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CIHAZ DÜZENI

1 PIL DURUMU DÜĞMESI
Pil şarj seviyesini görmek için pil durumu düğmesine basın. 

2 BLUETOOTH DÜĞMESI
Eşleştirme modunu başlatmak için LED yavaşça yanıp sönen 
kırmızıya dönene kadar Bluetooth® düğmesini basılı tutun.

3 PIL GÖSTERGESI
10 segmentli pil göstergesinde, pil durumu veya ses kontrol seviyeleri 
gösterilir. Pil durumu düğmesine basıldığında, pil şarj seviyesi gösterilir. 
Ses düzeyi, bas veya tiz ayarlandığında, ayarlanan kontrol için seviye 
gösterilir. Yukarı çıkan hareketli animasyon, pilin şarj olduğunu gösterir.

4 KONTROL DÜĞMESI
I. Açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun
II. Oynatmak/duraklatmak için bir kez basın
III. İleri/geri atlamak için sağa/sola basın
IV. İleri/geri sarmak için sağı/solu basılı tutun
V. Ses düzeyini ayarlamak için yukarı/aşağı itin

5 BAS VE TIZ KONTROLLERI 
Ses dengesini ayarlamak için bas ve tiz kontrollerini kullanın. 10 
segmentli gösterge, ayarlama yapılırken bas veya tiz seviyesini gösterir. 

6 TAŞIMA KAYIŞI MENTEŞESI
Birlikte verilen kayışı menteşeye takın. Bkz. Taşıma kayışını takma.

TÜRKÇE
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7 AUX - 3,5 MM SES GIRIŞI
Analog çıkışlı ve 3,5 mm stereo jaklı bir ses cihazı takın.

8 USB C - GÜÇ GIRIŞI/ÇIKIŞI
Hoparlörü USB güç kaynağına takarak şarj edin veya bir USB-C 
cihazı takın ve hoparlörü taşınabilir şarj cihazı olarak kullanın.  

CIHAZ DÜZENI TÜRKÇE
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TALIMATLAR

BAŞLANGIÇ
I. Hoparlör açılana kadar kontrol düğmesini basılı tutun.  
II. LED yavaşça yanıp sönen kırmızı ışığa geçene kadar Bluetooth®  

düğmesini basın. 
III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden MIDDLETON’ı seçin.

AUX CIHAZI BAĞLAMA
I. Hoparlörün arkasındaki AUX girişine 3,5 mm stereo jaklı bir kablo bağlayın.
II. Kablonun diğer ucunu, ses kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
III. Bağlı olan tüm Bluetooth ses cihazlarının duraklatıldığından emin olun.
Not: Ses kabloları ürünle birlikte verilmez. 

HOPARLÖRÜ TEMIZLEME
Hoparlörünüzün ilk günkü gibi performans göstermesini ve daha 
uzun süre dayanmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin.

Hoparlörü temizlemeden önce kabloları çıkarın ve ses veya USB kablosu 
takmadan önce tüm öğelerin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Silikon manşon ve kayış çıkarılıp ayrı olarak temizlenebilir. Dezenfektan 
mendil veya hav bırakmayan bez kullanın, silikon parçaları nazikçe 
temizlemek için%70 izopropil alkol veya%75 etil alkol ile hafifçe nemlendirin. 
Parçaları hoparlöre tekrar takmadan önce havluyla kurulayın. 

Hoparlörün gözenekli kısmını ve ağızlarını, kuru ve temiz bir 
fırçayla veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.
• Keskin veya metal nesneler kullanmayın.
• Basınçlı hava uygulamayın.
• Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
• Hoparlörü herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.

TÜRKÇE
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TALIMATLAR

PIL BAKIM KILAVUZU
Hoparlörünüz yüksek performanslı lityum iyon pil takılı halde gelir ve 
kullanım ömrü şarja ve kullanıma göre değişir. Pilinizi mümkün olduğunca 
uzun süre çok iyi durumda tutmak için aşağıdaki talimatları izleyin.
• Mümkünse hızlı şarj cihazları kullanmaktan kaçının. Hızlı şarj 

işlemi, pil üzerinde baskıya neden olur ve pili bozar.
• Pil doluyken pili şarj etmeyin veya tamamen deşarj olmasına izin 

vermeyin. Şarj seviyesini%30 ila%80 arasında tutmaya çalışın.
• Hoparlör uzun süre saklanacaksa pili yarı şarj edilmiş 

halde serin, karanlık ve kuru bir şekilde saklayın.
• Park edilmiş araba veya doğrudan güneş ışığı alan pencere yanı 

gibi sıcak veya havalandırılmamış yerlerde, 45°C / 113°F ve 
üzeri sıcaklıkta hoparlörü kullanmayın veya şarj etmeyin.

• Pili 10°C / 50°F altında şarj etmekten ve hoparlörü 
0°C / 32°F altında kullanmaktan kaçının.

• Kuvvetli mekanik darbelerden kaçının (örneğin hoparlörü 
sert yüzeylere düşürmek), aksi halde pil zarar görebilir. 

