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Spotify
با Spotify، موسیقی تان همه جا همراه شماست. حین کار کردن، در 

جشن یا حین استراحت، موسیقی مناسب در دسترس شما است. میلیون ها 
آهنگ در Spotify وجود دارد - از موارد دلخواه قدیمی گرفته تا 

جدیدترین موارد پربازدید. کافی است موسیقی دلخواه را انتخاب کنید و 
بگذارید Spotify شما را شگفت زده کند.

می توانید Spotify را از دستگاه های iPod لمسی/iPhone یا 
Android پخش کنید.

• /iPhone/لمسی iPod را روی Spotify جدیدترین نسخه برنامه
Android خود نصب کنید و یک حساب ایجاد کنید.

آمادهسازی
دستگاه را وصل کنید.  1

برای:Android دستگاه Android را از طریق بلوتوث جفت  •
کنید. 

برای iPod لمسی:iPod /iPhone لمسی/iPhone را  •
متصل کنید.

دستگاه را برای استفاده و روش اتصال را در   2 
 <APP Connection select> صفحه 

<APP/iPod SETUP> انتخاب کنید. )صفحه  42(
”Spotify“ را به عنوان منبع انتخاب کنید. )صفحه  10(  3

برنامه Spotify راه اندازی می شود.

عملیاتهایپخش

می توانید با استفاده از کنترل کننده راه دور، Spotify را اجرا کنید. تنها 
گزینه های پخش، مکث و پرش در دسترس هستند.
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اطالعاتپخش
داده های عکس  1

حالت شست باال/پایین یا پخش )به زیر مراجعه کنید.(  2
ردیابی اطالعات  3

اگر کل متن نشان داده نمی شود، نوارهای لغزنده متن را لمس کنید. •

دکمههایعملیات
] صفحه انتخاب فهرست را نشان می دهد.]

] ایستگاه جدید ایجاد می کند.]
] [] یک آهنگ انتخاب می کند.]

*] پخش را شروع می کند.]
*] پخش را مکث می کند.]
] [ <Your Music> آهنگ/هنرمند کنونی را در

ذخیره می کند.
] از آهنگ فعلی صرف نظر کرده و به آهنگ بعدی ]

می رود.
] آهنگ کنونی را به عنوان مورد دلخواه ثبت می کند.]
] حالت پخش تکرار را فعال/غیرفعال می کند.]
] حالت پخش تصادفی را فعال/غیرفعال می کند.]
] شدت صدا را کاهش می دهد. )صفحه 6(]

برای بازگرداندن صدا، [  ] را لمس کنید. •

در طی پخش، ]W[ نشان داده می شود و زمانی که پخش مکث *  
می شود، ]I[ نشان داده می شود.
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Spotify
ایجادایستگاه)رادیوراراهاندازیکنید(	❏
 1

یک آهنگ/هنرمند/فهرست پخش وارد کنید و سپس آهنگ   2
موردنظر را انتخاب کنید.

پخش ایستگاه شما با آهنگ منتخب شروع می شود.

می توانید ایستگاهتان را با استفاده از شست باال )]  [( یا شست پایین  •
)]  [( شخصی سازی کنید.

انتخابیکآهنگ	❏
صفحه انتخاب فهرست را نشان دهید.  1

 /<Browse> /<Your Music>( نوع فهرست  2
<Radio>( )1( را انتخاب کنید و سپس یک آیتم 

موردنظر )2( را انتخاب کنید.

برای بازگشت به الیه باالیی، ]  [ را فشار دهید. •
برای بازگشت به الیه باالیی، ]  [ را فشار دهید. •

Spotifyمواردموردنیازبرای
iPhoneیاiPodلمسی

جدیدترین نسخه برنامه Spotify را روی iPhone یا iPod لمسی  •
نصب کنید. )برای یافتن و نصب جدیدترین نسخه ”Spotify“، آن را 

در فروشگاه برنامه Apple iTunes جستجو کنید.(
iPod لمسی/iPhone را با سیم یا از طریق بلوتوث به این دستگاه  •

وصل کنید.
زمانی که با سیم متصل می کنید: از KS-U62 )لوازم جانبی  –

 )iPhone/iPod لوازم جانبی( USB 2.0 یا سیم )اختیاری
استفاده کنید.

Android™
از ™Google Play  دیدن کنید و ”Spotify“ را برای نصب جستجو  •

کنید.
بلوتوث باید داخلی باشد و نمایه های زیر باید پشتیبانی شوند. •

SPP )نمایه درگاه سریال( –
A2DP )نمایه توزیع صوتی پیشرفته( –

توجه
مطمئن شوید که در برنامه تلفن هوشمند خود وارد سیستم شده اید. اگر  •

 یک حساب Spotify ندارید، می توانید از تلفن هوشمند یا در 
www.spotify.com، یک حساب به طور رایگان ایجاد کنید.

از آنجایی که Spotify یک سرویس شخص ثالث است، ممکن است  •
مشخصات آن بدون اطالع قبلی تغییر کنند. بر این اساس، ممکن است 

قابیلت سازگاری دچار اختالل شود یا برخی یا همه خدمات غیرقابل 
دسترس شوند.

برخی از عملکردهای Spotify را نمی توان از این دستگاه اجرا کرد. •
 در مورد مشکالت حین استفاده از برنامه، با Spotify به آدرس  •

www.spotify.com مکاتبه کنید.
یک اتصال اینترنتی با استفاده از EDGE ،3G ،LTE یا WiFi برقرار  •

کنید.
•  Spotify Group عالئم تجاری Spotify و آرم های Spotify

هستند.


