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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

1 PRZYCISK STANU AKUMULATORA
Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, 
naciśnij przycisk stanu akumulatora. 

2 PRZYCISK BLUETOOTH
Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk Bluetooth® do momentu, aż dioda LED 
zacznie migać powoli na czerwono.

3 WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA
Ten 10-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania sygnalizuje 
poziom naładowania akumulatora lub poziomy ustawień 
brzmienia. Naciśnięcie przycisku stanu akumulatora powoduje 
wyświetlenie poziomu naładowania. Regulacja poziomu głośności, 
tonów niskich lub tonów wysokich powoduje wyświetlenie 
zmienianego ustawienia. Animacja wzrastającego poziomu 
sygnalizuje, że trwa proces ładowania akumulatora.

4 GAŁKA STERUJĄCA
I. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij 

i przytrzymaj przez 2 sekundy
II. Aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz
III. Aby przejść do następnego/poprzedniego 

utworu, przesuń w prawo/w lewo
IV. Aby przewijać w przód/w tył, przesuń w prawo/w lewo i przytrzymaj
V. Aby zmienić głośność, przesuń w górę/w dół

5 REGULACJA TONÓW NISKICH I WYSOKICH 
Przyciski ustawiania poziomu tonów niskich i tonów wysokich 
umożliwiają wyregulowanie brzmienia. Podczas regulacji 
tonów niskich lub wysokich poziom zmienianego ustawienia 
jest wyświetlany na 10-segmentowym wskaźniku. 

6 ZACZEP PASKA
Zaczep ten umożliwia przyczepienie paska 
— patrz „Przyczepianie paska”.

POLSKI



8

7

005MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

7 AUX — GNIAZDO WEJŚCIOWE AUDIO 3,5 MM
Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym 
przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).

8 USB C — WEJŚCIE/WYJŚCIE ZASILANIA
Umożliwia ładowanie głośnika po podłączeniu go 
do źródła zasilania USB, jak również wykorzystanie 
głośnika jako powerbanku i ładowanie lub zasilanie 
za jego pomocą innego urządzenia USB-C.  

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW POLSKI
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INSTRUKCJE

PIERWSZE UŻYCIE
I. Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą do momentu, aż głośnik się włączy.  
II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® do momentu, aż 

dioda LED zacznie migać powoli na czerwono. 
III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz 

„MIDDLETON” z listy urządzeń Bluetooth.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA AUX
I. Podłącz przewód zakończony wtyczką stereo typu mini-

jack (3,5 mm) do gniazda AUX z tyłu głośnika.
II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio w urządzeniu audio.
III. Upewnij się, że na wszystkich podłączonych urządzeniach 

dźwiękowych Bluetooth jest wstrzymane odtwarzanie.
Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie. 

POLSKI

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać 
wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego 
oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.
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CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA
Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie 
przewody, a przed podłączeniem przewodów audio lub USB 
upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Pasek oraz silikonowy pokrowiec można zdjąć i wyczyścić osobno. 
Do czyszczenia elementów silikonowych użyj chusteczki do 
dezynfekcji lub niepozostawiającej włókien ściereczki, lekko zwilż 
ją alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75%, 
a następnie delikatnie wyczyść powierzchnie. Wysusz elementy 
ręcznikiem przed ich ponownym założeniem na głośnik. 

Siatkę głośnika oraz otwory czyść delikatnie przy użyciu 
suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.
• Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
• Nie używaj sprężonego powietrza.
• Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
• Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.

INSTRUKCJE POLSKI
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INSTRUKCJE

ZASADY DBANIA O AKUMULATORY
Głośnik jest wyposażony w wysokiej klasy akumulator litowo-
jonowy, a na ich żywotność ma wpływ sposób ładowania i 
użytkowania. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak 
najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatora.
• W miarę możliwości unikaj używania szybkich 

ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie 
akumulatora i przyspiesza jego zużycie.

• Unikaj ładowania akumulatora, gdy jest już w pełni naładowany, a 
także nie dopuszczaj do jego całkowitego rozładowania. Spróbuj 
utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.

• Jeśli planujesz przechowywanie głośnika przez dłuższy czas, 
najlepiej zrobić to z akumulatorem naładowanym do połowy, a sam 
głośnik przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.

• Nie używaj ani nie ładuj głośnika w pozbawionych wentylacji 
miejscach o wysokiej temperaturze wynoszącej 45°C/113°F 
lub więcej, na przykład w zaparkowanym samochodzie lub przy 
oknie wystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.

• Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 
10°C/50°F i używania głośnika w temperaturze poniżej 0°C/32°F.

• Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład 
upuszczania głośnika na twarde powierzchnie, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie akumulatora. 

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie 
oryginalnych ustawień głośnika, za wyjątkiem ewentualnych 
aktualizacji oprogramowania firmware. 

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika, 
co oznacza, że będzie konieczne ponowne skonfigurowanie głośnika.
I. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 7 sekund. 

