
NORSK 27

Spotify
Med Spotify er musikken din overalt. Trening, 
festing eller avslapping, du har den riktige musikken 
ved fingertuppene. Det er millioner av sanger på 
Spotify—fra gamle favoritter til de nyeste hittene. 
Bare velg musikken du elsker eller la Spotify 
overraske deg.

Du kan strømme Spotify fra tilkoblede iPod touch/
iPhone eller Android-enheter.
•	 Installer den siste versjonen av Spotify-

applikasjonen på din iPod touch/iPhone/
Android og opprett en konto.

Forberedelser

1 Koble til enheten.
•	 For Android: Par Android-enheten gjennom 

Bluetooth. 
•	 For iPod touch/iPhone: Koble til iPod touch/

iPhone.

2 Velg enheten som skal brukes og 
tilkoblingsmetoden på <APP Connection 
select> på <APP/iPod SETUP> skjermen. 
(Side 51)

3 Velg ”Spotify” som kilden. (Side 12)
Spotify-applikasjonen er startet.

Avspillingsfunksjoner

Du kan styre Spotify ved bruk av fjernkontrollen. 
Kun spilling, pausing og hopping er tilgjengelig.

 ❏ Indikatorer og knapper på 
kildekontrollskjermen
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Avspillingsinformasjon
1 Bildedata
2 Tommel opp/ned eller avspillingsmodus (se 

nedenfor.)
3 Sporinformasjon

•	 Berører teksten, scrolles det hvis ikke all 
teksten vises.

Funksjonsknapper
[  ] Viser skjermbildet for listevalg.
[  ] Lager en ny stasjon.
[  ] [  ] Velger en sang.
[  ]* Starter avspilling.
[  ]* Pauser avspilling.
[  ] Lagrer den gjeldende sangen/artisten 

til <Your Music>.
[  ] Tommel ned til den gjeldende 

sangen og hopper til neste sang.
[  ] Registrerer den gjeldende sangen 

som en favoritt.
[  ] Aktiverer/deaktiverer gjentakende 

avspillingsmodus.
[  ] Aktiverer/deaktiverer den 

omstokkede avspillingsmodusen.
[  ] Viser skjermbildet for <Graphic 

Equalizer>. (Side 54)

* Under avspilling, vises [W], og når avspilling er pauset, vises [I].
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Spotify
 ❏Opprette din stasjon (Start Radio)

1 

2 Skriv inn sang/artist/spilleliste, velg så den 
ønskede sangen.
Avspillingen av stasjonen din begynner med 
den valgte sangen.

•	 Du kan personliggjøre stasjonen din ved bruk av 
tommel opp ([  ]) eller tommel ned ([  ]).

 ❏Velge et spor
1 Vis skjermbildet for listevalg.

2 Velg listetypen type (<Your 
Music>/<Browse>/<Radio>) (1), velg så 
det ønskede elementet (2).

•	 Trykk på [  ] for å returnere til topplaget.
•	 Trykk på [  ] for å returnere til det øvre 

laget.

Krav for Spotify
iPhone eller iPod touch
•	 Installer siste versjon av Spotify-applikasjonen på 

din iPhone eller iPod touch. (Søk etter ”Spotify” i 
Apples iTunes App Store for å finne og installere 
den nyeste versjonen.)

•	 Koble iPod touch/iPhone til denne enheten med 
en kabel eller via Bluetooth.

 – Når du kobler til med en kabel: Bruk KCA-iP103 
(valgfritt tilbehør) eller en KCA-iP102 (valgfritt 
tilbehør).

Android™
•	 Besøk Google Play™ og søk etter ”Spotify” for å 

installere.
•	 Bluetooth må være innebygd og følgende profiler 

må støttes.
 – SPP (Seriell portprofil)
 – A2DP (avansert lyddistribueringsprofil)

MERK
•	 Sørg for at du er logget inn på din 

smarttelefonapplikasjon. Hvis du ikke har en 
Spotify-konto, kan du opprette en gratis fra din 
smarttelefon eller på www.spotify.com.

•	 Siden Spotify er en tjeneste fra tredjepart, kan 
de tekniske dataene endres uten forvarsel. 
Kompatibiliteten kan også hemmes, eller noen 
eller alle tjenester kan bli utilgjengelige.

•	 Visse funksjoner i Spotify kan ikke benyttes fra 
denne enheten.

•	 For problemer ved bruk av applikasjonen 
kontakter du Spotify på www.spotify.com.

•	 Etabler en internett-tilkobling ved bruk av LTE, 3G, 
EDGE, eller WiFi.

•	 Spotify og Spotify logoene er varemerket Spotify 
gruppen.


