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IERĪCES IZKĀRTOJUMS

1 AKUMULATORA STATUSA POGA
Nospiediet akumulatora statusa pogu, lai skatītu akumulatora  
uzlādes līmeni. 

2 BLUETOOTH POGA
Lai sāktu savienošanas pārī režīmu, nospiediet un turiet Bluetooth® 
pogu, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt sarkanā krāsā.

3 AKUMULATORA INDIKATORS
10 segmentu akumulatora indikators norāda akumulatora statusu 
vai skaņas vadības līmeņus. Lai skatītu akumulatora uzlādes līmeni, 
nospiediet akumulatora statusa pogu. Regulējot skaļumu, basu 
vai augsto frekvenci, tiek rādīts attiecīgais regulējuma līmenis. 
Augšupejoša animācija norāda, ka notiek akumulatora uzlāde.

4 VADĪBAS POGA
I. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu
II. Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/pauzētu
III. Nospiediet pa labi/pa kreisi, lai pārietu uz priekšu/atpakaļ
IV. Turiet nospiestu pa labi/pa kreisi, lai ātri pārtītu uz priekšu/atpakaļ
V. Spiediet uz augšu/uz leju, lai pielāgotu skaļumu

5 BASA UN AUGSTO FREKVENČU VADĪBA 
Izmantojiet basa un augsto frekvenču vadības pogas, lai 
pielāgotu audio līdzsvaru. 10 segmentu indikators norāda 
basa vai augstās frekvences līmeni, kamēr to regulējat. 

6 SIKSNIŅAS VIRA
Piestipriniet komplektācijā iekļauto siksniņu pie viras, 
skatiet sadaļu Siksniņas piestiprināšana.

LATVIEŠU
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7 AUX — 3,5 MM AUDIO IEVADE
Pievienojiet audio ierīci ar analogo ievadi un  
3,5 mm stereo spraudni.

8 USB C — JAUDAS IEVADE/IZVADE
Uzlādējiet skaļruni, pievienojot to USB barošanas avotam, vai 
pievienojiet USB-C ierīci un izmantojiet skaļruni  
kā lādētājakumulatoru.  

IERĪCES IZKĀRTOJUMS LATVIEŠULATVIEŠU



006MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

NORĀDĪJUMI

DARBA SĀKŠANA
I. Nospiediet un turiet vadības pogu, līdz skaļrunis ieslēdzas.  
II. Nospiediet Bluetooth® pogu, līdz LED indikators sāk lēni pulsēt  

sarkanā krāsā. 
III. Audio ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet MIDDLETON.

AUX IERĪCES PIEVIENOŠANA
I. Iespraudiet vadu ar 3,5 mm stereo spraudni AUX ievades ligzdā  

skaļruņa aizmugurē.
II. Otru vada galu iespraudiet audio izvades ligzdā savā audio avota ierīcē.
III. Gādājiet, lai visas pievienotās Bluetooth audio ierīces būtu apturētas.
Piezīme. Audio vadi nav ietverti komplektācijā. 

SKAĻRUŅA TĪRĪŠANA
Regulāri tīriet skaļruni, lai tas būtu kārtībā un ilgāk kalpotu.

Pirms skaļruņa tīrīšanas atvienojiet visus vadus un gādājiet, lai viss 
būtu nožuvis pirms jebkādu audio vai USB vadu pievienošanas.

Silikona apvalku un siksniņu var noņemt un notīrīt atsevišķi. Saudzīgi 
notīriet silikona daļas ar dezinficējošu salveti vai bezplūksnu drānu, kas 
nedaudz samitrināta ar 70% izopropilspirtu vai 75% etilspirtu. Pirms 
pievienojat daļas atpakaļ pie skaļruņa, nosusiniet tās ar dvieli. 

Uzmanīgi notīriet skaļruņa tīkloto daļu un atveres ar 
sausu un mīkstu suku vai vates kociņu.
• Neizmantojiet asus vai metāla objektus.
• Neizmantojiet saspiestu gaisu.
• Neizmantojiet produktus, kas satur balinātāju vai ūdeņraža peroksīdu.
• Neiegremdējiet skaļruni tīrīšanas līdzekļos.

LATVIEŠU
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NORĀDĪJUMI

AKUMULATORA KOPŠANAS CEĻVEDIS
Jūsu skaļrunis ir aprīkots ar augstas veiktspējas litija jonu akumulatoru, 
un tā kalpošanas ilgumu ietekmē uzlāde un lietojums. Ievērojiet tālāk 
sniegtās vadlīnijas, lai akumulatoru iespējami ilgāk uzturētu labā stāvoklī.
• Ja iespējams, nelietojiet ātros lādētājus. Ātrā uzlāde pakļauj 

akumulatoru lielākam spriegumam un pasliktina tā stāvokli.
• Neturpiniet akumulatora uzlādi, kad tas jau ir pilnībā uzlādēts, un 

neļaujiet tam pilnībā izlādēties. Mēģiniet uzturēt uzlādes līmeni  
30–80% robežās.

• Ja skaļrunis uz ilgāku laiku jānovieto glabāšanā, novietojiet to 
vēsā, tumšā un sausā vietā ar pusuzlādētu akumulatoru.

• Nelietojiet un neuzlādējiet skaļruni karstās un nevēdinātās vietās 
45°C/113°F vai augstākā temperatūrā, piemēram, stāvvietā 
novietotā automašīnā vai pie loga tiešā saules gaismā.

• Neuzlādējiet akumulatoru zemā temperatūrā (zem 10°C/50°F) un 
nelietojiet skaļruni temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C/32°F.

• Izvairieties no mehāniskiem triecieniem, piemēram, skaļruņa 
nomešanas uz cietas virsmas, jo šādi var sabojāties akumulators. 

