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ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

1 AKUMULIATORIAUS BŪSENOS MYGTUKAS
Norėdami matyti akumuliatoriaus įkrovos lygį, 
paspauskite akumuliatoriaus būsenos mygtuką. 

2 „BLUETOOTH“ MYGTUKAS
Paspauskite ir laikykite nuspaustą „Bluetooth®“ mygtuką, kol pradės 
lėtai raudonai mirksėti LED indikatorius, kad įjungtumėte  
susiejimo režimą.

3 AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS
10 segmentų akumuliatoriaus indikatorius nurodo akumuliatoriaus 
būseną arba garso valdymo lygius. Paspaudus akumuliatoriaus 
būsenos mygtuką bus rodomas akumuliatoriaus įkrovos 
lygis. Reguliuojant garsumą, žemuosius arba aukštuosius 
dažnius bus rodomas reguliuojamo valdiklio lygis. Kylanti 
animacija nurodo, kad akumuliatorius yra kraunamas.

4 VALDYMO RANKENĖLĖ
I. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sek., 

kad įjungtumėte ar išjungtumėte
II. Spustelėkite vieną kartą, kad paleistumėte ar pristabdytumėte
III. Paspauskite dešinėje / kairėje, kad pereitumėte pirmyn / atgal
IV. Laikykite nuspaustą dešinėje / kairėje, kad 

greitai persuktumėte pirmyn / atgal
V. Paspauskite į viršų / į apačią, norėdami pakoreguoti garsumą

5 ŽEMŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ VALDYMO RANKENĖLĖ 
Žemųjų ir aukštųjų dažnių valdymo rankenėle reguliuokite 
garso balansą. 10 segmentų indikatorius nurodo 
žemųjų ar aukštųjų dažnių lygį reguliuojant. 

6 NEŠIOJIMO DIRŽELIO LANKSTAS
Pritvirtinkite pridedamą nešiojimo dirželį prie lanksto, 
žr. „Nešiojimo dirželio pritvirtinimas“

LIETUVIŲ
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7 AUX – 3,5 MM GARSO ĮVESTIS
Prijunkite garso įrenginį su analogine išvestimi ir  
3,5 mm stereokištuku.

8 USB C – MAITINIMO ĮVESTIS / IŠVESTIS
Kolonėlę įkraukite prijungę ją prie USB maitinimo šaltinio arba 
įjunkite USB-C įrenginį, o kolonėlę naudokite kaip  
nešiojamąjį įkroviklį.  

ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS LIETUVIŲLIETUVIŲ
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PRIJUNGIMAS
I. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą valdymo mygtuką,  

kol bus įjungta kolonėlė.  
II. Paspauskite „Bluetooth®“ mygtuką, kol pradės lėtai 

raudonai mirksėti LED indikatorius. 
III. Garso įrenginio „Bluetooth“ sąraše pasirinkite MIDDLETON.

PRIJUNGIMAS PER AUX ĮVESTĮ
I. Prijunkite laidą su 3,5 mm stereokištuku prie garso kolonėlės 

galinėje dalyje esančio lizdo, pažymėto užrašu AUX.
II. Kitą laido galą prijunkite prie muzikos leistuvo garso signalo  

išvesties lizdo.
III. Įsitikinkite, kad visi prijungti „Bluetooth“ garso įrenginiai yra pristabdyti.
Pastaba. Laidai neįtraukti į komplektą. 

KOLONĖLĖS VALYMAS
Reguliariai valykite kolonėlę, kad ji būtų švari ir veiktų ilgiau.

Prieš valydami kolonėlę atjunkite visus laidus ir prieš prijungdami bet 
kokius garso ar USB laidus įsitikinkite, kad viskas yra visiškai sausa.

Silikono movą ir dirželį galima nuimti ir nuvalyti atskirai. Dezinfekuojamąją 
šluostę arba nesipūkuojantį audeklą suvilgykite 70% izopropilo alkoholiu 
arba 75% etilo alkoholiu ir švelniai nuvalykite silikonines dalis. Prieš 
uždėdami juos vėl ant kolonėlės, nusausinkite rankšluosčiu. 

