”Manual“ در CD-ROM را باز کرده و سپس فايل PDF با زبان دلخواه   
را از داخل اين پوشه کپی کنيد.

برای باز کردن فايل PDF روی آن دوبار کليک کنيد.  
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مشخصات فنی
دوربين عكاسی ديجيتالی:
اطالعاتی برای ايمنی شما

5.1 ولت DCمنبع تغذيه:
1.1 وات (هنگام ضبط)مصرف انرژی:

0.7 وات (هنگام پخش)

(DMC-FH25) (DMC-FH5) پيکسل های موثر دوربين
16,100,000 پيکسل

 (DMC-FH2)
14,100,000 پيکسل

(DMC-FH25) (DMC-FH5) حسگر تصوير
1/2.33 CCD، تعداد کل پيکسل 16,600,000 پيکسل، فيلتر رنگی اوليه

 (DMC-FH2)
1/2.33 CCD، تعداد کل پيکسل 14,500,000 پيکسل، فيلتر رنگی اوليه

(DMC-FH25) لنز
زوم 8 اپتيک، 5f ميليمتر تا 40 ميليمتر (معادل دوربين عکاسی 

 F5.9 تا (Wide) F3.3 /(35 ميليمتری: 28 ميليمتر تا 224 ميليمتر
(Tele)

 (DMC-FH2) (DMC-FH5)
زوم 4 اپتيک، 5f ميليمتر تا 20 ميليمتر (معادل دوربين عکاسی 

 F6.5 تا (Wide) F3.1 /(35 ميليمتری: 28 ميليمتر تا 112 ميليمتر
(Tele)

حداکثر 4زوم ديجيتال
(DMC-FH25) زوم اپتيکی اضافی

حداکثر 18(هنگاميکه روی 3,000,000 پيکسل [3M] يا کمتر تنظيم 
ميشود)

 (DMC-FH5)
حداکثر 9 (هنگاميکه روی 3,000,000 پيکسل [3M] يا کمتر تنظيم 

ميشود)
 (DMC-FH2)

حداکثر 8.4 (هنگاميکه روی 3,000,000 پيکسل [3M] يا کمتر 
تنظيم ميشود)
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(DMC-FH25) عادیمحدوده وضوح
 تا (Tele) 2 متر/(Wide) از 50 سانتيمتر

 (DMC-FH2) (DMC-FH5)
 تا (Tele) 1 متر/(Wide) از 50 سانتيمتر

حالت ماکرو/خودکار 
هوشمند/تصاوير 

متحرک

 تا (Tele) 1 متر/(Wide) از 5 سانتيمتر

ممکن است در تنظيمات باال تفاوتهايی وجود داشته حالت منظره
باشد.

شاتر الکترونيکی  شاتر مکانيکیسيستم شاتر
ضبط پيوسته

(DMC-FH25) سرعت پيوسته

تقريبًا 1.7 تصوير/ثانيه
(DMC-FH2) (DMC-FH5)

تقريبًا 2.0 تصوير/ثانيه
به ظرفيت باقيمانده حافظه داخلی/ کارت بستگی دارد.تعداد تصاوير قابل ضبط

قطاری پر سرعت
(DMC-FH25) سرعت پيوسته

تقريبًا 4 تصوير/ثانيه
 (DMC-FH2) (DMC-FH5)

تقريبًا 6 تصوير/ثانيه
[2.5M ،(4:3) 3M (3:2) يا 2M (16:9) بعنوان اندازه تصوير انتخاب 

می شود.]
هنگام استفاده از حافظه داخلی:تعداد تصاوير قابل ضبط

تقريبًا 15 تصوير 
(بالفاصله پس از فرمت کردن)

هنگام استفاده از کارت: حداکثر 100 تصوير (بسته به نوع کارت و 
شرايط ضبط تغيير می کند)

از 8 ثانيه تا 1/1600 ثانيهسرعت شاتر
حالت [آسمان پرستاره]: 15 ثانيه، 30 ثانيه، 60 ثانيه

