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Spotify
Met Spotify is uw muziek overal. Sporten, feesten of 
relaxen, de juiste muziek is altijd binnen handbereik. 
Er zijn miljoenen liedjes te vinden op Spotify—van 
oude favorieten tot de laatste hits. Kies de muziek 
waar u van houdt, of laat Spotify u verrassen.

U kunt Spotify streamen vanaf uw aangesloten 
iPod touch/iPhone of Android-apparaten.
•	 Installeer de laatste versie van de Spotify-

applicatie op uw iPhone, iPod touch of Android-
apparaat en creëer een account.

Voorbereiding

1 Verbind het apparaat.
•	 Voor Android: Koppel het Android-apparaat 

aan via Bluetooth. 
•	 Voor iPod touch/iPhone: Verbind iPod 

touch/iPhone.

2 Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken 
en de verbindingsmethode op het <APP 
Connection select> van het <APP/iPod 
SETUP> -scherm. (Pagina 51)

3 Selecteer „Spotify” als de bron. 
(Pagina 12)
De Spotify-applicatie is gestart.

Afspeelbedieningen

U kunt Spotify bedienen met behulp van de 
afstandsbediening. Alleen afspelen, pauzeren en 
overslaan, zijn beschikbaar.

 ❏ Indicaties en knoppen op het bron-
bedieningenscherm
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Afspeelinformatie
1 Afbeeldingsgegevens
2 Duim omhoog/ omlaag of Afspeelmodus (zie 

hieronder).
3 Nummerinformatie

•	 Raak de tekst-bladerknoppen aan als niet de 
gehele tekst wordt getoond.

Bedieningsknoppen
[  ] Geeft het lijst-selectiescherm weer.
[  ] Creëert nieuw station.
[  ] [  ] Selecteert een nummer.
[  ]* Begint het afspelen.
[  ]* Pauzeert het afspelen.
[  ] Slaat huidige nummer/artiest op naar 

<Your Music>.
[  ] Duim naar beneden voor het huidige 

nummer en ga naar het volgende 
nummer.

[  ] Registreert het huidige nummer als 
een favoriet.

[  ] Activeert/deactiveert de herhaal 
afspelen-modus.

[  ] Activeert/deactiveert de shuffle 
afspeelmodus.

[  ] Geeft het <Grafische Equalizer> 
-scherm weer. (Pagina 54)

* Tijdens het afspelen wordt, [W] weergegeven en wanneer het 
afspelen wordt gepauzeerd dan wordt, [I] weergegeven.
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Spotify
 ❏Uw eigen station creëren (Start Radio)

1 

2 Voer een nummer/artiest/afspeellijst in en 
selecteer dan het gewenste nummer.
Het afspelen van uw station begint met het 
geselecteerde nummer.

•	 U kunt uw eigen station personaliseren door het 
duimpje omhoog ([  ]) of duimpje omlaag ([  ]) 
te gebruiken.

 ❏Een nummer selecteren
1 Geef het lijst-selectiescherm weer.

2 Selecteer het lijsttype (<Your 
Music>/<Browse>/<Radio>) (1), en 
selecteer vervolgens een gewenst item 
(2).

•	 Druk op [  ] om terug te keren naar de 
bovenste laag.

•	 Druk op [  ] om terug te keren naar de 
bovenste laag.

Benodigdheden voor Spotify
Telefoon of iPod touch
•	 Installeer de laatste versie van de Spotify-

applicatie op uw iPhone of iPod touch. (Zoek naar 

„Spotify” in de Apple iTunes App Store om de 
meest recente versie te installeren.)

•	 Verbind iPod touch/iPhone aan deze eenheid met 
een kabel of via Bluetooth.

 – Bij het verbinden via een kabel: Gebruikt u KCA-
iP103 (optionele accessoire) of een KCA-iP102 
(optionele accessoire).

Android™
•	 Bezoek Google Play™ en zoek naar „Spotify” om te 

installeren.
•	 Bluetooth moet zijn ingebouwd en de volgende 

profielen moeten worden ondersteund.
 – SPP (Serial Port Profile)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

OPMERKING
•	 Zorg ervoor dat u op uw smartphone-applicatie 

bent ingelogd. Als u geen Spotify-account heeft, 
kunt u er gratis een creëren vanaf uw smartphone 
of op www.spotify.com.

•	 Omdat Spotify een service van een derde 
partij is, kunnen de kenmerken ervan zonder 
voorafgaand bericht worden gewijzigd. Bijgevolg 
kan de compatibiliteit geheel of gedeeltelijk in 
gevaar komen, of is het mogelijk dat de diensten 
onbeschikbaar worden.

•	 Sommige functies van Spotify kunnen niet vanaf 
deze unit worden bestuurd.

•	 Voor problemen bij gebruik van deze applicatie, 
neem contact op met Spotify op www.spotify.
com.

•	 Maak verbinding met het internet met behulp van 
LTE, 3G, EDGE, of WiFi.

•	 Spotify en Spotify logos zijn handelsmerken van 
de Spotify Group.


