
O Spotify é um serviço de streaming de música sob demanda que permite ouvir mais de 40 milhões de músicas.

Para reproduzir o Spotify nesta unidade, você deve concluir as duas etapas a seguir:

• Instale um aplicativo Spotify em seu dispositivo móvel ou tablet.
• Registre-se para uma conta Premium do Spotify (por uma taxa). 

O Spotify oferece um serviço gratuito por um período de tempo limitado quando você se inscrever para uma conta Premium do Spotify. 
Para mais informações, visite o seguinte site:

www.spotify.com/connect

1. Conecte seu aparelho a sua rede Wi-Fi caseira
Conecte o aparelho e seu móvel ou tablet a sua rede Wi-Fi caseira como é mostrado na 
figura abaixo. Todos aparelhos precisam estar na mesma rede.

Para informações sobre conexões e network ajustamentos leia o “Manual do Proprietário”.

Conexão de rede (exemplo)

2. Obter a aplicação Spotify
Transfira a aplicação Spotify para o seu dispositivo móvel ou tablet a partir da App Store 
(para dispositivos com iOS) ou do Google Play (para dispositivos com Android) e registe 
uma conta.

3. Tocando Spotify arquivos
Abra Spotify app no seu móvel ou tablet, entre em Spotify e toque um arquivo.

1 Toque na barra Em execução e em seguida, toque em  (DEVICES AVAILABLE).

2 Na lista “Connect to a device”, toque no nome da rede desta unidade.

Spotify app (exemplo)

OBSERVAÇÃO
• A aparência da tela pode variar dependendo do dispositivo móvel ou tablet e da versão do aplicativo. O 

conteúdo do serviço pode ser modificado sem aviso prévio.
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Spotify e Spotify logo são marcas registradas do Spotify Group.
O Spotify Software é subordinado a licenças third party encontradas aqui: 
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/
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