Wireless Speaker

SRS-RA5000

Precautions/Specifications
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WARNING
Do not install the Wireless Speaker in a confined space, such as a
bookcase or built-in cabinet.
To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the
Wireless Speaker with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
Do not expose the Wireless Speaker to naked flame sources (for
example, lighted candles).

Do not place this product close to medical devices
This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere
with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus
treatment, or other medical devices. Do not place this product close
to persons who use such medical devices. Consult your doctor before
using this product if you use any such medical device.
Indoor use only.

Recommended cables

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this Wireless
Speaker to dripping or splashing, and do not place objects filled with
liquids, such as vases, on the Wireless Speaker.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used
for connection to host computers and/or peripherals.

The AC adapter is not disconnected from the mains as long as it is
connected to the AC outlet, even if the Wireless Speaker itself has been
turned off.

The nameplate is located on the bottom of the Wireless Speaker.

As the main plug of AC power adapter is used to disconnect the AC
power adapter from the mains, connect it to an easily accessible AC
outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it from the AC
outlet immediately.
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For the Wireless Speaker
For the AC adapter
Labels for AC adapter Model No. and Serial No. are located at the
bottom of AC adapter.
This equipment has been tested and found to comply with the limits
set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than
3 meters.

Precautions
On safety
Should any solid object or liquid fall into the product, unplug it and have
it checked by qualified personnel before operating it any further.

On power sources
• Before operating the product, check that the operating voltage is
identical with your local power supply.
The operating voltage is indicated on the nameplate on the bottom of
the product.
• The product is not disconnected from the AC power source (mains) as
long as it is connected to the wall outlet, even if the product itself has
been turned off.
• If you are not going to use the product for a long time, be sure to
disconnect it from the wall outlet. To disconnect the AC power cord,
grasp the plug itself; never pull the cord.

On placement
• Do not set the product in an inclined position.
• Place the product in a location with adequate ventilation to prevent
heat buildup and prolong the life of the product.
• Do not place the product near heat sources, or in a place subject to
direct sunlight, excessive dust, or mechanical shock.
• Do not place anything on top of the product that might cause
malfunctions.
• Use caution when placing the product on surfaces that have been
specially treated (with wax, oil, polish, etc.) as staining or discoloration
of the surface may result.

On cleaning
Clean this product with a soft cloth slightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use any type of abrasive pads, scouring
powder, or solvents, such as thinner, benzine, or alcohol.
If you have any questions or problems concerning this product, please
consult your nearest Sony dealer.

Notes on the update
The software of this product will be automatically updated to the latest
software while connected to the Internet via a Wi-Fi® network.
The software update will be delivered from time to time when, for
example, a new feature becomes available or the update is required for
stable use.
Such automatic software feature may not be disabled. Also, previous
versions of the software cannot be retrievable.
Do not turn off power of this product while updating. The product may
not be operational while updating.
To use this product, a Wi-Fi environment and Google Account are
necessary, as well as your consent to Google Terms of Use and/or
Privacy Policy. By using this product, you agree to Sony’s EULA. Software
for this product is automatically updated from time to time and you
cannot choose or refuse to load such automatic software.

On operation
Before connecting other equipment, be sure to turn off and unplug the
product.
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Notes on the License

Specifications

This product contains software that Sony uses under a licensing
agreement with the owner of its copyright. We are obligated to
announce the contents of the agreement to customers under
requirement by the owner of copyright for the software.
Please access the following URL and read the contents of the license.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Up-firing/Mid speaker section
Speaker system
Full Range Speaker system, Acoustic Suspension
Speaker diameter (approx.)
46 mm × 3 / 46 mm × 3

Subwoofer speaker section
Speaker system
Subwoofer Speaker system, Bass Reflex
Speaker diameter (approx.)
70 mm × 1

Input terminal section
Notice on GNU GPL/LGPL applied software
This product contains software that is subject to the following GNU
General Public License (hereinafter referred to as “GPL”) or GNU
Lesser General Public License (hereinafter referred to as “LGPL”).
These establish that customers have the right to acquire, modify, and
redistribute the source code of said software in accordance with the
terms of the GPL or LGPL supplied. The source code for the above-listed
software is available on the Web.
To download, please access the following URL then select the model
name “SRS-RA5000”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries
regarding the content of the source code.

Disclaimer regarding services offered by third parties
Services offered by third parties may be changed, suspended, or
terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in
these sorts of situations.
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Analog In

Wi-Fi section
Compatible standards
IEEE802.11 a/b/g/n
Radio frequency
2.4/5 GHz band

BLUETOOTH® section

General

Communication system
BLUETOOTH Specification version 4.2
Output
BLUETOOTH Specification Power Class 1
Maximum communication range
Line of sight approx. 30 m*1
Frequency band
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Modulation method
FHSS
Compatible BLUETOOTH profiles*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Supported Codec*3
SBC*4, AAC*5
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

Power requirements
DC 19.5 V
(using the supplied AC adapter connected to AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz power supply)
Power consumption
On: 55 W
Standby mode: 0.5 W or less (Power Saving mode)
(When BLUETOOTH/Network standby mode are
set to off)
Standby mode: 2 W or less*6
(When BLUETOOTH/Network standby mode are
set to on)
Dimensions*7 (approx.) (w/h/d)
235 mm × 329 mm × 225 mm
Mass (approx.)
4.9 kg

*1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between the
product and the device, magnetic fields around a microwave oven, static
electricity, reception sensitivity, antenna’s performance, operating system,
software application, etc.

*7 Not including projection portion

*6 The product will automatically enter Power saving mode when there is no
BLUETOOTH pairing history.

Design and specifications are subject to change without notice.

*2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH
communication between devices.
*3 Codec: Audio signal compression and conversion format
*4 Subband Codec
*5 Advanced Audio Coding
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Compatible iPhone/iPod models

Copyrights and Trademarks

The compatible iPhone/iPod models are as follows. Update your
iPhone/iPod with the latest software before using with the product.
Made for:
iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPod touch (6th generation)

• Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
• Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards.
• The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc.
in the United States and in other countries.
• The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony
Corporation is under license.
• Wi-Fi® and Wi-Fi Alliance® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.
• Wi-Fi CERTIFIED™ is a trademark of Wi-Fi Alliance®.
• The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
• Google, Google Play, Chromecast built-in and other related marks and
logos are trademarks of Google LLC.
• The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
• Spotify and Spotify logos are trademarks of the Spotify Group.*

Note

Sony cannot accept responsibility in the event that data recorded
to iPhone/iPod is lost or damaged when using your iPhone/iPod
connected to this product.

How to Use Spotify Connect
Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.
Go to spotify.com/connect to learn how.

* Depending on the country and region, this function may not be available.

• Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,
Inc. or its affiliates.
• Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.
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END USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT:
BEFORE USING THIS DEVICE, PLEASE READ THIS END USER LICENSE
AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY USING THIS DEVICE YOU ARE
ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE
TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THIS DEVICE.
This EULA is a legal agreement between you and Sony Home
Entertainment & Sound Products Inc. (“SONY”). This EULA governs
your rights and obligations regarding the software of SONY and/or its
third party licensors (including SONY’s affiliates) and their respective
affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY SUPPLIERS”) for this device
(SONY’s audio device, this “DEVICE”), together with any updates/
upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other electronic
documentation for such software, and any data files created by
operation of such software (collectively, the “SOFTWARE”).
Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE having a
separate end user license agreement (including, but not limited to, GNU
General Public license and Lesser/Library General Public License) shall
be covered by such applicable separate end user license agreement in
lieu of the terms of this EULA to the extent required by such separate
end user license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).
SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is protected by
copyright and other intellectual property laws and international treaties.
COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not limited
to, any images, photographs, animation, video, audio, music, text and
“applets” incorporated into the SOFTWARE) is owned by SONY or one or
more of the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE solely
in connection with this DEVICE and only for your individual, noncommercial use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly
reserve all rights, title and interest (including, but not limited to, all
intellectual property rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does
not specifically grant to you.
REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive source
code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble any of the
SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any derivative works
from or of the SOFTWARE unless such derivative works are intentionally
facilitated by the SOFTWARE. You may not modify or tamper with
any digital rights management functionality of the SOFTWARE. You
may not bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or
protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively linked
to the SOFTWARE. You may not separate any individual component
of the SOFTWARE for use on more than one DEVICE unless expressly
authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, cover or
deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not share,
distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE.
The software, network services or other products other than SOFTWARE
upon which the SOFTWARE’S performance depends might be
interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers (software
suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such suppliers do
not warrant that the SOFTWARE, network services or other products
will continue to be available, or will operate without interruption or
modification.
EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge
that the SOFTWARE may include EXCLUDED SOFTWARE. Certain
EXCLUDED SOFTWARE may be covered by open source software licenses
(“Open Source Components”), which means any software licenses
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approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any
substantially similar licenses, including but not limited to any license
that, as a condition of distribution of the software licensed under such
license, requires that the distributor make the software available in
source code format. If and to the extent disclosure is required, please
visit www.sony.net/Products/Linux or other SONY-designated web site
for a list of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the
SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and conditions
governing its use. Such terms and conditions may be changed by the
applicable third party at any time without liability to you. To the extent
required by the licenses covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of
such licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent
the terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit
any of the restrictions in this EULA with respect to such EXCLUDED
SOFTWARE, such restrictions will not apply to such EXCLUDED
SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses applicable to Open
Source Components require SONY to make an offer to provide source
code in connection with the SOFTWARE, such offer is hereby made.
USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, store,
process and/or use content created by you and/or third parties. Such
content may be protected by copyright, other intellectual property laws,
and/or agreements. You agree to use the SOFTWARE only in compliance
with all such laws and agreements that apply to such content. You
acknowledge and agree that SONY may take appropriate measures
to protect the copyright of content stored, processed or used by the
SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, counting the
frequency of your backup and restoration through certain SOFTWARE
features, refusal to accept your request to enable restoration of data,
and termination of this EULA in the event of your illegitimate use of the
SOFTWARE.
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CONTENT SERVICE
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED TO BE
USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT
SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF THE SERVICE AND THAT
CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT
SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE
SOFTWARE WILL BE LIMITED. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT
CERTAIN CONTENT AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THE SOFTWARE
MAY BE PROVIDED BY THIRD PARTIES (“THIRD PARTY SERVICE
PROVIDERS”) OVER WHICH SONY HAS NO CONTROL. USE OF THE
CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE CONTENT
SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME.
INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE features
may require an Internet connection for which you are solely responsible.
Further, you are solely responsible for payment of any third party fees
associated with your Internet connection, including but not limited to
Internet service provider or airtime charges. Operation of the SOFTWARE
may be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth
or technical limitations of your Internet connection and service. The
provision, quality and security of such Internet connectivity are the sole
responsibility of the third party providing such service.
EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-export
restrictions and regulations of the area or country in which you reside
and authorities, and not to transfer, or authorize the transfer, of the
SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in violation of any such
restrictions or regulations.
HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, manufactured
or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous
environments requiring fail-safe performance, such as in the operation
of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air

traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in
which the failure of the SOFTWARE could lead to death, personal injury,
or severe physical or environmental damage (“HIGH RISK ACTIVITIES”).
SONY, each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their respective
affiliates specifically disclaim any express or implied warranty, duty or
condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.
EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your
sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. The
SOFTWARE is provided “AS IS,” without warranty, duty or condition of
any kind.
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes
of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS
shall be collectively referred to as “SONY”) EXPRESSLY DISCLAIM
ALL WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY
CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS
CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR
REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) THAT THE
OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERRORFREE OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE
SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR
DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE
INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH
THE SOFTWARE’S PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE
AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) REGARDING THE
USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS
CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.
NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY
OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A
WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE

OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU
ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF
IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.
LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of
this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be
collectively referred to as “SONY”) SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE,
STRICT LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO
THE SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES
ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA,
LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE,
DOWN TIME AND USER’S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH
AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF
THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR
THIS DEVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
CONSENT TO USE OF CERTAIN INFORMATION, LOCATION DATA, DATA
SECURITY
SONY and its affiliates, partners and agents may use your IP address
to connect your DEVICE to the Internet for the purpose of SOFTWARE
updates. You acknowledge that THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS may
read, collect, transfer, process and store certain information collected
from the SOFTWARE, including but not limited to information about
(i) the SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and
peripheral devices that interact with your DEVICE and the SOFTWARE
(“Information”). Information includes, but is not limited to: (1) unique
identifiers relating to your DEVICE and its components; (2) performance
of the DEVICE, the SOFTWARE and their components; (3) configurations
of your DEVICE, the SOFTWARE and the software applications, contents
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and peripheral devices that interact with the DEVICE and the SOFTWARE;
(4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE,
and (y) the software applications, contents and peripheral devices that
interact with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below.
THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS may use and disclose Information
subject to applicable laws in order to improve its products and services
or to provide products or services to you. Such uses include, but are not
limited to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; (b)
to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving,
developing and enhancing the current and future products and services
of THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS and other parties; (d) to provide
you with information about the products and services offered by THIRD
PARTY SERVICE PROVIDERS and other parties; (e) complying with
applicable laws or regulations; and (f) to the extent offered, providing
you with location-based services of THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS
and other parties, as indicated below. In addition, THIRD PARTY
SERVICE PROVIDERS may retain the right to use Information to protect
themselves and third parties from illegal, criminal or harmful conduct.
Certain services available through the SOFTWARE may rely upon
location information, including, but not limited to, the geographic
location of the DEVICE. You acknowledge that for the purpose of
providing such services, the THIRD-PARTY SUPPLIERS, THIRD PARTY
SERVICE PROVIDERS or their partners may collect, archive, process and
use such location data, and that such services are governed by the
privacy policies of such third party. By using any such services, you
agree that you have reviewed the privacy policies applicable to such
services and consent to such activities.
SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use
Information to personally identify the owner or user of the SOFTWARE
without your knowledge or consent. Any use of Information will be in
accordance with the privacy policies of SONY or such third party. Please
contact applicable contact address of each area or country for SONY’s
current privacy policy. This can be found on your country’s website
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which can be chosen by visiting: https://www.sony.com/locale-selector.
Please contact applicable third parties for privacy policies relating to
personally identifiable and other information you provide when you use
or access third party software or services.
Information may be processed, stored or transferred to SONY, its
affiliates or agents which are located in countries outside of your
country of residence. Data protection and information privacy laws in
certain countries may not offer the same level of protection as your
country of residence and you may have fewer legal rights in relation to
Information processed and stored in, or transferred to, such countries.
SONY will use reasonable efforts to take appropriate technical and
organizational steps to prevent unauthorized access to or disclosure of
Information, but does not warrant it will eliminate all risk of misuse of
such Information.
AUTOMATIC UPDATE FEATURE
From time to time, SONY, the THIRD-PARTY SUPPLIERS or THIRD
PARTY SERVICE PROVIDERS may automatically update or otherwise
modify the SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes of
enhancement of security functions, error correction and improvement
of functions, at such time as you interact this DEVICE with SONY’s or
third parties’ servers, or otherwise. Such updates or modifications
may delete or change the nature of features or other aspects of the
SOFTWARE, including, but not limited to, functions you may rely upon.
You acknowledge and agree that such activities may occur at SONY’s
sole discretion and that SONY may condition continued use of the
SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of such
update or modifications. Any updates/modifications shall be deemed
to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for purposes of
this EULA. By acceptance of this EULA, you consent to such update/
modification.
ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY
This EULA and SONY’s privacy policy, each as amended and modified
from time to time, together constitute the entire agreement between

