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A beállítás nem is lehetne egyszerűbb: csak töltse le az 
alkalmazást az alábbi linkről, és kövesse az utasításokat. 

Az App egyetlen könnyen kezelhető felületen egyesíti az Ön 
által kiválasztott zenei streaming szolgáltatásokat. Keresse 
meg kedvenc zenéit előadó, album vagy lejátszási lista 
alapján, és streameljen közvetlenül az egyes szolgáltatókról, 
méghozzá kiváló minőségű hangzással. Alternatívaként a 
személyre szabott ajánlások segítségével új előadókat és 
műfajokat fedezhet fel az aktuális ízlése alapján. Az 
alkalmazás az Amazon Alexa hangalkalmazás beállításán is 
végigvezeti Önt.

La configuration ne peut pas etre 

plus simple : il suffit de télécharger 

l'application en utilisant le lien ci-dessous 

et de suivre les instructions. 

Das Setup könnte nicht einfacher sein: 

Laden Sie sich einfach die App mit Hilfe des 

Unks herunter und folgen Sie den Anweisungen. 
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bowerswilkins.com/downloadapp 

La configuración no podría ser 

más fácil: basta con que descargue 

la App utilizando el enlace que figura a 

continuación y siga las instrucciones. 

La configurazione non potrebbe 

essere piu semplice: scarica l'app 

usando il link sotto e segui le istruzioni. 
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Spotify Connect: Használja telefonját, 
táblagépét vagy számítógépét a Spotify 
távvezérlőjeként. A hogyanról a spotify.com/
connect oldalon tájékozódhat.

( G Spotify 1 @!) 

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou 
votre ordinateur comme télécommande 
pour contröler Spotify. Rendez vous a
spotify.com/connect pour savoir comment faire. 

Utilice su teléfono móvil, tableta u ordenador 
como un mando a distancia para Spotity. 
Para saber cómo hacerlo, diríjase a 
spotify.com/connect. 

Nutzen Sie 1hr Handy, Tablet oder lhren 
Computer als Fernbedienung für Spotify. 
Eine entsprechende Anleitung finden sie 
unter spotify.com/connect. 

Utilizzare il proprio smartphone, tablet o 
computer come telecomando per Spotify. 
Dettagliate istruzioni sono reperibili alla pagina 
spotify.com/iVconnect. 
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A Spotify Comect elérhetősége az Ön régiójától függhet, kérjük, nézze meg a 
www.spotify.com további részleteket. Az Apple és az Apple logó az Apple lnc ®. 
védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. Az 
App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye, az Egyesült Államokban és más 
országokban bejegyezve. A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a 
tartozékot kifejezetten a jelvényen megjelölt technológiával való együttműködésre 
tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple 
teljesítményszabványainak. A Google Play és a Google Play logó a Google LLC 
védjegye.Az Android a Google LLC védjegye. Az Amazon, az Alexa és az összes 
kapcsolódó logó az Amazon.corn, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyei. 
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@, Pour en savolr plus 

www.quafairadamesdechets.fr 
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