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Tillägg för Deezer

Helt enkelt musiken du gillar. Varsomhelst.

Deezer gör att du kan lyssna på din musik varsomhelst och närsomhelst. Utforska över 40 miljoner låtar i datorn, surfplattan eller mobilen. Samla all musik på ett ställe, och ta med dig hela 
ditt musikbiblioteket överallt. Förstärk ditt liv nu på en gång med rätt låtar. Skapa spellistor för alla tillfällen, importera dina bästa mp3-filer , och följ artisterna du gillar. Hör varenda detalj när 
musiken streamas i HQ. Du kan vara säker på att få höra all din favoritmusik när Flow får bestämma. Den kan ditt bibliotek och väljer låtarna som du vill höra. Låt Flow veta vad du gillar och 
inte gillar och den anpassar sig efter det, som genom trolleri!

Efter registrering av denna enhet i MusicCast CONTROLLER-appen, använd Deezer-tjänsten enligt följande.

1. Deezer konto inloggning

För att börja använda Deezer tjänsten på den här 
enheten, logga in på ditt konto med appen MusicCast 
CONTROLLER som är installerad på din mobila enhet. 
Följ instruktionerna på skärmen i appen.

Appen MusicCast CONTROLLER

ANMÄRKNING
• Om du inte har en Deezer konto, registrera ditt konto på webbplatsen 

för Deezer i förväg.
• För att använda denna funktion, måste denna enhet vara ansluten till 

Internet. För detaljer om anslutningar och nätverksinställningar, se 
”Bruksanvisning”.

2. Uppspelning av Deezer-innehåll

Använd MusicCast CONTROLLER-appen installerad på 
din mobila enhet för att välja Deezer innehåll.
ANMÄRKNING
• Uppspelningsskärmen visas på TV:n ansluten till enheten.

■ Angående denna tjänst
• Tjänsten är begränsad till vissa områden.

• Denna tjänst kanske inte är tillgänglig för enheter 
inköpta i vissa regioner.

• Denna tjänst kan avbrytas utan förvarning.

Använda Deezer-tjänsten SV

Ett Deezer-konto krävs. Besök webbplatsen för 
Deezer för detaljer.

www.deezer.com/

Deezer och Deezer logotypen är internationella varumärken som 
tillhör Deezer S.A., registrerat i Frankrike och andra länder.


