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USPORIADANIE ZARIADENIA

1 TLAČIDLO NA ZOBRAZENIE STAVU BATÉRIE
Stlačením tlačidla na zobrazenie stavu batérie zobrazíte úroveň  
nabitia batérie. 

2 TLAČIDLO BLUETOOTH
Režim párovania aktivujete stlačením a podržaním tlačidla 
Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať načerveno.

3 INDIKÁTOR BATÉRIE
Indikátor batérie vo forme 10 dielikov zobrazuje stav batérie alebo 
úroveň funkcie pri ovládaní zvuku. Stlačením tlačidla na zobrazenie 
stavu batérie zobrazíte úroveň nabitia batérie. Pri úprave hlasitosti, 
basov alebo výšok sa zobrazí úroveň upravovanej funkcie. Animácia 
v podobe rozsvecujúcich sa dielikov indikuje nabíjanie batérie.

4 OVLÁDACIE TLAČIDLO
I. Zariadenie zapnete/vypnete stlačením a podržaním na 2 sekundy
II. Jedným stlačením spustíte/pozastavíte prehrávanie
III. Stlačením doprava/doľava preskočíte dopredu/dozadu
IV. Podržaním doprava/doľava spustíte rýchle presúvanie dopredu/dozadu
V. Stlačením nahor/nadol upravíte hlasitosť

5 OVLÁDAČE BASOV A VÝŠOK 
Pomocou ovládačov basov a výšok upravíte vyváženie zvuku. Indikátor 
vo forme 10 dielikov zobrazuje počas nastavovania úroveň basov  
alebo výšok. 

6 ZÁVES PRE POPRUH NA PRENÁŠANIE
K závesu pripevnite dodaný popruh na prenášanie. 
Pozrite si časť Pripevnenie popruhu na prenášanie.

SLOVENČINA
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7 AUX – 3,5 MM VSTUPNÝ ZVUKOVÝ KONEKTOR
Pripojte zvukové zariadenie s analógovým výstupom 
a s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.

8 USB C – NAPÁJACÍ VSTUP/VÝSTUP
Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite 
ho, prípadne k nemu pripojte zariadenie pomocou USB-C 
kábla a reproduktor používajte ako powerbanku.  

USPORIADANIE ZARIADENIA SLOVENČINA
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POKYNY

ZAČÍNAME
I. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo, kým sa reproduktor nezapne.  
II. Stlačte tlačidlo Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly  

blikať načerveno. 
III. Zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení vyberte  

možnosť MIDDLETON.

PRIPOJENIE AUX ZARIADENIA
I. K AUX vstupu na zadnej strane reproduktora pripojte kábel 

s 3,5 mm stereo konektorom typu „jack“.
II. Druhý koniec kábla pripojte k zvukovému výstupu na vašom zvukovom zdroji.
III. Prehrávanie na všetkých pripojených zvukových Bluetooth 

zariadeniach musí byť pozastavené.
Poznámka: Audio káble nie sú súčasťou balenia. 

ČISTENIE REPRODUKTORA
Reproduktor čistite pravidelne, aby ste ho zachovali 
v dobrom stave a slúžil vám dlhšie.

Pred čistením reproduktora odpojte všetky káble. Pred zapájaním akýchkoľvek 
zvukových alebo USB káblov skontrolujte, či je celý reproduktor úplne suchý.

Silikónový obal a popruh možno odpojiť a vyčistiť samostatne. Na jemné 
vyčistenie silikónových častí použite utierku alebo handričku, ktorá nepúšťa 
vlákna. Mierne ju navlhčite dezinfekčným roztokom 70% izopropylalkoholu 
alebo 75% etylalkoholu. Pred ich nasadením späť na reproduktor ich  
osušte uterákom. 

Mriežku a otvory reproduktora opatrne očistite suchou a 
mäkkou kefkou, prípadne vatovým tampónom.
• Nepoužívajte ostré ani kovové predmety.
• Nepoužívajte stlačený vzduch.
• Nepoužívajte produkty s obsahom bielidla alebo peroxidu vodíka.
• Reproduktor neponárajte do žiadnych čistiacich prostriedkov.

SLOVENČINA
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POKYNY

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU
Súčasťou reproduktora je vysokovýkonná lítiovo-iónová batéria. Jej životnosť 
možno ovplyvniť spôsobom nabíjania a používania. Aby ste čo najdlhšie 
zachovali dobrý stav batérie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
• Ak je to možné, nepoužívajte rýchlonabíjačky. Pri rýchlom 

nabíjaní sa batéria namáha a znehodnocuje sa.
• Ak je batéria plne nabitá, nenabíjajte ju. Batériu nenechajte 

úplne vybiť. Pokúste sa zachovávať nabitie od 30% do 80%.
• Pri dlhodobom skladovaní reproduktora nabite batériu napolovicu 

a odložte ho na chladnom, tmavom a suchom mieste.
• Reproduktor nepoužívajte ani nenabíjajte na horúcich a nevetraných 

miestach s teplotou nad 45°C/113°F, napríklad v zaparkovanom 
aute alebo pri okne s priamym slnečným žiarením.

• Batériu nenabíjajte pri nízkych teplotách pod 10°C/50°F. 
Reproduktor nepoužívajte pri teplotách pod 0°C/32°F.

• Reproduktor nevystavujte silným mechanickým otrasom, napríklad 
zabráňte jeho pádu na tvrdý povrch, pretože by sa mohla  
poškodiť batéria. 

OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ
Pri obnovení továrenských nastavení sa obnovia pôvodné 
nastavenia reproduktora, s výnimkou aktualizácií firmvéru. 

Poznámka: Pri tomto procese sa odstránia všetky používateľské 
nastavenia, čo znamená, že reproduktor bude potrebné znova nastaviť.
I. Reproduktor musí byť zapnutý.
II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 7 sekúnd. Všetky 

indikátory zhasnú a reproduktor sa reštartuje.
III. Pred opätovným spárovaním odstráňte zariadenie Middleton zo 

zoznamu Bluetooth zariadení na vašom zvukovom zariadení.

APLIKÁCIA MARSHALL BLUETOOTH

Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth, aby ste z reproduktora 
vyťažili maximum a vždy využívali aktuálny a najnovší softvér.

SLOVENČINA
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PRIPEVNENIE POPRUHU NA PRENÁŠANIE

I. Odmontujte skrutku z popruhu na prenášanie.
II. Koniec popruhu prevlečte cez hornú časť závesu na reproduktore.
III. Koniec popruhu upevnite pomocou skrutky a utiahnite ju. 
Pred použitím skontrolujte, či je popruh na prenášanie pevne  
pripevnený k reproduktoru. 

SLOVENČINA
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REŽIM STACK

Dva alebo viac reproduktorov Middleton môžete pripojiť v režime Stack a 
vychutnať si lepší zvuk. Prostredníctvom hlavného reproduktora môžete 
prehrávať čokoľvek a všetky reproduktory v relácii budú hrať synchronizovane. 
Pre dokonalú rovnováhu môžete nastaviť hlasitosť jednotlivo na  
každom reproduktore.

1 HLAVNÝ REPRODUKTOR
Trojitým stlačením tlačidla Bluetooth spustíte alebo 
ukončíte režim Stack. LED kontrolka začne blikať, 
kým sa do relácie nepripojí ďalší reproduktor.

2 DODATOČNÝ REPRODUKTOR
Dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth na ľubovoľnom 
reproduktore, ktorý chcete pridať do relácie. LED kontrolka 
začne blikať, kým sa reproduktor nepripojí do relácie. 

Počas relácie sa reproduktor odpojí od akéhokoľvek 
predtým pripojeného zvukového zariadenia a po 
ukončení relácie sa k nemu pokúsi znova pripojiť.

Ak chcete reproduktor z relácie odstrániť, dvakrát 
stlačte tlačidlo Bluetooth na danom reproduktore.

SLOVENČINA
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PROBLÉM PRÍČINA ČINNOSŤ

Reproduktor 
sa nezapne

Batéria je vybitá. Reproduktor zapojte 
do USB zdroja 
napájania a nabite ho.

Na 2 sekundy stlačte 
a podržte ovládacie 
tlačidlo, kým sa 
reproduktor nezapne.

Reproduktor 
nemožno pripojiť 
alebo spárovať s 
Bluetooth zariadením

Na vašom zariadení 
(smartfón, tablet, 
počítač) nie je 
aktivované rozhranie 
Bluetooth.

Aktivujte Bluetooth 
na zariadení, z 
ktorého prehrávate.

Reproduktor nie 
je zapnutý.

Stlačením a podržaním 
ovládacieho tlačidla 
na 2 sekundy 
zapnite reproduktor 
ešte predtým, ako 
ho prepnete do 
režimu párovania.

Reproduktor nie je v 
režime párovania.

Tlačidlo Bluetooth 
podržte stlačené, 
kým LED kontrolka 
Bluetooth nebude 
blikať načerveno.

RIEŠENIE PROBLÉMOV SLOVENČINA



011MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

PROBLÉM PRÍČINA ČINNOSŤ

Nemožno prehrávať 
v režime Stack

Zariadenie, z ktorého 
sa prehráva, nie je 
pripojené k hlavnému 
reproduktoru.

Skontrolujte, či je 
zariadenie (telefón 
alebo počítač) 
spárované s hlavným 
reproduktorom.

Bluetooth pripojenie 
vypadáva

Dve Bluetooth 
zariadenia sú príliš 
ďaleko od seba 
alebo pripojenie 
ovplyvňujú prekážky.

Presuňte zariadenia 
bližšie k sebe tak, 
aby im neprekážali 
prekážky, napríklad 
steny alebo dvere.

V okolí reproduktora je 
silné elektrické pole. 
Rôzne zariadenia, 
napríklad mikrovlnné 
rúry, bezdrôtové sieťové 
adaptéry, žiarivky 
a plynové sporáky 
využívajú rovnaký 
frekvenčný rozsah ako 
Bluetooth zariadenie. 
To môže viesť k 
elektrickému rušeniu.

Reproduktor presuňte 
na iné miesto, prípadne 
rušiace elektronické 
zariadenie vypnite 
alebo premiestnite.

RIEŠENIE PROBLÉMOV SLOVENČINA
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PROBLÉM PRÍČINA ČINNOSŤ

Nepredvídateľné 
správanie

Reproduktor 
nepoužíva najnovšiu 
verziu firmvéru.

Stiahnite si aplikáciu 
Marshall Bluetooth 
a pripojte sa k 
reproduktoru. 
Postupujte podľa 
pokynov v aplikácii 
a skontrolujte, či je v 
reproduktore najnovšia 
verzia firmvéru.

Vyskytla sa chyba 
softvéru.

Stlačením tlačidla 
Bluetooth na 7 sekúnd 
vykonajte obnovenie 
továrenských nastavení. 

Reproduktor je potrebné 
znova nastaviť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV SLOVENČINA
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