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รูู ปแบบของตัวอุปกรูณ์์

1 ปุ�มสถานะแบตเตอรู่�
กดปุ่่�มสถานะแบตเตอรี่่�เพื่่�อดูการี่ชารี่จ์แบตเตอรี่่� 

2 ปุ�มบลู ทู ธ
กดปุ่่�ม Bluetooth® ค้้างไว้จ้นกว้า่ไฟ LED จะกะพื่รี่บิ
ชา้ ๆ เปุ่น็สแ่ดง เพื่่�อเรี่ิ�มโหมดการี่จบัคู้่

3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรู่�
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่่� 10 สว่้นจะแสดงสถานะแบตเตอรี่่�หรี่อ่รี่ะดับการี่
ค้ว้บค้่มเสย่ง การี่กดปุ่่�มสถานะแบตเตอรี่่�จะแสดงการี่ชารี่จ์แบตเตอรี่่� การี่
ปุ่รี่บัรี่ะดับเสย่ง เบส หรี่อ่เสย่งแหลมจะแสดงรี่ะดับของตัว้ค้ว้บค้่มท่ี่�ปุ่รี่บั
แล้ว้ ภาพื่เค้ล่�อนไหว้ท่ี่�ปุ่รี่ากฏข้�นแสดงว้า่แบตเตอรี่่�กำาลังชารี่จ์

4 ปุ�มปรูับการูควบคุม
I. กดค้้างไว้ ้2 ว้นิาท่ี่เพื่่�อเปุ่ดิ/ปุ่ดิ
II. กดหน้�งค้รี่ั�งเพื่่�อเล่น/หย่ดชั�ว้ค้รี่าว้
III. กดขว้า/ซ้า้ยเพื่่�อขา้มไปุ่ขา้งหน้า/ยอ้นกลับ
IV. กดขว้า/ซ้า้ยเพื่่�อกรี่อไปุ่ขา้งหน้า/กรี่อกลับ
V. กดข้�น/ลงเพื่่�อปุ่รี่บัรี่ะดับเสย่ง

5 การูควบคุมเส่ยงเบสและเส่ยงแห้ลม 
ใชตั้ว้ค้ว้บค้่มเสย่งเบสและเสย่งแหลมเพื่่�อปุ่รี่บัสมด่ลเสย่ง ไฟแสดง
สถานะ 10 สว่้นจะแสดงรี่ะดับเสย่งเบสหรี่อ่เสย่งแหลมขณะปุ่รี่บั 

6 ข้อพับสายสะพาย
ติดสายสะพื่ายท่ี่�ใหม้ากับขอ้พื่บั โปุ่รี่ดดู ท่ี่� การี่ติดสายสะพื่าย

ภาษาไทย
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7 AUX - อ่นพุตเส่ยง 3.5 มม.
เสย่บอ่ปุ่กรี่ณ์เสย่งท่ี่�มเ่อาต์พ่ื่ตอนาล็อกและแจค็้สเตอรี่โิอ 3.5 มม.

8 USB C - อ่นพุต/เอาต์พุตกำาลัง
ชารี่จ์ลำาโพื่งโดยเสย่บเขา้กับแหล่งพื่ลังงาน USB หรี่อ่เสย่บ
อ่ปุ่กรี่ณ์ USB-C และใชล้ำาโพื่งเปุ่น็พื่าว้เว้อรี่แ์บงค์้  

รูู ปแบบของตัวอุปกรูณ์์ ภาษาไทย
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คำาแนะนำา

เรู่�มต้นใช้้งาน
I. กดปุ่่�มปุ่รี่บัการี่ค้ว้บค้่มค้้างไว้จ้นกว้า่ลำาโพื่งจะเปุ่ดิ  
II. กดปุ่่�ม Bluetooth® ค้้างไว้จ้นกรี่ะทัี่�งไฟ LED เปุ่ล่�ยนเปุ่น็

ลักษณะการี่เต้นของชพ่ื่จรี่ชา้ ๆ สแ่ดง 
III. เล่อก MIDDLETON จากรี่ายการี่ Bluetooth ของอ่ปุ่กรี่ณ์ออดิโอของค้่ณ

