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تركيب

هذه الوثيقة تشرح طريقة تركيب التراخيص االختيارية.
فيما يلي بيان للتراخيص المناظرة.

الترخيص المناظراسم الُمنَتج

LSM-120P1 4K/3D 4 وK/120p الترخيص المناظر لكل من
)VPL-GTZ280 للموديل(

LSM-BRIN1 الترخيص المناظر لـِ 5000 شمعة 
)VPL-GTZ280 للموديل(

LSM-HDR1 الترخيص المناظر للنطاق الديناميكي العالي 
High Dynamic Range 

)VPL-GTZ280 للموديل(

LSM-NVG1الترخيص المناظر لتهيئة ضوء األشعة تحت الحمراء 
)VPL-GTZ280 للموديل(

LSM-AC1DSMA-PM1 الترخيص الخاص بـ
VPL-GTZ280/VPL-GTZ270/ للموديالت(

)VPL-VW5000

احفظ الملف المكتوب فيه مفتاح التركيب والذي تم الحصول عليه من 
eCSite على ذاكرة USB، ثم استعِمل القائمة لتقوم بالتركيب.

استعِمل ذاكرة USB بصيغة FAT32 وسعة 1 ج ب )1GB( أو أكثر.

بخصوص تفاصيل استعمال القوائم، راجع تعليمات تشغيل جهاز العرض.

التحقق من اإلصدار الحالي للبرنامج

لتركيب تراخيص اختيارية، يجب تحديث نسخ إصدارات برامج أجهزة العرض 
كاآلتي.

نسخة إصدار البرنامججهاز العرض المناظراسم الُمنَتج

LSM-120P1
LSM-BRIN1
LSM-HDR1
LSM-NVG1

VPL-GTZ280اإلصدار 3.203 أو أعلى

LSM-AC1VPL-GTZ280اإلصدار 3.404 أو أعلى

VPL-GTZ270اإلصدار 4.404 أو أعلى

VPL-VW5000اإلصدار 4.404 أو أعلى

تحقق من نسخة إصدار البرنامج المعروض في »إصدار البرنامج« في قائمة 
المعلومات  .

إذا كانت نسخة إصدار البرنامج أدنى، قم بتنفيذ عملية تحديث النسخة 
مسبًقا.

USB حفظ الملف المكتوب عليه مفتاح التركيب على ذاكرة

1 .USB قم بتحضير الكمبيوتر لحفظ البيانات على ذاكرة

احفظ ملف النص الذي حصلت عليه مباشرة على الدليل الجذري لذاكرة  2
.USB

تنفيذ عملية التركيب

مالحظة

ال تفعل أيًا من األمور التالية أثناء تنفيذ عملية التركيب.
يمكن للقيام بذلك أن يتسبب في مقاطعة عملية التركيب، ويؤدي إلى حدوث أعطال.

• .USB إخراج أو إدخال ذاكرة
إيقاف التيار الكهربائي. •

أدخل ذاكرة USB التي تحتوي على مفتاح التركيب في طرف توصيل  1
USB على جهاز العرض.

 قم باختيار »تفعيل الترخيص« في »إدارة الترخيص« في قائمة  2
. التركيب 

تظهر الرسالة »الستكمال التفعيل، أوقف التشغيل وافصل أو صل سلك 
الطاقة.«.

إذا لم يتم العثور على مفتاح التركيب:

تظهر الرسالة »لم يتم العثور على ترخيص صالح.«.
فيما يلي األسباب المحتملة.

الملف المكتوب عليه مفتاح التركيب لم يُحَفظ في الدليل الجذري  •
.USB لذاكرة

تم حفظ مفتاح التركيب الخاص بموديل مختلف. •
اسم الملف المحفوظ غير سليم. •

 ،USB احفظ الملف المكتوب عليه مفتاح التركيب الصحيح في ذاكرة
وابدأ التركيب مجدًدا من الخطوة رقم 1.

