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الجهاز تخطيط 

البطارية 	 حالة  زر 

اضغط عىل زر حالة البطارية لرؤية شحن البطارية.

	 BLUETOOTH زر 

اضغط مع االستمرار عىل زر  ®Bluetooth حتى يبدأ مؤشر 

LED بالوميض ببطء باللون األحمر لبدء وضع اإلقران.

البطارية 	 مؤشر 

يوضح مؤشر البطارية المكون من 10 مقاطع حالة البطارية أو مستويات 

التحكم في الصوت. سيؤدي الضغط عىل زر حالة البطارية إىل إظهار 

شحن البطارية. سيؤدي ضبط مستوى الصوت أو الجهير أو علو 

طبقة الصوت الثالثية إىل إظهار مستوى عنصر التحكم المعدل. 

تشير الرسوم المتحركة المتزايدة إىل أن البطارية قيد الشحن.

التحكم 	 مقبض 

اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين للتشغيل/اإليقاف. 	

اضغط مرة واحدة للتشغيل/اإليقاف المؤقت. 		

اضغط عىل الجانب األيمن/األيسر للتخطي إىل األمام/الخلف. 			

اضغط مع االستمرار عىل الجانب األيمن/األيسر للتقديم/اإلرجاع السريع. 		

ادفع ألعىل/ألسفل لضبط مستوى الصوت. 	

الثالثية 	 الصوت  وعلو طبقة  الجهير  التحكم في صوت  أدوات 

 استخدم أدوات التحكم في صوت الجهير وعلو طبقة الصوت الثالثية 

لضبط توازن الصوت. يوضح المؤشر المكون من 10 مقاطع مستوى 

صوت الجهير أو علو طبقة الصوت الثالثية أثناء الضبط.

الحمل 	 حزام   مفصلة 

قم بتوصيل حزام الحمل المضمن بالمفصلة، انظر تركيب حزام الحمل.

العربية
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3.5 ملم 	 AUX - مدخل صوت مقاس 
قم بتوصيل جهاز صوت بمخرج تناظري ومقبس استريو مقاس 3.5 مم.

USB C - مدخل/مخرج الطاقة 	
يمكن شحن مكبر الصوت عبر توصيله بمصدر طاقة USB أو قم 

بتوصيل جهاز USB-C واستخدم مكبر الصوت كبنك طاقة.  

الجهاز العربيةتخطيط 
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اإلرشادات

ابدء

اضغط مع االستمرار عىل مقبض التحكم لبدء تشغيل مكبر الصوت.  . 	

اضغط عىل زر  ®Bluetooth حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون األحمر.. 		

 حدد DDLETON	M من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك.. 			

AUX توصيل جهاز
قم بتوصيل أحد األسالك بمقبس استريو مقاس 3.5 مم . 	

بمدخل AUX في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.

قم بتوصيل الطرف اآلخر من السلك بمخرج الصوت عىل مصدر الصوت الخاص بك.. 		

تأكد من إيقاف جميع أجهزة صوت Bluetooth المتصلة مؤقًتا.. 			

ملحوظة: ال يتم تضمين أسالك الصوت.

الصوت  مكبر  تنظيف 

قم بتنظيف مكبر الصوت لديك بانتظام للحفاظ عىل 

بقائه جديدًا واستمراريته لفترة أطول.

افصل أي أسالك قبل تنظيف مكبر الصوت وتأكد من جفاف 

.USB كل شيء تماًما قبل توصيل أي أسالك أو وصالت

يمكن إزالة الغالف السيليكون والحزام وتنظيفهما بشكل منفصل. 

استخدم مندياًل معقًما أو قطعة قماش خالية من الوبر، مبللة قليالً بـ 

%70 من كحول اإليزوبروبيل أو %75 من كحول إيثيلي لتنظيف أجزاء 
السيليكون برفق. جففهم بمنشفة قبل إعادتهم إىل مكبر الصوت.

 قم بتنظيف شبكة مكبر الصوت والفتحات بعناية 

باستخدام فرشاة جافة وناعمة أو بقطعة قطن.

