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AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

1 AKKUMULÁTORÁLLAPOT GOMB
Nyomja meg az Akkumulátorállapot gombot az 
akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez. 

2 BLUETOOTH GOMB
A párosítási üzemmód elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Bluetooth® gombját, amíg a LED el nem kezd lassan, piros  
fénnyel villogni.

3 AKKUMULÁTORJELZŐ
A 10 szegmenses akkumulátorjelző az akkumulátor állapotát 
vagy a hangvezérlési szinteket jelzi. Az Akkumulátorállapot gomb 
megnyomása megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét. A hangerő, 
basszus vagy magas hangok módosítása megjeleníti a beállított vezérlő 
szintjét. Egy emelkedő animáció jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.

4 VEZÉRLŐGOMB
I. A be-/kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig
II. A lejátszáshoz/szüneteltetéshez nyomja meg egyszer
III. Az előre-/hátrafelé léptetéshez nyomja el jobbra/balra
IV. A gyors előre-/hátrafelé léptetéshez tartsa jobbra/balra nyomva
V. Nyomja meg felfelé/lefelé a hangerő szabályozásához

5 A BASSZUS ÉS MAGAS HANGOK VEZÉRLŐI 
Használja a basszus és magas hangok vezérlőit a hangegyensúly 
beállításához. A 10 szegmenses jelző a basszus vagy a 
magas hangok szintjét jelzi a beállítás közben. 

6 HORDOZÓPÁNT RÖGZÍTŐJE
Rögzítse a mellékelt hordozópántot a rögzítőhöz, lásd:  
A hordozópánt rögzítése.

MAGYAR
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7 AUX – 3,5 MM-ES HANGBEMENET
Csatlakoztasson egy analóg kimenettel és 3,5 mm-es 
sztereó jack-csatlakozóval rendelkező hangeszközt.

8 USB-C – TÁPELLÁTÁS-BEMENET/-KIMENET
Töltse fel a hangszórót egy USB-áramforrás segítségével, 
vagy csatlakoztassa egy USB-C-eszközhöz, és 
használja a hangszórót külső akkumulátorként.  

AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA MAGYARMAGYAR
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KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

AZ ELSŐ LÉPÉSEK
I. Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlőgombot addig, 

amíg a hangszóró be nem kapcsol.  
II. Nyomja a Bluetooth® gombot, amíg a LED el nem 

kezd lassan, piros fénnyel villogni. 
III. A hangeszköz Bluetooth-listájáról válassza ki a MIDDLETON lehetőséget.

AUX-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
I. Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es sztereó hangcsatlakozót a 

hangszóró hátulján található AUX-bemenethez.
II. Csatlakoztassa a kábel másik végét a hangforrás hangkimenetéhez.
III. Győződjön meg arról, hogy az összes csatlakoztatott 

Bluetooth-hangeszköz szüneteltetve legyen.
Megjegyzés: A hangkábeleket nem tartalmazza. 

A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa meg a hangszórót, hogy friss 
és hosszabb ideig használható maradjon.

Húzza ki a kábeleket a hangszóró tisztítása előtt, és győződjön meg arról, 
hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt bármilyen hang- vagy  
USB-kábelt csatlakoztatna.

A szilikon tartó és a pánt külön eltávolítható és tisztítható. Használjon 70%-
os izopropil-alkohollal vagy 75%-os etil-alkohollal enyhén megnedvesített 
fertőtlenítő törlőkendőt vagy szöszmentes kendőt a szilícium alkatrészek 
gyengéd tisztításához. Szárítsa meg őket törölközővel, mielőtt visszatenné  
a hangszóróra. 

Óvatosan tisztítsa meg a hangszóróhálót és -nyílásokat 
száraz és puha kefével vagy vattakoronggal.
• Ne használjon éles vagy fémből készült tárgyat.
• Ne használjon sűrített levegőt.
• Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
• Ne merítse a hangszórót tisztítószerbe.

MAGYAR
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AKKUMULÁTORKEZELÉSI ÚTMUTATÓ
A hangszóró nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, 
és az élettartamot a töltés és a használat befolyásolja. Kövesse az alábbi 
irányelveket, hogy az akkumulátort a lehető leghosszabb ideig jó  
állapotban tartsa.
• Lehetőleg kerülje a gyorstöltők használatát. A gyorstöltés 

megterheli az akkumulátort, és idővel ront a teljesítményén.
• Kerülje az akkumulátor feltöltését, ha már fel van töltve, és ne hagyja 

teljesen lemerülni. Próbálja meg a töltöttséget 30% és  
80% között tartani.

• Ha a hangszórót hosszabb ideig tárolja, félig feltöltött 
akkumulátorral, hűvös, sötét és száraz helyen tegye ezt.

• Ne használja és ne töltse a hangszórót forró és nem szellőző helyen,  
45°C/113°F vagy annál magasabb hőmérsékleten, például parkoló 
autóban vagy ablak mellett, közvetlen napfénynek kitéve.

• Ne töltse az akkumulátort alacsony hőmérsékleten, 10°C/50°F 
alatt, és ne használja a hangszórót 0°C/32°F alatt.

• Kerülje az erős mechanikai ütéseket, például a hangszóró kemény 
felületre való leejtését, mivel ez károsíthatja az akkumulátort. 

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
A gyári beállítások visszaállításakor a hangszóró a firmware-
frissítések kivételével az eredeti beállításokra áll vissza. 

