Preventívne opatrenia/
Špecifikácie
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Bezdrôtový reproduktor

SRS-RA5000
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VAROVANIE
Bezdrôtový reproduktor neinštalujte v stiesnených priestoroch, ako je
knižnica alebo vstavaná skriňa.
Ventilačný otvor bezdrôtového reproduktora nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami a podobne, aby ste predišli požiaru.
Bezdrôtový reproduktor nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na bezdrôtový reproduktor a neklaďte
naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Aj keď je bezdrôtový reproduktor vypnutý, sieťový adaptér sa neodpojí
od elektrickej siete, kým je pripojený k sieťovej zásuvke.
Keďže sieťový napájací adaptér sa od elektrickej siete odpája pomocou
hlavnej zástrčky sieťového napájacieho adaptéra, zapojte zástrčku
do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zástrčky, ihneď ju odpojte od sieťovej zásuvky.

Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne zariadenia pripájajte pomocou
správne tienených a uzemnených káblov a konektorov.

Pre bezdrôtový reproduktor
Štítok s názvom je na spodnej strane bezdrôtového reproduktora.

Sieťový adaptér
Štítky s číslom modelu a sériovým číslom sieťového adaptéra sú na
spodnej strane sieťového adaptéra.

Modely s označením CE na bezdrôtovom reproduktore
Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov,
predovšetkým v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
a Švajčiarsku.

Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami
v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem,
Belgicko.

Tieto produkty neumiestňujte do blízkosti zdravotníckych
pomôcok
Tento produkt (vrátane príslušenstva) obsahuje magnety, ktoré
môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných
ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych
pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito
zdravotníckymi pomôckami. Ak akúto zdravotnícku pomôcku používate,
o použití zariadenia sa najprv poraďte s lekárom.
Iba na používanie v interiéri.
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Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa
uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v týchto
krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT,
NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK,
TR: Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené iba na prevádzku v interiéri.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené
v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.

Pri inštalácii a prevádzke tohto zariadenia musí byť vyžarovač
umiestnený vo vzdialenosti aspoň 20 cm od ľudského tela.

Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve,
Írsku, na Malte a Cypre:
Používajte sieťovú šnúru (A).
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (B) určená pre vyššie uvedené
krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (B).

Pripojenie k internetu a adresa IP
Technické údaje, ako napríklad adresa IP [alebo parametre zariadenia], sa
používajú pri pripojení tohto produktu k internetu na vykonanie aktualizácie
softvéru alebo príjem služieb tretích strán. Pri aktualizáciách softvéru
sa môžu tieto technické údaje preniesť na naše aktualizačné servery,
aby vám bolo možné poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu
vášmu zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje používali,
nenastavujte funkciu bezdrôtového pripojenia k internetu.

(A)

(B)

V niektorých krajinách/regiónoch sa tento systém dodával len s jednou
sieťovou šnúrou.

Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho je potrebné odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
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Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny odpojte
výrobok od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať kvalifikovaným personálom.

Čistenie
Výrobok čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne abrazívne utierky, čistiaci
prášok ani rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo alkohol.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto výrobku,
poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

Zdroje napájania
• Pred používaním výrobku skontrolujte, či sa jeho prevádzkové napätie
zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku na spodnej strane
výrobku.
• Výrobok nie je odpojený od elektrického zdroja (siete), pokiaľ je
pripojený k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotný výrobok vypli.
• Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, odpojte ho od nástennej
elektrickej zásuvky. Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.

Umiestnenie
• Výrobok neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Výrobok položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa
predišlo jeho zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta
vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo
mechanickým otrasom.
• Na vrchnú časť výrobku neklaďte nič, čo by mohlo spôsobovať poruchy.
• Pri umiestňovaní výrobku na špeciálne upravené povrchy (voskované,
olejované, leštené atď.) postupujte opatrne, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo zmene farby týchto povrchov.

Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenie, výrobok vypnite a odpojte od
elektrickej siete.
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Poznámky k aktualizácii
Softvér výrobku bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu verziu,
keď bude výrobok pripojený k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi®.
Aktualizácie softvéru budú doručované raz za čas, napríklad keď bude
k dispozícii nová funkcia alebo keď bude aktualizácia potrebná na
stabilné používanie.
Funkciu automatickej aktualizácie softvéru nie je možné vypnúť. Takisto
nie je možné získať späť predchádzajúce verzie softvéru.
Výrobok počas aktualizácie nevypínajte. Počas aktualizácie sa výrobok
nemusí dať ovládať.
Používanie tohto výrobku vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi a účet
Google. Taktiež musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami
a pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Používaním tohto
výrobku súhlasíte s licenčnou zmluvou s koncovým používateľom
(EULA) spoločnosti Sony. Softvér tohto výrobku sa občas automaticky
aktualizuje a automatické načítanie nového softvéru nemôžete
odmietnuť.

Poznámky k licencii

Technické parametre

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na
základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na
základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme
povinní oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy.
Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Časť Up-firing/stredový reproduktor
Systém reproduktorov
Širokopásmový systém reproduktorov, akustický záves
Priemer reproduktora (pribl.)
46 mm × 3/46 mm × 3
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Časť s hlbokotónovými reproduktormi
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových reproduktorov, Bass Reflex
Priemer reproduktora (pribl.)
70 mm × 1

Časť so vstupným terminálom
Oznámenie o softvéri podliehajúcom licencii GNU GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje softvér, ktorý podlieha nasledujúcej licencii GNU
General Public License (ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General Public
License (ďalej len „LGPL“). Tieto ustanovujú právo zákazníka na získanie,
úpravu a ďalšiu distribúciu zdrojového kódu uvedeného softvéru
v súlade s podmienkami uvedenými v licencii GPL alebo LGPL. Zdrojový
kód vyššie uvedeného softvéru je dostupný na internete.
Ak ho chcete prevziať, prejdite na nasledujúcu adresu URL a vyberte
názov modelu ,SRS-RA5000”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na prípadné otázky
týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.

Analógový vstup

Rozhranie Wi-Fi
Kompatibilné štandardy
IEEE802.11 a/b/g/n
Rádiofrekvencia
Pásmo 2,4/5 GHz
Maximálny výstupný výkon
2400 MHz – 2483,5 MHz < 19,9 dBm
5150 MHz – 5250 MHz < 18 dBm
5250 MHz – 5350 MHz < 18 dBm
5470 MHz - 5725 MHz < 18 dBm
5725 MHz - 5850 MHz < 13,98 dBm

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo
ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto
situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.
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Rozhranie BLUETOOTH®

Všeobecné informácie

Komunikačný systém
Špecifikácia štandardu Bluetooth, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia štandardu Bluetooth, výkonová trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m*1
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Maximálny výstupný výkon
< 9,9 dBm
Spôsob modulácie
FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podporovaný kodek*3
SBC*4, AAC*5
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

Požiadavky na napájanie
Jednosmerné napätie 19,5 V
(s použitím napájania pomocou dodaného sieťového adaptéra
pripojeného do zásuvky so striedavým napätím 100 – 240 V,
50/60 Hz)
Spotreba energie
Počas prevádzky: 55 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej (režim úspory energie)
(Keď sú vypnuté pohotovostné režimy
rozhrania BLUETOOTH/siete)
Pohotovostný režim: 2 W alebo menej*6
(Keď je zapnutý pohotovostný režim
rozhrania BLUETOOTH/siete)
Rozmery*7 (pribl.) (š/v/h)
235 mm × 329 mm × 225 mm
Hmotnosť (pribl.)
4,9 kg

*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi výrobkom a zariadením, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia
a pod.
*2Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
*3 Kodek: Formát kompresie a konverzie zvukového signálu
*4 Kodek čiastkového pásma
*5 Rozšírené kódovanie zvuku
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*6 Ak neexistuje žiadna história párovania cez BLUETOOTH, výrobok automaticky
prejde do režimu úspory energie.
*7 Bez prečnievajúcich častí

