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PREGLED NAPRAVE

1 GUMB ZA STANJE BATERIJE
Pritisnite gumb Stanje baterije, da vidite napolnjenost baterije. 

2 GUMB BLUETOOTH
Pritisnite in držite gumb Bluetooth®, dokler lučka LED ne začne 
počasi utripati rdeče, kar označuje začetek načina seznanjanja.

3 OPOZORILNA LUČKA BATERIJE
Opozorilna lučka baterije z 10 segmenti prikazuje stanje baterije 
ali ravni krmilnika zvoka. Če pritisnete gumb za stanje baterije, 
se prikaže stanje napolnjenosti baterije. Nastavitev glasnosti 
ter nizkih ali visokih tonov bo prikazalo raven za nastavljeni 
krmilnik. Naraščajoča animacija pomeni, da se baterija polni.

4 UPRAVLJALNI GUMB
I. Pritisnite in držite ga 2 sekundi za vklop/izklop
II. Pritisnite ga enkrat za predvajanje/premor
III. Pritisnite desno/levo za preskok naprej/nazaj
IV. Držite desno/levo za hitro pomikanje naprej/nazaj
V. Potisnite navzgor/navzdol za nastavitev glasnosti

5 KRMILNIKA ZA NIZKE IN VISOKE TONE 
Uporabite krmilnika za nizke in visoke tone, da nastavite 
zvočno ravnovesje. Indikator z 10 segmenti med 
nastavljanjem prikazuje raven nizkih ali visokih tonov. 

6 TEČAJ ZA PAS ZA NOŠENJE
Priloženi pas za nošenje pritrdite na tečaj, glejte Namestitev pasu  
za nošenje.

SLOVENŠČINA
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7 AUX – 3,5-MM AVDIO VHOD
Priključite avdio napravo z analognim izhodom in  
3,5-mm stereo priključkom.

8 USB C – VHOD/IZHOD ZA NAPAJANJE
Napolnite zvočnik tako, da ga priključite na vir napajanja USB ali 
pa priključite napravo USB-C in uporabite zvočnik kot napajalnik.  

PREGLED NAPRAVE SLOVENŠČINA
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NAVODILA

PRVI KORAKI
I. Pritisnite in držite upravljalni gumb, dokler se zvočnik ne vklopi.  
II. Pritisnite gumb Bluetooth®, dokler lučka LED ne začne počasi utripati rdeče. 
III. Na seznamu zvočnih naprav Bluetooth izberite MIDDLETON.

PRIKLOP ZUNANJE NAPRAVE (AUX)
I. Priključite kabel s 3,5-mm stereo priključkom na vhod AUX na hrbtni  

strani zvočnika.
II. Drugi konec kabla priključite na zvočni izhod na zvočnem viru.
III. Prepričajte se, da so vse povezane zvočne naprave Bluetooth  

začasno ustavljene.
Opomba: Zvočni kabli niso priloženi. 

ČIŠČENJE ZVOČNIKA
Redno čistite zvočnik, da bo čist in bo dolgo deloval.

Pred čiščenjem zvočnika odklopite vse kable in se prepričajte, da 
je vse popolnoma suho, preden priključite avdio ali USB kable.

Silikonski ovoj in pas je mogoče odstraniti in očistiti ločeno. Za nežno 
čiščenje silikonskih delov uporabite robček z razkužilom ali krpo, ki ne pušča 
vlaken, rahlo navlaženo s 70-% izopropilnim alkoholom ali 75-% etilnim 
alkoholom. Osušite jih z brisačo, preden jih postavite nazaj na zvočnik. 

Previdno očistite mrežico zvočnika in odprtine s 
suho in mehko krtačo ali vatirano palčko.
• Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih predmetov.
• Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
• Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo belilo ali vodikov peroksid.
• Zvočnika ne potapljajte v čistila.

SLOVENŠČINA
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NAVODILA

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE BATERIJE
Vaš zvočnik je opremljen z visoko zmogljivo litij-ionsko baterijo, na 
življenjsko dobo pa vplivata polnjenje in uporaba. Upoštevajte spodnje 
smernice, da bo vaša baterija čim dlje ostala v odličnem stanju.
• Če je mogoče, se izogibajte uporabi hitrih polnilnikov. Hitro 

polnjenje obremeni baterijo in poslabša njeno zmogljivost.
• Izogibajte se polnjenju baterije, ko je že polna, ali pustite, da se 

popolnoma izprazni. Poskusite vzdrževati napolnjenost med 30 in 80%.
• Če bo zvočnik dlje časa skladiščen, ga skladiščite z napol 

napolnjeno baterijo in na hladnem, temnem in suhem mestu.
• Ne uporabljajte in ne polnite zvočnika na vročih in neprezračenih 

mestih s 45°C/113°F in več, na primer v parkiranem 
avtomobilu ali ob oknu na neposredni sončni svetlobi.

• Izogibajte se polnjenju baterije pri nizkih temperaturah pod 
10°C/50°F, in uporabi zvočnika pri temperaturah pod 0°C/32°F.