you and SONY with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY
to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not
constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is
held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced
to the maximum extent permissible so as to maintain the intent of this
EULA, and the other parts will remain in full force and effect.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be governed by the
laws of Japan, without regards to conflict of laws provisions. Any dispute
arising out of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the
Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent to the
venue and jurisdiction of such courts.
EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary,
you acknowledge and agree that any violation of or non-compliance
with this EULA by you will cause irreparable harm to SONY, for which
monetary damages would be inadequate, and you consent to SONY
obtaining any injunctive or equitable relief that SONY deems necessary
or appropriate in such circumstances. SONY may also take any legal and
technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA,
including, but not limited to, immediate termination of your use of the
SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that you are violating
or intend to violate this EULA. These remedies are in addition to any
other remedies SONY may have at law, in equity or under contract.
TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate
this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of such
termination, you must: (i) cease all use, and destroy any copies, of the
SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in the section below
entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS OF THIS
EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY
DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS
PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE PROCESS
IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/UPDATES OR BY ANY OTHER
LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to
the amendment, you should promptly contact SONY for instructions.
Your continued use of the SOFTWARE after the effective date of any
such notice shall be deemed your agreement to be bound by such
amendment.
THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-party
beneficiary of, and shall have the right to enforce, each provision of this
EULA with respect to the SOFTWARE of such party.
YOUR ACCOUNT RESPONSIBILITIES
Should you return your DEVICE to its place of purchase, sell or otherwise
transfer your DEVICE, or if this EULA is terminated, you are responsible
for and must delete any and all accounts you may have established on
DEVICE or are accessible through this DEVICE. You are solely responsible
for maintaining the confidentiality of any accounts you have with SONY
or third parties and any usernames and passwords associated with your
use of the DEVICE.
Should you have any questions concerning this EULA, you may contact
SONY by writing to SONY at: applicable contact address of each area
or country. This can be found on your country’s website which can be
chosen by visiting: https://www.sony.com/locale-selector.
Copyright © 2020 Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. All
rights reserved.
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يعوض لـ  ،SONYالذي لن تكون التعويضات المالية كافية له ،وأنت توافق على حصول  SONYعلى
أي إعانة بأمر قضائي أو منصفة تعتبرها  SONYضرورية أو مناسبة في هذه الظروف .ويجوز أن
تتخذ  SONYأيضا أي تدابير لمنع مخالفة اتفاقية رخصة المستخدم النهائي و/أو تطبيقها ،بما يشمل
وال يقتصر على ،اإلنهاء الفوري الستخدامك للبرنامج ،إذا اعتقدت  SONYوفقا لتقديرها وحدها أنك
تخرق أو تعتزم مخالفة اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه .وتكون هذه التدابير باإلضافة إلى أي
تدابير أخرى يجوز أن تتخذها  SONYبموجب القانون ،أو العدالة المطلقة أو بموجب عقد.
اإلنهاء
يجوز أن تنهي  ،SONYبدون اإلضرار بأي من حقوقها ،اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه إذا لم
تلتزم بأي من شروطها .وفي حالة هذا اإلنهاء ،يجب عليك )i( :التوقف عن االستخدام تماما ،وإتالف أي
نسخ من البرنامج؛ ( )iiااللتزام باالشتراطات في البند أدناه المسمى « مسؤوليات حسابك ».
التعديل
تحتفظ  SONYبحق تعديل أي من شروط اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه وفقا لتقديرها
وحدها وذلك بنشر إشعار على موقع ويب مخصص لـ  ،SONYأو بإخطار بواسطة البريد اإللكتروني
إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمته ،أو بتقديم إشعار في إطار العملية التي تحصل بها على
الترقيات/التحديثات أو بأي صيغة إشعار أخرى معترف بها قانونا .وإذا كنت ال توافق على التعديل،
يجب عليك االتصال سريعا بـ  SONYلمعرفة التعليمات .ومواصلة استخدامك للبرنامج بعد تاريخ
سريان مفعول أي إشعار مثل ذلك يعتبر موافقة منك على االلتزام بهذا التعديل.

