KILBURN II - PORTABLE STEREO LOUDSPEAKER

ANVÄNDARMANUAL

LEGAL & TRADEMARK NOTICE
•
•
•

•
•
•

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights
Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall
Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in
the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in
the United States and other countries, used with permission.
The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound
Industries is under license.
All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries
and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website
regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DISCLAIMER
For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.
Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.
The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this
product is not guaranteed.
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Marshall Kilburn II bärbar stereohögtalare
Snabbguide för uppstart
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ALLMÄN BESKRIVNING
001.
002.
003.
004.
005.

Bluetooth-knapp
På-/volymratt
Basratt
Diskantratt
Indikator för batterinivå
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Avtagbar bärrem
Bakre högtalarelement
Basport
Baksida
Aux-ingång för 3,5 mm kontakt
Eluttag
Nätsladd
006.

007.

008.

009.

010.

Obs! Datumkod och etikett för
serienummer placerade här.
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LADDA DET INTERNA BATTERIET
Viktigt: Se alltid till att nätsladden, kontakten och högtalarna är
kompatibla med ditt elnät och vägguttag.
Kilburn II är utrustade med ett internt batteri med en speltid på mer än
20 timmar vid halv volym. Det tar ungefär 2,5 timmar att ladda upp det
tomma batteriet helt.
001. Dra försiktigt upp silikonförseglingen på baksidan av högtalaren.
002. Anslut nätsladden till eluttaget på högtalaren.
003. Anslut nätsladden till vägguttaget. Laddningen visas på indikatorn
för batterinivå.
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Varning: Koppla alltid ur nätkabeln ur
vägguttaget innan du kopplar bort den från
högtalaren.
Stäng försiktigt silikonförseglingen efter att
du har kopplat ur högtalaren.
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SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV KILBURN II
Volymratten används även för att slå på och stänga av högtalaren.
001. Vrid volymratten medurs till önskad volym så slås högtalaren på
samtidigt.
002. Indikatorn för batterinivå visar batteriladdningen.
003. Vrid volymratten helt moturs tills du hör ett klick för att stänga av
högtalaren.
004. Alla indikatorer stängs av.
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ANSLUT PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT
Det finns många olika sätt att ansluta till din Kilburn II. Den kan anslutas
trådlöst via Bluetooth eller med en sladd med 3.5 mm stereokontakt.

Varning: Se till att volymen är lågt
inställd på både högtalare och
musikspelare innan du använder
högtalaren.
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ANSLUT VIA Bluetooth (PARKOPPLING)
001. Håll Bluetooth-knappen intryckt i 2 sekunder. Bluetooth-indikatorn
börjar blinka.
002. Aktivera Bluetooth på din enhet (smarttelefon, surfplatta eller dator).
003. Välj Kilburn II från Bluetooth-listan och acceptera parkoppling.
Högtalarens Bluetooth-indikator kommer att sluta blinka när
enheterna är sammankopplade.
004. Tryck på play-knappen på din ljudenhet.
Kilburn II kan anslutas till två Bluetooth-enheter på samma gång. Genom
att använda en ansluten Bluetooth-enhet väljer du den som ljudkälla. Om
en andra Bluetooth-enhet spelade samtidigt kommer den att pausas.
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ANSLUT VIA AUX-INGÅNG
001. Anslut en 3,5 mm stereokontakt till ingången märkt AUX på
högtalarens baksida.
002. Anslut den andra änden av sladden till ljudutgången på din
musikspelare.
003. Tryck på play-knappen på din ljudenhet.
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Obs! Ljudsladdar ingår ej i
Kilburn II.
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INDIKATOR FÖR BATTERINIVÅ
Indikatorn för batterinivå visar batteriladdningen på din Kilburn II.
Indikatorn är nedtonad under normalt spelläge för att spara batteri.
Genom att vrida någon av rattarna tänder du indikatorn.
När batteriet laddas visar indikatorn laddningen genom en stigande
animering.
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JUSTERA VOLYM/BAS/DISKANT
Kilburn II har tre rattar för justering av ljud.
001. Volymratt
002. Basratt
003. Diskantratt
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Obs! Volymratten används
också för att sätta på och
stänga av.

013.

