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APPARAATOVERZICHT

1 KNOP BATTERIJSTATUS
Druk op de knop batterijstatus om te zien hoever de batterij  
opgeladen is. 

2 BLUETOOTHKNOP
Druk op de Bluetooth®-knop en houd deze ingedrukt totdat het rode 
ledlampje langzaam steeds aan- en uitgaat; je kunt het apparaat  
dan koppelen.

3 BATTERIJ-INDICATOR
De batterij-indicator met 10 lampjes toont de batterijstatus of de 
niveaus van de audiobediening. Door op de knop batterijstatus 
te drukken kan je zien zien hoever de batterij opgeladen is. Bij 
aanpassing van het volume, de lage tonen of de hoge tonen 
worden de niveaus voor de aangepaste instelling getoond. Een 
bewegende animatie geeft aan dat de batterij wordt geladen.

4 BEDIENINGSKNOP
I. 2 seconden ingedrukt houden om in/uit te schakelen
II. 1 keer indrukken om af te spelen/te pauzeren
III. Naar rechts/links drukken voor volgende/vorige
IV. Naar rechts/links ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen
V. Omhoog/omlaag drukken om het volume aan te passen

5 REGELING VAN LAGE EN HOGE TONEN 
Gebruik de regeling van lage en hoge tonen om de audiobalans 
aan te passen. De indicator met 10 lampjes toont het 
niveau van de lage of hoge tonen bij aanpassing. 

6 HAAK VOOR DRAAGRIEM
Bevestig de meegeleverde draagriem aan de haak, 
zie Draagriem bevestigen.
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7 AUX - 3,5 MM AUDIO INGANG
Sluit een audioapparaat met een analoge uitgang 
en een stereo mini-jack (3,5 mm) aan.

8 USB C - STROOMINGANG/STROOMUITGANG
Laad de speaker op door deze aan te sluiten op een USB-voeding 
of sluit een USB-C-apparaat aan en gebruik de speaker als  
een powerbank.  

APPARAATOVERZICHT NEDERLANDSNEDERLANDS
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INSTRUCTIES

AAN DE SLAG
I. Houd de bedieningsknop ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt.  
II. Druk op de Bluetooth®-knop totdat de LED rood is en langzaam knippert. 
III. Selecteer MIDDLETON uit de lijst met bluetoothapparaten 

die wordt weergegeven op je apparaat.

EEN AUX-APPARAAT AANSLUITEN
I. Sluit een kabel met een stereo mini-jack (3,5 mm) aan op de 

AUX-ingang aan de achterkant van de speaker.
II. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de audio-uitgang  

van de audiobron.
III. Zorg ervoor dat alle aangesloten bluetooth-audiobronnen zijn gepauzeerd.
Let op: Audiokabels zijn niet meegeleverd. 

DE SPEAKER SCHOONMAKEN
Maak je speaker regelmatig schoon om deze fris 
te houden en langer mee te laten gaan.

Maak voor het schoonmaken van je speaker alle kabels los en zorg ervoor 
dat alles volledig droog is vóór het aansluiten van audio- en USB-kabels.

De siliconen beschermhoes en riem kunnen verwijderd worden en 
apart worden schoongemaakt. Gebruik een desinfectiedoekje of een 
pluisvrije doek licht bevochtigd met 70% isopropylalcohol of 75% 
ethylalcohol om de siliconen onderdelen voorzichtig schoon te maken. 
Droog af met een doek voordat je ze terug plaatst op de speaker. 

Maak voorzichtig het speakergaas en de openingen met 
een droog, zacht borsteltje of wattenstaafje schoon.
• Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen.
• Gebruik geen perslucht.
• Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
• Dompel de speaker niet onder in reinigingsmiddelen.
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INSTRUCTIES

HANDLEIDING BATTERIJ VERZORGING
Je speaker wordt geleverd met een hoogwaardige lithium-ionbatterij en de 
levensduur wordt beïnvloed door de manier van opladen en gebruik. Volg de 
richtlijnen hieronder om uw batterij zo lang mogelijk in goede conditie te houden.
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van snelladers. Door 

snelladen wordt de batterij belast en nemen de prestaties af.
• Laad de batterij niet op als deze al volledig geladen is 

en laat de batterij niet volledig ontladen. Probeer de 
batterijlading tussen de 30% en 80% te houden.

• Bewaar de speaker met een half opgeladen batterij in een koele, 
donkere en droge plaats als je deze voor lange tijd moet opbergen.

• Gebruik of laad de hoofdtelefoon niet op in warme en ongeventileerde 
plaatsen van 45°C/113°F en hoger, zoals in een geparkeerde 
auto of bij een raam waar direct zonlicht op staat.

• Laad de batterij niet op bij lage temperaturen onder 10°C/50°F 
en gebruik de speaker niet bij temperaturen onder 0°C/32°F.

• Vermijd sterke mechanische schokken zoals het laten vallen van de 
speaker op een hard oppervlak aangezien dit de batterij  
kan beschadigen. 

DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
Door de fabrieksinstellingen te herstellen worden de oorspronkelijke instellingen 
van de speaker teruggezet, met uitzondering van eventuele firmware-updates. 