AR

المستفيدون من األطراف الثالثة
كل مورد من األطراف الثالثة هو مستفيد طرف ثالث مقصود صريح ،وله الحق في تطبيق ،كل بند في
اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه فيما يخص برنامج هذا الطرف.
مسؤوليات حسابك
في حالة إرجاع جهازك إلى مكان الشراء ،أو بيعه أو بطريقة أخرى نقل جهازك ،أو في حالة إنهاء
اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه ،تكون مسؤوال عن ويجب عليك حذف أي وجميع الحسابات
التي ربما تكون أنشأتها على الجهاز أو يمكن الوصول إليها من خالل هذا الجهاز .وأنت مسؤول وحدك
عن الحفاظ على سرية أي حسابات لديك مع  SONYأو أطراف ثالثة وأي أسماء مستخدمين أو كلمات
مرور مرتبطة باستخدامك للجهاز.
وفي حالة أن كان لديك أي أسئلة بخصوص اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه ،يمكن أن تتصل بـ
 SONYبالكتابة إلى  SONYعلى :عنوان االتصال المناسب لكل منطقة أو بلد .ويمكن العثور على
العنوان على موقع ويب بلدك الذي يمكن اختياره بزيارة:
.https://www.sony.com/locale-selector
.Copyright © 2020 Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
جميع الحقوق محفوظة.
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الموافقة على استخدام معلومات معينة ،وبيانات الموقع ،وأمن البيانات
يجوز أن تستخدم  SONYوالشركات التابعة لها وشركاءها عنوان  IPالخاص بك لتوصيل جهازك
باإلنترنت لغرض تحديثات البرنامج .وأنت تقر بأن مقدمي الخدمة من األطراف الثالثة يجوز لهم قراءة
أو جمع أو نقل أو معالجة وتخزين معلومات معينة تم جمعها من البرنامج ،تشمل ولكن ال تقتصر
على معلومات عن ( )iالبرنامج و( )iiتطبيقات البرنامج والمحتويات واألجهزة الطرفية التي تتفاعل
مع جهازك وبرنامجك (« المعلومات ») .وتشمل المعلومات ،على سبيل الذكر ال الحصر )1( :المعرفات
الفريدة المرتبطة بجهازك ومكوناته؛ ( )2أداء الجهاز ،والبرنامج ومكوناته؛ ( )3تكوينات جهازك،
والبرنامج وتطبيقات البرنامج ،والمحتويات واألجهزة الطرفية التي تتفاعل مع الجهاز والبرنامج؛
( )4استخدام وتكرار استخدام وظائف (×) البرنامج ،و( )yتطبيقات البرنامج ،والمحتويات واألجهزة
الطرفية التي تتفاعل مع البرنامج؛ و( )5بيانات الموقع ،كما هو مبين أدناه .ويجوز لمزودي الخدمة من
األطراف الثالثة استخدام وكشف المعلومات الخاضعة للقوانين المعمول بها من أجل تحسين منتجاتهم
وخدماتهم أو تقديم منتجات أو خدمات لك .وتشمل هذه االستخدامات ،لكن ال تقتصر على( :أ) إدارة
وظائف البرنامج؛ (ب) لتحسين أو خدمة أو تحديث أو ترقية البرنامج؛ (ج) تحسين أو تطوير أو تعزيز
المنتجات والخدمات الحالية والمستقبلية لمزودي الخدمة من األطراف الثالثة وأطراف أخرى؛ (د)
لتزويدك بمعلومات عن المنتجات والخدمات المقدمة من مزودي الخدمة من األطراف الثالثة وأطراف
أخرى؛ (هـ) االمتثال للقوانين أو الضوابط المعمول بها؛ و(و) إلى المدى المقدم ،تزويدك بخدمات
تعتمد على الموقع من مزودي الخدمة من األطراف الثالثة وأطراف أخرى ،كما هو مبين أدناه .باإلضافة
إلى ذلك ،يجوز لمزودي الخدمة من األطراف الثالثة االحتفاظ بحق استخدام المعلومات لحماية
أنفسهم واألطراف الثالثة من سلوك غير قانوني أو جنائي أو ضار.
وقد تعتمد بعض الخدمات التي تتاح من خالل البرنامج على معلومات الموقع ،التي تشمل ،لكن ال
تقتصر على ،الموقع الجغرافي للجهاز .وأنت تقر بأنه لغرض تقديم مثل هذه الخدمات ،يجوز للمزودين
من األطراف الثالثة ومزودي الخدمات من األطراف الثالثة أو شركائهم جمع وأرشفة ومعالجة
واستخدام بيانات الموقع هذه ،وأن هذه الخدمات تحكمها سياسات الخصوصية لهذا الطرف الثالث.
وباستخدام أي من هذه الخدمات ،أنت توافق على أنك اطلعت على سياسة الخصوصية المطبقة لهذه
الخدمات وتوافق على هذه األنشطة.
لن تستخدم  SONYوفروعها أو شركاءها ووكالءها عمدا المعلومات للتعرف على شخصية مالك أو
مستخدم البرنامج بدون معرفتك أو موافقتك .وأي استخدام للمعلومات سيكون وفقا لسياسة خصوصية
 SONYأو هذا الطرف الثالث .يرجى االتصال بعنوان االتصال المناسب لكل منطقة أو بلد من أجل
سياسة خصوصية  SONYالحالية .ويمكن العثور على العنوان على موقع ويب بلدك الذي يمكن
اختياره بزيارة.https://www.sony.com/locale-selector :
يرجى االتصال باألطراف الثالثة المناسبة من أجل سياسة الخصوصية المرتبطة بمعلومات كشف
الشخصية وغيرها من المعلومات التي تقدمها عندما تستخدم أو تصل إلى برامج أو خدمات أطراف
ثالثة.
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يجوز معالجة المعلومات المخزنة أو المنقولة إلى  SONYأو فروعها أو وكالئها الموجودين خارج بلد
إقامتك .وفي بالد معينة قد ال تقدم قوانين حماية البيانات وخصوصية المعلومات نفس مستوى الحماية
كما في بلد إقامتك وقد يكون لديك حقوق قانونية أقل فيما يخص المعلومات المعالجة أو المخزنة في
أو المنقولة إلى هذه البالد .وستبذل  SONYجهودا معقولة التخاذ خطوات تقنية وتنظيمية مناسبة
لمنع الوصول غير المسموح به إلى المعلومات أو الكشف عنها ،لكن ال تضمن أنها ستزيل تماما خطر
إساءة استخدام هذه المعلومات.
ميزة التحديث التلقائي
من وقت آلخر ،يمكن أن تحدث  SONYوالموردين من األطراف الثالثة أو موردي الخدمات من
األطراف الثالثة تلقائيا البرنامج أو بطريقة أخرى تعدله ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ألغراض تعزيز
وظائف الحماية وتصحيح األخطاء وتحسين الوظائف في الوقت الذي تستخدم فيه هذا الجهاز مع
خوادم  SONYأو أطراف ثالثة ،أو غير ذلك .وهذه التحديثات أو التعديالت يمكن أن تحذف أو تغير
طبيعة ميزات أو جوانب أخرى للبرنامج ،تشمل وال تقتصر على ،الوظائف التي ربما تعتمد عليها.
وأنت تقر وتوافق على أن هذه األنشطة قد تحدث وفقا لتقدير  SONYوحدها وأن  SONYيجوز
لها أن تشترط مواصلة استخدام البرنامج بعدما تكمل تثبيت هذا التحديث أو التعديالت أو تقبلها .وأي
تحديثات/تعديالت تعتبر وتشكل جزءا من البرنامج ألغراض اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه.
وبقبول اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه ،أنت توافق على هذا التحديث/التعديل.
االتفاقية الكاملة ،التنازل ،قابلية االنفصال
اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه وسياسة خصوصية  ،SONYكل منهما بصيغتها المنقحة
والمعدلة من وقت آلخر ،معا يشكالن االتفاقية الكاملة بينك و SONYفيما يخص البرنامج .وإخفاق
 SONYفي استعمال أو تطبيق أي حق أو بند في اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه لن يشكل
تنازال عن هذا الحق أو البند .وإذا اعتبر أي جزء من اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه غير قانوني
أو غير نافذ المفعول ،فإن هذا البند يكون نافذ المفعول إلى أقصى حد مسموح من أجل الحفاظ على
غرض اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه ،وستظل األجزاء األخرى سارية المفعول واألثر.
القانون والسلطة القضائية الحاكمان
لن تنطبق اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على اتفاقية رخصة المستخدم
النهائي هذه .ويحكم اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه قوانين اليابان ،فيما يخص تضارب أحكام
القوانين .وأي نزاع ينشأ عن اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه يخضع لالختصاص المكاني الحصري
لمحكمة مقاطعة طوكيو في اليابان ،ويوافق األطراف بموجب هذا على المكان واالختصاص القضائي
لهذه المحاكم.
التعويضات القانونية المنصفة
على الرغم من أي شيء مشمول في اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه بما يفيد العكس ،أنت تقر
وتوافق على أن أي خرق لك أو عدم التزام باتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه سيسبب ضررا ال

