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TATA LETAK PERANGKAT

1 TOMBOL STATUS BATERAI
Tekan tombol status Baterai untuk melihat pengisian daya baterai. 

2 TOMBOL BLUETOOTH
Tekan dan tahan tombol Bluetooth® hingga lampu LED menyala 
dengan kedipan merah pelan untuk memulai mode pemasangan.

3 INDIKATOR BATERAI
10 segmen indikator baterai menunjukkan status baterai atau 
level kontrol audio. Dengan menekan tombol status Baterai akan 
menampilkan pengisian daya baterai. Menyesuaikan volume, bass, 
atau treble akan menampilkan level untuk kontrol yang sedang diatur. 
Animasi yang bergerak naik menunjukkan baterai sedang diisi daya.

4 KENOP KONTROL
I. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk on/off
II. Tekan satu kali untuk play/pause
III. Tekan ke kanan/kiri untuk melewati ke depan/belakang
IV. Tahan ke kanan/kiri mempercepat maju/mundur
V. Tekan ke atas/bawah untuk menyesuaikan volume

5 KONTROL BASS DAN TREBLE 
Gunakan kontrol bass dan treble untuk menyesuaikan balance audio. 
10 segmen indikator menunjukkan level bass atau treble  
saat menyesuaikan. 

6 SLOT UNTUK TALI GANTUNGAN
Pasang tali gantungan yang disertakan pada slot,  
lihat Cara memasang tali gantungan.
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7 AUX - AUDIO INPUT 3.5 MM
Pasang perangkat audio dengan output analog dan  
jack stereo 3,5 mm.

8 USB C - INPUT/OUTPUT DAYA
Isi daya speaker dengan menyambungkan ke sumber daya  
USB atau pasang perangkat USB-C dan gunakan speaker  
sebagai powerbank.  

TATA LETAK PERANGKAT BAHASA INDONESIABAHASA INDONESIA
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PETUNJUK

MEMULAI
I. Tekan dan tahan kenop kontrol sampai speaker menyala.  
II. Tekan tombol Bluetooth® hingga lampu LED menyala dengan  

kedipan merah pelan. 
III. Pilih MIDDLETON di dalam daftar Bluetooth pada perangkat audio.

MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT AUX
I. Pasang kabel dengan jack stereo 3,5 mm ke input 

AUX di bagian belakang speaker.
II. Pasang sisi ujung kabel yang lain ke output audio pada sumber audio.
III. Pastikan semua perangkat audio Bluetooth yang tersambung telah dijeda.
Catatan: Kabel audio tidak disertakan. 

MEMBERSIHKAN SPEAKER
Bersihkan speaker secara teratur agar selalu bersih dan tahan lama.

Lepas semua kabel sebelum membersihkan speaker dan pastikan semuanya 
sudah benar-benar kering sebelum memasang kabel audio atau USB.

Karet silikon dan tali dapat dilepas dan dibersihkan secara terpisah. 
Gunakan tisu desinfektan atau kain bebas serat, sedikit basahi 
dengan 70% isopropil alkohol atau 75% etil alkohol untuk dengan 
perlahan membersihkan bagian berbahan silikon. Keringkan bagian 
berbahan silikon sebelum memasangnya kembali pada speaker. 

Bersihkan mesh (jaring-jaring) dan bagian-bagian speaker yang terbuka 
secara hati-hati menggunakan sikat atau cotton-bud yang kering dan bersih.
• Jangan menggunakan benda tajam atau terbuat dari logam.
• Jangan menggunakan udara bertekanan.
• Jangan menggunakan produk yang mengandung pemutih atau  

hidrogen peroksida.
• Jangan mencelupkan speaker ke dalam bahan pembersih.

BAHASA INDONESIA
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PETUNJUK

PANDUAN PERAWATAN BATERAI
Speaker ini dilengkapi dengan baterai lithium-ion performa tinggi dan masa 
pakainya dipengaruhi oleh penggunaan dan pengisian daya. Ikuti panduan di 
bawah untuk menjaga baterai tetap dalam kondisi bagus selama mungkin.
• Jika memungkinkan hindari menggunakan pengisian cepat. Pengisian 

cepat banyak membebani baterai dan akan menurunkan kualitasnya.
• Jangan mengisi daya saat sudah penuh atau membiarkannya dipakai 

hingga habis. Coba untuk selalu mengisi daya antara 30% hingga 80%.
• Jika speaker disimpan dalam waktu yang lama, lakukan dengan kondisi 

baterai setengah terisi dan simpan di tempat yang sejuk,  
kering, dan gelap.

• Jangan menggunakan atau mengisi baterai di tempat yang 
panas dan tanpa ventilasi, 45°C/113°F ke atas, seperti di dalam 
mobil yang diparkir atau terkena sinar matahari langsung.

• Hindari mengisi baterai pada suhu rendah, di bawah 
10°C/50°F dan memakai speaker di bawah 0°C/32°F.

• Hindari kejutan mekanis seperti menjatuhkan speaker pada 
permukaan yang keras karena dapat merusak baterai. 