การูเช้ื�อมต่ออุปกรูณ์์ AUX
I. เช่�อมต่อแจค็้สเตอรี่โิอ 3.5 มม. เขา้กับอินพ่ื่ต AUX ท่ี่�ด้านหลังของลำาโพื่ง
II. เช่�อมต่อปุ่ลายสายอ่กด้านเขา้กับเอาท์ี่พ่ื่ตเสย่งจากแหล่งกำาเนดิเสย่งของค้่ณ
III. ตรี่ว้จสอบใหแ้นใ่จว้า่อ่ปุ่กรี่ณ์เสย่ง Bluetooth ท่ี่�เช่�อมต่อทัี่�งหมดถูกหย่ดชั�ว้ค้รี่าว้
หมายเหต่: ไมร่ี่ว้มสายสญัญาณเสย่ง 

ทำาความสะอาดลำาโพง
ที่ำาค้ว้ามสะอาดลำาโพื่งของค้่ณเปุ่น็ปุ่รี่ะจำาเพื่่�อรี่กัษาใหดู้ ใหมแ่ละใชง้านได้ยาว้นานข้�น

ถอดสายใดๆ ก่อนที่ำาค้ว้ามสะอาดลำาโพื่ง และตรี่ว้จดู ใหแ้นใ่จว้า่ที่่ก
อยา่งแหง้สนทิี่ก่อนเสย่บสายสญัญาณเสย่งหรี่อ่ USB

ปุ่ลอกซ้ลิิโค้นและสายรี่ดัสามารี่ถถอดและที่ำาค้ว้ามสะอาดแยกกันได้ ใชผ้้้าเชด็
ที่ำาค้ว้ามสะอาดฆ่า่เช่�อหรี่อ่ผ้้าท่ี่�ไมเ่ปุ่น็ข่ย ใหช่้บไอโซ้โพื่รี่พื่ลิแอลกอฮอล์ 70% 
หรี่อ่เอทิี่ลแอลกอฮอล์ 75% ใหห้มาดเล็กน้อยเพื่่�อที่ำาค้ว้ามสะอาดชิ�นสว่้นซ้ลิิ
กอนอยา่งเบามอ่ ใชผ้้้าขนหนู เชด็ใหแ้หง้ก่อนใสก่ลับเขา้ไปุ่ในลำาโพื่ง 

ที่ำาค้ว้ามสะอาดตาขา่ยลำาโพื่งและชอ่งเปุ่ดิอยา่งรี่ะมดัรี่ะว้ัง
ด้ว้ยแปุ่รี่งท่ี่�แหง้และน่ม่ หรี่อ่ใชส้ำาล่ก้านก็ได้
• หา้มใชว้้ตัถ่มค่้มหรี่อ่โลหะ
• หา้มใชล้มอัด
• หา้มใชผ้้ลิตภัณฑ์์ท่ี่�มส่ารี่ฟอกขาว้หรี่อ่ไฮโดรี่เจนเปุ่อรี่อ์อกไซ้ด์
• หา้มจ่ม่ลำาโพื่งลงในสารี่ที่ำาค้ว้ามสะอาดที่่กปุ่รี่ะเภที่

ภาษาไทย
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คำาแนะนำา

คู่มือการูดู แลแบตเตอรู่�
ลำาโพื่งของค้่ณมาพื่รี่อ้มกับแบตเตอรี่่�ลิเธีย่มไอออนปุ่รี่ะสทิี่ธีภิาพื่สูง และอาย่การี่
ใชง้านจะได้รี่บัผ้ลกรี่ะที่บจากการี่ชารี่จ์และการี่ใชง้าน ปุ่ฏิบติัตามค้ำาแนะนำาด้าน
ล่างเพื่่�อรี่กัษาแบตเตอรี่่�ของค้่ณใหอ้ยูใ่นสภาพื่ท่ี่�ด่ใชง้านได้ยาว้นานมากท่ี่�ส่ด
• หล่กเล่�ยงการี่ใชท่้ี่�ชารี่จ์แบบเรี่ว็้ถ้าเปุ่น็ไปุ่ได้ การี่ชารี่จ์แบบรี่ว้ดเรี่ว็้ที่ำาให้

