
LÆS DETTE FØRST.

iOS 11.4 eller nyere er påkrævet for at styre disse AirPlay2-aktiverede højttalere

Konfigurér Citation for at 
aktivere Airplay

Kun for iPhone og iPad

Citation 100 (MKII ver.) Citation ONE (MKII ver.)
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Afsnit 1 - Hvis du har afsluttet opsætningen 
af wi-fi ved hjælp af Google Home-appen, er 
AirPlay klar til brug. Hvis ikke kan du gå til 
afsnit 2

Music

  

Citation ONE MKII

Citation 100 MKII

Du kan bruge AirPlay fra din iPhone og iPad ved at trykke  i 
Kontrolcenter eller fra din foretrukne app til lydstreaming.

Bemærk:
• Du kan gå til https://support.apple.com/HT202809 for mere information 

om streaming af musik fra Apple TV, iTunes og Mac.
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Afsnit 2 - Opsætning af AirPlay med Apple-
appen Hjem

Citation ONE (MKII ver.) og Citation 100 (MKII ver.) har en iOS-
funktion ved navn Wireless Accessory Configuration (WAC, 
trådløs tilbehørskonfiguration), som er den nemmeste måde 
at opsætte wi-fi til iPhone-brugere. Hvis du vil opsætte AirPlay 
med WAC og opsætte Google Assistent senere, kan du følge 
nedenstående instruktioner.

 Gå ind i wi-fi-indstillingerne under Indstillinger på din 
iPhone/iPad

Settings

Wi-Fi Your Network

 Vælg den højttaler, du vil opsætte AirPlay under “SET 
UP NEW AIRPLAY SPEAKER... (OPSÆTNING AF 
NY AIRPLAY HØJTTALER...)” på den nederste del af 
skærmen 

HK Citation ONE MKII

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...
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 Vælg det wi-fi-netværk, som du ønsker at forbinde denne 
højttaler til, og tryk derefter på Next (Næste). Dette bør 
normalt være det samme netværk, som din telefon er 
forbundet til, og som vises som standard.

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...

 Højttaleren tilslutter til wi-fi-netværket. Tryk på Done 
(Udført) for at afslutte opsætningen 

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

 Opsætningen er gennemført. Du kan bruge AirPlay fra din 
iPhone og iPad ved at trykke  i Kontrolcenter eller fra 
din foretrukne app til lydstreaming.

Music

  

Citation ONE MKII

Citation 100 MKII

Bemærk:
• Hvis du ikke kan se det korrekte wi-fi-netværk, skal du kontrollere, at 

højttaleren er inden for routerens eller adgangspunktets rækkevidde.
• Hvis din iPhone eller iPad aldrig har været forbundet til dette wi-fi-

netværk, skal du indtaste wi-fi-adgangskoden. De fleste brugere behøver 
ikke at indtaste denne adgangskode.

• Hvis du ikke kan se din højttaler under “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... 
(OPSÆTNING AF NY AIRPLAY HØJTTALER...)”, skal du slukke og tænde for 
den for at starte igen.

• Du kan gå til https://support.apple.com/HT202809 for mere information 
om streaming af musik fra Apple TV, iTunes og Mac.

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.


