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USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1 TLAČÍTKO STAVU BATERIE
Stisknutím tlačítka stavu baterie zjistíte úroveň nabití baterie. 

2 TLAČÍTKO BLUETOOTH
Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte tlačítko Bluetooth® 
a podržte je, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat.

3 INDIKÁTOR STAVU BATERIE
10segmentový indikátor stavu baterie signalizuje stav baterie 
a nastavení zvuku. Stisknutím tlačítka stavu baterie zjistíte 
úroveň nabití baterie. Při úpravě úrovně hlasitosti, hloubek a 
výšek se aktuální nastavení zobrazí na ukazateli. Animace s 
přibývajícími segmenty signalizuje, že se baterie nabíjí.

4 OVLÁDACÍ KNOFLÍK
I. Stisknutím a následným podržením po dobu 2 

sekund se provádí zapnutí/vypnutí.
II. Jedním stisknutím se spouští/pozastavuje přehrávání.
III. Odtlačením doprava/doleva se přeskakují skladby směrem  

vpřed/zpět.
IV. Podržením v pravé/levé poloze se spouští rychlé 

přehrávání směrem vpřed/zpět.
V. Stisknutím horní nebo dolní části se upravuje hlasitost.

5 OVLÁDÁNÍ HLOUBEK A VÝŠEK 
Pomocí ovladačů hloubek a výšek se upravuje vyvážení 
zvuku. V průběhu nastavování se na 10segmentovém 
ukazateli zobrazuje aktuální úroveň hloubek a výšek. 

6 ZÁVĚS NA PŘENÁŠECÍ POPRUH
Dodaný přenášecí popruh připevněte k závěsu 
(viz část Připojení přenášecího popruhu).

ČEŠTINA
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7 AUX – 3,5MM ZVUKOVÝ VSTUP
Připojte zvukové zařízení s analogovým výstupem a 
3,5mm stereofonním zvukovým korektorem.

8 USB C – NAPÁJECÍ VSTUP/VÝSTUP
Reproduktor se nabíjí připojením k napájecímu zdroji vybavenému 
konektorem USB. Případně lze k reproduktoru připojit zařízení 
s konektorem USB-C a použít reproduktor jako powerbanku.  

USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ ČEŠTINAČEŠTINA
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POKYNY

ZPROVOZNĚNÍ
I. Stiskněte ovládací knoflík a podržte jej, dokud se reproduktor nezapne.  
II. Podržte tlačítko Bluetooth®, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat. 
III. Ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazeného ve vašem 

zvukovém zařízení vyberte položku MIDDLETON.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM AUX VSTUPU
I. Připojte kabel se 3,5mm stereofonním zvukovým konektorem 

k AUX vstupu na zadní straně reproduktoru.
II. Připojte druhý konec použitého kabelu ke zvukovému 

výstupu svého zvukového zařízení.
III. Ujistěte se, že přehrávání je u všech připojených zvukových 

zařízení vybavených rozhraním Bluetooth pozastaveno.
Poznámka: Zvukové kabely nejsou součástí dodávky. 

ČIŠTĚNÍ REPRODUKTORU
Reproduktor pravidelně čistěte, aby si déle zachoval svou funkčnost i vzhled.

Před čištěním reproduktoru odpojte všechny kabely. Než 
začnete po dokončení čištění připojovat zvukové kabely a 
kabely USB nazpět, nechte reproduktor zcela oschnout.

Silikonové pouzdro a popruh lze odpojit a vyčistit samostatně. K jemnému 
očištění silikonových dílů použijte dezinfekční ubrousek nebo netřepivý 
hadřík navlhčený v 70% izopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu. 
Před nasazením dílů zpátky na reproduktor je osušte utěrkou. 

Suchým měkkým kartáčem nebo vatovou tyčinkou 
opatrně očistěte mřížku a otvory reproduktoru.
• Nepoužívejte ostré ani kovové předměty.
• Nepoužívejte stlačený vzduch.
• Nepoužívejte prostředky obsahující bělidla nebo peroxid vodíku.
• Neponořujte reproduktory do čisticích prostředků.

ČEŠTINA
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POKYNY

POKYNY K PÉČI O BATERII
Reproduktor je vybaven vysoce výkonnou lithium-iontovou baterií, na 
jejíž životnost má vliv způsob nabíjení a používání. K co nejdelšímu 
zachování dobrého stavu baterie je třeba řídit se následujícími pokyny.
• Je-li to možné, vyhněte se použití rychlonabíječek. 

Rychlonabíjení způsobuje namáhání baterie a její degradaci.
• Nenabíjejte plně nabitou baterii a nenechávejte baterii zcela 

vybít. Snažte se udržovat úroveň nabití v rozsahu 30–80%.
• Pokud se chystáte reproduktor delší dobu nepoužívat, uložte jej s 

baterií nabitou do poloviny na chladné, tmavé a suché místo.
• Reproduktor nenabíjejte na horkých a nevětraných místech 

s teplotou nad 45°C/113°F, jako například v zaparkovaném 
autě nebo u okna na přímém slunečním světle.

• Baterii rovněž nenabíjejte za nízkých teplot pod 10°C/50°F 
a reproduktor nepoužívejte v teplotách pod 0°C/32°F.

• Reproduktor nevystavujte silným mechanickým nárazům, jako například 
jeho pádu na tvrdý povrch, protože by mohlo dojít k poškození baterie. 

OBNOVENÍ VÝCHOZÍCH TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ
Vybráním výchozích továrních nastavení se obnovují původní 
nastavení reproduktoru, vyjma jakýchkoli aktualizací firmwaru. 

Poznámka: Provedení tohoto úkonu bude mít za následek vymazání všech 
uživatelských nastavení, a reproduktor tedy bude potřeba znovu nastavit.
I. Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý.
II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund. 