قم باختيار »موافق«، ثم أوِقف التيار وافصل سلك التيار. 3

قم بتوصيل سلك التيار مرة أخرى وقم بتشغيل التيار. 4

مالحظة

قد تحتاج الشاشة لمدة 15 دقيقة تقريبًا لكي تظهر، ألن عملية التحديث تبدأ بعد 
تشغيل التيار.

5  LSM-120P1 و/أو LSM-HDR1 و/أو LSM-BRIN1 تأكد أن
و/أو LSM-NVG1 و/أو LSM-AC1 معروضة في »إدارة 

. الترخيص« في قائمة التركيب 

إذا لم يتم عرض التراخيص المعنية:

تحقق مرة أخرى من طريقة التركيب، وابدأ التركيب مجدّدا من الخطوة 
رقم 1.
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مالحظات

تأكد دائًما من أن الوحدة تعمل بشكل صحيح قبل استخدامها. لن تتحمل  •
شركة SONY المسؤولية عن التلفيات من أي نوع ويتضمن ذلك، على 

سبيل المثال ال الحصر، التعويض أو سداد قيمة خسارة األرباح الحالية 
أو المحتملة بسبب فشل الوحدة، وذلك سواء أثناء فترة الضمان أو بعد 

انتهائها أو ألي سبب آخر مهما كان.
لن تتحمل شركة SONY المسؤولية عن المطالبات من أي نوع والتي  •

يتقدم بها مستخدمو هذه الوحدة أو التي يتقدم بها أطراف ثالثة.
لن تتحمل شركة SONY المسؤولية عن إنهاء أي خدمة من الخدمات  •

المرتبطة بهذه الوحدة أو وقفها والتي قد تنتج بسبب الظروف من أي 
نوع.
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LSM-120P1
 4K/120P عن طريق تركيب هذا الترخيص، تصبح إشارات الدخل لكل من

و 4K/3D  )60 هرتز لكل عين( متاحة، ويمكن تهيئة القوائم التالية.
• »3D قائمة الوظيفة: »تهيئات
قائمة التركيب: الوضع ثالثي األبعاد "3D" في »تحديد المشغل« •

يمكن أيًضا اختيار "DisplayPort 1/2/3/4" باستعمال الزر F في وحدة 
التحّكم عن بعد.

تلميحات

يجب أن تكون »تهيئة التدفق« في قائمة الوظيفة  أحادية »واحدة« أو ثالثية  •
."DisplayPort 1/2/3/4" أو "DisplayPort 1/2" 3" عند اختيارD" األبعاد

لمشاهدة صور الفيديو إلشارات دخل 4K/120P، اضبط »تهيئة التدفق« على الوضع  •
 ،4K/120P األحادي »واحدة«. لمشاهدة صور الفيديو ثالثية األبعاد إلشارت دخل
."3D" 3« على الوضع ثالثي األبعادD 2« في »تهيئاتD-3D اضبط »تحديد عرض

لمشاهدة صور الفيديو إلشارات الدخل 4K/3D  )60 هرتز لكل عين(، اضبط »تهيئة  •
."3D" التدفق« على الوضع ثالثي األبعاد

مالحظة

وظيفة التدرج السلس ال تكون متاحة عند تركيب هذا الترخيص.

صيغة 4K/120P، التي يمكن إدخالها عبر المنافذ "DisplayPort 1/2/3/4"، هي  •
"HV Split" )صفحة 4(.

•  ،)No. 99(  99 2160/120×4096 هو الرقمP ِالرقم المضبوط مسبًقا لـ 
.)No. 100(  100 2160/120×3840 هو الرقمP ِولـ

HV Split Display عرض

 يتم عرض اإلشارات المنقولة بعد تقسيم الصورة إلى 4 بتحليل 
"2160 × 4096" أو "2160 × 3840".

