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COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

1 BUTONUL DE STARE A BATERIEI
Apăsați butonul de stare a bateriei pentru a 
vedea nivelul de încărcare a bateriei. 

2 BUTONUL BLUETOOTH
Apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth® până când LED-ul 
luminează lent intermitent în culoarea roșie, pentru a intra în modul  
de asociere.

3 INDICATORUL BATERIEI
Indicatorul bateriei cu 10 segmente arată starea bateriei sau 
nivelurile comenzilor audio. Dacă apăsați butonul de stare a bateriei 
veți vedea nivelul de încărcare a bateriei. Dacă reglați volumul, 
bașii sau înaltele veți vedea nivelul pentru comanda reglată. O 
animație ascendentă indică faptul că bateria se încarcă.

4 BUTONUL DE CONTROL
I. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru pornire/oprire
II. Apăsați butonul o dată pentru redare/pauză
III. Apăsați butonul către dreapta/stânga pentru a sări înainte/înapoi
IV. Țineți apăsat butonul către dreapta/stânga pentru 

derulare rapidă înainte/înapoi
V. Apăsați butonul în sus/jos pentru a regla volumul

5 COMENZILE BAȘILOR ȘI ÎNALTELOR 
Utilizați comenzile bașilor și înaltelor pentru a regla balansul audio. 
Indicatorul cu 10 segmente arată nivelul bașilor sau înaltelor în  
timpul reglării. 

6 BALAMAUA PENTRU CHINGA DE TRANSPORT
Fixați chinga de transport inclusă la balama, 
consultați Fixarea chingii de transport.

ROMÂNĂ
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7 AUX – INTRARE AUDIO DE 3,5 MM
Cuplați un dispozitiv audio cu ieșire analogică și mufă stereo  
de 3,5 mm.

8 USB C – INTRARE/IEȘIRE DE ALIMENTARE
Încărcați boxa cuplând-o la o sursă de alimentare 
prin USB sau cuplați un dispozitiv USB-C și utilizați 
boxa ca dispozitiv de încărcare extern.  

COMPONENTELE DISPOZITIVULUI ROMÂNĂROMÂNĂ
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INSTRUCȚIUNI

PRIMII PAȘI
I. Apăsați și țineți apăsat butonul de control până când pornește boxa.  
II. Apăsați butonul Bluetooth® până când LED-ul luminează 

lent intermitent în culoarea roșie. 
III. Selectați MIDDLETON de pe lista Bluetooth a dispozitivului audio.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV AUX
I. Conectați un cablu cu mufă stereo de 3,5 mm la intrarea AUX de pe  

spatele boxei.
II. Conectați celălalt capăt al cablului la ieșirea audio de la sursa audio.
III. Asigurați-vă că toate dispozitivele audio Bluetooth conectate sunt puse  

în pauză.
Notă: Cablurile audio nu sunt incluse. 

CURĂȚAREA BOXEI
Curățați boxa în mod regulat pentru a o menține în 
stare bună și a-i prelungi durata de viață.

Decuplați toate cablurile înainte de a curăța boxa și asigurați-vă că toate 
componentele sunt perfect uscate înainte de a cupla orice cabluri audio  
sau USB.

Manșonul de silicon și chinga pot fi îndepărtate și curățate separat. 
Utilizați un șervețel dezinfectant sau o lavetă fără scame, umezită ușor cu 
alcool izopropilic de 70% sau alcool etilic de 75% pentru a curăța cu grijă 
componentele din silicon. Uscați-le cu un prosop înainte de la monta înapoi  
la boxă. 

Curățați cu grijă grila și orificiile boxei cu o perie uscată 
și moale sau cu un tampon din bumbac.
• Nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice.
• Nu utilizați aer comprimat.
• Nu utilizați produse care conțin înălbitor sau apă oxigenată.
• Nu scufundați boxa în niciun fel de agent de curățare.

ROMÂNĂ
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GHID DE ÎNTREȚINERE A BATERIEI
Boxa are în dotare un acumulator litiu-ion de înaltă performanță și durata 
de viață este afectată de încărcare și utilizare. Urmați indicațiile de mai 
jos pentru a menține bateria în stare bună cât mai mult timp posibil.
• Evitați să folosiți încărcătoare rapide, dacă este posibil. Încărcarea 

rapidă solicită bateria și duce la degradarea acesteia.
• Evitați încărcarea bateriei când este deja plină și nu o lăsați să se 

descarce complet. Încercați să mențineți un nivel de încărcare între  
30% și 80%.

• Dacă boxa nu va fi utilizată pe o perioadă îndelungată, depozitați-o cu 
bateria încărcată pe jumătate într-un loc răcoros, întunecat și uscat.

• Nu utilizați și nu încărcați boxa în locuri foarte călduroase și 
fără ventilație, la 45°C/113°F și mai mult, cum ar fi într-un 
automobil parcat sau la fereastră, la lumina directă a soarelui.

• Evitați încărcarea bateriei la temperaturi scăzute, sub 10°C/50°F, 
precum și utilizarea boxei la temperaturi sub 0°C/32°F.

