Spotify Connect
Spotify maakt moeiteloos, speciaal voor u, de weg vrij naar een ongekende hoeveelheid fantastische muziekbelevenissen. Uw
favoriete artiesten, de laatste hits en alles wat er op muziekgebied te ontdekken valt, op simpele wijze binnen handbereik
gebracht.
Met de Spotify Connect app op uw smartphone of tablet selecteert u comfortabel de muziek die u op uw Pinell Supersound II+
ten gehore wilt brengen.
En dát is mogelijk omdat Spotify in uw Supersound II+ is ingebouwd.
Zonder onderbreking naar uw favoriete muziek luisteren. Want u kunt uw tablet of telefoon gewoon gebruiken om te
telefoneren, te gamen of een te video bekijken zonder uw Spotify sessie te onderbreken. Zelfs als u uw telefoon uitschakelt blijft
de verbinding met Spotify in stand. Ideaal om thuis uw favoriete muziek te beluisteren.

Hoe u Spotify Connect gebruikt
Om gebruik te kunnen maken van Spotify Connect hebt u een Spotify Premium account nodig. Hebt u dat nog niet, ga dan naar
www.spotify.com/freetrial voor een kosteloos abonnement voor een periode van 30 dagen.
Aan de slag
1. Download de Spotify app voor uw smartphone of tablet (iOS).
2. Verbind uw Supersound II+ met het WiFi-netwerk waarop ook uw smartphone of tablet is aangesloten. Druk nu meermaals op de
'MODE' knop om de 'Spotify Connect' modus te selecteren.
3. Open de Spotify app op uw smartphone of tablet en kies het muziekstuk dat u wilt afspelen op uw Supersound II+.
4. Kies een van de opties in het Spotify scherm en selecteer het verbindingsicoon .
.

5. Uw Pinell Supersound II+ verschijnt in de overzicht. Als uw Supersound II+ niet in het overzicht verschijnt controleer dan of de radio
verbonden is met hetzelfde WiFi netwerk als uw smartphone of tablet.
U kunt de naam van uw radio wijzigen (bijv. 'John's Supersound II+). U gaat daarbij alsvolgt te werkt:
a. Op uw Supersound II+: Druk op de 'MENU' knop en selecteer
< Main menu >
< System settings >
< Network >
< View settings >. Scroll met de 'SELECT' knop naar het < IP adress > en noteer
het adres.
b. Op uw PC: Zorg ervoor dat uw PC met hetzelfde netwerk is verbonden als uw Supersound II+. Voer nu het genoteerde IP-adres in de
browser van uw PC in (bijv: 192.168.0.34). U krijgt een overzicht van een aantal instellingen maar u kunt hier ook de naam van uw
radio wijzigen (System information
< New Friendly Name >).
6. Het verbindingsicoon wordt groen om te bevestigen dat uw Supersound II+ is geselecteerd om muziek af te kunnen spelen.
7. De Spotify app zal uw radio herkennen als deze is verbonden met het internet (bijv. in Internet radio modus, Spotify Connect- of Music
player modus) en automatisch overschakelen als u Spotify Connect activeert. Om Spotify te gebruiken wanneer uw Supersound II+ niet
in Internet- Spotify- of Music player modus is (bijv. in DAB- FM- Bluetooth of Aux modus) moet u
< Main menu >
< System settings >
< Network >
< Keep network connected >
< YES > selecteren. Deze instelling maakt het mogelijk
om Spotify m.b.v. de app vanuit de standby modus te herstarten.
Opmerking: om stroom te besparen is het aan te bevelen om in de menuregel < Keep network connected >
selecteren als de radio voor langere tijd, bijv. als u op vakantie bent, niet wordt gebruikt.

< NO > te

Spotify Connect instellen en bedienen
Via de app kunt u uw Spotify voorkeuren instellen, tracks zoeken en afspelen, het geluidsvolume regelen en afspeellijsten samenstellen. Op
deze manier worden alle belangrijke instellingen voor uw Supersound II+ via de app bediend.
Spotify Connect is een service via de cloud met als voordeel dat, nadat u uw Supersound II+ via de app hebt geactiveerd, uw smartphone of
tablet niet langer met hetzelfde netwerk hoeft te zijn verbonden om alle audio playback functies via uw radio te kunnen bedienen
(muziekkeuze, vooruit/achteruit spoelen, pauzeren, volume regelen).
Een andere Spotify account op uw Pinell Supersound II+ activeren
Uw Spotify account-gegevens zijn vastgelegd in uw Supersound II+. Om deze account-gegevens te overschrijven met een andere Spotify
account moet u zich opnieuw via de app aanmelden met de nieuwe account. Let op dat uw smartphone of tablet in dat geval op hetzelfde
netwerk zijn aangesloten als uw Supersound II+.

