
 

 1 

harman/kardon 

 

Citation راه اندازی فارسی راهنمای    

Google Home با نرم افزار 

 
 

 

 

 تهيه شده در بخش خدمات پس از فروش شركت شاب
 58ميدان ندا ، پالك ، چيذرآدرس : تهران، 

  22686818خط ( 10تلفن:   )
www.shobtech.com 

technical@shobtech.com 
 

 
 

http://www.shobtech.com/
mailto:technical@shobtech.com


 

 2 

 قبل از اینکه شروع كنيد
گاههای را از اپ استور) برای دست Google Homeروی موبایل یا تبلتتان، نرم افزار  (1

iOS( یا از گوگل پلی ) دانلود كنيد.یدستگاههای اندرویدبرای ) 

 
وگل الزم گبا دستيار صوتی توكار گوگل ، یک اكانت  Citationاسپيکر برای راه اندازی  (2

 است.اگر تا حاال اكانت ندارید، یکی بسازید.

https://account.google.com/signup 

درویدی( )فقط برای دستگاههای ان Locationروی موبایل یا تبلتتان، بلوتوث و سرویس  (3

 فعال كنيد.را 

 
 سپيکر را به پریز برق وصل كنيد.ا (4
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Citation را راه اندازی كنيد 
 را اجرا كنيد و مراحل زیر را طی كنيد. Google Homeنرم افزار  (1

 

 
 زنيد.ب ”Next“اضافه كنيد لمس كنيد و روی به آن كه ميخواهيد اسپيکر را  homeروی  (2

 
 شما را Citationدنبال دستگاهها ميگردد.همينکه اسپيکر  Google Homeنرم افزار  (3

ممکن  )*در طول راه اندازی، موبایل شمارا لمس كنيد. ”Yes“صال پيدا كرد، برای ات

 فای جدا شود.(-است از وای
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اه (صدایی روی دستگاه پخش خواهد شد تا شما مطمئن شوید كه دستگاه درست را ر4

 را لمس كنيد. ”Yes“اندازی ميکنيد.وقتی كه این صدا را شنيدید، روی 

 
ی لمس كنيد یا برا ”Yes, I’m in“فرستادن اطالعات به صورت ناشناس روی برای  (5

 لمس كنيد. ”No thanks“امتناع روی 

 
اق شخصی را لمس كنيد.)*ميتوانيد یک ات ”Next“را انتخاب كنيد و  Citation(محل اسپيکر 6

 هم بسازید.(
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 مسلرا  ”Next“نيد و فای كه ميخواهيد اسپيکر به آن وصل شود را انتخاب ك-(شبکه وای7

 باشد.( ت وصلكنيد.)*مطمئن شوید كه موبایل یا تبلتتان به همان شبکه بيسيم كه اسپيکر وصل اس

 
 (قبل از استفاده از دستيار صوتی گوكل، اطالعات را بخوانيد.8

 
روی ن پير اعالاتان آموزش دهيد تا صدای شما را تشخيص بدهد.از چه ( به دستيار صوتی گوگل9

 د تا مدل صدای شما را بسازد.كني
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 را بهبود ببخشيد و آن را تائيد كنيد. ها(آدرستان را وارد كنيد تا سرویس10

 
 (سرویسهای پخش موزیکتان را اضافه كنيد و سرویس پيش فرض را انتخاب كنيد.11

 
 

توای در صورتی كه نصب شما اجازه برای پخش مح(سرویسهای ویدئوتان را اضافه كنيد و 12

 پيش فرض را انتخاب كنيد. تلویزیونویدئو را ميدهد 
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را  ”continue“اه اندازی قابليتهای دیگر را انتخاب كنيد یا ریک صفحه خالصه خواهيد دید، (13

 انتخاب كنيد.

 
  .را لمس كنيد ”continue“دمو روی رفتن به (راه اندازی تقریبا تمام است. برای 14

 
وانيد و ه را بخنگی استفاده از دستگاهتان و فرامين صوتی پيشنهاد شدچگودر مورد ی ی( نکته ها15

 را لمس كنيد. ”Finish setup“روی 
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ا وتی آن رمين ص(راه اندازی تکميل شد.حاال ميتوانيد موزیک را روی اسپيکر پخش كنيد و با فرا16

 كنترل كنيد.

 