แบตเตอรี่่�ที่ำางานหนกัและจะที่ำาใหแ้บตเตอรี่่�เส่�อมค้่ณภาพื่
• หล่กเล่�ยงการี่ชารี่จ์แบตเตอรี่่�เม่�อเต็มหรี่อ่ปุ่ล่อยใหแ้บตเตอรี่่�

หมด พื่ยายามเก็บปุ่รี่ะจ่ใหอ้ยูร่ี่ะหว้า่ง 30% ถ้ง 80%
• หากเก็บลำาโพื่งไว้เ้ปุ่น็เว้ลานาน ใหด้ำาเนนิการี่ด้ว้ยการี่ชารี่จ์

แบตเตอรี่่�ไว้ค้้รี่้�งหน้�งและเก็บไว้ใ้นท่ี่�เยน็ มด่ และแหง้
• หา้มใชห้รี่อ่ชารี่จ์ลำาโพื่งในท่ี่�มอ่ากาศรี่อ้นและไมม่อ่ากาศถ่ายเที่ท่ี่� 45°C/113°F 

ข้�นไปุ่ เชน่ ในรี่ถท่ี่�จอดอยูห่รี่อ่รี่มิหน้าต่างท่ี่�โดนแสงแดดโดยตรี่ง
• หล่กเล่�ยงการี่ชารี่จ์แบตเตอรี่่�ท่ี่�อ่ณหภูมติำ�าท่ี่� 10°C/50°F และ

ใชล้ำาโพื่งในท่ี่�ๆ มอ่่ณหภูมติำ�ากว้า่ 0°C/32°F
• หล่กเล่�ยงการี่กรี่ะแที่กอยา่งร่ี่นแรี่ง เชน่ การี่ที่ำาลำาโพื่งตกบน

พื่่�นผ้วิ้แขง็ เน่�องจากอาจที่ำาใหแ้บตเตอรี่่�เสย่หายได้ 

การูรู่เซ็็ตให้้เป็นค่าจากโรูงงาน
การี่รี่เ่ซ้ต็ใหเ้ปุ่น็ค่้าจากโรี่งงานจะเปุ่น็การี่ค่้นค่้าลำาโพื่งใหเ้ปุ่น็
ค่้าเรี่ิ�มต้น ซ้้�งไมร่ี่ว้มกับการี่อัปุ่เดตเฟริี่ม์แว้รี่ใ์ดๆ 

หมายเหต่: การี่ดำาเนนิการี่ดังน่�จะลบการี่ตั�งค่้าผู้้ใช้
ทัี่�งหมด และค้่ณจะต้องตั�งค่้าลำาโพื่งใหมอ่่กค้รี่ั�ง
I. ตรี่ว้จสอบใหม้ั�นใจว้า่ลำาโพื่งเปุ่ดิอยู่
II. กดปุ่่�ม Bluetooth ค้้างไว้ ้7 ว้นิาท่ี่ ไฟแสดงสถานะทัี่�งหมด

ดับลงและลำาโพื่งจะรี่ส่ตารี่ท์ี่การี่ที่ำางาน
III. ลบ Middleton ออกจากรี่ายการี่ Bluetooth ของอ่ปุ่กรี่ณ์

เสย่งของค้่ณก่อนที่ำาการี่จบัคู้่อ่กค้รี่ั�ง

แอป MARSHALL BLUETOOTH

ดาว้นโ์หลดแอปุ่ Marshall Bluetooth เพื่่�อใชง้านลำาโพื่งของค้่ณใหเ้กิด
ปุ่รี่ะโยชนส์ูงส่ดและค้อยติดตามขา่ว้สารี่ล่าส่ดด้ว้ยซ้อฟต์แว้รี่ล่์าส่ดเสมอ