أخرى ،و/أو اتفاقيات .وأنت توافق على استخدام البرنامج فقط مع االمتثال لجميع هذه القوانين
واالتفاقيات التي تنطبق على هذا المحتوى .وأنت تقر وتوافق على أن  SONYيمكنها اتخاذ اإلجراءات
المناسبة لحماية حقوق نشر المحتوى الذي يخزنه أو يعالجه أو يستخدمه البرنامج .وتشمل هذه
اإلجراءات ،على سبيل الذكر ال الحصر ،عد مرات النسخ االحتياطي أو االستعادة التي قمت بها من خالل
ميزات معينة للبرنامج ،ورفض قبول طلبك لتمكين استعادة البيانات ،وإنهاء اتفاقية رخصة المستخدم
النهائي هذه في حالة استخدامك غير الشرعي للبرنامج.
خدمة المحتوى
يرجى مالحظة أن البرنامج يمكن أن يكون مصمما الستخدامه مع محتوى متاح من خالل خدمة محتوى
واحدة أو أكثر (« خدمة المحتوى ») .ويخضع استخدام الخدمة وذلك المحتوى لشروط الخدمة الخاصة
بخدمة المحتوى هذه .وإذا رفضت قبول تلك الشروط ،فإن استخدامك للبرنامج سيكون محدودا .وأنت
تقر وتوافق على أن بعض المحتوى والخدمات المتاحة من خالل البرنامج يمكن أن تقدمها أطراف ثالثة
(« مقدمو الخدمات من األطراف الثالثة ») ليس لـ  SONYسيطرة عليهم .ويتطلب استخدام خدمة
المحتوى اتصال إنترنت .ويمكن إيقاف خدمة المحتوى في أي وقت.
اتصال اإلنترنت وخدمات األطراف الثالثة
أنت تقر وتوافق على أن الوصول إلى بعض ميزات البرنامج يمكن أن يتطلب اتصال إنترنت تكون أنت
وحدك مسؤوال عنه .باإلضافة إلى ذلك ،أنت وحدك مسؤول عن سداد أي رسوم ألطراف ثالثة مرتبطة
باتصال اإلنترنت ،تشمل وال تقتصر على مزود خدمة اإلنترنت أو رسوم االشتراك في اإلنترنت .وقد
يكون تشغيل البرنامج مقيدا أو محظورا اعتمادا على القدرات وعرض النطاق أو القيود التقنية التصال
اإلنترنت والخدمة .وتزويد اتصال اإلنترنت هذا وجودته وأمنه تكون مسؤولية الطرف الثالث مزود
هذه الخدمة وحده.
التصدير والضوابط األخرى
أنت توافق على االمتثال لجميع قيود التصدير وإعادة التصدير وقوانين المنطقة أو البلد الذي تقيم به
والسلطات ،وعدم نقل أو إجازة نقل البرنامج إلى بلد محظور أو بطريقة أخرى بما يخالف أي من هذه
القيود أو الضوابط.
األنشطة عالية الخطورة
البرنامج غير مصمم لتحمل الخلل ومواصلة العمل وغير مصمم أو مصنع أو الغرض منه االستخدام أو
إعادة البيع كجهاز يمكن التحكم به عن طريق اإلنترنت في البيئات الخطرة التي تتطلب أداء آمنا من
األعطال ،مثل في تشغيل المنشآت النووية وأنظمة مالحة أو اتصاالت الطائرة ومراقبة الحركة الجوية
وأجهزة الدعم المباشر للحياة ،التي يمكن أن يؤدي عطل البرنامج فيها إلى الوفاة أو إصابة شخصية أو
ضرر بالغ مادي أو بيئي (« أنشطة عالية الخطورة ») .وتخلي  ،SONYوكل من موردي األطراف الثالثة،
وكل من فروعهم كل بما يخصه تحديدا مسؤوليتهم عن أي ضمان صريح أو ضمني أو واجب أو شرط
كفاءة لألنشطة عالية الخطورة.

استثناء الضمان على البرنامج
أنت تقر وتوافق على أن استخدام البرنامج يكون على مسؤوليتك وحدك وأنك مسؤول عن استخدام
البرنامج .يتم تقديم البرنامج « كما هو » ،بدون ضمان ،أو واجب أو شرط من أي نوع.
تخلي  SONYوكل من مورديها من األطراف الثالثة (ألغراض هذا البند ،سيشار إلى  SONYوكل من
الموردين من األطراف الثالثة إجماال على أنهم " )"SONYصراحة مسؤوليتهم عن جميع الضمانات
أو الواجبات أو الشروط ،الصريحة أو الضمنية ،على سبيل المثال وليس الحصر ،الضمانات الضمنية
لصالحية بيعه وعدم انتهاك براءة االختراع والمالئمة لغرض معين .وال تضمن  SONYأو تقدم أي
شروط أو ادعاءات بخصوص (أ) أن الوظائف المتضمنة في أي جزء من البرنامج ستلبي متطلباتك أو
أنها ستكون محدثة( ،ب) أن تشغيل أي جزء من البرنامج سيكون صحيحا أو خاليا من األخطاء أو أن أي
عيوب سيتم تصحيحها( ،ج) أن البرنامج لن يتلف أي برنامج آخر أو جهاز أو بيانات( ،د) أن أي برنامج
أو خدمات شبكة (بما في ذلك اإلنترنت) أو منتجات (بخالف البرنامج) التي يعتمد عليها أداء البرنامج
ستستمر متاحة ،غير منقطعة أو غير معدلة و(هـ) فيما يتعلق باستخدام أو نتائج استخدام البرنامج من
حيث صحته أو دقته أو اعتماديته أو خالف ذلك.
لن تنشئ أي معلومات شفوية أو كتابية أو استشارة قدمتها  SONYأو وكيل معتمد لـ  SONYضمانا
أو واجبا أو شرطا أو بأي حال من األحوال تزيد مجال هذا الضمان .وفي حالة أن ثبت أن البرنامج
به خلل فإنك تتحمل كامل التكلفة لجميع الخدمة واإلصالح والتصحيح الضروري .وبعض السلطات
القضائية ال تسمح باستثناء الضمانات الضمنية ،لذلك فإن هذه االستثناءت قد ال تنطبق عليك.
حدود المسؤولية
لن تكون  SONYوكل من مورديها من األطراف الثالثة (ألغراض هذا البند ،يشار إلى  SONYوكل من
موردي األطراف الثالثة إجماال على أنهم " )"SONYمسؤولين عن أي أضرار عرضية أو تبعية لخرق أي
ضمان صريح أو ضمني ،أو خرق عقد أو إهمال أو مسؤولية صارمة أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى
مرتبطة بالبرنامج ،على سبيل الذكر ال الحصر ،أي أضرار تنشأ عن خسارة األرباح أو خسارة العوائد أو
فقد البيانات أو فقد استخدام البرنامج أو أي أجهزة مرتبطة به ووقت التعطل ووقت المستخدم ،حتى
إذا كان أي من هذه األضرار قد تم التنبيه إلى إمكانية حدوثها .وفي أي حال ،كل وجميع مسؤوليتهم
الجمعية بموجب أي بند في اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه ستقتصر على المبلغ الذي تم
سداده فعليا لهذا الجهاز .وبعض السلطات القضائية ال تسمح باستثناء أو تقييد األضرار العرضية أو
التبعية ،لذلك قد ال ينطبق االستثناء أو التقييد أعاله عليك.
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اتفاقية رخصة المستخدم النهائي

