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LAITTEEN RAKENNE

1 AKUN TILA -PAINIKE 
Paina akun tila -painiketta nähdäksesi akun varauksen. 

2 BLUETOOTH-PAINIKE
Käynnistä pariliitostila pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna, 
kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti punaisena.

3 AKUN MERKKIVALO
10-segmenttinen akun merkkivalo näyttää akun varauksen tai 
audiosäätimien tason. Kun painat akun tila -painiketta, näet akun 
varauksen. Kun säädät äänenvoimakkuutta, bassoa tai diskanttia, näet 
säädetyn tason. Nouseva animaatio ilmaisee, että akkua ladataan.

4 SÄÄTÖNUPPI
I. Kytke tai katkaise virta pitämällä painettuna 2 sekuntia
II. Aloita tai keskeytä toisto painamalla kerran
III. Siirry kappale eteen- tai taaksepäin painamalla oikealle  

tai vasemmalle
IV. Kelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä oikealla tai vasemmalla
V. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ylös tai alas

5 BASSON JA DISKANTIN SÄÄTÖ 
Säädä äänen tasapainoa basso- ja diskanttisäätimillä. 10-segmenttinen 
merkkivalo näyttää basson tai diskantin tason säätämisen aikana. 

6 KANTOHIHNAN KIINNIKE
Kiinnitä mukana tullut kantohihna kiinnikkeeseen, katso 
ohjeet Kantohihnan kiinnittäminen -osiosta.

SUOMI
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7 AUX – 3,5 MM:N ÄÄNITULO
Kytke analoginen audiolaite 3,5 mm:n stereojakkiliittimellä.

8 USB C – VIRRAN SISÄÄN-/ULOSTULO
Lataa kaiutin liittämällä se USB-virtalähteeseen tai 
liitä USB-C-laite ja käytä kaiutinta virtalähteenä.  

LAITTEEN RAKENNE SUOMISUOMI
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OHJEET

ALOITUSOPAS
I. Pidä säätönuppia painettuna, kunnes kaiuttimeen tulee virta.  
II. Paina Bluetooth®-painiketta, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä  

hitaasti punaisena. 
III. Valitse MIDDLETON-äänilaitteesi Bluetooth-luettelosta.

AUX-LAITTEEN LIITTÄMINEN
I. Kytke 3,5 mm:n stereojakilla varustettu johto 

kaiuttimen takana olevaan AUX-tuloon.
II. Kytke johdon toinen pää audiolähteen audiolähtöön.
III. Varmista, että kaikkien yhdistettyjen Bluetooth-äänilaitteiden toisto  

on keskeytetty.
Huomautus: Mukana ei toimiteta audiojohtoja. 

KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN
Puhdista kaiutin säännöllisesti, jotta se pysyy siistinä ja kestää pidempään.

Irrota kaikki johdot ennen kaiuttimen puhdistamista ja varmista, että 
kaiutin on täysin kuiva, ennen kuin kytket audio- tai USB-johtoja.

Silikonisuojuksen ja -hihnan voi irrottaa ja puhdistaa erikseen. 
Puhdista silikoniosat varovasti desinfiointiliinalla tai nukkaamattomalla 
liinalla, joka on kostutettu kevyesti 70-prosenttisella 
isopropyylialkoholilla tai 75-prosenttisella etyylialkoholilla. Kuivaa 
osat pyyhkeellä, ennen kuin kiinnität ne takaisin kaiuttimeen. 

Puhdista kaiutinverkko ja sen reiät varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla  
tai pumpulipuikolla.
• Älä käytä teräviä tai metallisia esineitä.
• Älä käytä paineilmaa.
• Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät valkaisuainetta tai vetyperoksidia.
• Älä upota kaiutinta puhdistusaineeseen.

SUOMI
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OHJEET

AKUN KÄYTTÖIKÄOPAS
Kaiuttimessa on tehokas litiumioniakku, ja lataus ja käyttö 
vaikuttavat sen käyttöikään. Noudata seuraavia ohjeita, jotta akku 
pysyy hyvässä toimintakunnossa mahdollisimman pitkään.
• Vältä nopeiden latureiden käyttämistä, jos mahdollista. 

Nopea lataus rasittaa akkua ja heikentää sitä.
• Älä lataa akkua, kun se on jo täynnä, tai anna sen tyhjentyä 

kokonaan. Yritä pitää lataustaso 30–80 prosentin välillä.
• Jos säilytät kaiutinta pitkään, lataa akku puolilleen ja 

säilytä sitä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.
• Älä käytä tai lataa kaiutinta tuulettamattomissa ja kuumissa, 

yli 45°C:n (113°F:n) paikoissa, kuten pysäköidyssä autossa 
tai suorassa auringonvalossa olevassa ikkunassa.

• Vältä akun lataamista alle 10°C:n (50°F:n) lämpötilassa ja 
kaiuttimen käyttöä alle 0°C:n (32°F:n) lämpötilassa.

• Vältä voimakkaita mekaanisia iskuja, kuten kaiuttimen 
pudottamista koville pinnoille, sillä se voi vahingoittaa akkua. 

TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaiuttimen alkuperäiset 
asetukset laiteohjelmistopäivityksiä lukuun ottamatta. 