(AE) مقدار نوردهیAE برنامه
(2 EV تا 2 EV ،1/3 EV هر گام) جبران مقدار نوردهی

چندتايیحالت نورسنجی
LCD 2.7 (4:3)نمايشگر TFT LCD

(تقريبًا 230,000 نقطه) (نسبت ميدان ديد تقريبًا 100%)
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(DMC-FH25) ُبرد فالش

] تنظيم ميشود) ] ،Wide) تقريبًا 60 سانتيمتر تا 5.8 متر

 (DMC-FH2) (DMC-FH5)

] تنظيم ميشود) ] ،Wide) تقريبًا 40 سانتيمتر تا 3.3 متر

يک صدايی (مونو)ميکروفون

يک صدايی (مونو)بلندگو

حافظه داخلی (تقريبًا 70 مگابايت)/کارت حافظه SD/کارت حافظه رسانه ضبط
SDXC کارت حافظه/SDHC

فرمت ضبط فايل
JPEG (بر اساس "Design rule for Camera File system" بر برای تصاوير ثابت

DPOF سازگار با/("Exif 2.3" اساس استاندارد
"QuickTime Motion JPEG" (تصاوير متحرک با صدا)تصاوير متحرک

رابط
"USB 2.0" (پر سرعت)ديجيتال

NTSC/PAL مرکب (تغيير توسط فهرست)،تصوير/صدا آنالوگ
خط خروجی صدا (مونو)

پايانه های اتصال
[AV OUT/DIGITAL](8 پايه) فيش اختصاصی

ابعاد
(غير از بخشهای قابل 

بيرون آمدن)

 (DMC-FH25)

تقريبًا 99.2 ميليمتر (طول)56.5 ميليمتر (ارتفاع)27.8 ميليمتر 
(عرض)

 (DMC-FH2) (DMC-FH5)

تقريبًا 94.3 ميليمتر (طول)53.5 ميليمتر (ارتفاع)18.8 ميليمتر 
(عرض)

(DMC-FH25) وزن

تقريبًا 152 گرم (با کارت و باتری)
تقريبًا 135 گرم (بدون کارت و باتری)

 (DMC-FH5)

تقريبًا 121 گرم (با کارت و باتری)
تقريبًا 104 گرم (بدون کارت و باتری)

 (DMC-FH2)

تقريبًا 118 گرم (با کارت و باتری)
تقريبًا 101 گرم (بدون کارت و باتری)
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0C تا C 40دمای کارکرد

RH%10 تا RH%80 رطوبت نسبیرطوبت کارکرد

:(Panasonic DE-A92B) شارژر باتری
اطالعاتی برای ايمنی شما

AC  از 110 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز، 0.2 آمپرورودی:
DC  4.2 ولت، 0.43 آمپرخروجی:

:(Panasonic NCA-YN101H) (يون ليتيم) بسته باتری
اطالعاتی برای ايمنی شما

3.6 ولت/660 ميلی آمپر ساعتولتاژ/ظرفيت:
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آرم SDXC، يک عالمت تجاری SD-3C, LLC است. •
، يک عالمت تجاری يا يک عالمت تجاری  • QuickTime و عالمت QuickTime

ثبت شده شرکت اپل .Apple Inc ميباشد که تحت مجوز آن شرکت استفاده ميشود.
“ ارائه شده توسط • DynaFont” اين محصول از

 DynaComware Corporation استفاده ميکند. DynaFont عالمت 
تجاری ثبت شده متعلق به DynaComware Taiwan Inc ميباشد.

تمامی نام ها و اسامی شرکتها و اسامی محصوالت آنان که در اين کتابچه مورد اشاره قرار گرفته اند،  • 
عالمت تجاری يا عالمت تجاری ثبت شده مربوط به خود آنان را دارا ميباشند.

Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net 

 Panasonic Corporation 2011
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