CARA MELAKUKAN RESET PABRIK
Reset pabrik akan mengembalikan speaker ke pengaturan 
aslinya, tidak termasuk pembaruan firmware. 

Catatan: Tindakan ini akan menghapus semua pengaturan 
pengguna yang berarti speaker perlu diatur lagi.
I. Pastikan speaker dalam kondisi menyala.
II. Tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 7 detik. Semua 

indikator akan mati kemudian speaker dinyalakan ulang.
III. Hapus Middleton dari daftar Bluetooth perangkat audio Anda 

sebelum melakukan pemasangan kembali.

APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth untuk mendapatkan kualitas terbaik 
dari speaker dan selalu perbarui dengan perangkat lunak terbaru.

BAHASA INDONESIA
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MEMASANG TALI GANTUNGAN

I. Lepaskan sekrup dari tali gantungan.
II. Selipkan ujung tali melalui sisi atas slot pada speaker.
III. Satukan ujung tali dengan baut kemudian kencangkan. 
Pastikan tali gantungan telah dikencangkan dengan aman  
sebelum digunakan. 

BAHASA INDONESIA
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MODE STACK

Sambungkan dua speaker Middleton atau lebih ke dalam sesi Stack untuk 
suara yang lebih kuat. Mainkan apa saja pada speaker utama dan semua 
speaker di dalam sesi akan memainkannya dengan sinkron. Anda dapat 
mengatur volume masing-masing speaker untuk balance yang sempurna.

1 SPEAKER UTAMA
Tekan tombol Bluetooth tiga kali untuk memulai atau 
mengakhiri sesi Stack. LED akan mulai berkedip 
sampai semua speaker tergabung dalam sesi.

2 SPEAKER TAMBAHAN
Tekan tombol Bluetooth dua kali pada speaker mana saja 
untuk ditambahkan ke dalam sesi. LED akan mulai berkedip 
sampai speaker tambahan tergabung dalam sesi. 

Selama dalam sesi, speaker akan terputus dari semua 
sambungan perangkat audio sebelumnya dan akan 
coba tersambung kembali setelah keluar dari sesi.

Untuk mengeluarkan speaker dari suatu sesi, tekan 
tombol Bluetooth dua kali pada speaker tersebut.

BAHASA INDONESIA
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MASALAH PENYEBAB TINDAKAN

Speaker tidak 
mau menyala

Baterai tidak terisi. Sambungkan speaker 
dengan USB untuk 
mengisi dayanya.

Tekan dan tahan 
kenop kontrol selama 
2 detik hingga 
speaker menyala.

Tidak dapat 
terhubung atau 
terpasang dengan 
perangkat Bluetooth

Bluetooth tidak aktif 
pada perangkat 
Anda (telepon pintar, 
tablet, komputer).

Aktifkan Bluetooth 
pada perangkat 
pemutar Audio.

Speaker tidak menyala. Tekan dan tahan 
kenop kontrol 
selama 2 detik untuk 
menyalakan speaker 
sebelum melakukan 
pengaturan dalam 
mode pemasangan.

Speaker tidak dalam 
mode penyandingan.

Tekan tombol Bluetooth 
hingga LED Bluetooth 
berkedip merah.

Tidak dapat diputar 
dalam mode Stack

Perangkat pemutar 
tidak tersambung 
ke speaker utama.

Pastikan perangkat 
pemutar (telepon atau 
komputer) tersambung 
dengan speaker utama.

PENYELESAIAN MASALAH BAHASA INDONESIA
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Koneksi Bluetooth 
terputus

Perangkat Bluetooth 
terpisah terlalu jauh, 
atau koneksi terganggu 
karena terhalang.

Pindahkan perangkat 
dengan jarak lebih 
dekat sehingga tidak 
saling terganggu 
oleh halangan seperti 
dinding atau pintu.

Terdapat adanya 
medan listrik kuat 
di sekitar speaker. 
Barang seperti oven 
microwave, adaptor 
jaringan nirkabel, 
lampu fluorescent, 
dan kompor gas 
menggunakan rentang 
frekuensi yang sama 
dengan perangkat 
Bluetooth. Hal tersebut 
akan menyebabkan 
gangguan elektonik.

Pindahkan speaker 
ke tempat lain, atau 
matikan atau pindahkan 
perangkat elektronik 
yang mengganggu.

PENYELESAIAN MASALAH BAHASA INDONESIA
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Beroperasi secara 
tidak wajar

Speaker tidak 
menggunakan firmware 
versi terbaru.

Unduh aplikasi 
Marshall Bluetooth 
dan hubungkan ke 
speaker. Ikuti petunjuk 
dalam aplikasi untuk 
memastikan speaker 
memiliki firmware 
versi terbaru.

Terdapat kesalahan 
perangkat lunak.

Lakukan reset pabrik 
dengan menekan 
tombol Bluetooth 
selama 7 detik.

Speaker perlu 
diatur lagi.

PENYELESAIAN MASALAH BAHASA INDONESIA
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