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Spotify
Із Spotify ваша музика всюди. На тренуванні, 
вечірці або під час відпочинку доречна музика 
завжди до ваших послуг. На Spotify мільйони 
пісень: від популярних композицій минулих років 
до найновіших сучасних хітів. Просто виберіть 
музику, яка подобається, або дайте Spotify вас 
здивувати.

Можна транслювати аудіозаписи з сервісу 
Spotify через підключені пристрої iPod touch/
iPhone або Android.
•	 Установіть останню версію застосунку 

Spotify на свій iPod touch/iPhone/Android і 
створіть обліковий запис.

Підготовка

1 Підключіть пристрій.
•	 Для Android: Виконайте процес 

сполучення Android-пристрою через 
Bluetooth. 

•	 Для iPod touch/iPhone: Підключіть iPod 
touch/iPhone.

2 Виберіть пристрій, який буде 
використовуватися, та спосіб 
підключення в розділі <APP Connection 
select> на екрані <APP/iPod SETUP>. 
(Стор. 51)

3 Виберіть «Spotify» в якості джерела. 
(Стор. 12)
Застосунок Spotify запускається.

Операції відтворення

Можна управляти Spotify, використовуючи 
пульт дистанційного керування. Доступні тільки 
такі операції: відтворення, пауза та пропуск.

 ❏ Індикація та кнопки на екрані 
керування джерелом
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Інформація про відтворення
1 Дані зображення
2 Позначка вподобання/несхвалення або режим 

відтворення (див. нижче)
3 Інформація про звукову доріжку

•	 Якщо відображається не весь текст, щоб 
прокрутити текст, торкніться його.

Кнопки керування
[  ] Відображає екран вибору списку.
[  ] Створює нову станцію.
[  ] [  ] Вибирає доріжку.
[  ]* Запускає відтворення.
[  ]* Призупиняє відтворення.
[  ] Зберігає поточну доріжку/

поточного виконавця в списку 
<Your Music>.

[  ] Установлює позначку несхвалення 
для поточної доріжки та робить 
перехід до наступної.

[  ] Реєструє поточну доріжку як 
уподобану.

[  ] Вмикає/вимикає режим 
багатократного відтворення.

[  ] Вмикає/вимикає режим 
відтворення у випадковому 
порядку.

[  ] Відображає екран <Graphic 
Equalizer>. (Стор. 54)

* Під час відтворення відображається [W], а коли відтворення 
призупинено, то відображається [I].
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 ❏Створення своєї станції (Запуск 
радіо)

1 

2 Введіть доріжку/виконавця/список 
композицій для відтворення, потім 
виберіть потрібну доріжку.
Відтворення вашої станції розпочинається з 
вибраної доріжки.

•	 Можна персоналізувати вашу станцію, 
поставивши позначку вподобання ([  ]) або 
несхвалення ([  ]).

 ❏Вибір доріжки
1 Відкрийте екран вибору списку.

2 Виберіть тип списку (<Your 
Music>/<Browse>/<Radio>) (1), потім 
виберіть потрібний елемент (2).

•	 Натисніть [  ], щоб повернутися до 
верхнього рівня.

•	 Натисніть [  ], щоб повернутися на рівень 
вище.

Вимоги до Spotify
iPhone чи iPod touch
•	 Установіть останню версію застосунка Spotify на 

свій iPhone чи iPod touch. (Виконайте пошук 
«Spotify» в Apple iTunes App Store, щоб знайти та 
встановити останню версію).

•	 Підключіть iPod touch/iPhone до цього 
пристрою за допомогою кабелю або через 
Bluetooth.

 – При підключенні за допомогою кабелю: 
Скористайтеся KCA-iP103 (факультативне 
додаткове пристосування) або KCA-iP102 
(факультативне додаткове пристосування).

Android™
•	 Відвідайте Google Play™ і виконайте пошук 

«Spotify», щоб установити застосунок.
•	 Має бути вбудований Bluetooth, і мають 

підтримуватися вказані нижче профілі.
 – SPP (Serial Port Profile – Профіль послідовного 
порту)

 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – 
Розширений профіль поширення аудіо)

ПРИМІТКА
•	 Переконайтеся, що ви увійшли в застосунок на 

смартфоні. Якщо не маєте облікового запису 
Spotify, його можна створити безкоштовно зі 
смартфона або на сайті www.spotify.com.

•	 Оскільки Spotify є сторонньою послугою, 
характеристики можуть змінюватися без 
попереднього повідомлення. У зв'язку з цим 
сумісність може бути порушена, всі або деякі 
послуги можуть стати недоступними.

•	 Деякі функції Spotify не можуть 
використовуватися на цьому пристрої.

•	 З питань допомоги у використанні застосунка 
відвідайте сайт Spotify за адресою www.spotify.
com.

•	 Установіть інтернет-з’єднання за допомогою 
LTE, 3G, EDGE або WiFi.

•	 Spotify та логотипи Spotify є товарними знаками 
Spotify Group.