Huomautus: Tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, 
ja kaiuttimen asetukset on määritettävä uudelleen.
I. Varmista, että kaiuttimeen tulee virta.
II. Pidä Bluetooth-painiketta painettuna 7 sekuntia. Kaikki 

merkkivalot sammuvat, ja kaiutin käynnistyy uudelleen.
III. Poista Middleton-audiolaitteesi Bluetooth-luettelosta 

ennen pariliitoksen muodostamista uudelleen.

MARSHALL BLUETOOTH -SOVELLUS

Lataa Marshall Bluetooth -sovellus, jotta saat kaiuttimesta 
kaiken irti ja pidät sen ajan tasalla uusimmalla ohjelmistolla.

SUOMI
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KANTOHIHNAN KIINNITTÄMINEN

I. Irrota kantohihnan ruuvi.
II. Pujota hihnan pää kaiuttimen kiinnikkeestä yläkautta läpi.
III. Kiinnitä hihnan pää ruuvilla ja kiristä se. 
Varmista ennen käyttöä, että kantohihna on kiinnitetty kaiuttimeen. 

SUOMI
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PINOAMISTILA

Liitä vähintään kaksi Middleton-kaiutinta Stack-istuntoon, niin saat tavallista 
laajemman äänentoiston. Toista mitä tahansa ääntä pääkaiuttimesta, niin 
kaikki istuntoon määritetyt kaiuttimet toistavat äänen tahdistetusti. Voit 
säätää tasapainon täydelliseksi säätämällä äänenvoimakkuutta mistä tahansa  
yksittäisestä kaiuttimesta.

1 PÄÄKAIUTIN
Aloita tai lopeta Stack-istunto painamalla Bluetooth-painiketta 
kolme kertaa. Merkkivalo vilkkuu, kunnes toinen kaiutin  
liittyy istuntoon.

2 LISÄKAIUTIN
Paina kahdesti sen kaiuttimen Bluetooth-painiketta, jonka haluat 
lisätä istuntoon. Merkkivalo vilkkuu, kunnes kaiutin on  
liittynyt istuntoon. 

Kaiutin katkaisee istunnon ajaksi yhteyden aiemmin 
liitettyyn äänilaitteeseen ja yrittää muodostaa siihen 
uudelleen yhteyden poistuttuaan istunnosta.

Voit poistaa kaiuttimen istunnosta painamalla kyseisen 
kaiuttimen Bluetooth-painiketta kahdesti.

SUOMI
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ONGELMA SYY TOIMENPIDE

Kaiuttimeen ei 
tule virtaa

Akussa ei ole varausta. Kytke kaiutin USB-
virtalähteeseen sen 
lataamista varten.

Pidä säätönuppia 
painettuna 2 sekunnin 
ajan, kunnes 
kaiuttimeen tulee virta.

Bluetooth-laitetta 
ei voi yhdistää 
tai siihen ei 
voi muodostaa 
pariliitosta

Bluetooth ei ole 
käytössä laitteessasi 
(älypuhelin, tabletti, 
tietokone).

Aktivoi Bluetooth 
toistavalla laitteellasi.

Kaiuttimeen ei ole 
kytketty virtaa.

Kytke kaiuttimeen virta 
painamalla säätönuppia 
2 sekuntia, ennen 
kuin asetat sen 
pariliitostilaan.

Kaiutin ei ole 
pariliitoksen 
muodostustilassa.

Paina Bluetooth-
painiketta, kunnes 
Bluetoothin LED-valo 
vilkkuu punaisena.

Toisto ei onnistu 
Stack-tilassa

Toistavaa laitetta 
ei ole yhdistetty 
pääkaiuttimeen.

Varmista, että toistava 
laite (puhelin tai 
tietokone) on pariliitetty 
pääkaiuttimeen.

VIANMÄÄRITYS SUOMI
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Bluetooth-yhteys 
katkeaa

Bluetooth-laitteet 
ovat liian kaukana 
toisistaan tai esteet 
vaikuttavat yhteyteen.

Siirrä laitteet 
lähemmäs toisiaan niin, 
etteivät esimerkiksi 
seinät tai ovet estä 
niiden yhteyttä.

Kaiuttimen ympärillä on 
voimakas sähkökenttä. 
Esimerkiksi 
mikroaaltouunit, 
langattomat 
verkkosovittimet, 
loistevalot ja 
kaasuliedet käyttävät 
samaa taajuusaluetta 
kuin Bluetooth-laite. 
Tämä voi johtaa 
sähköisiin häiriöihin.

Siirrä kaiutin toiseen 
paikkaan, tai katkaise 
virta häiritsevästä 
elektronisesta laitteesta 
tai siirrä laitetta.

VIANMÄÄRITYS SUOMI
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ONGELMA SYY TOIMENPIDE

Virheellinen toiminta Kaiuttimessa 
ei ole uusinta 
laiteohjelmistoversiota.

Lataa Marshall 
Bluetooth -sovellus 
ja muodosta yhteys 
kaiuttimeen. Varmista 
sovelluksen ohjeita 
noudattamalla, että 
kaiuttimessa on uusin 
laiteohjelmistoversio.

Ilmenee 
ohjelmistovirhe.

Nollaa tehdasasetukset 
pitämällä Bluetooth-
painiketta painettuna 
7 sekuntia.

Kaiuttimen asetukset 
on määritettävä 
uudelleen.

VIANMÄÄRITYS SUOMI
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