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Устраивайте веселые вечеринки
с приложениями SongPal и Fiestable!
SongPal
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Fiestable

Подготовьте свою аудиосистему и скачайте SongPal.
На
аудиосистеме
Включите
систему.

На устройстве с ОС Android™
Отсканируйте двухмерный штрихкод
или выполните поиск «SongPal» на
сайте, URL-адрес которого указан
справа.

http://sonyapp.jp/songpal.html
Удерживайте кнопку
BLUETOOTH в течение

2 секунд или
дольше, чтобы

На iPhone или iPod

перейти в режим
сопряжения.

Нажмите «Настройки» >
«Bluetooth», включите
BLUETOOTH и установите
соединение BLUETOOTH
с аудиосистемой.

BLUETOOTH
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Следуйте инструкциям на экране, чтобы
скачать SongPal.
Также для скачивания приложения
можно отсканировать двухмерный
штрихкод или выполнить поиск на сайте,
URL-адрес которого указан выше.

Запустите SongPal и скачайте Fiestable.
Запустите SongPal и нажмите значок
Fiestable в верхнем левом углу.
Приложение Fiestable можно скачать
в App Store или Google PlayTM.

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 Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком
обслуживания Apple Inc.
Все другие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

© 2014 Sony Corporation

Қазақша

«SongPal» жəне «Fiestable» қолданбаларымен керемет кештер жасаңыз!
SongPal
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Fiestable

Аудио жүйесін дайындап, «SongPal» қолданбасын
жүктеп алыңыз.
Аудио
жүйесінде

Android™ құрылғысында
Екі өлшемді кодты сканерлеңіз немесе
оң жақтағы URL мекенжайымен «SongPal»
қолданбасын іздеңіз.

Жүйені
қосыңыз.

http://sonyapp.jp/songpal.html
Жұптастыру режимін
енгізу үшін BLUETOOTH
түймесін

2 секунд
немесе
оданда ұзақ

iPhone немесе iPod құрылғыларында

басыңыз.
BLUETOOTH
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«Параметрлер» > «Bluetooth»
тармағын басып, BLUETOOTH
функциясын қосып, одан кейін
аудио жүйесімен BLUETOOTH
байланысын орындаңыз.

«SongPal» жүктеп алу үшін экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.
Сонымен қатар, екі өлшемді кодты сканерлеу
немесе жоғарыдағы URL мекенжайын іздеу
арқылы жүктеп алуға болады.

«SongPal» қолданбасын іске қосып, «Fiestable» қолданбасын
жүктеп алыңыз.
«SongPal» қолданбасын іске қосып, сол жақ
бұрыштағы «Fiestable» белгішесін басыңыз.
«Fiestable» қолданбасын App Store немесе
Google PlayTM жүйесінен жүктеп алуға
болады.

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.