Časť so sieťovým adaptérom
Názov výrobcu alebo obchodná značka
Sony Corporation
Obchodné registračné číslo:
5010401067252
Adresa
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Identifikátor modelu
ACDP-120M01
Vstupné napätie
100 V – 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu
50 Hz/60 Hz
Výstupné napätie – výstupný prúd – výstupný výkon:
19,5 V DC – 6,2 A – 120,9 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime
88,0 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)
88,2 %
Spotreba energie v stave bez záťaže
0,21 W
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné modely zariadení
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení iPhone a iPod. Než
začnete s výrobkom používať iPhone alebo iPod, aktualizujte softvér
výrobku na najnovšiu verziu.
Vyrobené pre:
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 (6. generácia)
Poznámka

Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov
zaznamenaných v zariadení iPhone alebo iPod po ich pripojení k tomuto
výrobku.

Ako používať Spotify Connect
Ako diaľkové ovládanie služby Spotify používajte telefón, tablet alebo počítač.
Ak sa chcete dozvedieť, ako na to, prejdite na stránku spotify.com/connect.

Autorské práva a ochranné známky
• Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách. App Store
je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných
krajinách.
• Použitie loga Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k produktu alebo produktom
Apple uvedeným na logu a vývojárska spoločnosť zaručuje, že
spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za súlad s bezpečnostnými
a regulačnými normami.
• N-Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum, Inc., v USA a v iných krajinách.
• Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými
známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie.
• Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
• Wi-Fi CERTIFIED™ je ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je osvedčenie o známke spoločnosti Wi-Fi
Alliance®.
• Google, Google Play, Chromecast built-in a ďalšie súvisiace označenia
a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Softvér Spotify podlieha licenciám tretej strany, ktoré nájdete tu:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
• Spotify a logá Spotify sú ochrannými známkami skupiny Spotify
Group.*
* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

• Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky
spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.
• Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným
vlastníkom.
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LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
SKÔR, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE, DÔKLADNE SI
PREČÍTAJTE TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA
(„ZMLUVU“). POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA VYJADRUJETE SÚHLAS S
USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY. AK S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY
NESÚHLASÍTE, TOTO ZARIADENIE NESMIETE POUŽÍVAŤ.
Táto ZMLUVA je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Home
Entertainment & Sound Products Inc. („spoločnosť SONY“). Táto ZMLUVA
upravuje vaše práva a povinnosti týkajúce sa softvéru od spoločnosti
SONY a poskytovateľov licencií naň v pozícii tretích strán (vrátane pobočiek
spoločnosti SONY) a ich príslušných pobočiek (spolu „DODÁVATELIA V POZÍCII
TRETÍCH STRÁN“) pre toto zariadenie (zvukové zariadenie spoločnosti SONY,
toto „ZARIADENIE“), ako aj aktualizácií a inovácií poskytovaných spoločnosťou
SONY, akejkoľvek tlačenej dokumentácie, dokumentácie online alebo inej
elektronickej dokumentácie k tomuto softvéru a všetkých údajových súborov
vytvorených pri prevádzke tohto softvéru (spolu „SOFTVÉR“).
Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť akýkoľvek softvér v rámci
SOFTVÉRU, ktorý podlieha samostatnej licenčnej zmluve koncového
používateľa (vrátane, ale nie výhradne, licencie GNU General Public
license a Lesser/Library General Public License) obsiahnutý v takejto
príslušnej samostatnej licenčnej zmluve koncového používateľa namiesto
ustanovení tejto ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto samostatnou
licenčnou zmluvou koncového používateľa („VYHRADENÝ SOFTVÉR“).
LICENCIA NA SOFTVÉR
SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. SOFTVÉR
je chránený zákonmi o autorských právach, ako aj inými zákonmi
a medzinárodnými dohodami o právach duševného vlastníctva.
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva a tituly týkajúce sa SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne,
akýchkoľvek obrázkov, fotografií, animácií, videí, zvuku, hudby, textov
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a apletov obsiahnutých v tomto SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti SONY
alebo jedného či viacerých DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN.
UDELENIE LICENCIE
Spoločnosť SONY vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie
SOFTVÉRU výhradne v súvislosti s týmto ZARIADENÍM a len na vaše
individuálne nekomerčné použitie. Spoločnosť SONY a DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si výslovne vyhradzujú všetky práva, tituly a
nároky (vrátane, ale nie výhradne, práv na duševné vlastníctvo) súvisiace
so SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA špecificky neudeľuje.
POŽIADAVKY A OBMEDZENIA
Nesmiete kopírovať, publikovať, upravovať, distribuovať, pokúšať sa odvodiť
zdrojový kód, meniť, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať
SOFTVÉR, či už v celku, alebo po častiach, ani vytvárať akékoľvek odvodené
diela z tohto SOFTVÉRU, pokiaľ takéto odvodené diela SOFTVÉR zámerne
neumožňuje. Žiadnu z funkcií SOFTVÉRU na správu digitálnych práv nesmiete
meniť ani s ňou inak manipulovať. Nesmiete vynechať, zmeniť, zrušiť ani
obísť žiadnu z funkcií či ochranných mechanizmov SOFTVÉRU ani žiadny
z mechanizmov operatívne spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete oddeliť
žiadny jednotlivý komponent SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným
ZARIADENÍM bez výslovného súhlasu spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť,
zmeniť, prekryť či poškodiť žiadnu z obchodných známok či upozornení
SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať, distribuovať, prenajímať, udeľovať
naň licencie, sublicencie, prideliť ho, previesť ani predať. Softvér, služby siete
alebo produkty iné ako SOFTVÉR, od ktorých závisí výkon SOFTVÉRU, môžu
byť prerušené alebo ukončené podľa uváženia dodávateľov (dodávateľov
softvéru, dodávateľov služieb alebo spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY ani
títo dodávatelia sa nezaručujú, že SOFTVÉR, služby siete a ďalšie produkty
budú naďalej dostupné, ani že budú fungovať bez prerušenia či zmeny.
VYHRADENÝ SOFTVÉR A KOMPONENTY S OTVORENÝM KÓDOM
Bez ohľadu na predchádzajúce udelenie obmedzenej licencie súhlasíte
s tým, že SOFTVÉR môže obsahovať VYHRADENÝ SOFTVÉR. Niektorý
VYHRADENÝ SOFTVÉR môže byť zahrnutý do licencií pre softvér s otvoreným
kódom („komponenty s otvoreným kódom“), čo predstavuje všetky licencie
na softvér uznané ako licencie pre otvorený kód organizáciou Open Source
Initiative alebo všetky v podstate podobné licencie vrátane, ale nie výhradne,

licencií, ktoré ako podmienku distribúcie softvéru udeľovaného na základe
takejto licencie vyžadujú, aby distribútor sprístupnil softvér vo formáte
zdrojového kódu. Zoznam príslušných KOMPONENTOV S OTVORENÝM
KÓDOM prípadne obsiahnutých v SOFTVÉRI a príslušné ustanovenia
a podmienky upravujúce ich použitie nájdete v rozsahu, v akom je ich
zverejnenie nutné, na webovej stránke www.sony.net/Products/Linux alebo
iných webových stránkach určených spoločnosťou SONY. Tieto ustanovenia
a podmienky môže príslušná tretia strana kedykoľvek zmeniť bez akejkoľvek
povinnosti voči vám. V rozsahu požadovanom licenciami týkajúcimi sa
VYHRADENÉHO SOFTVÉRU sa naň budú vzťahovať ustanovenia týchto
licencií namiesto ustanovení tejto ZMLUVY. V rozsahu ustanovení licencií
týkajúcich sa VYHRADENÉHO SOFTVÉRU zakazujúcich akékoľvek obmedzenia
v tejto ZMLUVE v súvislosti s týmto VYHRADENÝM SOFTVÉROM sa príslušné
obmedzenia nebudú vzťahovať na tento VYHRADENÝ SOFTVÉR. V rozsahu,
v akom ustanovenia licencií vzťahujúcich sa na komponenty s otvoreným
kódom požadujú, aby spoločnosť SONY ponúkala poskytovanie zdrojového
kódu v súvislosti so SOFTVÉROM, je týmto táto ponuka uskutočnená.
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S MATERIÁLMI PODLIEHAJÚCIMI AUTORSKÝM
PRÁVAM
SOFTVÉR možno použiť na prezeranie, ukladanie, spracovávanie
a používanie obsahu vytvoreného vami alebo tretími stranami. Tento
obsah môže byť chránený zákonmi o autorských právach aj inými zákonmi
a dohodami o právach duševného vlastníctva. Súhlasíte s tým, že budete
SOFTVÉR používať iba v súlade so všetkými týmito zákonmi a dohodami,
ktoré sa vzťahujú na takýto obsah. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY
môže podniknúť primerané opatrenia na ochranu autorských práv
obsahu ukladaného, spracovávaného alebo používaného pomocou
tohto SOFTVÉRU. Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie výhradne, počítanie
frekvencie vašich zálohovaní a obnovovaní pomocou určitých funkcií
SOFTVÉRU, odmietnutie vašich požiadaviek na umožnenie obnovy údajov
a vypovedanie tejto ZMLUVY v prípade nezákonného používania SOFTVÉRU.
SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO SOFTVÉR MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA
POUŽITIE S OBSAHOM DOSTUPNÝM PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO
VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE

SLUŽBY A TAKÉHOTO OBSAHU PODLIEHA USTANOVENIAM O SLUŽBÁCH
TÝKAJÚCICH SA DANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM. AK SÚHLAS
S TÝMITO USTANOVENIAMI ODMIETNETE, POUŽITIE SOFTVÉRU BUDE PRE
VÁS OBMEDZENÉ. UZNÁVATE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE URČITÝ OBSAH
A SLUŽBY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU, MÔŽU
POSKYTOVAŤ TRETIE STRANY („POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH
STRÁN“), NAD KTORÝMI SPOLOČNOSŤ SONY NEMÁ KONTROLU. POUŽITIE
SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM SI VYŽADUJE PRIPOJENIE K INTERNETU.
SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK PRERUŠENÉ.
MOŽNOSTI PRIPOJENIA K INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k určitým funkciám
SOFTVÉRU si môže vyžadovať pripojenie k internetu, za ktoré ste
zodpovední iba vy. Okrem toho ste výhradne zodpovední za platby
akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s pripojením k internetu hradené
tretím stranám vrátane, ale nie výhradne, poplatkov poskytovateľovi
internetových služieb a poplatkov za čas vysielania. Prevádzka
SOFTVÉRU môže byť obmedzená v závislosti od kapacity, šírky pásma
alebo technických obmedzení vášho pripojenia k internetu a služieb.
Za poskytovanie, kvalitu a zabezpečenie týchto možností pripojenia k
internetu je výhradne zodpovedná tretia strana poskytujúca tieto služby.
EXPORTOVANIE A ĎALŠIE PREDPISY
Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade s pokynmi orgánov a so
všetkými príslušnými exportnými a reexportnými obmedzeniami
a predpismi v oblasti alebo krajine, v ktorej sídlite, a nebudete prenášať
ani schvaľovať prenos SOFTVÉRU do krajín, v ktorých je zakázaný, ani
inak porušovať žiadne z týchto obmedzení či predpisov.
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený
na používanie alebo predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom
prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri prevádzke
nukleárnych zariadení, v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo
riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach na priamu podporu životných
funkcií alebo v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie SOFTVÉRU mohlo
viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám či škodám
na životnom prostredí („VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY“). Spoločnosť SONY,
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každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN a každá z ich príslušných
pobočiek sa výslovne vzdávajú akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej
záruky, povinnosti či záväzku vhodnosti pre VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR
Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na svoje vlastné riziko a že ste
za použitie SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa poskytuje „TAK, AKO JE“,
bez záruky, povinnosti či záväzku akéhokoľvek druhu.
SPOLOČNOSŤ SONY A DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely
tejto časti budú spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII
TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE
ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, POVINNOSTI
ALEBO ZÁVÄZKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE ANI
NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, (A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ
V SOFTVÉRI BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY ALEBO ŽE BUDÚ
AKTUALIZOVANÉ, (B) ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE SPRÁVNA ALEBO
BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, (C)
ŽE SOFTVÉR NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR, HARDVÉR ČI ÚDAJE,
(D) ŽE ŽIADNY SOFTVÉR, SLUŽBY SIETE (VRÁTANE INTERNETU) ALEBO
PRODUKTY (INÉ AKO SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ VÝKON SOFTVÉRU,
BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ, ANI (E)
VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI, POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI.
ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ
SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM
SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI
ZÁVÄZOK ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ ROZSAH TEJTO
ZÁRUKY. AK BY SA SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ, PREBERIETE
VŠETKY NÁKLADY POTREBNÉ NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI KOREKCIU.
NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH
ZÁRUK, PRETO SA TIETO VYLÚČENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
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OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY Z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
(na účely tejto časti budú spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V
POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) NEBUDÚ
ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE
SA SOFTVÉRU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, TÝCH, KTORÉ VYPLÝVAJÚ
ALEBO SÚ ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO
IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE
VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
V KAŽDOM PRÍPADE BUDE ICH JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ
PODĽA AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA
SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA TOTO ZARIADENIE. NIEKTORÉ
PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE
NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYLÚČENIA ALEBO
OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
SÚHLAS S POUŽITÍM URČITÝCH INFORMÁCIÍ, LOKALIZAČNÝCH
ÚDAJOV A ZABEZPEČENÍM ÚDAJOV
Spoločnosť SONY a jej pridružené spoločnosti, partneri a zástupcovia môžu
použiť vašu adresu IP na pripojenie vášho ZARIADENIA k internetu na účely
aktualizácie SOFTVÉRU. Beriete na vedomie, že POSKYTOVATELIA SLUŽIEB
TRETÍCH STRÁN môžu čítať, zhromažďovať, prenášať, spracúvať a ukladať
určité údaje získané pomocou SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne, údajov
o (i) SOFTVÉRI a (ii) softvérových aplikáciách, obsahoch a periférnych
zariadeniach, ktoré komunikujú s vaším zariadení a so SOFTVÉROM
(„Údaje“). Údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: (1) jedinečné
identifikátory týkajúce sa vášho ZARIADENIA a jeho komponentov, (2)
výkon ZARIADENIA, SOFTVÉRU a ich komponentov, (3) konfiguráciu
vášho ZARIADENIA, SOFTVÉRU a softvérových aplikácií, obsah a periférne
zariadenia, ktoré komunikujú so ZARIADENÍM a SOFTVÉROM, (4) použitie
a frekvenciu použitia funkcií (x) SOFTVÉRU a (y) softvérových aplikácií,
obsahov a periférnych zariadení, ktoré komunikujú so SOFTVÉROM a
(5) lokalizačné údaje, ako je uvedené nižšie. POSKYTOVATELIA SLUŽIEB
TRETÍCH STRÁN môžu používať a zverejňovať Údaje, na ktoré sa vzťahujú
príslušné zákony, s cieľom zlepšiť svoje produkty a služby alebo poskytnúť
vám produkty a služby. Také použitie zahŕňa, ale nie je obmedzené na:

