
MIDDLETON – PORTABLE LOUDSPEAKER

MANUAL ONLINE COMPLETO



PORTUGUÊSÍNDICE

ÍNDICE REMISSIVO 

Esquema do dispositivo                                                                                     003

Introdução                                                                                                                                006

Ligação de um dispositivo AUX                                                            006

Limpeza da coluna                                                                                                      006

Guia de tratamento da bateria                                                                 007

Executar uma reposição de fábrica                                               007

Fixar a correia de transporte                                                                     008

Modo combinável                                                                                                          009

Resolução de problemas                                                                                   010



2

1
2 3

4

5

6

003MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

ESQUEMA DO DISPOSITIVO PORTUGUÊS



004MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

ESQUEMA DO DISPOSITIVO

1 BOTÃO DE ESTADO DA BATERIA
Carregue no botão Estado da bateria para ver a carga da bateria. 

2 BOTÃO BLUETOOTH
Prima e mantenha premido o botão Bluetooth® até o LED passar a 
piscar lentamente uma luz vermelha para iniciar o  
modo de emparelhamento.

3 INDICADOR DE CARGA DA BATERIA
O indicador de bateria de 10 segmentos mostra o estado da 
bateria ou os níveis de controlo de áudio. Premir o botão de Estado 
da bateria mostrará a carga da bateria. O ajuste do volume, 
baixo ou agudos mostrará o nível para o controlo ajustado. Uma 
animação ascendente indica que a bateria está a carregar.

4 BOTÃO DE CONTROLO
I. Mantenha premido durante 2 segundos para ligar/desligar
II. Prima uma vez para reproduzir/pausar
III. Prima à direita/esquerda para avançar para a frente/para trás
IV. Mantenha premido à direita/esquerda para avançar/recuar rapidamente
V. Empurrar para cima/para baixo para ajustar o volume

5 CONTROLOS DE GRAVES E AGUDOS 
Utilize os controlos de graves e agudos para ajustar o 
equilíbrio de áudio. O indicador de 10 segmentos mostra 
o nível de graves ou agudos enquanto ajusta. 

6 DOBRADIÇA DA CORREIA DE TRANSPORTE
Fixe a correia de transporte incluída na dobradiça; 
consulte Fixar a correia de transporte.
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7 AUX — ENTRADA DE ÁUDIO DE 3,5 MM
Ligue um dispositivo áudio com uma saída analógica 
e uma porta jack estéreo de 3,5 mm.

8 USB C — ENTRADA/SAÍDA DE ENERGIA
Carregue a coluna ligando-a a uma fonte de 
alimentação USB ou ligue-a a um dispositivo USB-C 
e use a coluna como uma powerbank.  
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INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO
I. Prima e mantenha premido o manípulo de controlo até a coluna de som  

se ligar.  
II. Carregue no botão Bluetooth® até o LED pulsar lentamente a vermelho. 
III. Selecione MIDDLETON na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.

LIGAÇÃO DE UM DISPOSITIVO AUX
I. Ligue um cabo com jack estéreo de 3,5 mm à entrada 

AUX na parte traseira da coluna.
II. Ligue a outra extremidade do cabo à saída de áudio da sua fonte de áudio.
III. Certifique-se de que todos os dispositivos áudio Bluetooth ligados estão  

em pausa.
Nota: Os cabos de áudio não estão incluídos. 

LIMPEZA DA COLUNA
Limpe regularmente a sua coluna para a manter sem resíduos e durar  
mais tempo.

Desligue quaisquer cabos antes de limpar a coluna e certifique-
se de que todos os componentes estão completamente secos 
antes de ligar quaisquer cabos de áudio ou USB.

A manga e a correia de silicone podem ser removidas e limpas 
separadamente. Utilize uma toalhita desinfetante ou um pano sem 
fiapos, ligeiramente humedecido com álcool isopropílico 70% ou 
álcool etílico 75% para limpar suavemente as peças de silicone. 
Seque-as com um pano antes de as voltar a colocar na coluna. 

Limpe cuidadosamente a rede e os orifícios da coluna com 
uma escova seca e macia ou com um cotonete.
• Não utilize quaisquer objetos afiados ou metálicos.
• Não utilize ar comprimido.
• Não utilize produtos que contenham lixívia ou peróxido de hidrogénio.
• Não submerja a coluna em qualquer agente de limpeza.
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INSTRUÇÕES

GUIA DE TRATAMENTO DA BATERIA
A sua coluna vem equipada com uma bateria de iões de lítio de 
alto desempenho e a vida útil é afetada pelo carregamento e a 
utilização. Siga as diretrizes abaixo para manter a sua bateria 
em ótimas condições durante o máximo de tempo possível.
• Evite a utilização de carregadores rápidos se possível. O 

carregamento rápido esforça a bateria e degrada-a.
• Evite carregar a bateria quando esta já estiver cheia ou deixá-la 

esgotar completamente. Tente manter a carga entre 30% e 80%.
• Se a coluna for armazenada durante muito tempo, faça-o com 

a bateria meio carregada e num local fresco, escuro e seco.
• Não utilize ou carregue a coluna em locais quentes e sem 

ventilação, a 45°C/113°F ou superior, tais como num carro 
estacionado ou junto a uma janela sob luz solar direta.

