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Čeština

A „SongPal” alkalmazás beállítása
A „SongPal” egy ingyenes alkalmazás okostelefonokra, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli BLUETOOTH®
kapcsolaton keresztül a zenét a hangrendszerén vagy okostelefonján hallgassa.
Az alábbiakban ismertetjük az alkalmazás néhány funkcióját.
 A hangrendszeren és „SongPal”-kompatibilis okostelefonon is kiválaszthatja különböző hangforrásokról

a kívánt zenét és vezérelheti a lejátszást.

Jak nastavit aplikaci „SongPal“
„SongPal“ je bezplatná specializovaná aplikace pro chytré telefony, která umožňuje poslouchat hudební obsah
v audio systému nebo chytrém telefonu prostřednictvím bezdrátového připojení BLUETOOTH®.
Některé vlastnosti aplikace:
 Umožňuje vybírat hudbu a ovládat přehrávání v různých zdrojích hudby v kombinaci s funkcemi audio

systému a chytrého telefonu přizpůsobeného k využívání aplikace „SongPal“.

 A be- és kikapcsolás, valamint a hangbeállítások és más funkciók kezelése egyszerű és intuitív.

 Ovládání nastavení zvuku, regulace výkonu a dalších funkcí je snadné a intuitivní.

 A tartalom böngészése és a vizuális, egyszerű zenelejátszási funkciók megkönnyítik és élvezetesebbé

 Procházení okamžitě rozpoznatelného obsahu a funkce pro přehrávání hudby s vizuálně jednoduchým

teszik az okostelefonon való navigálást.

používáním usnadňuje a zpříjemňuje navigaci pomocí chytrého telefonu.

Az alkalmazás mind a Google Play™, mind az App Store áruházból letölthető. A kényelmes funkciók
megismeréséhez keresse meg és töltse le a „SongPal” alkalmazást.

A hangrendszeren
Kapcsolja be
a rendszert.

Android™ eszközön
Töltse le a „SongPal”
alkalmazást a Google Play
áruházból, és indítsa el.

Aplikace je k dispozici v obchodech Google Play™ i App Store. Chcete-li získat informace o dalších užitečných
funkcích, vyhledejte aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.

V audio
systému
Építse fel
a BLUETOOTH
kapcsolatot
a képernyőn
megjelenő
útmutatást
követve.

Zapněte systém.

iPhone vagy iPod eszközön
A párosítás módba
való belépéshez
tartsa nyomva
a BLUETOOTH
gombot legalább
2 másodpercig.

iPhone vagy iPod
eszközön
válassza a
„Beállítások” >
„Bluetooth”
lehetőséget,
és kapcsolja be
a BLUETOOTH
funkciót.

Válassza ki
a rendszer
nevét,
és építse fel
a BLUETOOTH
kapcsolatot.

V zařízení Android™
Stáhněte aplikaci „SongPal“
z obchodu Google Play
a spusťte ji.

Podle pokynů
na obrazovce
dokončete
připojení
BLUETOOTH.

V zařízení iPhone nebo iPod
Töltse le
a „SongPal”
alkalmazást
az App Store
áruházból,
és indítsa el.

Přidržením tlačítka
BLUETOOTH po
dobu 2 sekund či
déle vstoupíte do
režimu párování.

V zařízení
iPhone či iPod
klepněte
na položky
„Settings“
(Nastavení) >
„Bluetooth“
a zapněte funkci
BLUETOOTH.

Vyberte název
systému
a dokončete
připojení
BLUETOOTH.

Stáhněte
aplikaci
„SongPal“
z obchodu
App Store
a spusťte ji.

A BLUETOOTH® kifejezés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel rendelkezik az ilyen
megjelölések használatára.

Logo a slovní značka BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.

Android a Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

Az iPhone és az iPod az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

iPhone a iPod jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích.
App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Slovenčina

Nastavenie aplikácie „SongPal“
„SongPal“ je bezplatná špecializovaná aplikácia pre smartfóny, ktorá vám umožňuje prehrávanie hudobného
obsahu prostredníctvom zvukového systému alebo smartfónu, a to pomocou bezdrôtového pripojenia
BLUETOOTH®.
Aplikácia má nasledujúce funkcie.
 Výber hudby a ovládania prehrávania prostredníctvom rozličných hudobných zdrojov v kombinácii

s funkciami zvukového systému a smartfónu vhodného na používanie aplikácie „SongPal“.
 Nastavenia zvuku a ovládanie výkonu a ďalších funkcií sú jednoduché a intuitívne.
 Vyhľadávanie okamžite rozpoznateľného obsahu a vizuálne jednoduché funkcie prehrávania hudby

zjednodušujú a zlepšujú navigáciu prostredníctvom smartfónu.
Aplikácia je dostupná v obchodoch Google Play™ a App Store. Vyhľadajte a prevezmite aplikáciu „SongPal“,
aby ste sa dozvedeli o jej ďalších užitočných funkciách.

Vo zvukovom
systéme
Zapnite systém.

V zariadení so systémom Android™
Podľa pokynov
na obrazovke
dokončite
pripojenie
BLUETOOTH.

Prevezmite si aplikáciu
„SongPal“ z obchodu
Google Play a spustite ju.

V zariadení iPhone alebo iPod
Ak chcete prejsť do
režimu párovania,
najmenej dve
sekundy držte
stlačené tlačidlo
BLUETOOTH.

Ťuknite
na položky
„Settings“ >
„Bluetooth“
a zapnite funkciu
BLUETOOTH
v zariadení
iPhone alebo
iPod.

Zvoľte názov
systému
a dokončite
pripojenie
BLUETOOTH.

Prevezmite
aplikáciu
„SongPal“
z obchodu
App Store
a spustite ju.

Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovaným ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie.
Android a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
iPhone a iPod sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách.
App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