(a) správu funkcií SOFTVÉRU; (b) zlepšovanie, údržbu, aktualizáciu alebo
inováciu SOFTVÉRU; (c) zlepšovanie, vývoj a zdokonaľovanie aktuálnych
a budúcich produktov a služieb POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH
STRÁN a ďalších subjektov; (d) poskytovanie vám informácií o produktoch
a službách ponúkaných POSKYTOVATELMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN
a ďalšími subjektmi; e) dodržiavanie platných zákonov a ďalších právnych
predpisov; a (f) poskytovanie služieb POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB TRETÍCH
STRÁN a ďalších subjektov na základe polohy a v ponúkanom rozsahu, ako
je uvedené nižšie. Okrem toho si POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN
môžu ponechať právo používať Údaje na ochranu seba a tretích strán pred
nezákonným, trestným alebo škodlivým správaním.
Niektoré služby dostupné prostredníctvom tohto SOFTVÉRU môžu
závisieť od lokalizačných údajov vrátane, ale nie výhradne, geografickej
polohy ZARIADENIA. Beriete na vedomie, že na účely poskytovania
týchto služieb môžu DODÁVATELIA TRETÍCH STRÁN, POSKYTOVATELIA
SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN a ich partneri zhromažďovať, archivovať,
spracúvať a používať tieto lokalizačné údaje a že tieto služby sa riadia
pravidlami ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany. Používaním
ktorejkoľvek z týchto služieb vyjadrujete súhlas s tým, že ste si prečítali
zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na tieto služby, a súhlas
s týmito aktivitami.
Spoločnosť SONY, jej pobočky, partnerské spoločnosti a zástupcovia
nebudú zámerne používať Údaje na osobnú identifikáciu majiteľa či
používateľa SOFTVÉRU bez vášho vedomia či súhlasu. Použitie Údajov bude
v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SONY alebo
týchto tretích strán. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti
SONY získate prostredníctvom príslušnej kontaktnej adresy pre danú oblasť
alebo krajinu. Nájdete ju na webovej lokalite pre vašu krajinu, na ktorú
môžete prejsť cez stránku: https://www.sony.com/locale-selector.
Zásady ochrany osobných údajov týkajúcich sa osobnej identifikácie
a ďalšie informácie, ktoré poskytujete pri používaní alebo prístupe k
softvéru či službám tretích strán, získate od príslušných tretích strán.
Údaje môžu byť spracovávané, ukladané alebo prenášané do
spoločnosti SONY, jej pobočiek alebo k zástupcom nachádzajúcim sa