مهم:
قبل استخدام هذا الجهاز ،يرجى قراءة اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه بعناية .باستخدام هذا
الجهاز أنت تقبل شروط اتفاقية رخصة المستخدم النهائي هذه .إذا كنت ال تقبل شروط شروط اتفاقية
رخصة المستخدم النهائي هذه ،فال يجوز لك استخدام هذا الجهاز.
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه هي اتفاقية قانونية بينك
و)" .Sony Home Entertainment & Sound Products Inc. ("SONYتحكم اتفاقية
رخصة المستخدم النهائي هذه حقوقك والتزاماتك بخصوص برنامج  SONYو/أو من ترخص لهم من
األطراف الثالثة (بما في ذلك فروع  )SONYوفروعهم كل بما يخصه (إجماال « ،الموردون من األطراف
الثالثة ») لهذا الجهاز (جهاز صوت  ،SONYهذا « الجهاز ») ،معا مع أي تحديثات/ترقيات تقدمها
 ،SONYوأي وثائق مطبوعة أو على اإلنترنت أو وثائق إلكترونية أخرى لهذا البرنامج ،وأي ملفات
بيانات ينشئها تشغيل هذا البرنامج (إجماال « ،البرنامج »).
على الرغم مما سبق ،أي برنامج في البرنامج يكون له اتفاقية رخصة مستخدم نهائي منفصلة (بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر )Lesser/Library General Public License،يجب أن يغطيه
اتفاقية رخصة المستخدم النهائي المنفصلة السارية هذه بدال من شروط رخصة المستخدم النهائي هذه
إلى أقصى حد تتطلبه اتفاقية رخصة المستخدم النهائي المنفصلة هذه (« برنامج مستثنى »).
رخصة البرنامج
البرنامج مرخص ،وليس مباعا .والبرنامج محمي بموجب حقوق نشر وقوانين ملكية فكرية ومعاهدات
دولية أخرى.
حقوق النشر
جميع الحقوق وحق الملكية في البرنامج واستخدامه (على سبيل الذكر ال الحصر ،أي صور وصور
فوتوغرافية وصور متحركة وفيديو وصوت وموسيقى ونص و« تطبيقات صغيرة » مدمجة في البرنامج)
تكون مملوكة لـ  SONYأو واحد أو أكثر من الموردين من األطراف الثالثة.

منح الرخصة
تمنحك  SONYرخصة محدودة الستخدام البرنامج فقط فيما يتعلق بهذا الجهاز وفقط الستخدامك
الشخصي وليس لالستخدام التجاري .وتحتفظ  SONYواألطراف الثالثة صراحة بجميع الحقوق وحق
الملكية واالنتفاع (على سبيل الذكر ال الحصر ،جميع حقوق الملكية الفكرية) في البرنامج واستخدامه
التي ال تمنحها اتفاقية رخصة المستخدم النهائي تحديدا لك.
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االشتراطات والقيود
ال يجوز لك نسخ أو نشر أو تكييف أو إعادة توزيع أو محاولة استخراج الكود المصدر أو الهندسة
العكسية أو تعديل أو إلغاء التحويل البرمجي أو تفكيك أي من البرنامج سواء كله أو جزء منه ،أو إنشاء
أي أعمال مشتقة من البرنامج أو له إال إذا كانت هذه األعمال المشتقة ييسرها عن قصد البرنامج .وال
يجوز لك تعديل أو التالعب بأي وظيفة إلدارة الحقوق الرقمية للبرنامج .وال يجوز لك تجاوز أو تعديل
أو إبطال أو التحايل على أي من وظائف أو حمايات البرنامج أو أي آليات مرتبطة بفعالية بالبرنامج .وال
يجوز لك فصل أي مكون فردي للبرنامج الستخدامه على أكثر من جهاز واحد إإل إذا كان ذلك مرخصا
صراحة من  .SONYوال يجوز لك إزالة أو تعديل أو تغطية أو تشويه أي عالمات تجارية أو إشعارات
عن البرنامج .وال يجوز لك مشاركة أو توزيع أو تأجير لفترة قصيرة أو طويلة أو ترخيص من الباطن أو
التنازل عن أو نقل ملكية أو بيع البرنامج .ومن الممكن مقاطعة أو وقف البرنامج أو خدمات الشبكة
أو منتجات أخرى غير البرنامج التي يعتمد عليها أداء البرنامج وفقا لتقدير الموردين (موردو البرامج أو
موردو الخدمات ،أو  .)SONYوال تضمن  SONYوهؤالء الموردون استمرار إتاحة البرنامج أو خدمات
الشبكة أو المنتجات األخرى ،أو أنها ستعمل بدون مقاطعة أو تعديل.
البرنامج ومكونات المصدر المفتوح المستثناة
على الرغم من منح الرخصة المحدودة السابقة ،أنت تدرك أن البرنامج يمكن أن يتضمن برامج
مستثناة .وبعض البرامج المستثناة يمكن أن تغطيها رخص برامج المصدر المفتوح (« مكونات
المصدر المفتوح ») ،مما يعني أن أي رخص برامج معتمدة كرخص مصدر مفتوح بموجب
مبادرة المصدر المفتوح أو أي رخص مماثلة فعليا ،تشمل على سبيل الذكر ال الحصر أي رخصة
تشترط  ،كشرط لتوزيع البرنامج مرخصا بموجب هذه الرخصة ،أن يجعل الموزع البرنامج متاحا
بتنسيق الكود المصدر .وإذا كان اإلفصاح مطلوبا وإلى الحد األقصى ،يرجى زيارة موقع الويب
 www.sony.net/Products/Linuxأو موقع ويب آخر لـ  SONYمخصص لقائمة بمكونات
المصدر المفتوح السارية المشمولة في البرنامج من وقت آلخر ،والشروط واألحكام السارية التي تحكم
استخدامه .وهذه الشروط واألحكام يمكن تغييرها بواسطة الطرف الثالث المناسب في أي وقت دون
مسؤولية تجاهك .وإلى أقصى حد تتطلبه الرخص التي تغطي البرامج المستثناة ،ستنطبق شروط هذه
الرخص بدال من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه .وإلى حد منع شروط الرخص المنطبقة على
البرامج المستثناة ألي من القيود في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هذه بخصوص هذه البرامج
المستثناة ،لن تنطبق هذه القيود على هذه البرامج المستثناة .وإلى الحد الذي تقتضيه شروط الرخص
المنطبقة على مكونات المصدر المفتوح لكي تقدم  SONYعرضا لتوفير كود مصدر فيما يتعلق
بالبرامج ،يكون هذا العرض بموجب ذلك قد تم.
استخدام البرنامج مع مواد محفوظة الحقوق
قد يكون البرنامج قابال لكي تستخدمه لعرض أو تخزين أو معالجة و/أو استخدام المحتوى الذي تنشئه
أنت و/أو أطراف ثالثة .وهذا المحتوى يمكن أن يكون محميا بحقوق نشر ،وقوانين ملكية فكرية