قم بتوصيل مخارج DisplayPort الموجودة على محطة العمل  1
بمداخل DisplayPort لجهاز العرض.

قم بتوصيل مخارج DisplayPort من 1 إلى 4 الموجودة على محطة 
العمل بكل من مداخل DisplayPort من 1 إلى 4 لجهاز العرض.

قم بتشغيل التيار لكل من جهاز العرض ومحطة العمل. 2

قم باختيار "DisplayPort 1/2/3/4" باستعمال الزر F على وحدة  3
التحّكم عن بعد أو في لوحة اإلدخال. 

قم باختيار التحليل "1080 × 2048" أو "1080 × 1920" في شاشة  4
اإلعداد على محطة العمل*.

* بخصوص المعلومات حول شاشة اإلعداد، بما أن التشغيل يختلف 
تبًعا لنظام التشغيل أو لوحات الجرافيك المركّبة في محطة العمل، قم 

باستشارة صانع محطة العمل أو لوحات الجرافيك.

قم باختيار معّدل التجديد )التحديث( 120 هرتز. 5

مالحظة

أدخل خرج اإلشارات المزامنة من نفس نظام اإلشارات بنفس صيغة اإلشارات إلى 
.DisplayPort
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بخصوص تفاصيل استعمال القوائم، راجع تعليمات تشغيل جهاز العرض.

قائمة الوظيفة

الوصفعناصر التهيئة

3D 3.تهيئاتD يمكنك تغيير تهيئات وظيفة

2D-3D 3".تحديد عرضD" 2" أو الوضع ثالثي األبعادD" لتغيير صور الفيديو إلى الوضع ثنائي األبعاد
2D: يعرض صور فيديو ثنائية األبعاد.

3D: يعرض صور الفيديو ثالثية األبعاد.

تلميحات

• .4K/120P ال يتم عرض هذا البند إال عند دخول إشارات 
."3D" 3« على الوضعD 2« في »تهيئاتD-3D 4، اضبط »تحديد عرضK/120P لعرض صور فيديو ثالثية األبعاد إلشارات

قد يظهر خيال للقائمة المعروضة أثناء عرض صورة فيديو ثالثية األبعاد وأفضل طريقة لمشاهدتها هي باستخدام نظارات ثالثية  •
.3D األبعاد

3D 3.سطوعD لضبط سطوع الصورة عند مشاهدة صور فيديو
يمكنك تحديد السطوع من »عالي« أو »قياسي«.

قائمة التركيب

الوصفعناصر التهيئة

يحّول وظيفة اإلخراج للموصل TRIGGER 1/TRIGGER 2.تحديد المشغل
.TRIGGER إيقاف: يوقف وظيفة الموصل

طاقة: يقوم بإخراج إشارات 12 فولت من الموصلين TRIGGER 1/TRIGGER 2 عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل. ال يقوم 
الموصالن TRIGGER 1/TRIGGER 2 بإخراج أي إشارات عندما تكون الوحدة في وضع االنتظار )الجاهزية(.

زوم 2.35:1: يعمل مع الوضع »زوم 2.35:1« للتهيئة »نسبة« ويقوم بإخراج إشارة 12 فولت من الموصل TRIGGER 1 أو 
.TRIGGER 2

.3D عند إدخال إشارات TRIGGER 2 أو TRIGGER 1 3: يقوم بإخراج إشارة 12 فولت من الموصلينD

مالحظة

."3D" في »تهيئة التدفق« في قائمة الوظيفة  إلى الوضع "DisplayPort 1/2/3/4" أو "DisplayPort 1/2" 4  )60 هرتز لكل عين(، يجب تغيير تهيئةK/3D عند إدخال إشارات
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عرض صور الفيديو ثالثية األبعاد

باستعمال جهاز VPL-GTZ280، يمكن عرض صور فيديو ثالثية األبعاد 
)TDG-BT500A( قوية باستعمال النظارات ثالثية األبعاد النشطة

االختيارية.