v krajinách mimo vašej krajiny pobytu. Zákony o ochrane osobných
údajov a informácií v niektorých krajinách nemusia poskytovať rovnakú
úroveň ochrany ako zákony vo vašej krajine pobytu a môžete mať
menej právnych nárokov v súvislosti s Údajmi spracovávanými a
uloženými v nich alebo do nich prenesených. Spoločnosť SONY uplatní
primerané úsilie, aby podnikla príslušné technické a organizačné kroky
na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu Údajov, ale
nezaručuje sa, že odstráni riziko zneužitia týchto Údajov.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ AKTUALIZÁCIE
Spoločnosť SONY, DODÁVATELIA TRETÍCH STRÁN a POSKYTOVATELIA
SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN môžu raz za čas automaticky aktualizovať
alebo inak upraviť SOFTVÉR, okrem iného aj na účely zdokonalenia
bezpečnostných funkcií, opravy chýb a zlepšenia funkcií, napríklad
počas interakcie tohto ZARIADENIA so servermi spoločnosti SONY
alebo tretích strán, prípadne iným spôsobom. Tieto aktualizácie alebo
zmeny môžu vymazať alebo zmeniť charakter funkcií alebo iné aspekty
SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne, funkcií, na ktoré sa spoliehate.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k týmto aktivitám môže dôjsť
na základe výhradného uváženia spoločnosti SONY a že spoločnosť
SONY môže podmieniť ďalšie použitie SOFTVÉRU úplnou inštaláciou
alebo prijatím takejto aktualizácie alebo zmeny. Všetky aktualizácie
alebo zmeny sa na účely tejto ZMLUVY musia považovať za SOFTVÉR
a budú tvoriť jeho súčasť. Prijatím tejto ZMLUVY vyjadrujete súhlas s
týmito aktualizáciami alebo zmenami.
CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNUTIE SA PRÁVA, ODDELITEĽNOSŤ
Táto ZMLUVA a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SONY,
oboje v znení neskorších úprav a zmien, spolu tvoria celú zmluvu medzi
vami a spoločnosťou SONY vzhľadom na SOFTVÉR. Ak si spoločnosť
SONY neuplatní alebo nevynúti akékoľvek právo alebo ustanovenie
tejto ZMLUVY, neznamená to, že sa vzdáva takéhoto práva alebo
ustanovenia. Ak je ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY neplatná, nezákonná
alebo nevynútiteľná, toto ustanovenie bude vymáhané do maximálnej
povolenej miery tak, aby sa zachoval zámer tejto ZMLUVY, a úplná
platnosť a účinnosť ďalších častí ostane zachovaná.
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PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY PORIADOK
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov sa na túto
ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa bude riadiť zákonmi Japonska
bez ohľadu na akýkoľvek konflikt zákonných ustanovení. Akýkoľvek
spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci okresného
súdu v Tokiu v Japonsku a zúčastnené strany týmto vyjadrujú súhlas s
právomocou a príslušnosťou týchto súdov.
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PODĽA EKVITY
Bez ohľadu na ustanovenia tejto ZMLUVY o opaku súhlasíte s tým, že
akékoľvek porušenie alebo nesúlad s touto ZMLUVOU z vašej strany
môže spôsobiť nenapraviteľné škody spoločnosti SONY, pre ktoré
by peňažné náhrady škôd neboli primerané, a súhlasíte s tým, aby
spoločnosť SONY získala akúkoľvek nápravu na základe súdneho príkazu
alebo ekvity, ktorú spoločnosť SONY považuje za potrebnú alebo
vhodnú za daných okolností. Spoločnosť SONY môže tiež podniknúť
všetky právne a technické nápravné prostriedky, aby zabránila
porušovaniu tejto ZMLUVY, a na jej vymáhanie vrátane, ale nie výhradne,
toho, že pre vás okamžite ukončí používanie SOFTVÉRU, ak bude na
základe vlastného uváženia presvedčená, že porušujete alebo máte v
úmysle porušiť túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky predstavujú
dodatok k akýmkoľvek ďalším opravným prostriedkom, ktoré môže
spoločnosť SONY mať na základe zákona, ekvity alebo zmluvy.
VYPOVEDANIE
Bez záväzkov voči ostatným svojim právam môže spoločnosť SONY
vypovedať túto ZMLUVU, ak nedodržíte ktorékoľvek z jej ustanovení.
V prípade vypovedania musíte: (i) ukončiť používanie SOFTVÉRU a
zlikvidovať jeho kópie, (ii) splniť požiadavky v časti nižšie s názvom Vaše
povinnosti súvisiace s kontom.

