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РАЗПОЛОЖТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО
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РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1 БУТОН ЗА СЪСТОЯНИЕ НА БАТЕРИЯТА
Натиснете бутона за състояние на батерията, 
за да проверите заряда на батерията. 

2 БУТОН ЗА BLUETOOTH
Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth®, докато 
светодиодът не започне да мига бавно в червено, 
за да стартирате режим на сдвояване.

3 ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА
Индикаторът на батерията с 10 отделения показва състоянието 
на батерията или нивата за управление на звука. С натискането 
на бутона за състояние на батерията се проверява зарядът на 
батерията. При регулирането на силата на звука, басите или 
високите честоти се показва нивото на настроените регулатори. 
Възходяща анимация показва, че батерията се зарежда.

4 КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
I. Натиснете и задръжте за 2 секунди, 

за да включите/изключите
II. Натиснете веднъж за възпроизвеждане/пауза
III. Натиснете надясно/наляво, за да прескочите напред/назад
IV. Задръжте надясно/наляво за бързо 

превъртане напред/назад
V. Натиснете нагоре/надолу, за да регулирате силата на звука

5 РЕГУЛАТОРИ ЗА БАСИ И ВИСОКИ ЧЕСТОТИ 
Използвайте регулаторите за баси и високи честоти, 
за да регулирате баланса на звука. Индикаторът 
с 10 отделения показва нивото на басите или 
високите честоти, докато регулирате. 

6 ДРЪЖКА НА ЛЕНТА ЗА НОСЕНЕ
Прикрепете включената лента за носене към дръжката, 
вижте „Прикрепяне на лентата за носене“.
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7 AUX – 3,5 MM АУДИОВХОД
За включване на аудиоустройство с 
аналогов изход и 3,5 mm стерео жак.

8 USB C – ВХОД/ИЗХОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ
Заредете високоговорителя, като го включите в 
USB източник на захранване, или включете USB-C 
устройство и използвайте високоговорителя 
като преносимо зарядно устройство.  

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УСТРОЙСТВОТО
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ИНСТРУКЦИИ

ПЪРВИ СТЪПКИ
I. Натиснете и задръжте копчето за управление, 

докато високоговорителят се включи.  
II. Натиснете бутона за Bluetooth®, докато светодиодът 

не започне да мига бавно в червено. 
III. Изберете MIDDLETON от Bluetooth списъка 

на Вашето аудиоустройство.

СВЪРЗВАНЕ НА AUX УСТРОЙСТВО
I. Свържете кабел с 3,5 mm стерео жак към AUX 

входа в задната част на високоговорителя.
II. Свържете другия край на кабела към аудио 

изхода на Вашия аудио източник.
III. Уверете се, че всички свързани Bluetooth 

аудиоустройства са поставени на пауза.
Забележка: Доставката не включва аудио кабели. 

ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth, за да се възползвате 
в максимална степен от възможностите на високоговорителя 

си и да го поддържате актуализиран с най-новия софтуер.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ
Почиствайте редовно високоговорителя, за да го поддържате 
в чист вид и изправност за по-дълго време.

Разкачете всякакви кабели, преди да почиствате 
високоговорителя, и се уверете, че всички елементи са 
изцяло сухи, преди да включвате аудио или USB кабели.

Силиконовият калъф и лентата се свалят и почистват по отделно. 
Използвайте дезинфектираща кърпичка или кърпа без власинки, 
навлажнете леко със 70% изопропилов спирт или 75% етилов 
спирт, за да почистите внимателно силиконовите части. Изсушете 
ги с кърпа, преди да ги поставите обратно на високоговорителя. 

Внимателно почистете решетката на високоговорителя и 
отворите със суха и мека четка или памучен тампон.
• Не използвайте остри или метални предмети.
• Не използвайте сгъстен въздух.
• Не използвайте продукти, съдържащи 

белина или водороден пероксид.
• Не потапяйте високоговорителя в почистващи препарати.

ИНСТРУКЦИИ
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ИНСТРУКЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА
Вашият високоговорител е оборудван с високопроизводителна 
литиевойонна батерия и експлоатационният живот 
зависи от зареждането и употребата. Следвайте насоките 
по-долу, за да поддържате батерията в изправно 
състояние за възможно най-дълъг период.
• Избягвайте използването на бързи зарядни устройства, 

ако е възможно. Бързото зареждане причинява 
стрес на батерията и влошава качеството й.

• Избягвайте да зареждате батерията, когато е вече 
заредена, или да я оставяте да се разреди напълно. 
Опитайте да поддържате заряда между 30% и 80%.

• Ако ще съхранявате високоговорителя за дълго 
време, направете това със заредена наполовина 
батерия и на хладно, тъмно и сухо място.

• Не използвайте и не зареждайте високоговорителя 
в горещи и непроветриви места, 45°C/113°F или 
повече, като например в паркиран автомобил или 
близо до прозорец под пряка слънчева светлина.