تجنب استخدام أي أشياء حادة أو معدنية.	 

تجنب استخدام الهواء المضغوط.	 

تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي عىل مواد 	 

التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.

ال تقم بغمر السماعة في أي مواد تنظيف.	 

العربية
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اإلرشادات

بالبطارية العناية  دليل 

يأتي مكبر الصوت الخاص بك مزودًا ببطارية ليثيوم أيون عالية األداء 

ويتأثر العمر االفتراضي بالشحن واالستخدام. اتبع اإلرشادات الواردة 

أدناه للحفاظ عىل بطاريتك في حالة جيدة ألطول فترة ممكنة.

تجنب بقدر اإلمكان استخدام أجهزة الشحن السريعة. يتسبب الشحن 	 

السريع في الضغط عىل البطارية وسيؤدي إىل تدهورها.

تجنب شحن البطارية عندما تكون ممتلئة بالفعل أو تجنب تركها 	 

حتى تفرغ تماًما. حاول إبقاء الشحن بين %30 و80%.

إذا تم تخزين مكبر الصوت لفترة طويلة، فقم بذلك باستخدام 	 

بطارية نصف مشحونة وفي مكان بارد ومظلم وجاف.

تجنب استخدام مكبر الصوت أو شحنه في أماكن ساخنة وعديمة 	 

التهوية، 45 درجة مئوية/113 درجة فهرنهايت فما فوق، كما هو الحال 

في سيارة متوقفة أو من خالل نافذة في ضوء الشمس المباشر.

تجنب شحن البطارية في درجات حرارة منخفضة، أقل 	 

من 10 درجات مئوية/50 درجة فهرنهايت واستخدام مكبر 

الصوت أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.

تجنب الصدمات الميكانيكية القوية مثل سقوط مكبر الصوت 	 

عىل األسطح الصلبة ألنه قد يلحق الضرر بالبطارية.

المصنع  إعدادات  تعيين  إعادة  إجراء 

سيؤدي إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع إىل إعادة مكبر الصوت 

إىل إعداداته األصلية واستبعاد أي تحديثات للبرامج الثابتة.

 ملحوظة: سيؤدي هذا إىل حذف إعدادات المستخدم مما 

يعني أن مكبر الصوت سيحتاج إىل اإلعداد مجددًا.

تأكد من تشغيل مكبر الصوت.. 	

اضغط مع االستمرار عىل زر Bluetooth لمدة 7 ثواٍن. ستنطفئ . 		

جميع المؤشرات وستتم إعادة تشغيل مكبر الصوت.

أزل Middleton من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك قبل اإلقران مرة أخرى.. 			

MARSHALL BLUETOOTH تطبيق 

قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth للحصول عىل أقصى استفادة 

من مكبر الصوت الخاص بك وتحديثه باستخدام أحدث البرامج.

العربية
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ربط حزام الحمل

قم بإزالة المسمار من حزام الحمل.. 	

مرر طرف الحزام من خالل الجزء العلوي من المفصلة الموجودة في مكبر الصوت.. 		

اربط نهاية الحزام بالمسمار وقم بإحكام ربطه.. 			

 تأكد من تثبيت حزام الحمل في مكبر الصوت قبل االستخدام.

العربية
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STACK وضع 

يمكنك توصيل اثنين أو أكثر من مكبرات صوت Middleton في 

جلسة Stack للحصول عىل صوت أعىل. شغل أي شيء عىل 

مكبر الصوت الرئيسي وستقوم جميع مكبرات الصوت في الجلسة 

بالتشغيل بشكل متزامن. يمكنك ضبط مستوى الصوت عىل 

أي مكبر صوت بشكل منفرد للحصول عىل توازن مثالي.

الرئيسي 	 الصوت  مكبر 

اضغط عىل زر Bluetooth ثالث مرات لبدء جلسة Stack أو إنهائها. يبدأ 

مؤشر LED بالوميض حتى ينضم أي مكبر صوت آخر إىل الجلسة.

