
LÄS DETTA FÖRST.

iOS 11.4 eller senare krävs för att kontrollera dessa AirPlay 2-aktiverade högtalare.

Konfigurera Citation för att 
aktivera Airplay

Endast för iPhone och iPad

Citation 100 (MKII ver.) Citation ONE (MKII ver.)
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Avsnitt 1 – Om du har slutfört Wi-Fi-
inställningen via Google Home-appen 
kommer AirPlay att kunna användas. Om du 
inte har det, gå till Avsnitt 2

Music

  

Citation ONE MKII

Citation 100 MKII

Du kan trycka på  i Kontrollcentret eller från den 
ljudströmningsapp du gillar bäst för att använda AirPlay från 
din iPhone eller iPad.

Obs:
• Du kan läsa mer om att strömma musik från Apple TV, iTunes och Mac på 

https://support.apple.com/HT202809
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Avsnitt 2 - Konfigurera AirPlay med Apple 
Home-appen

Citation ONE (MKII ver.) och Citation 100 (MKII ver.) använder 
iOS-funktionen Wireless Accessory Configuration (WAC), vilket 
är det enklaste sättet att konfigurera Wi-Fi för iPhone-användare. 
Om du vill konfigurera AirPlay med WAC och konfigurera Google 
Assistant senare kan du följa instruktionerna nedan.

 Gå till WiFi under Inställningar på din iPhone/iPad

Settings

Wi-Fi Your Network

 Välj högtalaren som du vill konfigurera med AirPlay under 
“SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... (KONFIGURERA 
AIRPLAY-HÖGTALARE...)” längst ner på skärmen. 

HK Citation ONE MKII

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...
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 Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta den här högtalaren 
till och tryck på Next (Nästa). Detta borde normalt vara 
samma nätverk som din telefon är ansluten till, vilket 
kommer att visas som standardalternativ.

This AirPlay speaker will be set up to join 
“Your Network”

NETWORK

AirPlay SetupCancel Next

Your Network

Speaker Name  HK Citation ONE MKII

Show Other Networks...

 Högtalaren kommer att automatiskt ansluta till Wi-
Fi-nätverket. Tryck på Done (Klar) för att slutföra 
konfigurationen. 

Setting up this AirPlay speaker to join 
“Your Network”.

Joining “Your Network”...

AirPlay SetupCancel Done

This AirPlay speaker joined 
“Your Network”.

Setup Complete Done



Citation One/100_AirPlay Setup Guide_V5

 Efter konfigurationen är slutförd. Du kan trycka på  i 
Kontrollcentret eller från den ljudströmningsapp du gillar 
bäst för att använda AirPlay från din iPhone eller iPad.

Music

  

Citation ONE MKII

Citation 100 MKII

Obs:
• Om du inte kan se det rätta Wi-Fi-nätverket kontrollera att högtalaren är 

inom räckvidd för Wi-Fi-routern eller åtkomstpunkten.
• Om din iPhone eller iPad aldrig har varit anslutna till detta nätverk tidigare 

kommer du behöva ange lösenordet för Wi-Fi-nätverket. Men de flesta 
användare behöver inte ange detta lösenord igen.

• Om du inte kan se din högtalare under “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... 
(KONFIGURERA AIRPLAY-HÖGTALARE...)”, koppla från och anslut 
strömmen igen för att starta den igen.

• Du kan läsa mer om att strömma musik från Apple TV, iTunes och Mac på 
https://support.apple.com/HT202809

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro®, and iPhone® are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. Use of the Works with Apple badge means that an 
accessory has been designed to work specifically with the 
technology identified in the badge and has been certified by 
the developer to meet Apple performance standards.