Wszystkie kontrolki zgasną i głośnik uruchomi się ponownie.
III. Przed ponownym przystąpieniem do parowania usuń 

urządzenie „Middleton” z listy urządzeń Bluetooth 
na urządzeniu wysyłającym dźwięk.

POLSKI
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POLSKIPRZYCZEPIANIE PASKA

I. Wykręć śrubę z paska.
II. Przeprowadź koniec paska od góry przez zaczep w głośniku.
III. Połącz koniec paska za pomocą śruby i dokręć śrubę. 
Przed użyciem upewnij się, że pasek jest dobrze przymocowany do głośnika. 
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POLSKITRYB STACK

Połącz dwa lub więcej głośników Middleton w sesję Stack, aby uzyskać 
pełniejszy dźwięk. Wszystko, co odtworzysz w głośniku głównym, zostanie 
odtworzone równocześnie we wszystkich głośnikach połączonych w sesję. 
Możesz regulować głośność na poszczególnych głośnikach, aby uzyskać 
doskonały balans.

1 GŁOŚNIK GŁÓWNY
Aby rozpocząć lub zakończyć sesję Stack, naciśnij 
trzykrotnie przycisk Bluetooth. Dioda LED zacznie migać 
do momentu, aż inny głośnik dołączy do sesji.

2 GŁOŚNIK DODATKOWY
Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth na dowolnym 
głośniku, który chcesz dodać do sesji. Dioda LED zacznie 
migać do momentu, aż głośnik dołączy do sesji. 

Głośnik biorący udział w sesji rozłączy się z ewentualnym 
uprzednio podłączonym urządzeniem audio, a po 
opuszczeniu sesji spróbuje ponownie się z nim połączyć.

Aby usunąć dany głośnik z sesji, naciśnij dwukrotnie 
przycisk Bluetooth na tym głośniku.
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PROBLEM PRZYCZYNA
SUGEROWANE 
DZIAŁANIE

Głośnik nie 
włącza się

Akumulator jest 
rozładowany.

Aby naładować głośnik, 
podłącz go do źródła 
zasilania USB.

Wciśnij i przytrzymaj 
przez 2 sekundy 
gałkę sterującą, aż 
głośnik się włączy.

Nie można połączyć 
się lub wykonać 
parowania z 
urządzeniem 
Bluetooth

Funkcja Bluetooth 
nie jest włączona w 
urządzeniu (smartfon, 
tablet, komputer).

Włącz funkcję 
Bluetooth w 
swoim urządzeniu 
odtwarzającym dźwięk.

Głośnik nie jest 
włączony.

Wciśnij i przytrzymaj 
gałkę sterującą 
przez 2 sekundy, aby 
włączyć głośnik, zanim 
uruchomisz w nim 
w tryb parowania.

Głośnik nie jest w 
trybie parowania.

Wciśnij przycisk 
Bluetooth i przytrzymaj 
go do momentu, aż 
dioda LED Bluetooth 
zacznie migać 
na czerwono.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI
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PROBLEM PRZYCZYNA
SUGEROWANE 
DZIAŁANIE

Nie można odtwarzać 
w trybie Stack

Urządzenie 
odtwarzające nie 
jest połączone z 
głośnikiem głównym.

Upewnij się, 
że urządzenie 
odtwarzające (telefon 
lub komputer) 
jest sparowane z 
głośnikiem głównym.

Połączenie Bluetooth 
jest przerywane

Urządzenia Bluetooth 
znajdują się zbyt 
daleko od siebie lub 
łączność jest zakłócana 
z powodu przeszkód.

Ustaw urządzenia 
bliżej siebie lub w taki 
sposób, aby nie dzieliły 
ich żadne przeszkody, 
na przykład ściany 
lub drzwi.

Wokół głośnika 
występuje silne pole 
elektryczne. Urządzenia 
takie jak kuchenki 
mikrofalowe, karty 
sieci bezprzewodowej, 
świetlówki i kuchenki 
gazowe korzystają z 
tego samego zakresu 
częstotliwości, co 
urządzenie Bluetooth. 
Może to być przyczyną 
zakłóceń elektrycznych.

Ustaw głośnik w innym 
miejscu lub wyłącz albo 
przestaw urządzenie 
elektroniczne 
powodujące zakłócenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI
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PROBLEM PRZYCZYNA
SUGEROWANE 
DZIAŁANIE

Błędne działanie Głośnik nie używa 
najnowszej wersji 
oprogramowania 
firmware.

Pobierz aplikację 
Marshall Bluetooth 
i połącz się z 
głośnikiem. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi w 
aplikacji, aby upewnić 
się, że głośnik ma 
najnowszą wersję 
oprogramowania 
firmware.

Wystąpił błąd 
oprogramowania.

Wykonaj przywrócenie 
ustawień fabrycznych, 
naciskając przycisk 
Bluetooth przez 
7 sekund.

Głośnik należy 
skonfigurować 
ponownie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI
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