Русский

Установка приложения SongPal
SongPal — это бесплатное приложение для смартфонов, позволяющее слушать музыку на системе или
смартфоне, используя беспроводное соединение BLUETOOTH®.
Ниже перечислены некоторые функции этого приложения.
 Выбирайте композиции и управляйте воспроизведением на различных источниках музыки,

используя функции аудиосистемы и смартфона с приложением SongPal.
 Вы можете легко и удобно настраивать параметры звука, управления питанием и другие функции.
 Возможности просмотра контента с мгновенным распознаванием и визуальные функции

воспроизведения музыки делают навигацию на смартфоне проще и удобнее.
Это приложение доступно в Google Play™ и в App Store. Выполните поиск SongPal и загрузите это
приложение, чтобы узнать больше о доступных удобных функциях.
Данная система совместима с приложением SongPal версии 3.0 и выше.

На системе
Включите систему.

Нажмите
PAIRING
, чтобы
перейти в режим
сопряжения.
Заранее выполните
настройки [Setup] >
[Bluetooth
Settings] >
[Bluetooth Mode] >
[Receiver].

На устройстве Android™
Загрузите приложение
SongPal в Google Play
и запустите его.

Выполните
подключение
по BLUETOOTH,
следуя
инструкциям
на экране.

На iPhone или iPod
Нажмите
«Настройки» >
«Bluetooth»
и включите
функцию
BLUETOOTH
на iPhone
или iPod.

Выберите
имя системы
и выполните
подключение
по
BLUETOOTH.

Загрузите
приложение
SongPal
в App Store
и запустите
его.

Слово и эмблемы BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., любое
использование этих знаков корпорацией Sony осуществляется по лицензии.
Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.
iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.
App Store является знаком обслуживания Apple Inc.
Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.
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Қазақша

"SongPal" қолданбасын орнату əдісі
"SongPal" - сымсыз BLUETOOTH® байланысы арқылы жүйедегі немесе смартфондағы музыканы ойнатуға мүмкіндік
беретін тегін қолданба.
Қолданбаның кейбір мүмкіндіктері келесідей.
 Аудио жүйесі мен "SongPal" орнатылған смартфонның функцияларымен бірге әр түрлі музыка көздерінде

музыканы таңдаңыз және ойнатылуын басқарыңыз.
 Дыбыс параметрлері, қуатты басқару және басқа мүмкіндіктер операциясы оңай әрі үйреншікті.
 Дереу анықталмалы мазмұнды шолу және визуалды түрде оңай пайдаланылатын музыканы ойнату мүмкіндіктері

шарлауды әрі смартфонмен пайдалануды оңай қылады.
Қолданба Google Play™ және App Store дүкендерінде қолжетімді. "SongPal" дегенді іздеп, оны жүктеп алсаңыз, қолайлы
функциялар туралы қосымша ақпарат аласыз.
Бұл жүйе "SongPal" 3.0 немесе кейінгі нұсқасымен үйлесімді.

Жүйеде
Жүйені қосыңыз.

PAIRING
түймесін
жұптастыру режиміне
өту үшін басыңыз.
[Setup] > [Bluetooth
Se ngs] > [Bluetooth
Mode] > [Receiver]
тармағы алдын ала
орнатылғанын
тексеріңіз.

Android™ құрылғысында
Google Play жүйесінен
"SongPal" жүктеп алып,
оны іске қосыңыз.

BLUETOOTH
байланысын
аяқтап,
экрандағы
нұсқауларды
орындаңыз.

iPhone немесе iPod құрылғыларында
"Параметрлер" >
"Bluetooth"
тармағын басып,
iPhone немесе
iPod құрылғыларындағы
BLUETOOTH
функциясын
қосыңыз.

Жүйе атауын
таңдап,
BLUETOOTH
байланысын
аяқтаңыз.

App Store
жүйесінен
"SongPal"
жүктеп алып,
оны іске
қосыңыз.

BLUETOOTH® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері және лицензия бойынша
Sony Corporation кез келген белгілері.
Android және Google Play — Google Inc. корпорациясының сауда белгілері.
iPhone және iPod — Apple Inc. корпорациясының Америка Құрама Штаттары мен басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.
App Store — Apple Inc. компаниясының қызмет көрсету белгісі.
Басқа барлық сауда белгілері — тиісті иелерінің сауда белгілері.

