
SLOVENČINA 27

Spotify
So Spotify je vaša hudba všade. Pri práci, na party 
alebo pri oddychu je tá správna hudba vždy na 
dosah vašej ruky. Na Spotify sú milióny piesní - od 
starších obľúbených po najnovšie hity. Len si vyberte 
hudbu, akú máte radi, alebo sa nechajte od Spotify 
prekvapiť.

Spotify môžete streamovať z pripojených zariadení 
iPod touch/iPhone alebo so systémom Android.
•	 Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Spotify 

do zariadenia iPod touch/iPhone/Android a 
vytvorte účet.

Príprava

1 Pripojte zariadenie.
•	 Pre Android: Spárujte zariadenie Android cez 

Bluetooth. 
•	 Pre iPod touch/iPhone: Pripojte iPod touch/

iPhone.

2 Zvoľte zariadenie a spôsob pripojenia, 
ktoré chcete použiť, v položke <APP 
Connection select> na obrazovke <APP/
iPod SETUP>. (Strana 51)

3 Ako zdroj vyberte „Spotify“. (Strana 12)
Spustí sa aplikácia Spotify.

Operácie prehrávania

Spotify môžete obsluhovať pomocou diaľkového 
ovládania. K dispozícii je iba prehrávanie, 
pozastavenie a preskočenie.

 ❏ Indikátory a tlačidlá na obrazovke 
ovládania zdroja

321

Informácie o prehrávaní
1 Údaje obrázku
2 Palce hore/dole alebo režim prehrávania (pozrite 

nižšie).
3 Informácie o stope

•	 Ak sa text neukazuje celý, pri dotyku naň sa 
rozvinie.

Tlačidlá pre ovládanie
[  ] Zobrazí obrazovku výberu zoznamu.
[  ] Vytvorí novú stanicu.
[  ] [  ] Výber skladby.
[  ]* Spustí sa prehrávanie.
[  ]* Prehrávanie sa pozastaví.
[  ] Aktuálna stopa/umelec sa uloží do 

<Your Music>.
[  ] Odmietnutie aktuálnej skladby a 

preskočenie na nasledujúcu skladbu.
[  ] Zaregistrovanie aktuálnej skladby ako 

najobľúbenejšej.
[  ] Aktivuje/deaktivuje režim 

opakovaného prehrávania.
[  ] Aktivuje/deaktivuje režim 

prehrávania v náhodnom poradí.
[  ] Zobrazuje obrazovku <Graphic 

Equalizer>. (Strana 54)

* Počas prehrávania sa zobrazuje [W] a pri pozastavení prehrávania 
sa zobrazuje [I].
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Spotify
 ❏Vytvorenie vašej stanice (Prvá stanica)

1 

2 Zadajte skladbu/umelca/playlist, potom 
vyberte želanú skladbu.
Prehrávanie vašej stanice začne zvolenou 
skladbou.

•	 Pomocou palca hore ([  ]) alebo palca dolu ([  ]) 
môžete personalizovať vašu stanicu.

 ❏Výber skladby
1 Zobrazte obrazovku výberu zoznamu.

2 Vyberte typ zoznamu (<Your 
Music>/<Browse>/<Radio>) (1), potom 
vyberte požadovanú položku (2).

•	 Stlačením [  ] sa vrátite na hlavnú úroveň.
•	 Stlačením [  ] sa vrátite na hornú úroveň.

Požiadavky pre Spotify
iPhone alebo iPod touch
•	 Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Spotify 

v telefóne iPhone alebo iPod touch. (V obchode 
Apple iTunes App Store vyhľadajte „Spotify“ 
a nainštalujte si najnovšiu verziu aplikácie.)

•	 Pripojte iPod touch/iPhone k tejto jednotke 
pomocou kábla alebo cez Bluetooth.

 – Pri pripájaní pomocou kábla: Použite KCA-
iP103 (voliteľné príslušenstvo) alebo KCA-iP102 
(voliteľné príslušenstvo).

Android™
•	 Pre inštaláciu navštívte Google Play™ a vyhľadajte 

„Spotify“.
•	 Bluetooth musí byť vstavaný a musí podporovať 

nasledujúce profily.
 – SPP (profil sériového portu)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

POZNÁMKA
•	 Uistite sa, či ste prihlásení do aplikácie vo vašom 

smartfóne. Ak nemáte Spotify účet, môžete si ho 
bezplatne vytvoriť pomocou svojho smartfónu 
alebo na www.spotify.com.

•	 Služba Spotify je poskytovaná inou spoločnosťou, 
preto sa môžu technické údaje zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Zároveň môže 
dôjsť k zmene v kompatibilite alebo môžu byť 
niektoré, či všetky, služby nedostupné.

•	 Niektoré funkcie aplikácie Spotify nie je možné 
obsluhovať pomocou tohto zariadenia.

•	 V prípade ťažkostí súvisiacich s používaním 
aplikácie kontaktujte Spotify na www.spotify.com.

•	 Pomocou LTE, 3G, EDGE alebo WiFi nadviažte 
internetové spojenie.

•	 Spotify a logá Spotify sú ochranné známky skupiny 
Spotify.