• Избягвайте зареждането на батерията при ниски температури 
под 10°C/50°F и използването на високоговорителя под 0°C/32°F.

• Избягвайте силни механични удари, като например 
изпускане на високоговорителя върху твърди повърхности, 
тъй като това може да увреди батерията. 

ИЗВЪРШВАНЕ НА НУЛИРАНЕ ДО ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ
Нулирането до фабричните настройки ще върне 
високоговорителя до първоначалните му настройки, с 
изключение на актуализациите на фърмуера. 

Забележка: Това ще изтрие всички потребителски 
настройки, като това означава, че високоговорителят 
ще трябва да бъде настроен отново.
I. Уверете се, че високоговорителят е включен.
II. Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 7 секунди. Всички 

индикатори се изключват и високоговорителят се рестартира.
III. Извадете Middleton от Bluetooth списъка на Вашето звуково 

устройство, преди отново да извършите сдвояване.
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ПРИКРЕПЯНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА НОСЕНЕ

I. Развийте винта на лентата за носене.
II. Прокарайте края на лентата през горната страна 

на дръжката на високоговорителя.
III. Свържете края на лентата с винта и го затегнете. 
Уверете се, че лентата за носене е здраво захваната към 
високоговорителя преди употреба. 



+

1 2

010MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

РЕЖИМ STACK

Свържете два или повече високоговорителя Middleton в сесия Stack 
за по-силен звук. Пуснете каквото и да е на главния високоговорител 
и всички високоговорители в сесията ще възпроизвеждат в 
синхрон. Можете да регулирате силата на звука на всеки отделен 
високоговорител за перфектен баланс.

1 ГЛАВЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Натиснете три пъти бутона за Bluetooth, за 
да започнете или прекратите сесия Stack. 
Светодиодът започва да мига, докато друг 
високоговорител не се присъедини към сесията.

2 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Натиснете два пъти бутона за Bluetooth на всеки 
високоговорител, който искате да добавите към 
сесията. Светодиодът започва да мига, докато 
високоговорителят не се присъедини към сесията. 

Докато е в сесия, високоговорителят ще прекъсне връзката 
с всяко предишно свързано аудиоустройство и ще се 
опита да се свърже отново, след като излезе от сесията.

За да извадите високоговорител от сесията, натиснете 
два пъти бутона за Bluetooth на този високоговорител.
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

Високоговорителят 
не се включва

Батерията е 
няма заряд.

Включете 
високоговорителя 
в USB източник 
на захранване, за 
да я заредите.

Натиснете и 
задръжте копчето 
за управление за 
2 секунди, докато 
високоговорителят 
се включи.

Не може да се 
свърже или 
сдвои с Bluetooth 
устройство

Bluetooth не е 
активиран на Вашето 
устройство (смартфон, 
таблет, компютър).

Активирайте Bluetooth 
на Вашето устройство 
за възпроизвеждане.

Високоговорителят 
не е включен.

Натиснете и 
задръжте копчето 
за управление 
за 2 секунди, 
за да включите 
високоговорителя, 
преди да го 
поставите в режим 
на сдвояване.

Високоговорителят 
не е в режим на 
сдвояване.

Натиснете бутона 
за Bluetooth, докато 
светодиодът за 
Bluetooth започне 
да мига в червено.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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Не може да 
възпроизвежда 
в режим Stack

Устройството за 
възпроизвеждане 
не е свързано 
към главния 
високоговорител.

Уверете се, че 
Вашето устройство 
за възпроизвеждане 
(телефон или 
компютър) е 
сдвоено с главния 
високоговорител.

Прекъсване на 
Bluetooth връзката

Двете Bluetooth 
устройства са 
твърде далеч 
едно от друго или 
връзката е нарушена 
поради наличие 
на препятствия.

Преместете 
устройствата по-
близо едно до друго, 
така че между тях да 
няма препятствия, 
като стени или врати.

Около 
високоговорителя има 
силно електрическо 
поле. Предмети, 
като микровълнови 
фурни, адаптери за 
безжична мрежа, 
флуоресцентни 
лампи и газови печки, 
използват същия 
честотен диапазон 
като Bluetooth 
устройството. Това 
може да доведе 
до електрически 
смущения.

Преместете 
високоговорителя 
на друго място 
или изключете 
или преместете 
електронното 
устройство, което 
е източник на 
такива смущения.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

Нетипична работа Високоговорителят не 
използва най-новата 
версия на фърмуера.

Изтеглете 
приложението 
Marshall Bluetooth 
и се свържете с 
високоговорителя. 
Следвайте 
инструкциите в 
приложението, за 
да сте сигурни, че 
високоговорителят 
разполага с най-
новата версия 
на фърмуера.

Има софтуерна 
грешка.

Извършете нулиране 
до фабричните 
настройки, като 
натиснете бутона 
за Bluetooth за 
7 секунди.

Високоговорителят 
трябва да бъде 
настроен отново.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
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