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ENHETSOPPSETT

1 BATTERISTATUSKNAPP
Trykk på batteristatusknappen for å se batteriladenivået. 

2 BLUETOOTH-KNAPP
Trykk på Bluetooth®-knappen og hold den inne inntil LED-lampen 
skifter til sakte rød blinking, for å starte sammenkoblingsmodus.

3 BATTERIINDIKATOR
Batteriindikatoren med 10 segmenter viser batteristatus eller 
lydkontrollnivåer. Hvis du trykker på batteristatusknappen, vises 
batteriladenivået. Justering av volum, bass eller diskant vil vise nivået 
for den justerte kontrollen. En stigende animasjon indikerer at  
batteriet lades.

4 KONTROLLKNAPP
I. Hold inne i 2 sekunder for å slå av/på
II. Trykk én gang for avspilling/pause
III. Skyv til høyre/venstre for å hoppe fremover/bakover
IV. Hold til høyre/venstre for å spole fremover/bakover
V. Trykk oppover/nedover for å regulere lydstyrken

5 BASS- OG DISKANTKONTROLL 
Bruk bass- og diskantkontrollene for å justere lydbalansen. Indikatoren 
med 10 segmenter viser bass- eller diskantnivået mens du justerer. 

6 HENGSEL TIL BÆREREIM
Fest den medfølgende bærereimen til hengslet, se Feste bærereimen.
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BACK TO INDEX

7 AUX – 3,5 MM LYDINNGANG
Koble til en lydenhet med en analog utgang og  
en 3,5 mm stereokontakt.

8 USB C – STRØMINNGANG/-UTGANG
Lad høyttaleren ved å koble den til en USB-strømkilde, eller 
koble til en USB-C-enhet og bruk høyttaleren som strømbank.  

ENHETSOPPSETT NORSKNORSK
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BACK TO INDEX

INSTRUKSJONER

KOM I GANG
I. Trykk på kontrollknappen og hold den inne inntil høyttaleren slås på.  
II. Trykk på Bluetooth®-knappen og hold den inne inntil 

LED-lampen skifter til sakte rød blinking. 
III. Velg MIDDLETON fra Bluetooth-listen på lydenheten.

TILKOBLING TIL EN AUX-ENHET
I. Koble en 3,5 mm stereokontakt til AUX-inngangen på baksiden av høyttaleren.
II. Koble den andre enden av ledningen til lydutgangen på lydkilden.
III. Sørg for at alle tilkoblede Bluetooth-lydenheter står på pause.
Merk: Lydledninger er ikke inkludert. 

RENGJØRING AV HØYTTALEREN
Rengjør høyttaleren regelmessig for at den skal fungere bra og holde lenger.

Trekk ut alle ledninger før du rengjør høyttaleren, og sørg for at 
alt er helt tørt før du kobler til lyd- eller USB-ledninger.

Silikonhylsen og reimen kan tas av og rengjøres separat. Bruk en 
desinfeksjonsserviett eller en lofri klut som er lett fuktet med 70% 
isopropylalkohol eller 75% etylalkohol til å rengjøre silikondelene forsiktig. 
Tørk dem med et håndkle før du fester dem på høyttaleren igjen. 

Rengjør høyttalernettet og åpningene forsiktig med 
en tørr og myk børste eller en bomullspinne.
• Ikke bruk skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
• Ikke bruk trykkluft.
• Ikke bruk produkter som inneholder blekemiddel eller hydrogenperoksid.
• Ikke dynk høyttaleren i rengjøringsmidler.
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INSTRUKSJONER

VEILEDNING FOR BATTERIPLEIE
Høyttaleren din er utstyrt med et høyytelses litium-ion-batteri, og 
levetiden påvirkes av hvordan det lades og brukes. Følg retningslinjene 
nedenfor for å holde batteriet i god stand så lenge som mulig.
• Unngå å bruke hurtigladere hvis mulig. Hurtiglading 

forårsaker stress på batteriet og vil forringe det.
• Unngå å lade batteriet når det allerede er fullt, eller å la det 

tømmes helt. Prøv å holde ladenivået mellom 30% og 80%.
• Hvis høyttaleren oppbevares over lengre tid, bør batteriet være halvveis 

ladet, og høyttaleren bør oppbevares på et kjølig, mørkt og tørt sted.
• Ikke bruk eller lad høyttaleren på varme og uventilerte 

steder, ved 45°C/113°F og høyere, for eksempel i en 
parkert bil eller ved et vindu i direkte sollys.

• Unngå å lade batteriet ved lave temperaturer, under 10°C/50°F, 
og unngå å bruke høyttaleren under 0°C/32°F.

• Unngå sterke mekaniske støt som å miste høyttaleren 
på harde overflater, da det kan skade batteriet. 