ZMENA
SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOĽVEK
Z USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA
UVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE URČENEJ
SPOLOČNOSŤOU SONY, UPOZORNENÍM PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU NA
E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ STE UVIEDLI, POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA V
RÁMCI PROCESU NADOBÚDANIA INOVÁCIÍ ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO
AKOUKOĽVEK INOU PRÁVNE ROZPOZNATEĽNOU FORMOU OZNÁMENIA.
Ak so zmenou nesúhlasíte, ihneď sa obráťte na spoločnosť SONY
so žiadosťou o ďalšie pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni účinnosti
takéhoto oznámenia ďalej používať, bude sa to považovať za vyjadrenie
súhlasu byť viazaní touto zmenou.
OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH STRÁN
Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ STRANY je výslovnou určenou
oprávnenou osobou tretej strany a bude mať právo uplatňovať
ktorékoľvek ustanovenie tejto ZMLUVY v súvislosti so SOFTVÉROM tejto
strany.
VAŠE POVINNOSTI SÚVISIACE S KONTOM
Ak ZARIADENIE vrátite na miesto jeho kúpy, predáte alebo ho inak
prenesiete, ako aj v prípade vypovedania tejto ZMLUVY, ste povinní a
musíte vymazať všetky kontá vytvorené v ZARIADENÍ alebo prístupné
pomocou tohto ZARIADENIA. Iba vy nesiete zodpovednosť za
zachovanie dôvernosti akýchkoľvek kont, ktoré máte u spoločnosti
SONY alebo tretích strán, a všetkých používateľských mien a hesiel
súvisiacich s vaším používaním ZARIADENIA.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmluvy s koncovým
používateľom (EULA), obráťte sa písomne na spoločnosť SONY na
príslušnej kontaktnej adrese pre danú oblasť alebo krajinu. Nájdete ju
na webovej lokalite pre vašu krajinu, na ktorú môžete prejsť cez stránku:
https://www.sony.com/locale-selector.
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