موديالت  iPhone/iPodالمتوافقة

موديالت  iPhone/iPodالمتوافقة تكون كاآلتي .حدث  iPhone/iPodبأحدث برنامج قبل
استخدامه مع المنتج.
صنع من أجل:
 iPhone Xو iPhone 8 Plusو iPhone 8و iPhone 7 Plusو iPhone 7و iPhone SEو
 iPhone 6s Plusو iPhone 6sو iPhone 6 Plusو iPhone 6و iPhone 5sو
( iPod touchالجيل السادس)
مالحظة

ال تقبل  Sonyتحمل المسؤولية في حالة فقدان بيانات مسجلة على  iPhone/iPodأو تلفها عند
استخدام جهازك  iPhone/iPodمع هذا الجهاز.

كيفية استخدام Spotify Connect

استخدم هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي أو جهاز الكمبيوتر كوحدة تحكم عن بُعد لـ .Spotify
انتقل إلى  spotify.com/connectللتعرف على كيفية القيام بذلك.

حقوق النشر والعالمات التجارية

•ﺗﻌﺪ  Appleو iPhoneو iPodو iPod touchﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ  ،Apple Inc.ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﻠﺪان أﺧﺮى App Store .ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﴩﻛﺔ .Apple Inc.
•استخدام شعار صنع من أجل  Appleيعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات ليتصل بشكل خاص
بمنتج (منتجات)  Appleالتي تم تحديدها في الشعار ،وأنه قد تم اعتماده من ِقبل المطور ليلبي
معايير أداء  .Appleال تعد  Appleمسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السالمة
والتنظيم.
•عالمة  Nهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة تملكها  NFC Forum, Inc.في الواليات
المتحدة األمريكية وبالد أخرى.
•ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ® BLUETOOTHواﻟﺸﻌﺎرات ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ تمتلكها ﴍﻛﺔ
 Bluetooth SIG, Inc.واي اﺳﺘﻌمال ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﴍﻛﺔ  Sony Corporationﻫﻮ
ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
•® Wi-Fiو® Wi-Fi Allianceعالمتان تجاريتان مسجلتان تملكهما ®.Wi-Fi Alliance
•™ Wi-Fi CERTIFIEDهي عالمة تجارية تملكها ®.Wi-Fi Alliance
•شعار ™ Wi-Fi CERTIFIEDهو عالمة شهادة تملكها ®.Wi-Fi Alliance
• Chromecast built-in ،Google Play ،Googleوﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺸﻌﺎرات ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ب .Google LLC
•يخضع برنامج  Spotifyلتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
• Spotifyوﺷﻌﺎرات  Spotifyﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﴩﻛﺔ *.Spotify Group
* ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ.

• Amazonو Alexaوجميع الشعارات المرتبطة بهما هي عالمات تجارية تملكها
 Amazon.com, Inc.أو الشركات التابعة لها.
•العالمات التجارية واألسماء التجارية األخرى تكون لمالكيها كل بما يخصه.
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المواصفات

قسم مكبر الصوت متوسط المدى/الصوت المتجه ألعلى
نظام مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت كامل المدى ،التعليق الصوتي
قطر مكبر الصوت (تقريبا)
 46مم ×  46 / 3مم × 3

قسم مكبر صوت النغمات منخفضة التردد

نظام مكبر الصوت
نظام مكبر صوت النغمات منخفضة التردد ،عاكس الجهير
قطر مكبر الصوت (تقريبا)
 70مم × 1

قسم طرف توصيل الدخل

دخل تناظري

قسم Wi-Fi

المعايير المتوافقة
IEEE802.11 a/b/g/n
التردد الالسلكي
نطاق  5/2.4جيجا هرتز
قسم ®BLUETOOTH

نظام االتصال

مواصفات  BLUETOOTHاإلصدار 4.2

الخرج
مواصفة  BLUETOOTHالفئة  1للطاقة
نطاق االتصال األقصى
خط البصر تقريبا  30مترا*1
نطاق التردد
نطاق  2.4جيجا هرتز ( 2.4000جيجا هرتز  2.4835 -جيجا هرتز)
طريقة التضمين
FHSS
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ملفات تعريف  BLUETOOTHالمتوافقة*2
)Advanced Audio Distribution Profile( A2DP
)Audio Video Remote Control Profile( AVRCP
برنامج الترميز المدعوم*3
 4*SBCو5*AAC
مدى اإلرسال ()A2DP
 20هرتز  20,000 -هرتز (تردد أخذ العينات  44.1كيلو هرتز)

* 1سيختلف النطاق الفعلي اعتمادا على عوامل مثل العوائق بين المنتج والجهاز ،والحقول المغناطيسية حول فرن
ميكروويف ،والكهرباء الساكنة ،وحساسية االستقبال ،وأداء الهوائي ،ونظام التشغيل ،وتطبيق البرنامج ،إلخ.
* 2تدل ملفات تعريف معيار  BLUETOOTHعلى غرض اتصال  BLUETOOTHبين األجهزة.
* 3برنامج الترميز :تنسيق ضغط وتحويل إشارة الصوت
* 4برنامج ترميز النطاق الثانوي
* 5ترميز الصوت المتقدم

عام

متطلبات الطاقة
تيار مباشر  19.5فولت
(باستخدام مهايئ  ACالمرفق موصل بإمداد طاقة  ACبقدرة  100فولت  240 -فولت،
 50هرتز 60/هرتز)
استهالك الطاقة
التشغيل 55 :وات
وضع االستعداد 0.5:وات أو أقل (وضع توفير الطاقة)
(عندما يكون وضع /BLUETOOTHاستعداد الشبكة معدا على إيقاف)
وضع االستعداد 2:وات أو أقل*6
(عندما يكون وضع /BLUETOOTHاستعداد الشبكة معدا على تشغيل)
األبعاد*( 7تقريبا) (عرض/ارتفاع/عمق)
 235مم ×  329مم ×  225مم
الكتلة (تقريبا)
 4.9كجم

* 6سيدخل المنتج تلقائيا في وضع توفير الطاقة عند عدم وجود سجل القتران .BLUETOOTH
* 7ال يشمل جزء البروز

التصميم والمواصفات عرضة للتغير بدون إشعار.

عن التشغيل

قبل توصيل أجهزة أخرى ،تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله من الكهرباء.

