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 راهنماي فارسي

harman/kardon 

Allure 
  يصوت اریهوشمند با دست میسیب پخش کننده موسیقي

   آلکساي آمازون

 

 تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
 58میدان ندا ، پالك ، چیذرآدرس : تهران، 

  22686818خط ( 10تلفن:   )

www.shobtech.com 
technical@shobtech.com 

 
 

http://www.shobtech.com/
mailto:technical@shobtech.com
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 : را دانلود کنید HK ALEXA SETUPنرم افزار 

 مرحله راه ،فزارن نرم از کردتبلتتان دانلود و اجرا کنید. با با یانرم افزار رایگان باال را روي موبایل 

 ي شروع خواهد شد.انداز

 
براي راه  وصل خواهید کرد. Alexa Voiceرا به اینترنت و سرویس  Allureدر طول راه اندازي، 

 نیاز است. Amazonکانت فاي و ا-اندازي ، به شبکه واي
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 بدانید: Allureدر مورد 

 : لمس کنید تا میکروفن ها خاموش شوند. میکروفون خاموش 

یکبار لمس کنید تا آالرم و تایمر را  بیدار شود. Allure   نید تا: دوبار لمس ک فعالیت 

 خاموش کنید.

 : لمس کنید یا بلغزانید تا ولوم را تنظیم کنید.ولوم 

 شود. pair : لمس کنید تا بلوتوث، بلوتوث 

   نجام چه کاري دارد ا Allure:رنگ حلقه نوراني مشخص میکند که  حلقه نوراني    

 آماده پاسخ به درخواستهاي شماست Allureرنگ آبي است،  میدهد.وقتي به

 

 Allureشروع کار با 

 exaAlاز  و غیره براي موزیک ، اخبار به زبان انگلیسيو : با صداي خود  سوال از آلکساي آمازون

 کنید. درخواست

ا، براي مدیریت موزیک، آالرمه Amazon Alexa: از نرم افزار Amazon Alexaنرم افزار 

 د و فهرست کارهایي که باید انجام شوند و تنظیمات استفاده کنید.خری

 بپرسید  Alexa: از امتحان کنید

Alexa, play some relaxing music. پخش کن( ش بخش)آلکسا، موزیک آرام  

Alexa, what is the weather? )آلکسا، هوا چطور است؟(   

Alexa, set the alarm for 7 a. صبح کوک کن( 7ساعت را براي )آلکسا،زنگ    

Alexa, add milk to my shopping list. شیر را به لیست خریدم  )آلکسا، 

 اضافه کن(

Alexa, tell me a joke. )آلکسا،یک لطیفه تعریف کن(   
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فحه صبه پشتیباني میشوند  AlexaVoiceفهرست کشورها و زبانهایي که براي سرویس براي 

 :کنید مراجعهاینترنتي زیر 

https://developer.amazon.com/alexa-voice-service/international 
 

 فاي-ریست تنظیمات واي

براي  HK Alexa Setupاز نرم افزار  سپسثانیه نگه دارید،  5دکمه ریست را فشار دهید و براي 

 ده کنید.فاي استفا-تنظیمات واي ریست

 
 

 :  SPOTIFY CONNECTدستورالعمل براي نحوه استفاده از 

 
 Spotify، نترل وان یک ریموت کنبه ع Spotifyکه با کمک نرم افزار  داین نرم افزار اجازه میده

ت ه اکان، نیاز دارید ک Spotify Connect استفاده از  پخش کنید. براي Allureاز طریق  را

Spotify Premium .را دشته باشید 

1. Allure  ل کنید.فاي وص-به شبکه وايرا 

پ لیل ، تبلت یا فاي روي موبا-را با استفاده از همان شبکه واي Spotifyنرم افزار  .2

 تاپتان باز کنید.

https://developer.amazon.com/alexa-voice-service/international
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 را انتخاب کنید. Devices Availableیک آهنگ پخش کنید و  .3

4. Allure موزیک گوش دهید.  را انتخاب کنید و از این دستگاه به 

 

جعه رنت مرار اینتبه صفحه زیر داین نرم افزار در ارتباط با الیسنس هاي دیگر میباشد. : الیسنس

  .کنید

www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

 

 :Allure مشخصات دستگاه 

 
 

 