• Evitați șocurile mecanice puternice, cum ar fi căderea boxei pe 
suprafețe dure, deoarece aceasta poate deteriora bateria. 

RESETAREA LA VALORILE DIN FABRICAȚIE
Prin resetarea la valorile din fabricație boxa va reveni la setările 
inițiale, exceptând eventualele actualizări de firmware. 

Notă: Prin aceasta toate setările utilizatorului vor fi șterse, ceea 
ce înseamnă că boxa va trebui configurată din nou.
I. Asigurați-vă că boxa este pornită.
II. Apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth timp de 7 secunde. 

Toate indicatoarele se sting și boxa repornește.
III. Eliminați Middleton de pe lista Bluetooth a dispozitivului 

audio înainte de a efectua din nou asocierea.

APLICAȚIA MARSHALL BLUETOOTH

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth pentru a profita la maxim de 
boxa dumneavoastră și a o menține la zi cu cel mai recent software.

ROMÂNĂ
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FIXAREA CHINGII DE TRANSPORT

I. Demontați șurubul de la chinga de transport.
II. Treceți capătul chingii prin partea de sus a balamalei de pe boxă.
III. Cuplați capătul chingii cu șurubul și strângeți-l. 
Asigurați-vă că ați fixat bine chinga de transport la boxă înainte de utilizare. 

ROMÂNĂ
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MODUL STACK

Conectați două sau mai multe boxe Middleton într-o sesiune Stack pentru un 
sunet mai puternic. Redați orice pe boxa principală și toate boxele din cadrul 
sesiunii vor reda același lucru sincron. Puteți regla volumul la orice boxă 
individuală pentru un balans perfect.

1 BOXA PRINCIPALĂ
Apăsați de trei ori butonul Bluetooth pentru a porni sau 
încheia o sesiune Stack. LED-ul începe să lumineze 
intermitent până când altă boxă se alătură sesiunii.

2 BOXA SUPLIMENTARĂ
Apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe orice boxă pe 
care doriți să o adăugați în cadrul sesiunii. LED-ul începe să 
lumineze intermitent până când boxa s-a alăturat sesiunii. 

În timpul unei sesiuni, boxa se va deconecta de la orice 
dispozitiv audio la care a fost conectată anterior și va 
încerca să se reconecteze după părăsirea sesiunii.

Pentru a elimina o boxă din cadrul sesiunii, apăsați de 
două ori butonul Bluetooth de pe boxa respectivă.

ROMÂNĂ
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PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE

Boxa nu pornește Nu este încărcată 
bateria.

Cuplați boxa la o sursă 
de alimentare prin USB 
pentru încărcare.

Apăsați și țineți apăsat 
butonul de control timp 
de 2 secunde până 
când pornește boxa.

Nu este posibilă 
conectarea sau 
asocierea cu un 
dispozitiv Bluetooth

Nu este activat 
Bluetooth pe dispozitiv 
(smartphone, tabletă, 
computer).

Activați Bluetooth pe 
dispozitivul de redare.

Boxa nu este pornită. Apăsați și țineți apăsat 
butonul de control 
timp de 2 secunde 
pentru a porni boxa 
înainte de a o seta în 
modul de asociere.

Boxa nu este în 
modul de asociere.

Apăsați butonul 
Bluetooth până când 
LED-ul Bluetooth 
luminează intermitent 
în culoarea roșie.

Nu este posibilă 
redarea în 
modul Stack

Dispozitivul de redare 
nu este conectat la 
boxa principală.

Asigurați-vă că 
dispozitivul de redare 
(telefon sau computer) 
este asociat cu 
boxa principală.

DEPANAREA ROMÂNĂ
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PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE

Conexiunea 
Bluetooth se 
întrerupe

Cele două dispozitive 
Bluetooth sunt la 
distanță prea mare 
sau conexiunea este 
afectată de obstacole.

Mutați dispozitivele 
mai aproape unul de 
altul, astfel încât să 
nu fie obstrucționate 
de obstacole, cum 
ar fi pereți sau uși.

Un câmp electric 
puternic înconjoară 
boxa. Dispozitive 
precum cuptoare cu 
microunde, adaptoare 
de rețea wireless, lămpi 
fluorescente și aragaze 
utilizează același 
interval de frecvență ca 
dispozitivul Bluetooth. 
Aceasta poate duce la 
interferențe electrice.

Mutați boxa în alt loc 
sau opriți ori mutați 
dispozitivul electric care 
produce interferențe.

DEPANAREA ROMÂNĂ
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PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE

Comportament 
instabil

Boxa nu utilizează 
cea mai recentă 
versiune de firmware.

Descărcați aplicația 
Marshall Bluetooth 
și conectați boxa. 
Urmați instrucțiunile 
din aplicație pentru 
a vă asigura că boxa 
are cea mai recentă 
versiune de firmware.

S-a produs o eroare 
de software.

Efectuați o resetare 
la valorile din 
fabricație apăsând 
butonul Bluetooth 
timp de 7 secunde.

Boxa trebuie 
configurată din nou.

DEPANAREA ROMÂNĂ
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