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SEADME ELEMENDID

1 AKU OLEKU NUPP
Aku laetuse taseme vaatamiseks vajutage aku oleku nuppu. 

2 BLUETOOTHI NUPP
Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt 
punaselt vilkuma, mis näitab, et sidumisrežiim on aktiveeritud.

3 AKUNÄIDIK
10 segmendist koosnev akunäidik näitab kas aku olekut või 
helielemendi taset. Näete aku laetuse taset, kui vajutate 
aku oleku nuppu. Helitugevuse, bassi või kõrgete toonide 
reguleerimisel kuvatakse reguleeritud elemendi tase. 
Näidiku liikuv animatsioon näitab, et akut laetakse.

4 JUHTNUPP
I. Vajutage 2 sekundit kõlari sisse-/väljalülitamiseks.
II. Vajutage korra esitamiseks/peatamiseks.
III. Vajutage paremale/vasakule, et kerida edasi/tagasi.
IV. Hoidke paremale/vasakule, et kerida kiiresti edasi/tagasi.
V. Suruge üles/alla helitugevuse reguleerimiseks.

5 BASSI JA KÕRGETE TOONIDE NUPUD 
Kasutage bassi ja kõrgete toonide nuppe helitasakaalu 
reguleerimiseks. 10 segmendist koosnev näidik näitab 
reguleerimise ajal bassi või kõrgete toonide taset. 

6 KANDERIHMA PIDE
Kinnitage kaasasolev kanderihm pideme külge,  
vt jaotist Kanderihma kinnitamine.

EESTI
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7 AUX – 3,5 MM HELISISEND
Ühendage analoogväljundi ja 3,5 mm streopistikuga heliseade.

8 USB C – TOITE SISEND/VÄLJUND
Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga või 
ühendage USB-C seade ja kasutage kõlarit akupangana.  

SEADME ELEMENDID EESTIEESTI
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JUHISED

ALUSTAMINE
I. Vajutage juhtnuppu seni, kuni kõlar lülitub sisse.  
II. Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni,  

kuni LED hakkab aeglaselt punaselt vilkuma. 
III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist MIDDLETON.

VÄLISSEADME ÜHENDAMINE
I. Ühendage 3,5 mm stereopistikuga kaabel kõlari tagaküljel oleva  

AUX pistikupesaga.
II. Ühendage kaabli teine ots heliallika heliväljundiga.
III. Veenduge, et kõik ühendatud Bluetoothi heliseadmed oleks peatatud.
Märkus. Helikaablid pole tootega kaasas. 

KÕLARI PUHASTAMINE
Puhastage oma kõlarit regulaarselt, et see oleks puhas ja peaks kauem vastu.

Enne kõlari puhastamist eraldage kõik kaablid ja veenduge enne 
helikaabli või USB-kaabli ühendamist, et kõik oleks täiesti kuiv.

Silikoonist ümbrise ja rihma saab eemaldada ning eraldi puhastada. Kasutage 
desinfitseerimislappi või ebemevaba riidelappi, mida on niisutatud õrnalt 
70% isopropüülalkoholi või 75% etanooliga, ja puhastage õrnalt silikoonist 
osasid. Kuivatage neid rätikuga enne, kui paigaldate need uuesti kõlarile. 

Puhastage kõlari võrku ja avasid ettevaatlikult kuiva ning pehme harja  
või vatitikuga.
• Ärge kasutage teravaid või metallist esemeid.
• Ärge kasutage suruõhku.
• Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või hüdrogeenperoksiidi.
• Ärge kastke kõlarit ühtegi puhastusvahendisse.

EESTI
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JUHISED

AKU HOOLDUSE JUHEND
Kõlar sisaldab suure võimsusega liitiumioonakut, mille kasutusiga 
oleneb laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult 
pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.
• Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine 

koormab akut ja halvendab selle seisundit.
• Vältige täielikult laetud aku laadimist ja ärge laske akul täielikult 

tühjeneda. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
• Kui panete kõlari pikaks ajaks hoiule, peaks kõlari aku olema pooleldi 

laetud ja kõlarit tuleks hoida jahedas, pimedas ning kuivas kohas.
• Ärge kasutage ega laadige kõlarit kuumas ventileerimata 

keskkonnas (temperatuur 45°C / 113°F või rohkem), nt 
pargitud autos või otsese päikesevalgusega akna juures.

• Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas 
(madalamal temperatuuril kui 10° C / 50° F) ega kasutage 
kõlarit, kui temperatuur on vähem kui 0°C / 32°F.

• Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõlari kukkumist 
kõvale pinnale), sest see võib akut kahjustada. 

