LEES DIT EERST.

Stel Citation in om AirPlay
te activeren.
Alleen voor iPhone en iPad

Citation 100 (MKII ver.)

Citation ONE (MKII ver.)

Om deze AirPlay 2-activeringsluidsprekers te bedienen, is iOS 11.4 of een latere versie vereist

NEDERLANDS

Deel 1 - Als u de Wi-Fi-installatie hebt voltooid
via de Google Home-app, is AirPlay klaar voor
gebruik. Als dat niet het geval is, kunt u naar
Deel 2 gaan

Music

Citation ONE MKII
Citation 100 MKII

Tik op in het Control Center of vanuit uw favoriete
audiostreamings-app om AirPlay vanaf uw iPhone en iPad te
gebruiken.
Opmerking:
• Voor het streamen van muziek van Apple TV, iTunes en Mac, kunt u
https://support.apple.com/HT202809 bezoeken voor meer informatie.
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Deel 2 - AirPlay instellen met de Apple
Home-app
Citation ONE (MKII) en Citation 100 (MKII) gebruikt een
iOS-functie met de naam Wireless Accessory Configuration
(WAC). Dit is de eenvoudigste manier om wifi in te stellen voor
iPhone-gebruikers. Als je AirPlay wilt instellen met WAC, kun je
de onderstaande instructies volgen.
Open wifi onder Instellingen op je iPhone/iPad.
Settings

Wi-Fi

Your Network

Selecteer de luidspreker die je wilt instellen voor AirPlay
onder “SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER... (STEL EEN
NIEUWE AIRPLAY LUIDSPREKER IN...)” onderaan het
scherm.

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...

HK Citation ONE MKII
2

Cancel

AirPlay Setup

Next

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

Your Network
Show Other Networks...

Speaker Name

HK Citation ONE MKII

De luidspreker maakt verbinding met het wifi-netwerk.
Druk op Done (Gereed) om de installatie te voltooien
Cancel

AirPlay Setup

Done

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

Setup Complete

Done

This AirPlay speaker joined
“Your Network”.
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NEDERLANDS

Kies het wifi-netwerk waarmee je deze luidspreker
wilt verbinden en druk op Next (Volgende). Normaal
gesproken is dit hetzelfde netwerk waarmee je telefoon is
verbonden, en wordt als standaardoptie aangegeven.

Nadat de installatie is voltooid. Tik op in het Control
Center of vanuit uw favoriete audiostreamings-app om
AirPlay vanaf uw iPhone en iPad te gebruiken.

Music

Citation ONE MKII
Citation 100 MKII

Opmerking:
• Als je het juiste wifi-netwerk niet ziet, zorg er dan voor dat de luidspreker
zich binnen het bereik van de wifi-router bevindt.
• Als je iPhone of iPad nog niet eerder verbinding heeft gemaakt met dit
wifi-netwerk, moet je het wifi-wachtwoord invoeren. De meeste gebruikers
hoeven dit wachtwoord niet in te voeren.
• Als je de luidspreker niet ziet onder „SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...
(STEL EEN NIEUWE AIRPLAY LUIDSPREKER IN...)”, de stekker uit het
stopcontact halen en opnieuw weer aansluiten nadat je 15 sec. hebt
gewacht.
• Voor het streamen van muziek van Apple TV, iTunes en Mac, kunt u
https://support.apple.com/HT202809 bezoeken voor meer informatie.

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.
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