FABRIKA AYARLARINA DÖNDÜRME
Fabrika ayarlarına döndürme, herhangi bir ürün yazılımı 
güncellemesi hariç, hoparlörü fabrika ayarlarına döndürür. 

Not: Bu işlem sonucunda tüm kullanıcı ayarları silinir, yani 
hoparlörde yeniden kurulum yapılması gerekecektir.
I. Hoparlörün açık olduğundan emin olun.
II. Bluetooth düğmesini 7 saniye basılı tutun. Tüm göstergeler 

kapanır ve hoparlör yeniden başlatılır.
III. Tekrar eşleştirmeden önce, ses cihazınızın Bluetooth listesinden  

Middleton’ı kaldırın.

MARSHALL BLUETOOTH UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla 
hoparlörünüzü güncel tutmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.

TÜRKÇE
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TAŞIMA KAYIŞINI TAKMA

I. Taşıma kayışındaki vidayı çıkarın.
II. Kayışın ucunu, hoparlördeki menteşenin üst kısmından geçirin.
III. Kayışın ucunu vidayla birleştirin ve sıkın. 
Kullanmadan önce, taşıma kayışının hoparlöre sabitlendiğinden emin olun. 

TÜRKÇE
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STACK MODU

Daha yüksek ses için Stack oturumunda iki veya daha fazla Middleton 
hoparlör bağlayın. Ana hoparlörde herhangi bir şey çalın, oturumdaki 
tüm hoparlörler senkronize çalacaktır. Tüm hoparlörlerdeki ses düzeyini 
mükemmel dengeye ayarlayabilirsiniz.

1 ANA HOPARLÖR
Stack oturumunu başlatmak veya sonlandırmak için 
Bluetooth düğmesine üç kez basın. Başka bir hoparlör 
oturuma katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar.

2 EK HOPARLÖR
Oturuma eklemek istediğiniz herhangi bir hoparlördeki 
Bluetooth düğmesine iki kez basın. Hoparlör oturuma 
katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar. 

Bir oturum sırasında hoparlör önceden bağlanmış 
olan herhangi bir ses cihazından ayrılır ve oturumdan 
çıktıktan sonra yeniden bağlanmaya çalışır.

Hoparlörü oturumdan çıkarmak için Bluetooth düğmesine iki  
kez basın.

TÜRKÇE
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SORUN NEDEN EYLEM

Hoparlör açılmıyor Pilin şarjı yok. Hoparlörü şarj 
etmek için USB güç 
kaynağına takın.

Hoparlör açılana kadar, 
kontrol düğmesini 2 
saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazı ile 
bağlantı kurulamıyor 
veya eşleştirilemiyor

Cihazınızda (akıllı 
telefon, tablet, 
bilgisayar) Bluetooth 
etkinleştirilmemiş.

Oynatma cihazınızda 
Bluetooth’u 
etkinleştirin.

Hoparlör açılmamış. Hoparlörü eşleştirme 
moduna ayarlamadan 
önce açmak için 
kontrol düğmesini 2 
saniye basılı tutun.

Hoparlör eşleştirme 
modunda değil.

Bluetooth LED’i 
kırmızı yanıp sönene 
kadar Bluetooth 
düğmesine basın.

Stack modunda 
oynatılmıyor

Oynatma cihazı ana 
hoparlöre bağlı değil.

Oynatma cihazınızın 
(telefon veya bilgisayar) 
ana hoparlörle 
eşleştirildiğinden 
emin olun.

SORUN GIDERME TÜRKÇE
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SORUN NEDEN EYLEM

Bluetooth bağlantısı 
kesiliyor

İki Bluetooth cihazı 
birbirinden çok uzak 
veya engellerden dolayı 
bağlantı etkileniyor.

Cihazları duvar veya 
kapı gibi engellerden 
etkilenmeyeceği şekilde 
birbirine yaklaştırın.

Hoparlörü çevreleyen 
güçlü bir elektrik alanı 
vardır. Mikrodalga 
fırınlar, kablosuz ağ 
adaptörleri, floresan 
lambalar ve gazlı 
ocaklar gibi öğeler 
Bluetooth cihazıyla 
aynı frekans aralığını 
kullanır. Bu, elektriksel 
bozulmalara yol açabilir.

Hoparlörü başka bir 
yere yerleştirin veya 
parazite neden olan 
elektronik cihazı 
kapatın veya kaldırın.

Hatalı davranış Hoparlör son ürün 
yazılım sürümünü 
kullanmıyor.

Marshall Bluetooth 
uygulamasını indirin 
ve hoparlöre bağlanın. 
Hoparlörün son ürün 
yazılım sürümüne 
sahip olduğundan emin 
olmak için uygulama 
içi yönergeleri izleyin.

Yazılım hatası var. Bluetooth düğmesine 7 
saniye basarak fabrika 
ayarlarına döndürün.

Hoparlörün yeniden 
kurulması gerekir.

SORUN GIDERME TÜRKÇE
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