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Vytvářejte bouřlivé večírky s aplikacemi
„SongPal“ a „Fiestable“!

Česky

SongPal

1

Fiestable

Připravte si zvukový systém a stáhněte aplikaci „SongPal“.
Na vašem
zvukovém systému
Zapněte
systém.

V zařízení Android™
Naskenujte dvojrozměrný kód nebo
vyhledejte aplikaci „SongPal“ s využitím
adresy URL uvedené vpravo.

http://sonyapp.jp/songpal.html
Přidržením tlačítka
BLUETOOTH po dobu

minimálně
2 sekund

V zařízení iPhone nebo iPod

přejdete do režimu
párování.

Klepněte na možnost
„Settings“ > „Bluetooth“,
zapněte funkci BLUETOOTH
a potom dokončete propojení
se svým zvukovým systémem
pomocí připojení BLUETOOTH.

BLUETOOTH

2

Podle pokynů na obrazovce stáhněte
aplikaci „SongPal“.
Aplikaci můžete rovněž stáhnout
naskenováním dvojrozměrného kódu nebo
ji můžete vyhledat s pomocí adresy URL
uvedené výše.

Spusťte aplikaci „SongPal“ a stáhněte aplikaci „Fiestable“.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a dotkněte
se ikony „Fiestable“ v levém
horním rohu.
Aplikaci „Fiestable“ lze stáhnout
z obchodů App Store a Google PlayTM.

Logo a logotyp BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany
společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
iPhone a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Vytvárajte búrlivé párty s aplikáciami
SongPal a Fiestable!

Slovenčina

Aplikácia SongPal

1

Fiestable

Pripravte svoj zvukový systém a prevezmite aplikáciu SongPal.
Vo zvukovom
systéme
Zapnite
systém.

V zariadení Android™
Nasnímajte dvojrozmerný kód alebo
vyhľadajte SongPal prostredníctvom
adresy URL vpravo.

http://sonyapp.jp/songpal.html
Podržaním tlačidla
BLUETOOTH

aspoň na
2 sekundy

V zariadení iPhone alebo iPod

prejdite do režimu
párovania.

Ťuknite na položky Settings >
Bluetooth, zapnite funkciu
BLUETOOTH a potom
nadviažte pripojenie
BLUETOOTH so zvukovým
systémom.

BLUETOOTH

2

Podľa pokynov na obrazovke prevezmite
aplikáciu SongPal.
Môžete ju tiež prevziať nasnímaním
dvojrozmerného kódu alebo jej vyhľadaním
prostredníctvom adresy URL vyššie.

Spustite aplikáciu SongPal a prevezmite aplikáciu Fiestable.
Spustite aplikáciu SongPal a dotknite sa
ikony Fiestable v ľavom hornom rohu.
Aplikáciu Fiestable môžete prevziať zo
služieb App Store alebo Google PlayTM.

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.

