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Complemento para Deezer

Toda música que você ama. Aonde quer que você vá.

Deezer permite que você escute música onde e quando quiser. Explore mais de 40 milhões de faixas no seu computador, tablet ou celular. Tenha toda sua música em um só lugar, e leve 
sua biblioteca com você a todos os lugares. Amplifique sua vida com as faixas certas, agora mesmo. Crie playlists para cada ocasião, importe seus MP3s favoritos, e siga os artistas que 
você ama. Ouça cada detalhe com streaming de áudio em alta qualidade. É certo de que o Flow só vai lhe sugerir músicas que você vai amar. O recurso tem acesso à sua biblioteca e às 
músicas que você realmente quer ouvir. Conte ao Flow o que gosta e não gosta e melhore ainda mais as suas recomendações. É pura mágica!

Depois de registrar esta unidade no aplicativo MusicCast CONTROLLER, use o serviço Deezer da seguinte maneira.

1. Início de sessão da conta Deezer

Para começar a utilizar o serviço Deezer nesta unidade, 
inicie sessão na sua conta utilizando a aplicação 
MusicCast CONTROLLER instalada no seu dispositivo 
móvel. Siga as instruções na tela do aplicativo.

Aplicativo MusicCast CONTROLLER

OBSERVAÇÃO
• Se você não tiver uma conta Deezer, registre sua conta no site da 

Deezer com antecedência.
• Para utilizar esta função, a unidade tem de estar ligada à Internet. 

Para detalhes sobre conexões e configurações de rede, consulte 
“Manual do Proprietário”

2. Reprodução de conteúdo Deezer

Use o aplicativo MusicCast CONTROLLER instalado em 
seu dispositivo móvel para selecionar o conteúdo 
Deezer.
OBSERVAÇÃO
• A tela de reprodução é mostrada no televisor ligado à unidade.

■ Sobre este serviço
• O serviço é limitado a determinadas áreas.

• Este serviço pode não estar disponível para unidades 
compradas em algumas regiões.

• O serviço pode ser alterado ou descontinuado sem 
aviso prévio.

Utilização o serviço Deezer PT

É necessária uma conta Deezer. Para obter detalhes 
visite o site da Deezer.

www.deezer.com/

O logotipo Deezer e Deezer são marcas comerciais internacionais 
da Deezer S.A., registradas na França e em outros países.