Atsargiai nuvalykite kolonėlės tinklelį ir angas sausu ir 
minkštu šepetėliu arba medvilniniu tamponu.
• Nenaudokite jokių aštrių ar metalinių daiktų.
• Nenaudokite suspausto oro.
• Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra baliklio ar vandenilio peroksido.
• Nemerkite kolonėlės į jokias valymo priemones.

LIETUVIŲ
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INSTRUKCIJOS

AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪROS VADOVAS
Jūsų kolonėlėje įtaisytas labai našus ličio jonų akumuliatorius, o jo 
veikimo laikas priklauso nuo įkrovimo ir naudojimo. Laikykitės toliau 
pateiktų nurodymų, kad akumuliatorius kuo ilgiau išliktų puikios būklės.
• Jei įmanoma, venkite greitųjų įkroviklių. Greitai kraunant 

akumuliatoriuje sukeliama įtampa, dėl kurios jis galiausiai suges.
• Nekraukite akumuliatoriaus, kai jis jau pilnas, ir neiškraukite jo 

visiškai. Stenkitės išlaikyti įkrovos lygį nuo 30% iki 80%.
• Jei kolonėlę reikia laikyti ilgą laiką, saugokite ją įkrautą 

iki pusės vėsioje, tamsioje ir sausoje vietoje.
• Nenaudokite ir neįkraukite kolonėlės karštose ir nevėdinamose 

vietose, 45°C / 113°F ir aukštesnėje temperatūroje, pvz., stovinčiame 
automobilyje ar prie lango tiesioginėje saulės šviesoje.

• Nekraukite akumuliatoriaus žemesnėje nei 10°C / 50°F temperatūroje 
ir nenaudokite kolonėlės žemesnėje nei 0°C / 32°F temperatūroje.

• Saugokite nuo stiprių mechaninių smūgių, pvz., kolonėlės kritimų 
ant kietų paviršių, nes taip galima pažeisti akumuliatorių. 

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS
Atkūrus gamyklinius nustatymus bus nustatyti pradiniai kolonėlės 
nustatymai, išskyrus programinę aparatinę įrangą. 

Pastaba. Bus pašalinti visi naudotojo nustatymai, 
todėl kolonėlę reikės nustatyti iš naujo.
I. Įsitikinkite, kad kolonėlė įjungta.
II. Paspauskite ir 7 sekundes palaikykite nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką. 

Indikatorius bus išjungtas, o kolonėlė paleista iš naujo.
III. Prieš vėl susiedami įrenginius, pašalinkite „Middleton“ 

iš garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.

„MARSHALL BLUETOOTH“ PROGRAMĖLĖ

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę, kad galėtumėte efektyviai 
naudoti kolonėlę ir atnaujinti ją atsisiųsdami naujausią programinę įrangą.

LIETUVIŲ
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NEŠIOJIMO DIRŽELIO PRITVIRTINIMAS

I. Išsukite varžtą iš nešiojimo dirželio.
II. Perverkite dirželio galą pro kolonėlės lanksto viršų.
III. Sujunkite dirželio galą su varžtu ir jį priveržkite. 
Prieš naudodami įsitikinkite, kad nešiojimo dirželis gerai pritvirtintas  
prie kolonėlės. 

LIETUVIŲ
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„STACK“ REŽIMAS

Sujunkite dvi ar daugiau „Middleton“ kolonėlių į „Stack“ seansą dar 
efektyvesniam garsui. Paleiskite kūrinį pagrindinėje kolonėlėje, ir visos seanso 
kolonėlės gros sinchronizuotai. Siekdami nepriekaištingo balanso galite 
koreguoti kiekvienos atskiros kolonėlės garsumą.

1 PAGRINDINĖ KOLONĖLĖ
Tris kartus paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad 
pradėtumėte ar baigtumėte „Stack“ seansą. Kol prie seanso 
prisijungia kita kolonėlė, mirksi LED indikatorius.