Let op: Alle gebruikersinstellingen worden dan ook verwijderd wat 
betekent dat het apparaat weer opnieuw moet worden ingesteld.
I. Zorg ervoor dat de speaker is ingeschakeld.
II. Houd de bluetoothknop gedurende 7 seconden ingedrukt. Alle 

lampjes gaan uit en de speaker start opnieuw op.
III. Verwijder Middleton uit de lijst met bluetoothapparaten van 

je audioapparaat voordat je opnieuw koppelt.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Download de Marshall bluetooth-app om het meeste uit je speaker te 
halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.

NEDERLANDS
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DRAAGRIEM BEVESTIGEN

I. Verwijder de schroef van de draagriem.
II. Steek het uiteinde van de riem door de bovenkant van de haak op de speaker.
III. Vouw het uiteinde van de riem over de schroef en draai de schroef aan. 
Controleer voor gebruik of de draagriem aan de speaker is bevestigd. 

NEDERLANDS
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STACK MODE

Koppel twee of meer Middleton-speakers via een Stack-sessie voor een 
grootser geluid. Speel je content af via de hoofdspeaker en alle aan de sessie 
gekoppelde speakers spelen dan synchroon mee. Je kunt het volume van elke 
speaker apart aanpassen voor de perfecte balans.

1 HOOFDLUIDSPREKER
Druk drie keer achter elkaar op de bluetoothknop om een Stack-
sessie te starten of te beëindigen. Het ledlampje gaat knipperen 
totdat er nog een speaker aan de sessie is toegevoegd.

2 EXTRA LUIDSPREKER
Druk twee keer op de bluetoothknop van de extra speaker 
die je aan de sessie wilt toevoegen. Het ledlampje gaat 
knipperen totdat de speaker aan de sessie is toegevoegd. 

Tijdens een sessie wordt de speaker losgekoppeld van 
een eerder gekoppeld audio-apparaat. Als de sessie 
is beëindigd, probeert de speaker weer verbinding te 
maken met dit eerder gekoppelde audio-apparaat.

Druk twee keer op de bluetoothknop van een 
speaker om deze uit een sessie te halen.

NEDERLANDS
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

De speaker 
schakelt niet in

De batterij is leeg. Sluit de speaker aan op 
een USB-stroomingang 
om op te laden.

Houd de 
bedieningsknop 2 
seconden ingedrukt 
totdat de luidspreker 
inschakelt.

Kan niet koppelen 
of geen verbinding 
maken met een 
bluetoothapparaat

Bluetooth is niet 
ingeschakeld op je 
apparaat (smartphone, 
tablet, computer).

Schakel bluetooth in 
op je afspeelapparaat.

De speaker is niet 
ingeschakeld.

Houd de 
bedieningsknop 2 
seconden ingedrukt 
om de speaker in te 
schakelen alvorens 
de koppelingsmodus 
te activeren.

De koppelingsmodus 
van de speaker is 
niet ingeschakeld.

Druk de bluetoothknop 
in totdat het 
Bluetooth-ledlampje 
rood knippert.

Kan niet afspelen 
in Stack-modus

Het afspeelapparaat 
is niet gekoppeld aan 
de hoofdspeaker.

Zorg ervoor dat je 
afspeelapparaat 
(telefoon of computer) 
is gekoppeld aan 
de hoofdspeaker.

PROBLEEMOPLOSSING NEDERLANDS



011MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

De 
bluetoothverbinding 
hapert

De twee 
bluetoothapparaten 
staan te ver uit elkaar 
of er zijn teveel 
obstakels tussen.

Zet de apparaten 
dichter bij elkaar 
zodat het signaal 
niet wordt gehinderd 
door obstakels als 
muren en deuren.

Er is een sterk 
elektrisch veld 
rondom de speaker. 
Apparaten als 
magnetrons, draadloze 
netwerkadapters, 
tl-lampen en 
fornuizen opereren 
binnen hetzelfde 
frequentiebereik als 
het bluetoothapparaat. 
Dit kan leiden tot 
elektrische storingen.

Zet de speaker ergens 
anders neer of zet het 
storende apparaat 
uit of verplaats het.

PROBLEEMOPLOSSING NEDERLANDS
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

Onvoorspelbaar 
gedrag

De speaker beschikt 
niet over de recentste 
firmwareversie.

Download de Marshall 
Bluetooth-app en 
koppel de speaker. Volg 
de instructies in de app 
op om er zeker van 
te zijn dat de speaker 
over de recentste 
firmwareversie 
beschikt.

Er is een softwarefout. Herstel het 
apparaat naar de 
fabrieksinstellingen 
door de bluetoothknop 
7 seconden ingedrukt 
te houden.

De speaker moet 
weer opnieuw 
worden ingesteld.

PROBLEEMOPLOSSING NEDERLANDS



Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall 
Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and 
“Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be 
used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark 
and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound 
Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service 

mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14


	Apparaatoverzicht
	Aan de slag
	Een AUX-apparaat aansluiten
	De speaker schoonmaken
	Handleiding Batterij verzorging
	De fabrieksinstellingen herstellen
	Draagriem bevestigen
	Stack mode
	Probleemoplossing

	Next Page 8: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Previous Page 8: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Next Page 4: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Previous Page 4: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Next Page 7: 
	Page 7: 

	Previous Page 7: 
	Page 7: 