قم بتشغيل الجهاز المتصل بالوحدة لتحقيق التوافق مع 3D، ثم قم  1
.3D بتشغيل المحتوى

لمعرفة التفاصيل حول كيفية تشغيل محتوى 3D، راجع تعليمات 
التشغيل الخاصة بالجهاز المتصل.

2 .3D واعرض صورة الفيديو VPL-GTZ280 قم بتشغيل الجهاز

قم بتشغيل النظارات ثالثية األبعاد، ثم قم بارتدائها حتى تصبح مالئمة  3
بشكل مريح.

لمعرفة التفاصيل حول كيفية استعمال النظارات ثالثية األبعاد، راجع 
»استخدام النظارات ثالثية األبعاد« )صفحة 6(.

مالحظات

استعمل النظارات ثالثية األبعاد ضمن النطاق )المدى( المحّدد لالتصال )صفحة 6(. •
توجد اختالفات فيما يتعلق بتلقي صور الفيديو 3D بين األفراد. •
• .3D عندما تكون درجة حرارة بيئة االستخدام منخفضة، قد يتراجع تأثير

3D ضبط/تهيئة الوظائف ثالثية االبعاد

يمكنك ضبط/تهيئة الوظائف ثالثية األبعاد باستعمال »تهيئات 3D« في قائمة 
. بخصوص التفاصيل، راجع »تهيئات 3D« )صفحة 5(. الوظيفة 

استخدام النظارات ثالثية األبعاد

 قم بتشغيل النظارات ثالثية األبعاد، وقم بتسجيلها على جهاز  1
.VPL-GTZ280

لمعرفة التفاصيل حول كيفية تسجيل النظارات ثالثية األبعاد، راجع 
تعليمات التشغيل المرفقة مع النظارات ثالثية األبعاد.

2 .3D قم بارتداء النظارة

احتياطات عند االستخدام

قد يحدث سوء تشغيل إذا:
كان موقع العرض بعيًدا جًدا عن جهاز اإلسقاط •
•  IEEE802.11( السلكية LAN كان هناك أجهزة اتصال أخرى، مثل شبكة

b/g/n( أو ميكروويف بعرض نطاق يبلغ 2.4 جيجاهرتز، بالقرب من 
الوحدة.

نطاق االتصال للنظارات ثالثية األبعاد

الشكل التالي يبيّن نطاق اتصال النظارات ثالثية األبعاد. إذا حاولت مشاهدة 
صور فيديو ثالثية األبعاد من مسافة أبعد من نطاق االتصال أو قمت بتركيب 
جهاز VPL-GTZ280 خارج نطاق االتصال، فقد ال تتمّكن النظارات ثالثية 

األبعاد من عرض الصور بشكل صحيح.
عالوة على ذلك، تختلف المسافة وفًقا لبيئة الغرفة وبيئة تركيب الجهاز 

.VPL-GTZ280

منظر علوي أو جانبي

جهاز العرض

10 م

10 م

10 م

10 م
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LSM-BRIN1
عن طريق تركيب هذا الترخيص، يمكن تهيئة القوائم التالية.

بخصوص تفاصيل استعمال القوائم، راجع تعليمات تشغيل جهاز العرض.

قائمة الصورة

الوصفعناصر التهيئة

أسود فيلم

سطوع: كلما زاد اإلعداد، كانت الصورة أكثر سطوًعا. وكلما قل اإلعداد، كانت الصورة أكثر إعتاًما.حدقة متقدمة

تلميحات

اضبط »سطوع« تبًعا لسطوع الغرفة والصورة نفسها. •
 يمكنك استعمال »حدقة متقدمة« فقط عند استخدام عدسة العرض اإلسقاطي VPLL-Z7013 بينما يكون البند  •

. »سطوع ثابت« مضبوطًا على الوضع »تشغيل« في قائمة التهيئة 

القائمة تهيئة

الوصفعناصر التهيئة

تشغيل: ينخفض خرج اإلضاءة ويمكن الحصول على سطوع ثابت لفترة طويلة.سطوع ثابت
إيقاف: يوقف وظيفة سطوع ثابت.

