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 نکات ایمني:

 مقدار ولتاژ برق را بررسي کنیدقبل از استفاده، 

 هرتز طراحي شده است. 50/60ولت ،  240-100این محصول براي جریان برق 

 از کابل برق خود دستگاه استفاده کنیدفقط 

 د.گذارینقالیچه قرار ندهید یا اجسام سنگین را روي کابل برق  را زیر قالي وکابل برق 

 از کابل برق به درستي استفاده کنید 

ل را کاب براي جدا کردن کابل برق از پریز برق، همیشه دوشاخه را بیرون بکشید و هیچوقت

دا برق جز ز پریارا  کابل برقاستفاده نکنید،  دستگاهاگر قصد دارید براي مدت طوالني از نکشید.

 کنید.

 را باز نکنید دستگاهبدنه 

باعث  ن استوجود ندارد. باز کردن بدنه ممک دستگاههیچ قطعه قابل سرویس توسط کاربر داخل 

 بروز خطر شوک شود.

 :قدمهم

براي  راتلطفا از دستومهم داشته باشد. يممکن است این محصول یک به روز رساني نرم افزار

ا رکنید تا مطمئن شوید این محصول آخرین به روزساني  يفاي پیرو-اتصال محصول به واي

 دریافت کرده باشد.

 :محتویات داخل جعبه 

 .ستندهبا دقت محتویات جعبه را باز کنید و بررسي کنید که آیا قطعات زیر درون جعبه 

 
 

  Citation 500 دستگاه.1

 کابل برق.2
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 بررسي محصول:

 سمت جلوباال و پنل 

 
 میکروفن.1

 لمسيصفحه .2

 
 +/-ولوم .3

 این دکمه را فشار دهید تا ولوم زیاد یا کم شود.

 شاخص هاي چراغ .4



 

 4 

 
 

 سمت پائین

 
1.RESET 

  رددگباز  دستگاهتنظیمات کارخانه اي ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا  5براي. 

2. POWER 

 .به پریز برق وصل کنید 

 

 فیزیکي نصب

 زدیک یک پریز برق قرار دهید.را روي یک سطح صاف و پایدار ن دستگاه

 نکات:

 ا تاق خواب ز اتارا میتوانید هر جایي در خانه قرار دهید از کف اتاق تا پله ها،  دستگاه

 آشپزخانه.

  رار قیسیم تان هر چه نزدیکتر به روتر بتا حد ممکن را  دستگاه، بهتراتصال  کیفیتبراي

 .دهید
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 Citation 500روشن کردن 

 نکته ها:

 ل برق همراه دستگاه استفاده کنید.فقط از کاب 

ر کابل وصل کنید.بعد طرف دیگ دستگاهروي پشت  POWERیکطرف کابل برق را به کانکتور (1

 را به پریز برق وصل کنید.

  روشن خواهد شد.هم و صفحه لمسي  به صورت خودکار روشن خواهد شد دستگاه< -

 
اب انتخ وده میشچه روي صفحه لمسي نشان دادرا مطابق آن تان(براي تنظیم بار اول،زبان دلخواه2

  کنید.

 
 

 فاي-واي هاتصال ب

فاي وصل -به شبکه واي Google Homeشما با نرم افزار  Citation دستگاهالزم است که 

 شود.

 را روي موبایل یا تبلتان دانلود کنید. Google Home(نرم افزار 1
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 کنید. نرا روش Citation دستگاه (2

 اه اندازير ،را مطابق دستورات در برنامه دستگاهرا اجرا کنید و  Google Home( برنامه 3

 د.فاي تکمیل شو-کنید تا راه اندازي واي پیرويکنید.همیشه از دستورات در برنامه 

کانت .اگر ادستیار گوکل لذت ببرید با(وارد اکانت گوکل خودتان بشوید تا از تجربه شخصي 4

 د.ندارید یکي درست کنیگوگل 

 هشدار: 

 س اگر به هر موردي در راه اندازي برخوردید، مطمئن شوید که بلوتوث و سروی

location .روي موبایل یا تبلتان فعال باشد 

 

 Citation دستگاهاستفاده از 

خش کنید، شما با دستیار صوتي داخلي گوگل همراه است.میتوانید موزیک پ Citation دستگاه

زلتان شمند مني هورهاي روزانه را مدیریت کنید و به راحتي دستگاههاپاسخ سوالتان را بگیرید، کا

 را با کمک صداي خودتان کنترل کنید.

خواستتان را را به زبان بیاورید و بعد در" Hey Google"" یا Ok Googleهمیشه ابتدا عبارت "

 بگوئید.

 بالفاصله پاسخ خواهد داد. دستگاه ->
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 نکته:

 صوتي ، صفحه  براي به روزترین فرامینassistant.google.com .را ببینید 

 

 با کروم کست موزیک پخش کنید

ش از یان بیموزیک/تن/پادکست/ لیست پخش دلخواه را از مپخش ، میتوانید با کروم کست داخلي

 انجام دهید. Castبرنامه پخش موزیک به آساني با فشار دکمه  300

 یا تبلتتان را اجرا کنید.فعال شده روي موبایل  Chromecast(برنامه 1

 را انتخاب کنید. Citation speakerرا در برنامه لمس کنید و  (آیکون 2

3" )Play.را در برنامه فشار دهید " 

 نکته ها:

  دستگاهنام Citation واهد یافت.فاي اختصاص خ-شما در طول راه اندازي واي 

  کند.ي نمییباني کند ولي از پخش ویدئو پشتیبانمیتواند از پخش صدا پشت دستگاهاین 

 

 Citation( با خانواده Multi-roomروم)-پخش گروهي مولتي

 .اني کندد پشتیبفراهم میشود، میتوان توکاراز کنترل مولتي روم که توسط کروم کست  دستگاهاین 

ید اضافه کن گرهایتان را به همدیدستگاه، به آساني یک گروه بسازید، Google Homeدر برنامه 

 وم را خواهید داشت.ر-و بعد قابلیت پخش مولتي

 نکته ها:

  براي جزئیات بیشتر به برنامهGoogle Home .مراجعه کنید 
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 اي به پهن موزیک پخش کنید بستگيروي آنها هاي کروم کستي که میتوانید دستگاه دتعدا

 انند وصلیتومدستگاه  از نظر تئوري، تعداد بینهایتباند شبکه بیسیم محلي خودتان دارد.