STANDBYLÄGE
Om Kilburn II inte används på 10 minuter går högtalarna in i standbyläge
för att spara batteri. I detta läge är alla indikatorer avstängda och
högtalaren svarar inte på Bluetooth-anslutning.
001. Tryck på Bluetooth-knappen för att aktivera högtalaren från
standbyläge.
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Obs! Det interna batteriet kan
laddas i standbyläge.
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TEKNISK INFORMATION
LJUDSPECIFIKATIONER
• Bärbar stereohögtalare med bassreflexsystem
• Digital klass D-förstärkare: 2 X 8 W + 1 X 20 W
• Tweeters: 2 X 20 mm dome tweeters
• Woofer: 1 X 4" woofer
• Bas- och diskantkontroller
• Frekvensrespons: 52–20 000 Hz ±6 dB
• Maximal ljudtrycksnivå: 100,4 dB SPL @ 1 m
ANSLUTNING
• Bluetooth ®: Bluetooth 5.0 med Qualcomm aptX™
• AUX: 3,5 mm stereoingång
TEKNISK INFORMATION
• Ingående nätspänning: 100–240 V~
• Nätfrekvens: 50–60 Hz
• Mått: 243 X 162 X 140 mm
• Vikt: 2,5 kg
BATTERI
• Batterityp: Inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
• Speltid: 20+ tim.
• Laddningstid: 2,5 tim.

FRONT

BACK
Obs! Fronten kan inte tas av. Denna illustration är enbart
avsedd att visa den invändiga högtalarlayouten.
Försök inte att ta bort fronten eftersom du då kan skada
din högtalare.
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FELSÖKNING
PROBLEM

ORSAK

ÅTGÄRD

Kilburn II går ej att
starta.

Batteriet är urladdat.

Anslut nätkabeln till Kilburn II och
ett fungerande vägguttag.

Det kommer inget
ljud

Fel ljudkälla väljs.

Kontrollera att enheten är
ansluten till Kilburn II.
Kontrollera att det inte är någon
annan ansluten enhet som
spelar.

Volymen är för låg på antingen
ljudkälla eller högtalare.

Höj försiktigt volymen på din
ljudkälla eller högtalare.

Bluetooth är inte aktiverat på
enheten (smarttelefon, surfplatta,
dator).

Aktivera Bluetooth på din enhet.

Två enheter är redan anslutna till
högtalaren.

Koppla från en av de anslutna
Bluetooth-enheterna innan du
ansluter till högtalaren.

Högtalaren är inte i parningsläge.

Håll Bluetooth-knappen
intryckt i 3 sekunder för att
göra högtalaren upptäckbar för
enheten.

Din enhet ber om pinkod.

I de flesta fall behövs ingen
pinkod (lösenord). Om en
pinkod efterfrågas använd
pinkoden 0000 .

Ett mjukvaruproblem har
inträffat.

Koppla ur högtalarens nätkontakt
ur vägguttaget och vänta i 15
sekunder, koppla sedan in den
igen.

Det går inte att
ansluta till eller
parkoppla med en
Bluetooth-enhet

Högtalaren
reagerar inte
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FELSÖKNING
PROBLEM
Bluetoothanslutningen
kopplar ifrån

Det hörs ett
krasande ljud

ORSAK

ÅTGÄRD

De två Bluetooth-enheterna är för
långt ifrån varandra eller hinder
står emellan.

Se till att enheten och högtalaren
är inom 10 meter från varandra
och inte är skymda bakom
väggar eller dörrar.

Det är ett starkt elektroniskt fält
runt Kilburn II.

Enheter som mikrovågsugnar,
trådlösa adaptrar, UV-ljus och
gasugnar kan använda samma
frekvens som Bluetooth-enheten.
Detta kan leda till elektroniska
störningar.

Förstärkaren hackar eftersom
den har tappat utgående ström.

Sänk volymen på ljudkällan.

Sänk volymen eller basen på
Kilburn II.
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FELSÖKNING
PROBLEM

ORSAK

Ljudet är förvrängt

Volymen är för hög på ljudkällan.

Sänk volymen på ljudkällan.

Ljudfilen eller det streamade
ljudet är av dålig kvalitet.

Prova att spela en annan ljudfil
eller musikspelare.

Volymen är för hög på Kilburn II.

Sänk volymen på högtalaren.

För mycket bas/diskant på
högtalaren.

Sänk basen/diskanten på
högtalaren.

Störningar från annan elektronisk
utrustning.

Flytta Kilburn II till en annan
plats.

Oregelbunden
funktion

ÅTGÄRD

Stäng av eller flytta störande
elektronisk enhet.

OBS!
Beroende på användning kan en Bluetooth-enhet orsaka ljudrelaterade eller tekniska fel i följande situationer:
• När en kroppsdel är i kontakt med det mottagande/överförande systemet för Bluetooth-enheten eller Kilburn II.
• Elektriska avvikelser på grund av hinder såsom väggar, dörrar etc.
• När andra elektroniska enheter inom samma frekvensområde orsakar elektriska avbrott, till exempel medicinsk
utrustning, mikrovågsugnar och trådlösa nätverk.
Den trådlösa enheten kan orsaka elektriska störningar när den används.
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