Všechny indikátory se vypnou a reproduktor se restartuje.
III. Před opětovným spárováním odeberte položku Middleton ze seznamu 

zařízení Bluetooth zobrazovaného vaším zvukovým zařízením.

APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste mohli reproduktor využívat 
co nejlépe a aby v něm byla nainstalována aktuální verze softwaru.

ČEŠTINA
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PŘIPOJENÍ PŘENÁŠECÍHO POPRUHU

I. Z přenášecího popruhu demontujte šroub.
II. Provlečte konec popruhu skrz horní závěs na reproduktoru.
III. Konec popruhu opět připevněte šroubem a šroub utáhněte. 
Před použitím ověřte, že je přenášecí popruh řádně připevněn k reproduktoru. 

ČEŠTINA
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REŽIM STACK

Vzájemným spojením dvou nebo více reproduktorů Middleton můžete 
sestavit relaci v režimu Stack s výraznější prostorovou reprodukcí zvuku. 
Při přehrávání jakéhokoli obsahu prostřednictvím hlavního reproduktoru 
bude tento obsah synchronně přehráván také všemi ostatními reproduktory 
zařazenými v relaci. Dokonalého vyvážení přehrávaného zvuku můžete 
dosáhnout přizpůsobováním nastavení hlasitosti kteréhokoli  
jednotlivého reproduktoru.

1 HLAVNÍ REPRODUKTOR
Trojím stisknutím tlačítka Bluetooth se spouští nebo 
ukončuje relace v režimu Stack. LED bude blikat, dokud 
se k relaci nepřipojí jakýkoli další reproduktor.

2 PŘÍDAVNÝ REPRODUKTOR
Dvakrát stiskněte tlačítko Bluetooth na kterémkoli 
reproduktoru, který chcete přidat k relaci. LED bude 
blikat, dokud se reproduktor nepřipojí k relaci. 

Během relace se tento reproduktor odpojí od jakéhokoli 
zvukového zařízení, k němuž byl předtím připojený, a po odebrání 
z relace se bude pokoušet toto předchozí připojení obnovit.

Chcete-li některý reproduktor odebrat z relace, dvakrát 
stiskněte tlačítko Bluetooth na tomto reproduktoru.

ČEŠTINA
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PROBLÉM PŘÍČINA OPATŘENÍ

Reproduktor 
se nezapíná

Baterie není nabitá. Nabijte baterii tak, 
že reproduktor 
připojíte k napájecímu 
zdroji vybavenému 
konektorem USB.

Stiskněte ovládací 
knoflík a podržte jej 
po dobu 2 sekund, 
dokud se reproduktor 
nezapne.

Nelze se připojit 
k zařízení 
vybavenému 
rozhraním Bluetooth 
nebo s tímto 
zařízením provést 
spárování

Ve vašem zařízení 
(chytrém telefonu, 
tabletu, počítači) 
není aktivováno 
rozhraní Bluetooth.

Aktivujte rozhraní 
Bluetooth ve svém 
zařízení, které je 
zdrojem přehrávaného 
obsahu.

Reproduktor 
není zapnutý.

Před aktivací režimu 
párování proveďte 
zapnutí reproduktoru 
tak, že stisknete 
ovládací knoflík 
a podržíte jej po 
dobu 2 sekund.

Reproduktor není 
v režimu párování.

Podržte tlačítko 
Bluetooth, dokud LED 
rozhraní Bluetooth 
nezačne červeně blikat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ČEŠTINA
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PROBLÉM PŘÍČINA OPATŘENÍ

Nelze přehrávat 
v režimu Stack

Zařízení, které je 
zdrojem přehrávaného 
obsahu, není 
připojeno k hlavnímu 
reproduktoru.

Ujistěte se, že vaše 
zařízení (telefon 
nebo počítač), 
které je zdrojem 
přehrávaného obsahu, 
je spárováno s hlavním 
reproduktorem.

Spojení 
prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth 
se přerušuje 

Dvě zařízení propojená 
rozhraním Bluetooth 
jsou umístěna příliš 
daleko od sebe 
nebo se mezi nimi 
vyskytují překážky, 
které nepříznivě 
ovlivňují spojení.

Přemístěte zařízení 
blíže k sobě, aby 
jejich vzájemnou 
komunikaci nepříznivě 
neovlivňovaly překážky, 
jako například stěny 
nebo dveře.

V okolí reproduktoru 
působí silné elektrické 
pole. Zařízení, jako jsou 
například mikrovlnné 
trouby, bezdrátové 
síťové adaptéry, 
zářivková světla 
a plynové sporáky, 
používají stejné 
frekvenční pásmo 
jako zařízení vybavená 
rozhraním Bluetooth. To 
může mít za následek 
elektrické rušení.

Přeneste reproduktor na 
jiné místo nebo vypněte, 
případně přemístěte 
elektronické zařízení 
způsobující rušení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ČEŠTINA



012MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

PROBLÉM PŘÍČINA OPATŘENÍ

Náhodné chování Reproduktor 
nepoužívá nejnovější 
verzi softwaru.

Stáhněte si aplikaci 
Marshall Bluetooth 
a nainstalujte ji 
do zařízení, které 
k reproduktoru 
připojujete. Postupujte 
podle pokynů 
zobrazovaných 
aplikací, abyste zajistili, 
že se do reproduktoru 
nainstaluje nejnovější 
verze firmwaru.

Vyskytuje se 
softwarová chyba.

Stiskněte tlačítko 
Bluetooth a podržte 
je po dobu 7 sekund, 
abyste obnovili výchozí 
tovární nastavení.

Reproduktor je třeba 
znovu nastavit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ČEŠTINA
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