2 PAPILDOMA KOLONĖLĖ
Dukart paspauskite bet kurios kolonėlės, kurią norite 
įtraukti į seansą, „Bluetooth“ mygtuką. Kol kolonėlė 
prisijungs prie seanso, mirksės LED indikatorius. 

Seanso metu kolonėlė bus atsijungusi nuo visų ankstesnių garso 
įrenginių ir vėl bandys prie jų prisijungti, kai seansas bus baigtas.

Norėdami pašalinti kolonėlę iš seanso, dukart 
spustelėkite „Bluetooth“ mygtuką ant tos kolonėlės.

LIETUVIŲ
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PROBLEMA PRIEŽASTIS VEIKSMAS

Nepavyksta įjungti 
kolonėlės

Neįkrautas 
akumuliatorius.

Prijunkite kolonėlę prie 
USB maitinimo šaltinio, 
kad jį įkrautumėte.

Paspauskite ir 2 
sekundes palaikykite 
nuspaustą valdymo 
mygtuką, kol bus 
įjungta kolonėlė.

Nepavyksta 
prisijungti ar susieti 
su „Bluetooth“ 
įrenginiu

Tame įrenginyje 
neįjungtas „Bluetooth“ 
ryšys (telefone, 
planšetiniame 
ar staliniame 
kompiuteryje).

Suaktyvinkite 
„Bluetooth“ savo 
šaltinio įrenginyje.

Kolonėlė neįjungta. Prieš nustatydami 
susiejimo režimą, 
paspauskite ir 2 
sekundes palaikykite 
nuspaustą valdymo 
rankenėlę, kad 
įjungtumėte kolonėlę.

Garso kolonėlė neveikia 
susiejimo režimu.

Spauskite „Bluetooth“ 
mygtuką, kol 
„Bluetooth“ LED 
indikatorius ims 
mirksėti raudonai.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS LIETUVIŲ
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PROBLEMA PRIEŽASTIS VEIKSMAS

Nepavyksta paleisti 
„Stack“ režimu

Šaltinio įrenginys 
nėra prijungtas prie 
pagrindinės kolonėlės.

Įsitikinkite, kad šaltinio 
įrenginys (telefonas 
ar kompiuteris) 
yra susietas su 
pagrindine kolonėle.

Nutrūksta 
„Bluetooth“ ryšys

Du „Bluetooth“ 
įrenginiai yra per toli 
vienas nuo kito arba 
ryšiui trukdo kliūtys.

Perkelkite įrenginius 
arčiau vienas kito, kad 
tarp jų nebūtų kliūčių, 
pvz., sienų ar durų.

Aplink kolonėlę 
susidaro stiprus 
elektros laukas. 
Tokie įrenginiai 
kaip mikrobangų 
krosnelės, belaidžio 
ryšio adapteriai, 
dienos šviesos 
lempos ir dujinės 
viryklės naudoja tą 
patį dažnių diapazoną 
kaip „Bluetooth“ 
įrenginys. Dėl to gali 
kilti elektros trikdžių.

Perkelkite kolonėlę 
į kitą vietą arba 
išjunkite ar perkelkite 
trikdžius skleidžiantį 
elektroninį įrenginį.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS LIETUVIŲ
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Netinkamas veikimas Kolonėlėje naudojama 
ne naujausia 
programinės aparatinės 
įrangos versija.

Atsisiųskite „Marshall 
Bluetooth“ programėlę 
ir prijunkite kolonėlę. 
Vadovaukitės 
programėlėje 
pateikiamomis 
instrukcijomis, kad 
įdiegtumėte naujausią 
programinės aparatinės 
įrangos versiją.

Įvyko programinės 
įrangos klaida.

Atkurkite gamyklinius 
nustatymus 
paspausdami ir 7 
sekundes palaikydami 
nuspaustą „Bluetooth“ 
mygtuką.

Kolonėlę būtina 
nustatyti iš naujo.

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS LIETUVIŲ
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