TEHASESEADETELE LÄHTESTAMINE
Tehaseseadetele lähtestamine lähtestab kõlari algsetele 
seadetele, v.a võimalikud püsivara uuendused. 

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõlar tuleb uuesti seadistada.
I. Kontrollige, et kõlar oleks sisse lülitatud.
II. Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nuppu. Kõik näidikud 

lülituvad välja ja kõlar taaskäivitub.
III. Eemaldage Middleton oma heliseadme Bluetoothi 

loendist enne, kui seote selle uuesti.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõlari kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara 
rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.

EESTI
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KANDERIHMA KINNITAMINE

I. Eemaldage kruvi kanderihma küljest.
II. Tõmmake rihma ots läbi kõlari pideme ava.
III. Ühendage rihma ots kruviga ja keerake see kinni. 
Enne kasutamist veenduge, et kanderihm oleks kindlalt kõlarile kinnitatud. 

EESTI
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REŽIIM STACK

Võimsama heli saavutamiseks võite Stack-seansis ühendada kaks või enam 
Middleton-kõlarit. Esitage ükskõik mida põhikõlaris ja kõik seansi kõlarid 
esitavad sünkroonitult sama heli. Saate ideaalse tasakaalu saavutamiseks 
reguleerida iga kõlari helitugevust.

1 PÕHIKÕLAR
Stack-seansi alustamiseks või lõpetamiseks vajutage kolm korda 
Bluetoothi nuppu. LED vilgub seni,  
kuni mõni teine kõlar liitub seansiga.

2 LISAKÕLAR
Vajutage kaks korda Bluetoothi nuppu igal kõlaril, mille soovite 
seansiga liita. LED vilgub seni, kuni kõlar on seansiga liitunud. 

Kõlar katkestab seansi ajaks ühenduse kõigi 
muude varem ühendatud heliseadmetega ja 
taastab selle ühenduse pärast seansi lõppu.

Kui soovite kõlari seansist eemaldada, vajutage 
kaks korda vastava kõlari Bluetoothi nuppu.

EESTI
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PROBLEEM PÕHJUS TOIMING

Kõlar ei lülitu sisse Aku on tühi. Kõlari laadimiseks 
ühendage see USB-
toiteallikaga.

Vajutage juhtnuppu 
2 sekundit, kuni 
kõlar lülitub sisse.

Ei saa Bluetooth-
seadmega ühendada 
või siduda

Bluetooth pole 
seadmes (nutitelefon, 
tahvelarvuti, 
arvuti) lubatud.

Aktiveerige oma 
taasesitusseadmes 
Bluetooth.

Kõlar pole sisse 
lülitatud.

Vajutage kõlari 
sisselülitamiseks 2 
sekundit juhtnuppu ja 
seadistage see seejärel 
sidumisrežiimi.

Kõlar pole 
sidumisrežiimis.

Vajutage Bluetoothi 
nuppu seni, kuni 
Bluetoothi LED 
vilgub punaselt.

Režiimis Stack ei 
saa heli esitada

Esitusseade 
pole ühendatud 
põhikõlariga.

Kontrollige, et 
esitusseade (telefon 
või arvuti) oleks 
seotud põhikõlariga.

TÕRKEOTSING EESTI
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PROBLEEM PÕHJUS TOIMING

Bluetoothi 
ühendus katkeb 

Bluetooth-seadmed 
on üksteisest liiga 
kaugel või häirivad 
ühendust takistused.

Liigutage seadmed 
üksteisele lähemale nii, 
et nende vahel poleks 
selliseid takistusi nagu 
seinad või uksed.

Kõlari ümber on 
tugev elektriväli. 
Sellised seadmed 
nagu mikrolaineahjud, 
traadita ühenduse 
võrguadapterid, 
luminofoorlambid 
ja gaasipliidid 
kasutavad sama 
sagedusvahemikku 
kui Bluetooth-seade. 
See võib põhjustada 
elektrihäireid.

Liigutage kõlar 
teise kohta või 
lülitage see välja 
või liigutage häirivat 
elektroonikaseadet.

TÕRKEOTSING EESTI
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PROBLEEM PÕHJUS TOIMING

Seade toimib 
ebaharilikult

Kõlar ei kasuta uusimat 
püsivara versiooni.

Laadige alla rakendus 
Marshall Bluetooth 
ja ühendage kõlar. 
Järgige rakenduse 
juhiseid veendumaks, 
et kõlar kasutab 
uusimat püsivara 
versiooni.

Tekkis tarkvaraviga. Vajutage 7 sekundit 
Bluetoothi nuppu, 
et taastada kõlar 
tehaseseadetele.

Pärast seda tuleb kõlar 
uuesti seadistada.

TÕRKEOTSING EESTI
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