عن التنظيف

نظف المنتج بقطعة قماش ناعمة مبللة قليال بمحلول تنظيف لطيف .ال تستخدم أي نوع من لبادات
التنظيف الحاكة أو المسحوق المزيل لألوساخ أو المذيبات ،مثل التنر أو البنزين أو الكحول.
إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل تتعلق بهذا المنتج ،يرجى االتصال بأقرب وكيل  Sonyلديك.

مالحظات حول الترخيص

يحتوي هذا المنتج على برنامج تستخدمه شركة  Sonyبموجب اتفاقية ترخيص مع مالك حقوق النشر
الخاصة به .نحن ملزمون باإلعالن عن محتويات االتفاقية للعمالء إذعانًا بموجب متطلب من مالك
حقوق نشر البرنامج.
يُرجى الوصول إلى عنوان  URLالتالي وقراءة محتويات الترخيص.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

مالحظات عن التحديث

سيتم تحديث برنامج هذا المنتج تلقائيا إلى أحدث برنامج بينما يكون متصال باإلنترنت عن طريق
شبكة ®.Wi-Fi
سيتم تقديم تحديث البرنامج من وقت آلخر عندما ،مثال ،تتاح ميزة جديدة أو يكون التحديث مطلوبا
لالستخدام المستقر.
وال يمكن تعطيل ميزة هذا التحديث التلقائي .أيضا ،ال يمكن استرجاع النسخ السابقة للبرنامج.
ال تفصل الطاقة عن هذا المنتج أثناء التحديث .ال يمكن تشغيل المنتج أثناء التحديث.
الستخدام هذا المنتج ،يلزم بيئة  Wi-Fiوحساب  ،Googleوأيضا موافقتك على شروط استخدام و/أو
سياسة خصوصية  .Googleباستخدام هذا المنتج ،أنت توافق على اتفاقية رخصة المستخدم النهائي
من  .Sonyيتم تحديث برنامج هذا المنتج تلقائيا من وقت آلخر وال يمكنك اختيار أو رفض تحميل
هذا البرنامج التلقائي.

إشعار حول البرنامج المطبق عليه GNU GPL/LGPL

يحتوي هذا المنتج على برنامج خاضع لرخصة  GNUالعمومية العامة (المشار إليها هنا باسم ")"GPL
أو رخصة  GNUالعمومية العامة الصغرى (المشار إليها هنا باسم " .)"LGPLوهذا يؤكد أن للعمالء
الحق في الحصول على رمز المصدر للبرنامج المذكور وتعديله وإعادة توزيعه بما يتوافق مع شروط
 GPLأو  LGPLالمرفق .ورمز مصدر البرنامج المدرج أعاله متاح على الويب.
لتنزيله ،يرجى الوصول إلى عنوان  URLالتالي ثم تحديد اسم الطراز "."SRS-RA5000
عنوان http://oss.sony.net/Products/Linux/ :URL
يرجى مالحظة أن شركة  Sonyال يمكنها الرد على أية استفسارات متعلقة بمحتوى رمز المصدر أو
االستجابة ألي من هذه االستفسارات.

إخالء المسؤولية بشأن الخدمات التي تقدمها األطراف الخارجية

قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق .وال تتحمل
 Sonyأية مسؤولية تجاه هذا النوع من الحاالت.
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تحذير
ال تركب مكبر الصوت الالسلكي في مكان محصور ،مثل خزانة كتب أو خزانة أرفف مثبتة بالجدار.

الكابالت الموصى بها

يجب استخدام كابالت وموصالت محمية ومؤرضة بشكل جيد للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر المضيفة و/
أو األجهزة الطرفية.

للحد من خطر نشوب حريق ،ال تغط فتحة تهوية مكبر الصوت الالسلكي بصحف أو أغطية مائدة أو
ستائر ،الخ .وال تعرض مكبر الصوت الالسلكي الى مصادر لهب مكشوف (مثال ،شموع مشتعلة).

بالنسبة لمكبر الصوت الالسلكي

للحد من خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض مكبر الصوت الالسلكي لسقوط قطرات
سوائل أو رش سوائل عليه ،وال تضع أغراضا مملوءة بالسوائل ،مثل المزهريات ،على مكبر الصوت
الالسلكي.

بالنسبة لمهايئ AC

ال يكون مهايئ  ACمفصوال من مأخذ الطاقة طالما كان موصال بمقبس  ،ACحتى إذا كان مكبر الصوت
الالسلكي نفسه في وضع إيقاف تشغيل.
نظرا الستخدام قابس مأخذ الطاقة لمهايئ طاقة  ACلفصل المهايئ من مأخذ الطاقة ،وصله بمقبس
 ACيسهل الوصول إليه .في حالة مالحظة أي تشوه فيه ،افصله من مقبس  ACفورا.

ال تضع هذا المنتج بالقرب من األجهزة الطبية

يحتوي هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة
تنظيم ضربات القلب ،صمامات التحويلة القابلة للبرمجة لعالج استسقاء الرأس ،أو األجهزة الطبية
األخرى .ال تضع هذا المنتج بالقرب من األشخاص الذين يستخدمون مثل هذه األجهزة الطبية .استشر
طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه األجهزة الطبية.

لالستخدام في األماكن المغلقة فقط.

توجد لوحة االسم بالجزء السفلي من مكبر الصوت الالسلكي.
توجد ملصقات رقم الموديل والرقم المسلسل لمهايئ  ACفي الجزء السفلي لمهايئ .AC
تم اختبار هذا الجهاز باستخدام كابل توصيل أقل من  3متر ،وتم التأكد من مطابقة الجهاز للقيود
المنصوص عليها في الئحة .EMC

التدابير الوقائية
عن السالمة

في حالة سقوط أي جسم صلب أو سائل في المنتج ،افصله من الكهرباء وافحصه بواسطة فني مؤهل
قبل تشغيله مرة أخرى.

عن مصادر الطاقة

•قبل تشغيل المنتج ،تحقق من أن فولتية التشغيل تكون مطابقة إلمداد الطاقة المحلي لديك.
فولتية التشغيل تكون مذكورة في لوحة االسم في الجزء السفلي للمنتج.
•ال يكون المنتج مفصوال من مصدر طاقة ( ACالمأخذ الرئيسي) طالما كان موصال بمقبس الجدار،
حتى إذا كان المنتج نفسه في وضع إيقاف التشغيل.
•إذا لن تستخدم المنتج لوقت طويل ،تأكد من فصله من مقبس الجدار .لفصل سلك طاقة التيار
المتردد ،امسك القابس نفسه ،وال تسحب السلك أبدا.

عن طريقة وضع مكبر الصوت
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•ال تضع المنتج في وضع مائل.
•ضع المنتج في مكان به تهوية كافية لمنع تراكم الحرارة وإطالة عمر المنتج.
•ال تضع المنتج بالقرب من مصادر حرارة ،أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر ،أو غبار زائد ،أو
صدمة ميكانيكية.
•ال تضع أي شيء على المنتج ربما يتسبب في حدوث أعطال.
•كن حريصا عند وضع المنتج على أسطح تكون معالجة بطريقة خاصة (بشمع أو زيت أو ملمع ،إلخ)
حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى اتساخ أو تغير لون السطح.

المواصفات/االحتياطات
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