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ENHEDENS LAYOUT

1 BATTERISTATUSKNAP
Tryk på batteristatusknappen for at se batteriets ladetilstand. 

2 BLUETOOTH-KNAP
Tryk på Bluetooth®-knappen, og hold den nede, indtil LED'en 
blinker langsomt rødt, for at starte parringstilstanden.

3 BATTERIINDIKATOR
Batteriindikatoren med 10 segmenter viser batteriets ladetilstand 
eller lydkontrolniveauer. Batteriets ladetilstand kan vises ved 
at trykke på batteristatusknappen. Ved justering af lydstyrke, 
bas eller diskant vises niveauet for den justerede kontrol. En 
stigende animation viser, at batteriet er under opladning.

4 KONTROLKNAP
I. Tryk, og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke
II. Tryk én gang for at afspille/stille i pause
III. Tryk til højre/venstre for at springe frem/tilbage
IV. Hold til højre/venstre for at spole hurtigt frem/tilbage
V. Tryk opad/nedad for at justere lydstyrken

5 BAS- OG DISKANTKONTROL 
Brug bas- og diskantkontrollen til at justere lydbalancen. Indikatoren 
med 10 segmenter viser bas- eller diskantniveauet, mens det justeres. 

6 ØJE TIL BÆRESTROP
Fastgør den medfølgende bærestrop til øjet.  
Se Fastgøring af bærestroppen.
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7 AUX - 3,5 MM LYDINDGANG
Tilslut en lydenhed med en analog udgang og et  
3,5 mm stereojackstik.

8 USB C - STRØMINDGANG/STRØMUDGANG
Oplad højtaleren ved at tilslutte den til en USB-strømkilde, eller 
tilslut en USB-enhed, og brug højtaleren som powerbank.  

ENHEDENS LAYOUT DANSKDANSK



006MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

INSTRUKTIONER

KOM I GANG
I. Tryk, og hold betjeningsknappen nede, indtil højtaleren tænder.  
II. Tryk på Bluetooth®-knappen, indtil LED'en blinker langsomt rødt. 
III. Vælg MIDDLETON på Bluetooth-listen i din lydenhed.

TILSLUTNING AF EN AUX-ENHED
I. Tilslut en ledning med et 3,5 mm stereojackstik til 

AUX-indgangen øverst på højttaleren.
II. Tilslut den anden ende af ledningen til lydudgangen på din lydenhed.
III. Sørg for, at alle tilsluttede Bluetooth-lydenheder er i pause.
Bemærk: Ledninger til lydenheden medfølger ikke. 

RENGØRING AF HØJTALEREN
Gør din højtaler rent med jævne mellemrum. Det holder 
den i god stand og forlænger dens levetid.

Fjern alle ledninger fra højtaleren, før du gør den rent. Kontrollér, at 
alle dele er helt tørre, før du igen tilslutter lyd- eller USB-ledninger.

Silikonemanchetten og stroppen kan fjernes og gøres rent særskilt. 
Brug en desinfektionsserviet eller en fnugfri klud let fugtet med 70% 
isopropylalkohol eller 75% ethylalkohol til forsigtigt at gøre silikonedele 
rent. Tør delene med en ren klud, før du sætter dem tilbage på højtaleren. 

Gør forsigtigt højtalernettet og åbninger rent med en tør,  
blød børste eller en vatpind.
• Brug ikke skarpe redskaber eller metalgenstande.
• Brug ikke trykluft.
• Brug ikke produkter, der indeholder blegemiddel eller brintoverilte.
• Sænk ikke højtaleren ned i rengøringsmidlet.
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INSTRUKTIONER

VEJLEDNING TIL PLEJE AF BATTERIET
Din højtaler er udstyret med et indbygget højtydende litium-ion-batteri. 
Batteriets levetid afhænger af, hvordan det oplades og bruges. Følg 
vejledningen herunder for at bevare dit batteri i topform så længe som muligt.
• Undgå at bruge hurtigopladere, hvis muligt. Hurtig 

opladning belaster batteriet og vil forringe det.
• Undgå at oplade batteriet, hvis det allerede er fuldt opladet, og undgå 

at aflade det helt. Forsøg at holde ladeniveauet mellem 30% og 80%.
• Hvis højtaleren ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares 

på et køligt, mørkt og tørt sted med halvt opladet batteri.
• Brug og oplade ikke højtaleren på varme og dårligt ventilerede 

steder med temperaturer på 45°C/113°F eller højere, for 
eksempel i en parkeret bil eller i et vindue med direkte sollys.

• Undgå at oplade batteriet ved lave temperaturer på under 10°C/50°F. 
Brug ikke højtaleren ved temperaturer på under 0°C/32°F.

• Undgå kraftige mekaniske stød som for eksempel at tabe 
højtaleren på hårde overflader. Batteriet kan tage skade. 

NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER
En nulstilling til fabriksindstillinger nulstiller højtaleren til dens oprindelige 
indstillinger. Eventuelle firmwareopdateringer nulstilles ikke. 

Bemærk: En sådan nulstilling sletter alle brugerindstillinger. 
Det betyder, højtaleren skal konfigureres igen.
I. Sørg for, at højtaleren er tændt.
II. Tryk, og hold Bluetooth-knappen nede i 7 sekunder. Alle 

indikatorer slukker, og højtaleren genstarter.
III. Fjern Middleton fra lydenhedens Bluetooth-liste,  

før du parrer enhederne igen.

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Download Marshall Bluetooth-appen for at få mest muligt ud af 
din højtaler og holde den opdateret med den nyeste software.
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FASTGØRING AF BÆRESTROPPEN

I. Fjern skruen fra bærestroppen.
II. Før enden af bærestroppen gennem øjet på højtaleren.
III. Føj bærestroppens ender sammen med skruen, og spænd den fast. 
Kontrollér, at bærestroppen er solidt fastgjort til højtaleren, før du bruger den. 
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STACKTILSTAND

Tilslut to eller flere Middleton i en stacksession for at opnå mere lyd. Afspil 
noget på hovedhøjttaleren, og alle højtaleren i sessionen afspilles synkront. 
Lydstyrken på hver enkelt højtaler kan justeres,  
så den perfekte balance opnås.

1 HOVEDHØJTALER
Tryk tre gange på Bluetooth-knappen for at starte eller 
afsluttet en stacksession. LED'en begynder at blinke, 
indtil en af de andre højtalere tilsluttes sessionen.

2 YDERLIGERE HØJTALERE
Tryk to gange på Bluetooth-knappen på den højtaler, 
du ønsker at tilføje til sessionen. LED'en begynder at 
blinke, indtil højtaleren er tilsluttet sessionen. 

Mens højtaleren er tilsluttet en session, vil den afbryde 
forbindelsen til en tidligere tilsluttet lydenhed og forsøge 
at genoprette forbindelsen, når den forlader sessionen.

En højtaler kan fjernes fra sessionen ved at trykke to gange 
på Bluetooth-knappen på den pågældende højtaler.

DANSK
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PROBLEM ÅRSAG HANDLING

Højtaleren 
tænder ikke

Batteriet er afladet. Tilslut højtaleren til 
en USB-strømkilde 
for at oplade den.

Tryk, og hold 
betjeningsknappen 
nede i 2 sekunder, 
indtil højtaleren tænder.

Kan ikke oprette 
forbindelse til eller 
parres med en 
Bluetooth-enhed

Bluetooth er ikke 
aktiveret på din 
enhed (smartphone, 
tablet, computer).

Aktivér Bluetooth på 
din afspilningsenhed.

Højtaleren er 
ikke tændt.

Tryk på 
betjeningsknappen 
i 2 sekunder for at 
tænde for højtaleren, 
før du åbner 
parringstilstanden.

Højtaleren er ikke i 
parringstilstand.

Tryk på Bluetooth-
knappen, indtil 
Bluetooth-LED’en 
blinker rødt.

Kan ikke afspille 
i stacktilstand

Afspilningsenheden 
er ikke tilsluttet 
hovedhøjtaleren.

Sørg for, at din 
afspilningsenhed 
(telefon eller computer) 
er parret med 
hovedhøjttaleren.

FEJLFINDING DANSK
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PROBLEM ÅRSAG HANDLING

Bluetooth-
forbindelsen svigter

De to Bluetooth-
enheder er for langt 
fra hinanden, eller 
forbindelsen forstyrres 
af forhindringer.

Flyt enhederne tættere 
på hinanden, så 
forbindelsen ikke er 
blokeret af forhindret 
af for eksempel 
vægge eller døre.

Højtaleren er omgivet 
af et stærkt elektrisk 
felt. Genstande 
som for eksempel 
mikrobølgeovne, 
trådløse 
netværksadaptere, 
lysstofrør og 
gaskomfurer 
bruger samme 
frekvensområde som 
Bluetooth-enheden. 
Dette kan føre til 
elektriske forstyrrelser.

Flyt højtaleren til et 
andet sted, eller sluk 
for, eller flyt, den 
elektroniske enhed, 
som forårsager 
forstyrrelsen.
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PROBLEM ÅRSAG HANDLING

Funktionsfejl Højtaleren benytter 
ikke den nyeste 
firmwareversion.

Download Marshall 
Bluetooth-appen, og 
tilslut højtaleren. Følg 
instruktionerne i appen 
for at kontrollere, 
om højtaleren 
benytter den seneste 
firmwareversion.

En softwarefejl er aktiv. Udfør en nulstilling til 
fabriksindstillingerne 
ved at trykke på 
Bluetooth-knappen 
i 7 sekunder.

Højtaleren skal 
konfigureres igen.
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