 ان را پخش کنند.سشوند تا یک موزیک یک

 

 پخش موزیک از طریق بلوتوث

ستفاده اث روشن تووا بلاکسترنال براي موبایل یا تبلتتان ب دستگاهبه عنوان  دستگاهاز این میتوانید 

 کنید.

(شوید.در pairingدر صفحه لمسي را فشار دهید تا وارد حالت جفت شدن)  (روي 1

        فید زیرسزمان اتصال مجدد،یا حتي تا یک اتصال موفقیت آمیز، دایره مدت ثانیه از  10يط

 چشمک خواهد زد. 

 
 

 را انتخاب کنید. ”CITATION 500“(براي اتصال 2

 د.شخواهد  ردروي صفحه  نخواننده آنام د، نام آهنگ و وشمیوقتي موزیک پخش (3

 نکته ها:

  ثانیه نگه دارید تا همه اتصاالت بلوتوث را قطع  3را فشار دهید و بیش از

 کنید و وارد حالت جفت شدن بشوید.

 محیط  شما و فاصله بین این محصول و دستگاه بلوتوثي تحت تاثیرمیتواند بلوتوث  یفیتک

 گیرد.بکار قرار 

 

 کنترلهاي پخش

 پخش، توقف یا ادامه پخش موزیک : 

 پرش به آهنگ بعدي/ قبلي : 
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 تنظیمات

 لومو

 راه دارید تا ولوم را در زمان پخش تنظیم کنید: 4

 /+ وي پنل باالیي را فشار دهید تا ولوم کم یا زیاد شود.ر  -دکمه 

 
 را روي صفحه لمسي درگ کنید) بکشید(. منوار ولو به آرامي 

  ولوم را از طریق نرم افزارGoogle Home .روي موبایل تنظیم کنید 

 د تا ولوم را با صداي شما تنظیم کند.از دستیار صوتي گوگل بخواهی 

 روشنایي صفحه لمسي

تنظیم نایي صفحه لمسي را وشرا فشار دهید تا ر درا انتخاب کنید بع 

 کنید.

 میکروفن را قطع کنید

تشخیص فرمان صوتي را  به این جهت کهرا فشار دهید تا میکروفن داخلي را خاموش کنید   

 غیر فعال کنید.

 را فشار دهید.  ه یکبارمجدد میکروفن، دوباربراي فعال کردن 

 ارتقاء نرم افزار

 Citation دستگاهاي به اینترنت وصل شود ، نرم افزار ف-شما از طریق شبکه واي دستگاهوقتي 

 شما به صورت خودکار به آخرین نسخه ارتقاء خواهد یافت. 
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 (Restore factory settingsبازیابي کارخانه اي تنظیمات)

یمات پیش فرض ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا تنظ 5را براي  دستگاهروي پائین  RESET دکمه

وش ر خامبه صورت خودکا دستگاهکارخانه اي برگردد.وقتي بازیابي این تنظیمات کامل شد، 

 خواهد شد و دوباره شروع به کار میکند.

 

 
 

 پاک کردن و نگهداري

طوح نید، سکجدا  دستگاه، ابتدا کابل برق را  از  اهدستگسطح بیروني براي تمیز نگه داشتن 

 را به آرامي با یک پارچه تمیز و نرم تمیز کنید. دستگاهخارجي 

 توجه:

  استفاده نکنید. دستگاهاز الکل، بنزن یا تینر براي تمیز کردن سطح 
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 :Citation 500 مشخصات دستگاه 
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 عیب یابي

 فاي وصل نمیشود-به واي

 ست.فاي روشن ا-ن شوید که وايمطمئ 

  ید.ارده کمطمئن شوید که شبکه درست را انتخاب کرده اید و کلمه رمز درست را وارد 

  .مطمئن شوید که روتر یا مودمتان روشن و داخل محدوه است 

  شد.صل باشما به شبکه بیسیم مشابه با موبایل یا تبلتتان و دستگاهمطمئن شوید که 

 

 را پیدا کند دستگاهنمیتواند  Google Homeنرم افزار 

  شما روشن است. دستگاهمطمئن شوید که 

 .مطمئن شوید که شبکه شما به درستي کار میکند 

 .مطمئن شوید که روتر یا مودم شما روشن و داخل محدوده است 

 

 داده نمیشود ”Ok Google“هیچ پاسخي به فرمان 

  وتي ا از تشخیص فرمان صر دستگاه، ممکن است شرایط محیطي دستگاهبسته به محل

“Ok Google” که  حليمدر یک محل پر سر و صدا یا  دستگاهاز قرار دادن .باز بدارد

 در معرض بادها یا اکوهاي شدید باشد خودداري کنید. 

  نباشد. غیر فعالمطمئن شوید که میکروفن داخلي 

 