ภาษาไทย



008MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

ต่ดสายสะพาย

I. ถอดสกรูี่ออกจากสายสะพื่าย
II. รี่อ้ยปุ่ลายสายรี่ดัผ้า่นด้านบนของขอ้พื่บับนลำาโพื่ง
III. ต่อปุ่ลายสายรี่ดัด้ว้ยสกรูี่แล้ว้ขนัใหแ้นน่ 
ตรี่ว้จสอบใหแ้นใ่จว้า่สายรี่ดัพื่กพื่าแนน่กับลำาโพื่งก่อนใชง้าน 

ภาษาไทย



+

1 2

009MIDDLETON – FULL ONLINE MANUAL

BACK TO INDEX

โห้มดปรูะสานรูว่ม

เช่�อมต่อลำาโพื่ง Middleton สองตัว้ข้�นไปุ่ในเซ้สชนัปุ่รี่ะสานรี่ว่้ม เพื่่�อ
เสย่งท่ี่�ใหญ่ข้�น เล่นเน่�อหาใดๆก็ได้บนลำาโพื่งหลัก แล้ว้ลำาโพื่งที่่กตัว้
ในเซ้สชนัจะเล่นพื่รี่อ้มกัน ค้่ณสามารี่ถปุ่รี่บัรี่ะดับเสย่งของลำาโพื่ง
แต่ละตัว้แยกกันเพื่่�อค้ว้ามสมด่ลท่ี่�สมบูรี่ณ์แบบยิ�งข้�น

1 ลำาโพงตัวห้ลัก
กดปุ่่�ม Bluetooth สามค้รี่ั�งเพื่่�อเรี่ิ�มหรี่อ่สิ�นส่ด ปุ่รี่ะสานรี่ว่้ม 
ไฟ LED เรี่ิ�มกะพื่รี่บิจนกว้า่ลำาโพื่งตัว้อ่�นจะเขา้รี่ว่้มเซ้สชนั

2 ลำาโพงเสรู่ม
กดปุ่่�ม Bluetooth สองค้รี่ั�งบนลำาโพื่งท่ี่�ค้่ณต้องการี่เพื่ิ�มไว้ใ้นเซ้สชนั 
ไฟ LED จะเรี่ิ�มกะพื่รี่บิจนกว้า่ลำาโพื่งดังกล่าว้จะเขา้รี่ว่้มเซ้สชนั 

ขณะอยูใ่นเซ้สชนั ลำาโพื่งจะตัดการี่เช่�อมต่อจากอ่ปุ่กรี่ณ์เสย่งท่ี่�เช่�อมต่อ
ก่อนหน้า และจะพื่ยายามเช่�อมต่อใหมห่ลังจากออกจากเซ้สชนั

หากต้องการี่ลบลำาโพื่งออกจากเซ้สชนั ใหก้ดปุ่่�ม 
Bluetooth สองค้รี่ั�งบนลำาโพื่งตัว้ดังกล่าว้

ภาษาไทย
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ปัญห้า สาเห้ตุ การูดำาเนน่การู

ลำาโพงไม่เปิด แบตเตอรี่่�ไมม่ปุ่่รี่ะจ่ ใหเ้สย่บลำาโพื่งเขา้กับแหล่ง
พื่ลังงาน USB เพื่่�อชารี่จ์

กดปุ่่�มปุ่รี่บัการี่ค้ว้บค้ม่
ค้้างไว้ ้2 ว้นิาท่ี่จนกว้า่
ลำาโพื่งจะเปุ่ดิ

ไม่สามารูถเช้ื�อมต่อห้รูือ
จับคู่กับอุปกรูณ์์บลูทูธได้

อ่ปุ่กรี่ณ์ของค้ณ่ไมไ่ด้
เปุ่ดิใชง้าน Bluetooth 
(สมารี่ท์ี่โฟน แท็ี่บเล็ต 
ค้อมพื่วิ้เตอรี่)์

เปุ่ดิใชง้าน Bluetooth บน
อ่ปุ่กรี่ณ์เสย่งของค้ณ่

ไมไ่ด้เปุ่ดิลำาโพื่ง กดปุ่่�มปุ่รี่บัการี่ค้ว้บค้ม่
ค้้างไว้ ้2 ว้นิาท่ี่เพื่่�อเปุ่ดิ
ลำาโพื่งก่อนที่ำาการี่ตั�ง
ค่้าใหอ้ยูใ่นโหมดจบัคู้่