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger gjenoppretter de opprinnelige 
innstillingene på høyttaleren, unntatt eventuelle fastvareoppdateringer. 

Merk: Dette vil slette alle brukerinnstillinger, og 
høyttaleren må konfigureres på nytt.
I. Påse at høyttaleren er på.
II. Trykk Bluetooth-knappen og hold den inne i 7 sekunder. Alle 

indikatorer slås av, og høyttaleren starter på nytt.
III. Fjern Middleton fra Bluetooth-listen på lydenheten før du parer igjen.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Last ned Marshall Bluetooth-appen for å få mest mulig ut av 
høyttaleren og holde den oppdatert med den nyeste programvaren.
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FESTE BÆREREIMEN

I. Fjern skruen fra bærereimen.
II. Tre enden av reimen gjennom toppen av hengslet på høyttaleren.
III. Fest enden av reimen med skruen, og stram den. 
Sørg for at bærereimen er godt festet til høyttaleren før bruk. 
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MODUS FOR STACK

Koble sammen to eller flere Middleton-høyttalere i stack-modus og 
få kraftigere lyd. Spill hva som helst på hovedhøyttaleren, og alle de 
sammenkoblede høyttalerne vil spille synkronisert. Du kan regulere lydstyrken 
på hver enkelt høyttaler, slik at du får perfekt balanse.

1 HOVEDHØYTTALER
Trykk tre ganger på Bluetooth-knappen (trippeltrykk) for å 
starte eller avslutte stack-modus. LED-lampen begynner å 
blinke inntil en annen høyttaler blir med i avspillingen.

2 EKSTRA HØYTTALER
Dobbelttrykk på Bluetooth-knappen på en høyttaler du vil legge til. 
LED-lampen begynner å blinke inntil høyttaleren har blitt med  
på avspillingen. 

Mens stack-modus pågår, vil høyttaleren koble seg 
fra alle tidligere tilkoblede lydenheter og prøve å 
koble til igjen etter at stack-modus er avsluttet.

Vil du fjerne en høyttaler fra økten, dobbelttrykker du på 
Bluetooth-knappen på den høyttaleren du vil fjerne.
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PROBLEM ÅRSAK TILTAK

Høyttaleren slår 
seg ikke på 

Batteriet er ikke 
ladet opp.

Koble høyttaleren til 
en USB-strømkilde 
og lad den.

Trykk på 
kontrollknappen 
og hold den inne 
i 2 sekunder til 
høyttaleren slås på.

Kan ikke koble til 
eller pare med en 
Bluetooth-enhet

Bluetooth er ikke 
aktivert på enheten 
din (smarttelefon, 
nettbrett, datamaskin).

Aktiver Bluetooth på 
avspillingsenheten.

Høyttaleren er 
ikke slått på.

Trykk på 
kontrollknappen 
og hold den inne 
i 2 sekunder for å 
slå på høyttaleren 
før du setter den i 
ammenkoblingsmodus.

Høyttaleren er ikke 
i paringsmodus.

Trykk på Bluetooth-
knappen til Bluetooths 
LED-lampe blinker rødt.

Kan ikke spille i 
stack-modus

Avspillingsenheten 
er ikke koblet til 
hovedhøyttaleren.

Påse at 
avspillingsenheten 
(telefon eller 
datamaskin) er 
koblet sammen med 
hovedhøyttaleren.

FEILSØKING NORSK
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PROBLEM ÅRSAK TILTAK

Bluetooth-
tilkoblingen faller ut 

De to Bluetooth-
enhetene er for langt 
fra hverandre, eller 
forbindelsen påvirkes 
av hindringer.

Flytt enhetene 
nærmere hverandre 
slik at de ikke blir 
påvirket av hindringer 
som vegger eller dører.

Det er et sterkt elektrisk 
felt rundt høyttaleren. 
Gjenstander som 
mikrobølgeovner, 
trådløse 
nettverksadaptere, 
lysrør og gasskomfyrer 
bruker samme 
frekvensområde som 
Bluetooth-enheten. 
Dette kan føre til 
elektriske forstyrrelser.

Flytt høyttaleren til 
et annet sted eller 
slå av eller flytt den 
elektroniske enheten 
som forårsaker 
forstyrrelsene.
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PROBLEM ÅRSAK TILTAK

Uregelmessig atferd Høyttaleren har 
ikke den nyeste 
fastvareversjonen.

Last ned Marshall 
Bluetooth-appen og 
koble til høyttaleren. 
Følg veiledningen 
i appen for å sikre 
at høyttaleren 
har den nyeste 
fastvareversjonen.

Det er en 
programvarefeil.

Tilbakestill til 
fabrikkinnstillinger 
ved å holde 
Bluetooth-knappen 
inne i 7 sekunder.

Høyttaleren må 
konfigureres igjen.
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