Megjegyzés: Ekkor az összes felhasználói beállítás 
törlődik, és a hangszórót újra be kell állítani.
I. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hangszóró.
II. Nyomja le és tartsa lenyomva a Bluetooth gombját 7 másodpercig. 

Minden kijelző kialszik és a hangszóró újraindul.
III. Mielőtt ismét párosítaná, törölje a Middleton lehetőséget 

a hangeszköz Bluetooth-listájáról.

MARSHALL BLUETOOTH ALKALMAZÁS

Annak érdekében, hogy a hangszórót a lehető legnagyobb 
mértékben kihasználja, és a legújabb szoftverrel naprakészen 

tartsa, töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást.

MAGYAR
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A HORDOZÓPÁNT RÖGZÍTÉSE

I. Távolítsa el a csavart a hordozópántból.
II. Fűzze át a pánt végét a hangszóró rögzítőjének tetején.
III. Csatlakoztassa a pánt végét a csavarral, és húzza meg. 
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a hordozópánt rögzítve van  
a hangszóróhoz. 

MAGYAR
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STACK ÜZEMMÓD

A nagyobb hangerőért csatlakoztasson két vagy több Middleton-hangszórót 
egy stack készletbe. Játsszon le bármit a fő hangszórón, és azt a készlet 
többi hangszórója szinkronban lejátssza. A tökéletes egyensúly érdekében a 
hangerő mindegyik hangszórón külön állítható.

1 FŐ HANGSZÓRÓ
A Stack készlet összeállításának megkezdéséhez vagy annak 
megszüntetéséhez nyomja meg háromszor a Bluetooth gombját.  
A LED addig villog, amíg más hangszóró nem csatlakozik  
a készlethez.

2 TOVÁBBI HANGSZÓRÓK
Nyomja meg kétszer a készlethez hozzáadandó bármelyik 
hangszórón a Bluetooth gombját. A LED addig villog, 
amíg a hangszóró nem csatlakozik a készlethez. 

Amíg a készletbe tartozik, a hangszóró minden korábban 
csatlakoztatott hangeszközről lecsatlakozik, majd a készlet 
megszüntetése után megpróbál visszacsatlakozni.

Hangszóró készletből való eltávolításához nyomja meg 
kétszer a Bluetooth gombját az adott hangszórón.

MAGYAR
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PROBLÉMA OK MŰVELET

A hangszóró nem 
kapcsol be

Az akkumulátor le 
van merülve.

A töltéshez 
csatlakoztassa a 
hangszórót USB-
áramforrásra.

Nyomja le és 
tartsa lenyomva 
a vezérlőgombot 
2 másodpercig, 
amíg a hangszóró 
be nem kapcsol.

Nem 
csatlakoztatható 
vagy párosítható 
Bluetooth funkcióval 
rendelkező eszközzel

A Bluetooth nincs 
bekapcsolva az 
eszközén (okostelefon, 
táblagép, számítógép).

Kapcsolja be az 
lejátszóeszköz 
Bluetooth funkcióját.

A hangszóró nincs 
bekapcsolva.

Mielőtt párosítási 
módba állítaná, 
a hangszóró 
bekapcsolásához 
nyomja be és 
tartsa benyomva 
a vezérlőgombot 
2 másodpercig.

A hangszóró nincs 
párosítási módban.

Nyomja meg a 
Bluetooth gombot, 
amíg a Bluetooth LED 
pirosan nem villog.

HIBAELHÁRÍTÁS MAGYAR
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Nem működik a 
Stack üzemmód

A lejátszóeszköz 
nem csatlakozik a 
fő hangszóróhoz.

Ellenőrizze, hogy 
párosítva van-e a 
lejátszóeszköz (telefon 
vagy számítógép) 
és a fő hangszóró.

Megszakad a 
Bluetooth-kapcsolat

A két Bluetooth-
eszköz túl messze 
van egymástól, 
vagy a kapcsolatot 
akadályok zavarják.

Vigye közelebb 
egymáshoz az 
eszközöket, hogy ne 
zavarják őket olyan 
akadályok, mint például 
a fal vagy az ajtó.

Erős mágneses 
mező veszi körül 
a hangszórót. A 
mikrohullámú sütők, 
a vezeték nélküli 
hálózati adapterek, a 
fluoreszkáló lámpák 
és a gáztűzhelyek 
ugyanazt a 
frekvenciatartományt 
használják, mint a 
Bluetooth funkcióval 
ellátott eszköz. 
Ez elektromos 
zavarokat okozhat.

Vigye át másik 
helyre a hangszórót, 
vagy a zavart okozó 
elektronikai eszközt 
kapcsolja ki vagy 
helyezze át.

HIBAELHÁRÍTÁS MAGYAR
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PROBLÉMA OK MŰVELET

Rendellenes 
viselkedés

A hangszóró nem a 
legújabb firmware-
verziót használja.

Töltse le a Marshall 
Bluetooth alkalmazást, 
és csatlakozzon 
a hangszóróhoz. 
Kövesse az alkalmazás 
utasításait annak 
biztosításához, 
hogy a hangszóró a 
legújabb firmware-
verziót használja.

Szoftverhiba merült fel. A Bluetooth gombját 
7 másodpercen át 
lenyomva tartva 
állítsa vissza a gyári 
beállításokat.

A hangszóró beállításait 
újra meg kell adni.

HIBAELHÁRÍTÁS MAGYAR
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