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Spotify
Se Spotify máte svou hudbu všude. Ať už cvičíte, 
užíváte si na párty nebo jen tak odpočíváte, 
tu správnou hudba máte vždy na dosah ruky. 
Na Spotify najdete miliony skladeb, od starých 
oblíbených, až po ty nejnovější hity. Vyberte si 
hudbu, kterou máte rádi, nebo se nechte od Spotify 
překvapit.

Spotify můžete streamovat z připojeného iPodu 
touch/iPhonu nebo zařízení s Androidem.
•	 Nainstalujte si nejnovější verzi aplikace Spotify 

do svého iPodu touch, iPhonu či Androidu a 
vytvořte si účet.

Příprava

1 Připojte zařízení.
•	 Pro Android: Spárujte zařízení s operačním 

systémem Android přes Bluetooth. 
•	 Pro iPod touch/iPhone: Připojte iPod touch/

iPhone.

2 Vyberte zařízení, které chcete použít, 
a způsob připojení v položce <APP 
Connection select> na obrazovce <APP/
iPod SETUP>. (Strana 51)

3 Jako zdroj vyberte „Spotify“. (Strana 12)
Aplikace Spotify se spustí.

Funkce přehrávání

Spotify můžete ovládat pomocí dálkového 
ovladače. K dispozici je pouze přehrávání, 
pozastavení a přeskakování.

 ❏ Indikace a tlačítka na zdrojové ovládací 
obrazovce
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Informace o přehrávání
1 Obrazová data
2 Kladné hodnocení/záporné hodnocení nebo 

režim přehrávání (viz níže).
3 Informace ke stopě

•	 Pokud se nezobrazuje celý text, použijte 
posouvání textu.

Ovládací tlačítka
[  ] Zobrazí obrazovku pro výběr 

seznamu.
[  ] Vytvoří novou stanici.
[  ] [  ] Zvolí skladbu.
[  ]* Zahájí se přehrávání.
[  ]* Pozastaví přehrávání.
[  ] Uloží aktuální skladbu/umělce do 

<Your Music>.
[  ] Přidá záporné hodnocení k aktuální 

skladbě a přeskočí na následující 
skladbu.

[  ] Zaregistruje aktuální skladbu jako 
oblíbenou.

[  ] Aktivuje/deaktivuje režim 
opakovaného přehrávání.

[  ] Aktivuje/deaktivuje režim náhodného 
přehrávání.

[  ] Zobrazí obrazovku <Graphic 
Equalizer>. (Strana 54)

* Během přehrávání se zobrazí [W], a pokud je přehrávání 
pozastaveno, zobrazí se [I].
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Spotify
 ❏Vytvoření vaší stanice (Start Radio)

1 

2 Zadejte skladbu/umělce/seznam skladeb, 
poté vyberte požadovanou skladbu.
Přehrávání vaší stanice započne zvolenou 
skladbou.

•	 Svou stanici si můžete přizpůsobit použitím 
kladného hodnocení ([  ]) nebo záporného 
hodnocení ([  ]).

 ❏Výběr stopy
1 Zobrazení obrazovky pro výběr seznamu.

2 Zvolte typ seznamu (<Vaše 
hudba>/<Procházet>/<Radio>) (1), poté 
zvolte požadovanou položku (2).

•	 Stiskněte [  ] pro návrat do nejvyšší úrovně.
•	 Stiskněte [  ] pro návrat do vyšší úrovně.

Požadavky na Spotify
iPhone nebo iPod touch
•	 Nainstalujte nejnovější verzi aplikace Spotify v 

telefonu iPhone nebo iPod. (Vyhledejte nejnovější 
verzi aplikace „Spotify“ v obchodě Apple App 
Store a nainstalujte.)

•	 Připojte dotykový iPod/iPhone k této jednotce 
kabelem, nebo přes Bluetooth.

 – Připojování kabelem: Použijte KCA-iP103 
(volitelné příslušenství) nebo KCA-iP102 
(volitelné příslušenství).

Android™
•	 Navštivte Google Play™, vyhledejte aplikaci 

„Spotify“ a nainstalujte si ji.
•	 Bluetooth musí být vestavěný a následující profily 

musí být podporovány.
 – SPP (Sériový port)
 – A2DP (Profil pro bezdrátový přenos hudby)

POZNÁMKA
•	 Ujistěte se, že jste v aplikaci na svém chytrém 

telefonu přihlášeni. Pokud nemáte účet Spotify, 
můžete si jej vytvořit zadarmo ze svého chytrého 
telefonu nebo na stránkách www.spotify.com.

•	 Služba Spotify je poskytována jinou společností, 
proto se mohou technické údaje změnit bez 
předchozího upozornění. Zároveň může dojít ke 
změně v kompatibilitě nebo mohou být některé, či 
všechny, služby nedostupné.

•	 Některé funkce aplikace Spotify nelze obsluhovat 
pomocí tohoto zařízení.

•	 Pokud budete při používání aplikace mít jakékoli 
problémy, kontaktujte Spotify na stránkách www.
spotify.com.

•	 Připojte se k internetu pomocí LTE, 3G, EDGE, 
nebo WiFi.

•	 Spotify a Spotify loga jsou obchodní značkou 
Spotify Group.