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA
Veicot rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu, skaļrunī tiek atjaunoti sākotnējie 
iestatījumi, izņemot aparātprogrammatūras atjauninājumus. 

Piezīme. Tiks izdzēsti visi lietotāja iestatījumi, un skaļrunis būs  
vēlreiz jāiestata.
I. Pārliecinieties, vai skaļrunis ir ieslēgts.
II. Nospiediet Bluetooth pogu un turiet to nospiestu 7 sekundes. 

Visi indikatori izslēdzas, un skaļrunis restartējas.
III. Pirms atkārtotas savienošanas pārī noņemiet Middleton 

no audio ierīces Bluetooth saraksta.

MARSHALL BLUETOOTH LIETOTNE

Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni, lai maksimāli izmantotu sava 
skaļruņa iespējas un saņemtu programmatūras atjauninājumus.

LATVIEŠU
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SIKSNIŅAS PIESTIPRINĀŠANA

I. Noņemiet no siksniņas skrūvi.
II. Izvelciet siksniņas galu cauri skaļruņa viras augšdaļai.
III. Pievienojiet siksniņas galu skrūvei un pievelciet to. 
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai siksniņa ir droši piestiprināta pie skaļruņa. 

LATVIEŠU
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STACK REŽĪMS

Savienojiet divus vai vairākus Middleton skaļruņus Stack sesijā, lai iegūtu 
iespaidīgāku skaņu. Atskaņojiet jebkādu saturu galvenajā skaļrunī, un visi 
sesijā savienotie skaļruņi veiks sinhronu atskaņošanu. Jūs varat pielāgot 
skaļumu jebkurā atsevišķā skaļrunī, lai iegūtu perfektu balansu.

1 GALVENAIS SKAĻRUNIS
Trīsreiz nospiediet Bluetooth pogu, lai sāktu vai beigtu Stack 
sesiju. LED indikators mirgo, līdz sesijai pievienojas cits skaļrunis.

2 PAPILDU SKAĻRUNIS
Divreiz nospiediet Bluetooth pogu uz jebkura skaļruņa, 
kuru vēlaties pievienot sesijai. LED indikators 
mirgo, līdz skaļrunis pievienojas sesijai. 

Sesijas laikā skaļrunis atvienosies no iepriekš pievienotas audio 
ierīces un mēģinās tai atkārtoti pievienoties, atstājot sesiju.

Lai noņemtu skaļruni no sesijas, divreiz 
nospiediet šī skaļruņa Bluetooth pogu.

LATVIEŠU
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PROBLĒMA CĒLONIS RĪCĪBA

Skaļrunis 
neieslēdzas

Akumulators 
nav uzlādēts.

Lai skaļruni uzlādētu, 
pievienojiet to USB 
barošanas avotam.

Nospiediet un turiet 
nospiestu vadības 
pogu 2 sekundes, līdz 
skaļrunis ieslēdzas.

Nevar izveidot 
savienojumu vai 
savienot pārī ar 
Bluetooth ierīci

Ierīcē (viedtālrunī, 
planšetdatorā, 
datorā) nav iespējota 
Bluetooth tehnoloģija.

Aktivizējiet Bluetooth 
savā atskaņošanas 
ierīcē.

Skaļrunis nav ieslēgts. Nospiediet vadības 
pogu un turiet to 
nospiestu 2 sekundes, 
lai ieslēgtu skaļruni 
pirms tā iestatīšanas 
savienošanas 
pārī režīmā.

Skaļrunis nav 
pārslēgts savienošanas 
pārī režīmā.

Spiediet Bluetooth 
pogu, līdz Bluetooth 
LED indikators mirgo 
sarkanā krāsā.

Nevar atskaņot 
Stack režīmā

Atskaņošanas ierīce 
nav savienota ar 
galveno skaļruni.

Gādājiet, lai 
atskaņošanas ierīce 
(tālrunis vai dators) 
būtu savienota pārī 
ar galveno skaļruni.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA LATVIEŠU
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PROBLĒMA CĒLONIS RĪCĪBA

Bluetooth 
savienojums tiek 
pārtraukts

Abas Bluetooth 
ierīces atrodas pārāk 
tālu viena no otras, 
vai arī savienojumu 
ietekmē šķēršļi.

Pārvietojiet ierīces 
tuvāk vienu otrai, 
lai tām netraucē 
šķēršļi, piemēram, 
sienas vai durvis.

Skaļruni ietver spēcīgs 
elektriskais lauks. 
Tādi priekšmeti kā 
mikroviļņu krāsnis, 
bezvadu tīkla adapteri, 
fluorescējoši gaismekļi 
un gāzes plītis izmanto 
to pašu frekvenču 
diapazonu, ko izmanto 
Bluetooth ierīce. Tas 
var radīt elektriskus 
traucējumus.

Pārvietojiet skaļruni uz 
citu vietu vai izslēdziet 
vai pārvietojiet 
elektronisko ierīci, kas 
rada traucējumus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA LATVIEŠU
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Neparasta darbība Skaļrunis 
neizmanto jaunāko 
aparātprogrammatūras 
versiju.

Lejupielādējiet Marshall 
Bluetooth lietotni un 
izveidojiet savienojumu 
ar skaļruni. Izpildiet 
lietotnē sniegtos 
norādījumus, 
lai nodrošinātu 
skaļrunim jaunāko 
aparātprogrammatūras 
versiju.

Radusies 
programmatūras kļūda.

Veiciet rūpnīcas 
iestatījumu 
atiestatīšanu, turot 
Bluetooth pogu 
nospiestu 7 sekundes.

Skaļrunis ir vēlreiz 
jāiestata.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA LATVIEŠU
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