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Como configurar a aplicação
“SongPal”
A “SongPal” é uma aplicação especializada gratuita para smartphones que permite ouvir conteúdo de música
no sistema de áudio ou smartphone através de uma ligação BLUETOOTH® sem ﬁos.
A aplicação tem, entre outras, as seguintes funcionalidades:

Τρόπος ρύθμισης της εφαρμογής
«SongPal»
Το «SongPal» είναι μια δωρεάν ειδική εφαρμογή για smartphone που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το
μουσικό περιεχόμενο στο ηχοσύστημα ή το smartphone σας, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση
BLUETOOTH®.
Ορισμένες δυνατότητες της εφαρμογής έχουν ως εξής.

 Permite escolher músicas e controlar a reprodução em diversas fontes de música, bem como utilizar

as funções do sistema de áudio e de um smartphone equipado com a “SongPal”.
 Controlo fácil e intuitivo das definições de som, do controlo de energia e de outras funcionalidades.
 Possui funcionalidades imediatamente reconhecíveis de navegação no conteúdo, bem como

funcionalidades visuais de reprodução de música de fácil utilização, que tornam a navegação através
do smartphone mais simples e agradável.
A aplicação está disponível na Google Play™ e na App Store. Procure a “SongPal” e transfira-a para obter mais
informações sobre as suas funcionalidades práticas.

No sistema
de áudio

 Επιλέξτε μουσική και ελέγξτε την αναπαραγωγή στις διάφορες πηγές μουσικής σε συνδυασμό με τις

λειτουργίες του ηχοσυστήματός σας και ένα έτοιμο για το «SongPal» smartphone.
 Ο χειρισμός ρυθμίσεων ήχου, ο έλεγχος ισχύος και άλλες δυνατότητες είναι εύκολες και διαισθητικές.
 Οι δυνατότητες της περιήγησης σε περιεχόμενο που αναγνωρίζεται στιγμιαία και η αναπαραγωγή

μουσικής οπτικά εύκολης στη χρήση καθιστούν την πλοήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική με
το smartphone σας.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στο Google Play™ και στο App Store. Αναζητήστε το «SongPal» και κατεβάστε
το για να μάθετε για περισσότερες πρακτικές δυνατότητες.

No dispositivo Android™
Transﬁra a “SongPal” a partir
da Google Play e inicie-a.

Ligue o sistema.

Estabeleça
a ligação
BLUETOOTH
seguindo as
instruções
apresentadas
no ecrã.

Στο
ηχοσύστημά
σας
Ενεργοποιήστε
το σύστημα.

No iPhone ou iPod
Mantenha premido
o botão
BLUETOOTH
durante pelo
menos 2 segundos
para entrar em
modo de
emparelhamento.

Toque em
Deﬁnições >
“Bluetooth”
e ative a
função
BLUETOOTH
no iPhone
ou iPod.

Escolha
o nome do
seu sistema
e estabeleça
a ligação
BLUETOOTH.

Ολοκληρώστε
τη σύνδεση
BLUETOOTH,
ακολουθώντας
τις οδηγίες επί
της οθόνης.

Κατεβάστε το «SongPal»
από το Google Play και
κάντε εκκίνηση αυτού.

Στο iPhone ή το iPod σας
Transﬁra
a “SongPal”
a partir da
App Store
e inicie-a.

A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela
Sony Corporation é efetuada sob licença.
Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
iPhone e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

Στη συσκευή Android™ σας

Κρατήστε
πατημένο το
κουμπί BLUETOOTH
για 2 δεύτερα
ή περισσότερο για
να εισέλθετε σε
κατάσταση
σύζευξης.

Πατήστε το
Ρυθμίσεις >
«Bluetooth»
και
ενεργοποιήστε
τη λειτουργία
BLUETOOTH
στο iPhone
ή το iPod σας.

Επιλέξτε το
όνομα του
συστήματός
σας και
ολοκληρώστε
τη σύνδεση
BLUETOOTH.

Κατεβάστε το
«SongPal» από
το App Store
και κάντε
εκκίνηση
αυτού.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα είναι κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από άδεια χρήσης.
Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
Τα iPhone και iPod είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
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