• Izogibajte se močnim mehanskim udarcem, kot je padec 
zvočnika na trde površine, saj lahko poškodujete baterijo. 

TOVARNIŠKA PONASTAVITEV
Tovarniška ponastavitev v zvočniku ponovno uveljavi prvotne 
nastavitve, razen posodobitev vdelane programske opreme. 

Opomba: S tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve, 
kar pomeni, da boste zvočnik morali znova nastaviti.
I. Prepričajte se, da je zvočnik vklopljen.
II. Gumb Bluetooth pritisnite in držite 7 sekund. Vse opozorilne 

lučke se izklopijo in zvočnik se ponovno zažene.
III. Zvočnik Middleton odstranite s seznama naprav Bluetooth 

v zvočni napravi, preden ga ponovno seznanite.

APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth, da boste zvočnik lahko čim bolje 
izkoristili in ga redno posodabljali z najnovejšo programsko opremo.

SLOVENŠČINA
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PRITRDITEV PASU ZA NOŠENJE

I. Odstranite vijak s pasu za nošenje.
II. Konec pasu speljite skozi vrh tečaja na zvočniku.
III. Povežite konec pasu z vijakom in ga zategnite. 
Pred uporabo se prepričajte, da je pas za nošenje pritrjen na zvočnik. 

SLOVENŠČINA
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NAČIN STACK

Dva ali več zvočnikov Middleton povežite v sejo Stack za boljšo zvočno 
izkušnjo. Predvajajte kar koli na glavnem zvočniku in vsi zvočniki v seji bodo 
to istočasno predvajali. Glasnost na posameznem zvočniku lahko nastavite za 
popolno ravnovesje.

1 GLAVNI ZVOČNIK
Trikrat pritisnite gumb Bluetooth, da začnete ali 
končate sejo Stack. Lučka LED začne utripati, 
dokler se drug zvočnik ne pridruži seji.

2 DODATNI ZVOČNIK
Dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na katerem koli 
zvočniku, ki ga želite dodati seji. Lučka LED začne 
utripati, dokler se zvočnik ne pridruži seji. 

Med sejo bo zvočnik prekinil povezavo z vsako 
predhodno povezano zvočno napravo in jo bo skušal 
ponovno vzpostaviti po tem, ko zapusti sejo.

Če želite zvočnik odstraniti iz seje, dvakrat 
pritisnite gumb Bluetooth na tem zvočniku.

SLOVENŠČINA
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TEŽAVA VZROK UKREP

Zvočnik se ne vklopi Baterija se ne polni. Zvočnik priklopite v 
vir napajanja USB, da 
ga začnete polniti.

Pritisnite in držite 
upravljalni gumb za 
2 sekundi, dokler se 
zvočnik ne vklopi.

Ni se mogoče 
povezati oziroma 
seznaniti z napravo 
Bluetooth

Funkcija Bluetooth ni 
omogočena na vaši 
napravi (pametni 
telefon, tablični 
računalnik, osebni 
računalnik).

Vklopite funkcijo 
Bluetooth na napravi 
za predvajanje.

Zvočnik ni vklopljen. Pritisnite in 2 sekundi 
držite upravljalni gumb, 
da vklopite zvočnik, 
preden ga nastavite 
na način seznanjenja.

Zvočnik ni v načinu 
seznanjanja.

Pridržite gumb 
Bluetooth, dokler lučka 
LED za Bluetooth ne 
začne utripati rdeče.

Predvajanje 
ni mogoče v 
načinu Stack

Naprava za predvajanje 
ni povezana z 
glavnim zvočnikom.

Prepričajte se, da 
je vaša naprava za 
predvajanje (telefon ali 
računalnik) seznanjena 
z glavnim zvočnikom.

ODPRAVLJANJE TEŽAV SLOVENŠČINA
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Povezava Bluetooth 
se prekinja

Napravi Bluetooth 
sta preveč oddaljeni 
druga od druge ali pa 
je povezava ovirana.

Napravi približajte, 
tako da ju ne ovirajo 
stene ali vrata.

Zvočnik obdaja močno 
električno polje. 
Predmeti, kot so 
mikrovalovne pečice, 
brezžični omrežni 
adapterji, fluorescentne 
luči in plinske pečice 
uporabljajo isto 
frekvenčno območje 
kot naprava Bluetooth. 
To lahko povzroči 
električne motnje.

Zvočnik pomaknite 
na drugo mesto 
ali ga izklopite ali 
pa premaknite 
elektronsko napravo, 
ki povzroča motnje.

Nepravilno vedenje Zvočnik ne uporablja 
najnovejše različice 
vdelane programske 
opreme.

Prenesite aplikacijo 
Marshall Bluetooth in 
povežite zvočnik. Sledite 
navodilom v aplikaciji 
in se prepričajte, 
da ima zvočnik 
nameščeno najnovejšo 
različico vdelane 
programske opreme.

Prišlo je do napake 
programske opreme.

Izvedite tovarniško 
ponastavitev, tako da 
7 sekund pritiskate 
gumb Bluetooth. 

Zvočnik je treba 
znova nastaviti.

ODPRAVLJANJE TEŽAV SLOVENŠČINA
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