تلميح

إذا قمت باستخدام الوحدة مع كون هذا البند مضبوطًا على الوضع »تشغيل« لفترة زمنية طويلة، يمكن لسرعة المروحة أن تزيد للحفاظ 
على متانة المنتج ومكوناته ويمكن لضجيج المروحة أن يزيد.
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LSM-HDR1
عن طريق تركيب هذا الترخيص، يمكن تهيئة القوائم التالية.

بخصوص تفاصيل استعمال القوائم، راجع تعليمات تشغيل جهاز العرض.

قائمة الصورة

الوصفعناصر التهيئة

تهيئة خبير

HDR.HDR يضبط كيفية عرض محتويات
.HDR10 قم بتهيئة هذا عند عرض محتويات متوافقة مع :HDR10

.HLG قم بتهيئة هذا عند عرض محتويات متوافقة مع :HLG
.HDR إيقاف: قم بتهيئته عند عرض محتويات أخرى غير

مالحظة

إذا لم تكن التهيئة صحيحة بالنسبة لمحتوى اإلدخال فقد تظهر مناطق الفيديو الساطعة والمظلمة ساطعة أو مظلمة بشكل زائد.

لتحويل مساحة اللون.مساحة اللون
.sRGB مساحة اللون تعادل .ITU-R BT.709 مساحة لون :BT.709

.HDR مساحة لونية مالئمة لمشاهدة محتويات :BT.2020
مساحة اللون 1: مساحة لونية مالئمة لصور الفيديو.

مساحة اللون 2: مساحة لونية مالئمة لمشاهدة األفالم أو صور الفيديو.
مساحة اللون 3: مساحة لونية مالئمة لمشاهدة األفالم.

إعداد شخصي: يمكنك ضبط إعداد مساحة اللون.

تلميحات

يمكنك ضبط كل بند على مساحة لون حسب رغبتك. •
• ."BT.2020" يصبح باإلمكان اختيار
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LSM-NVG1
عن طريق تركيب هذا الترخيص، يمكن تهيئة القوائم التالية.

بخصوص تفاصيل استعمال القوائم، راجع تعليمات تشغيل جهاز العرض.

قائمة الوظيفة

الوصفعناصر التهيئة

األشعة تحت الحمراء: يقوم بتهيئة الطول الموجي لألشعة تحت الحمراء.إعدادات األشعة تحت الحمراء
تشغيل: يعرض صور الفيديو التي تحتوي على الطول الموجي لألشعة تحت الحمراء.

إيقاف: يعرض صور الفيديو العادية.
مخرج: يضبط إرسال األشعة تحت الحمراء.

مرشح تعتيم: يخّفض شدة الضوء باستثناء الطول الموجي لألشعة تحت الحمراء.
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LSM-AC1
عن طريق تركيب هذا الترخيص، يمكن استخدام DSMA-PM1 كأداة اختيارية. 

لمعرفة التفاصيل حول DSMA-PM1، راجع الموقع اإللكتروني:

للعمالء في اليابان
http://www.sony.jp/vpl/support/download/ : VPL-GTZ270/VPL-GTZ280 للموديالت

http://www.sony.jp/support/projector/download/ : VPL-VW5000 للموديل

للعمالء في الواليات المتحدة
https://pro.sony.com/bbsc/ssr/catprojectors/resource.downloads : VPL-GTZ270/VPL-GTZ280 للموديالت

https://esupport.sony.com/ : VPL-VW5000 للموديل

للعمالء في الصين
http://www.pro.sony.com.cn/pro/support/software/SET_161116_PSG

للعمالء في الدول األخرى
http://www.sony.co.uk/pro/support/software/SET_161116_PSG
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