ลำาโพื่งไมไ่ด้อยูใ่นโหมดจบัคู้่ กดปุ่่�มแหล่งสญัญาณ
จนกว้า่ไฟ LED ของ 
Bluetooth จะเปุ่ล่�ยน
เปุ่น็ลักษณะการี่เต้น
ของชพ่ื่จรี่ชา้ ๆ สแ่ดง

ไม่สามารูถเล่นใน
โห้มดปรูะสานรู่วมได้

อ่ปุ่กรี่ณ์เล่นเส่ยงไม่ได้
เช่�อมต่อกับลำาโพื่งหลัก

ตรี่ว้จสอบใหแ้นใ่จว้า่
อ่ปุ่กรี่ณ์เล่นเสย่งของค้ณ่ 
(โที่รี่ศัพื่ท์ี่หรี่อ่ค้อมพื่วิ้เตอรี่)์ 
จบัคู้่กับลำาโพื่งหลัก

 การูแก้ไขปัญห้า ภาษาไทย
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การูเช้ื�อมต่อบลูทูธห้ลุด อ่ปุ่กรี่ณ์บลทูี่ธูีทัี่�งสองนั�น
อยูห่า่งกันเกินไปุ่ หรี่อ่การี่
เช่�อมต่อได้รี่บัผ้ลกรี่ะที่บ
เน่�องจากมส่ิ�งก่ดขว้าง

ขยบัอ่ปุ่กรี่ณ์ใหเ้ขา้
ใกล้กันมากข้�นเพื่่�อไม่
ใหม้ส่ิ�งก่ดขว้าง เชน่ 
ผ้นงัหรี่อ่ปุ่รี่ะตู

มส่นามไฟฟา้แรี่งสงูล้อม
รี่อบลำาโพื่ง อ่ปุ่กรี่ณ์
เค้รี่่�องใชต่้าง ๆ เชน่ เตา
อบไมโค้รี่เว้ฟ อะแดปุ่
เตอรี่อ่์ปุ่กรี่ณ์เค้รี่อ่ขา่ยไรี่้
สาย หลอดไฟฟลอูอเรี่ส
เซ้นต์และเตาแก๊สนั�นใช้
ชว่้งค้ว้ามถ่�เด่ยว้กันกับ
อ่ปุ่กรี่ณ์บลทูี่ธูี ซ้้�งอาจนำาไปุ่
สูก่ารี่รี่บกว้นที่างไฟฟา้ได้

ยา้ยลำาโพื่งไปุ่ท่ี่�อ่�น ปุ่ดิ
หรี่อ่เค้ล่�อนยา้ยอ่ปุ่กรี่ณ์
อิเล็กที่รี่อนกิสท่์ี่�สรี่า้ง
ค้ว้ามรี่บกว้น

พฤต่กรูรูมผิ่ดปกต่ ลำาโพื่งไมไ่ด้ใชเ้ฟริี่ม์แว้รี่์
เว้อรี่ช์นัล่าสด่

พื่บขอ้ผ้ดิพื่ลาด
ของซ้อฟต์แว้รี่์

ดาว้นโ์หลดแอปุ่ Marshall 
Bluetooth และเช่�อม
ต่อกับลำาโพื่ง ที่ำาตาม
ค้ำาแนะนำาในแอปุ่เพื่่�อให้
มั�นใจว้า่ลำาโพื่งดังกล่าว้ม่
เฟริี่ม์แว้รี่เ์ว้อรี่ช์ั�นล่าสด่

ที่ำาการี่รี่เ่ซ้ต็เปุ่น็ค่้า
จากโรี่งงานโดยกด
ปุ่่�ม Bluetooth เปุ่น็
เว้ลา 7 ว้นิาท่ี่

ต้องตั�งค่้าลำาโพื่งอ่กค้รี่ั�ง

การูแก้ไขปัญห้า ภาษาไทย
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