اإلضافي 	 الصوت  مكبر 

اضغط ضغًطا مزدوجًا عىل زر Bluetooth عىل أي مكبر صوت 

ترغب في إضافته إىل الجلسة. يبدأ مؤشر LED بالوميض 

حتى يكتمل انضمام مكبر الصوت إىل الجلسة.

 في أثناء الجلسة، سينقطع اتصال مكبر الصوت بأي جهاز صوت 

تم توصيله سابًقا وسيحاول إعادة االتصال بعد انتهاء الجلسة.

إلنهاء اتصال أحد مكبرات الصوت بالجلسة، اضغط عىل زر 

Bluetooth الموجود عىل مكبر الصوت هذا مرتين.

العربية
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اإلجراءالسببالمشكلة

تشغيل  بدء  يتعذر 

الصوت مكبر 

وصل مكبر الصوت نفذ شحن البطارية.

بمصدر طاقة USB لشحنه.

اضغط مع االستمرار 

عىل مقبض التحكم 

لمدة 2 ثانية حتى يتم 

تشغيل مكبر الصوت.

جهاز  توصيل  يتعذر 

Bluetooth أو إقرانه
لم يتم تمكين خاصية 

Bluetooth عىل جهازك 
)الهاتف الذكي، الجهاز 

اللوحي، الكمبيوتر(.

 Bluetooth نشط خاصية

عىل جهاز التشغيل 

الخاص بك.

لم يتم تشغيل 

مكبر الصوت.

اضغط مع االستمرار 

عىل مقبض التحكم لمدة 

ثانيتين لتشغيل مكبر 

الصوت قبل إعداده 

عىل وضع اإلقران.

مكبر الصوت ليس 

في وضع االقتران.

 Bluetooth اضغط عىل زر

 LED حتى يومض ضوء

 Bluetooth الخاص بـ

باللون األحمر.

التشغيل  يتعذر 

Stack في وضع 

جهاز تشغيل الصوت 

غير متصل بمكبر 

الصوت الرئيسي.

تأكد من إقران جهاز 

تشغيل الصوت الخاص 

بك )الهاتف أو الكمبيوتر( 

بمكبر الصوت الرئيسي.

وإصالحها األعطال  العربيةاستكشاف 
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اإلجراءالسببالمشكلة

اتصال  انقطاع 

Bluetooth
جهازي Bluetooth بعيدان 

جًدا أو يتأثر االتصال 

بسبب وجود عوائق.

حرك األجهزة قريًبا من 

بعضها لتفادي وجود 

أي عوائق بينها مثل 

الجدران أو األبواب.

يوجد مجال كهربائي قوي 

يحيط بمكبر الصوت. 

تستخدم أجهزة مثل أفران 

الميكروويف ومحوالت 

الشبكة الالسلكية 

ومصابيح الفلورسنت 

ومواقد الغاز نطاق التردد 

نفسه الذي يستخدمه 

جهاز Bluetooth. قد 

يتسبب هذا في حدوث 

مشكالت كهربائية.

حرك مكبر الصوت 

إىل موقع آخر أو قم 

بإيقاف تشغيله أو انقل 

الجهاز الكهربائي الذي 

يسبب التداخل.

وإصالحها األعطال  العربيةاستكشاف 
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اإلجراءالسببالمشكلة

خاطئ مكبر الصوت ال يستخدم سلوك 

أحدث إصدارات 

البرامج الثابتة.

قم بتنزيل تطبيق 

 Marshall Bluetooth
والتوصيل بمكبر الصوت. 

اتبع اإلرشادات الموجودة 

في التطبيق للتأكد من 

استخدام أحدث إصدار 

من البرامج الثابتة 

عىل مكبر الصوت.

قم بإجراء إعادة تعيين يوجد خطأ في البرنامج.

إعدادات المصنع 

عبر الضغط عىل زر 

Bluetooth لمدة 7 ثواٍن.

 يحتاج مكبر الصوت

.إىل إعادة اإلعداد

وإصالحها األعطال  العربيةاستكشاف 
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