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Spotify
Med Spotify finns din musik överallt. Oavsett om du 
tränar, festar eller kopplar av är rätt musik alltid nära 
till hands. Det finns miljoner låtar på Spotify - från 
gamla favoriter till de senaste hitsen. Välj den musik 
du älskar eller låt Spotify överraska dig.

Du kan streama Spotify från anslutna iPod touch/
iPhone- eller Android-enheter.
•	 Installera den senaste versionen av Spotify-

appen på din iPod touch/iPhone/Android och 
skapa ett konto.

Förberedelser

1 Anslut enheten.
•	 För Android: Para ihop Android-enheten 

genom Bluetooth. 
•	 För iPod touch/iPhone: Anslut iPod touch/

iPhone.

2 Välj den enhet och anslutningsmetod 
du vill använda på <APP Connection 
select> på skärmen <APP/iPod SETUP>. 
(Sida 51)

3 Välj ”Spotify” som källa. (Sida 12)
Spotify-appen startar.

Uppspelningsfunktioner

Du kan använda Spotify med fjärrkontrollen. 
Endast spela, pausa och hoppa över finns 
tillgängliga.

 ❏ Indikeringar och knappar på källans 
kontrollskärm
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Uppspelningsinformation
1 Bilddata
2 Tumme upp/ ned eller uppspelningsläge (se 

nedan.)
3 Spårinformation

•	 Om inte hela texten visas kan du scrolla genom 
att peka på texten.

Funktionsknappar
[  ] Visar skärmen för val av lista.
[  ] Skapar ny station.
[  ] [  ] Väljer ett spår.
[  ]* Startar uppspelning.
[  ]* Pausar uppspelning.
[  ] Sparar aktuellt spår/aktuell artist i 

<Your Music>.
[  ] Tumme ned på aktuellt spår och 

hoppar till nästa spår.
[  ] Registrerar aktuellt spår som favorit.
[  ] Aktiverar/inaktiverar läget för 

upprepad uppspelning.
[  ] Aktiverar/inaktiverar läget för 

slumpvis uppspelning.
[  ] Visar skärmen för <Graphic 

Equalizer>. (Sida 54)

* Under uppspelning visas [W] och när uppspelning är pausad visas  
[I]
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Spotify
 ❏Skapa din station (Starta radio)

1 

2 Ange ett spår/en artist/en spellista och välj 
sedan önskat spår.
Uppspelningen från din station startar med det 
valda spåret.

•	 Du kan anpassa din station med tumme upp ([  ]) 
eller tumme ned ([  ]).

 ❏Val av spår
1 Visa skärmen för val av lista.

2 Välj listtyp (<Your 
Music>/<Browse>/<Radio>) (1) och välj 
sedan önskad post (2).

•	 Tryck på [  ] för att återgå till det översta 
lagret.

•	 Tryck på [  ] för att återgå till det övre 
lagret.

Krav för Spotify
iPhone eller iPod touch
•	 Installera den senaste versionen av appen Spotify 

på din iPhone eller iPod touch. (Sök efter ”Spotify” 
i Apple iTunes App Store för att hitta och installera 
den senaste versionen.)

•	 Anslut iPod touch/iPhone till den här enheten 
med en kabel eller via Bluetooth.

 – Vid anslutning med kabel: Använd KCA-iP103 
(valfritt tillbehör) eller KCA-iP102 (valfritt 
tillbehör).

Android™
•	 Besök Google Play™ och sök efter ”Spotify” för att 

installera.
•	 Bluetooth måste vara inbyggt och följande profiler 

måste stödjas.
 – SPP (Serial Port Profile)
 – A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

OBS!
•	 Se till att du är inloggad till din smartphone-app. 

Om du inte har något Spotify-konto kan du skapa 
ett kostnadsfritt från din smartphone eller på 
www.spotify.com.

•	 Eftersom Spotify är en tjänst från en annan 
leverantör kan specifikationerna ändras utan 
föregående meddelande. Det kan göra att 
kompatibiliteten försämras eller att det inte går att 
använda en del eller alla tjänster.

•	 Vissa Spotify-funktioner kan inte styras via denna 
enhet.

•	 För problem med att använda appen, kontakta 
Spotify på www.spotify.com.

•	 Upprätta en internetanslutning med LTE, 3G, 
EDGE, eller WiFi.

•	 Spotify och Spotifys logotyper är varumärken som 
tillhör Spotify Group.