• Evite carregar a bateria a baixas temperaturas, abaixo de 
10°C/50°F e usar a coluna abaixo de 0°C/32°F.

• Evite choques mecânicos fortes, tais como a queda da coluna 
em superfícies duras, pois pode danificar a bateria. 

EXECUTAR UMA REPOSIÇÃO DE FÁBRICA
Uma reposição de fábrica devolverá a coluna às suas definições 
originais, excluindo quaisquer atualizações de firmware. 

Nota: Este procedimento elimina todas as definições do utilizador, o 
que significa que a coluna terá de ser novamente configurada.
I. Certifique-se de que a coluna de som está ligada.
II. Prima e mantenha premido o botão Bluetooth durante 7 segundos. 

Todos os indicadores se apagam e a coluna de som é reiniciada.
III. Remova a Middleton da lista Bluetooth do seu dispositivo 

áudio antes de emparelhar novamente.

APLICAÇÃO MARSHALL BLUETOOTH

Transfira a aplicação Marshall Bluetooth para tirar o máximo partido 
da sua coluna e mantê-la atualizada com o software mais recente.
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008MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

FIXAR A CORREIA DE TRANSPORTE

I. Remova o parafuso da correia de transporte.
II. Enfie a extremidade da correia através da parte superior da dobradiça  

da coluna.
III. Junte a extremidade da correia com o parafuso e aperte-o. 
Certifique-se de que a correia de transporte está presa à coluna antes de a 
utilizar. 

PORTUGUÊS
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MODO COMBINÁVEL

Ligue duas ou mais colunas de som Middleton numa sessão em Modo 
Combinável (Stack) para obter um som mais amplo. Reproduza qualquer 
coisa na coluna de som principal e todas as colunas da sessão reproduzirão 
o som em sincronia. Pode regular o volume em qualquer coluna de som 
individual para obter o equilíbrio perfeito.

1 COLUNA PRINCIPAL
Prima o botão Bluetooth três vezes para iniciar ou 
terminar uma sessão em Stack. O LED começa a 
piscar até outra coluna se juntar à sessão.

2 COLUNA ADICIONAL
Prima o botão Bluetooth duas vezes em qualquer coluna 
de som que queira adicionar à sessão. O LED começa 
a piscar até a coluna se ter juntado a uma sessão. 

Enquanto estiver numa sessão, a coluna de som desliga-se de 
algum eventual aparelho de som previamente ligado e tenta 
ligar-se novamente depois de ter abandonado a sessão.

Para remover uma coluna de som da sessão, prima o 
botão Bluetooth duas vezes nessa coluna de som.
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PROBLEMA CAUSA AÇÃO

A coluna de som 
não se liga

A bateria está 
sem carga.

Ligue a coluna de 
som a uma fonte de 
alimentação USB 
para carregá-la.

Prima continuamente 
o manípulo de controlo 
durante 2 segundos 
até a coluna se ligar.

Não é possível ligar 
a ou emparelhar 
com um dispositivo 
Bluetooth

O Bluetooth não 
está ativado no 
seu dispositivo 
(smartphone, tablet, 
computador).

Ative o Bluetooth 
no seu dispositivo 
de reprodução.

A coluna de som 
não está ligada.

Prima e mantenha 
premido o manípulo 
de controlo durante 
2 segundos para ligar 
a coluna de som antes 
de a colocar no modo 
de emparelhamento.

A coluna não 
está no modo de 
emparelhamento.

Prima o botão 
Bluetooth até o LED 
Bluetooth piscar 
a vermelho.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PORTUGUÊS
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PROBLEMA CAUSA AÇÃO

Não é possível 
reproduzir no 
modo Stack

O aparelho de 
reprodução não está 
ligado à coluna de 
som principal.

Certifique-se de que 
o seu aparelho de 
reprodução (telemóvel 
ou computador) 
está emparelhado 
com a coluna de 
som principal.

A ligação Bluetooth 
é interrompida

Os dois dispositivos 
Bluetooth estão 
demasiado afastados 
ou a ligação é afetada 
por obstáculos.

Aproxime os 
dispositivos uns dos 
outros de modo a não 
ficarem obstruídos 
por obstáculos como 
paredes ou portas.

Há um forte campo 
elétrico à volta da 
coluna de som. Objetos 
como fornos de 
micro-ondas, placas 
de rede sem fios, 
luzes fluorescentes e 
fogões a gás utilizam 
a mesma gama de 
frequências que a do 
dispositivo Bluetooth. 
Isto pode dar origem a 
perturbações elétricas.

Desloque a coluna 
de som para outro 
local ou desligue ou 
desloque o aparelho 
eletrónico interferente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PORTUGUÊS
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PROBLEMA CAUSA AÇÃO

Comportamento 
errático

A coluna de som 
não está a utilizar a 
mais recente versão 
do firmware.

Transfira a app 
Marshall Bluetooth e 
estabeleça a ligação 
com a coluna de som. 
Siga as instruções 
na app para garantir 
que a coluna de som 
tenha a versão mais 
recente do firmware.

Há um erro de software. Execute uma reposição 
de fábrica premindo 
o botão Bluetooth 
durante 7 segundos. 

A coluna de som tem 
de ser novamente 
configurada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PORTUGUÊS
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