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THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

1 NÚT TRẠNG THÁI PIN
Ấn nút Trạng thái pin để xem mức sạc pin. 

2 NÚT BLUETOOTH
Ấn và giữ nút Bluetooth® cho đến khi đèn LED từ từ nhấp 
nháy màu đỏ theo nhịp để bắt đầu chế độ ghép nối.

3 CHỈ BÁO PIN
Chỉ báo pin có 10 vạch cho biết trạng thái pin hoặc mức độ 
điều khiển âm thanh. Thao tác ấn nút Trạng thái pin sẽ hiển 
thị mức sạc pin. Thao tác điều chỉnh âm lượng, âm trầm 
hoặc âm cao sẽ hiển thị mức điều chin̉h ở mỗi nút. Hình ảnh 
động vạch phát sáng tăng dần cho biết pin đang sạc.

4 NÚM ĐIỀU KHIỂN
I. Ấn và giữ trong 2 giây để bật/tắt
II. Ấn một lần để phát/tạm dừng
III. Ấn bên phải/bên trái để chuyển sang bài tiếp theo/trước đó
IV. Giữ bên phải/bên trái để tua đi/tua lại
V. Ấn phía trên/phía dưới để điều chỉnh âm lượng

5 NÚT ÂM TRẦM VÀ ÂM CAO 
Sử dụng nút âm trầm và âm cao để điều chỉnh độ 
cân bằng âm thanh. Chỉ báo 10 vạch cho thấy mức 
âm trầm hoặc âm cao trong khi điều chỉnh. 

6 BẢN LỀ DÂY ĐEO
Gắn dây đeo đi kèm vào bản lề. Xem phần Gắn dây đeo.
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7 AUX - ĐẦU VÀO ÂM THANH 3,5 MM
Cắm thiết bị âm thanh bằng đầu ra analog và giắc stereo 3,5 mm.

8 USB C - ĐẦU VÀO/ĐẦU RA NGUỒN ĐIỆN
Sạc loa bằng cách cắm loa vào nguồn điện USB hoặc cắm 
thiết bị USB-C và sử dụng loa làm pin sạc dự phòng.  

THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ TIẾNG VIỆT NAM
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HƯỚNG DẪN

BẮT ĐẦU
I. Ấn và giữ núm điều khiển cho đến khi loa bật.  
II. Ấn nút Bluetooth® cho đến khi đèn LED từ từ nhấp nháy màu đỏ  

theo nhịp. 
III. Chọn MIDDLETON trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm  

thanh của bạn.

KẾT NỐI THIẾT BỊ AUX
I. Cắm dây dẫn có giắc stereo 3,5 mm vào đầu vào AUX ở mặt sau loa.
II. Cắm đầu còn lại của dây dẫn với đầu ra âm thanh trên nguồn âm thanh.
III. Đảm bảo tất cả các thiết bị âm thanh Bluetooth đã kết nối đều tạm dừng.
Lưu ý: Không bán kèm dây cáp âm thanh. 

VỆ SINH LOA
Vệ sinh loa thường xuyên để giữ cho âm thanh trong trẻo và tăng  
độ bền.

Rút mọi dây dẫn trước khi vệ sinh loa và đảm bảo mọi thứ hoàn toàn 
khô ráo trước khi cắm bất kỳ dây dẫn âm thanh hoặc USB nào.

Có thể tháo rời và làm sạch riêng dây đeo và bọc silicon. Sử dụng khăn 
lau khử trùng hoặc vải không có xơ, tẩm một chút cồn isopropyl 70% 
hoặc cồn etylic 75% để làm sạch nhẹ nhàng các bộ phận bằng silicon. 
Dùng khăn lau khô các bộ phận này trước khi lắp lại chúng vào loa. 

Cẩn thận làm sạch lưới loa và các lỗ hở bằng 
bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.
• Không sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn hoặc kim loại nào.
• Không sử dụng khí nén.
• Không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy trắng hoặc  

hydrogen peroxide.
• Không ngâm loa trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.

TIẾNG VIỆT NAM
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HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC PIN
Loa của bạn được trang bị pin lithium-ion hiệu suất cao và tuổi thọ bị 
ảnh hưởng bởi quá trình sạc và sử dụng. Thực hiện theo các nguyên 
tắc dưới đây để giữ cho pin của bạn ở trạng thái tốt nhất có thể.
• Tránh sử dụng bộ sạc nhanh nếu có thể. Sạc nhanh gây 

áp lực lên pin và khiến pin bị suy giảm chất lượng.
• Tránh sạc pin khi đã đầy hoặc để pin cạn kiệt. Hãy 

cố gắng duy trì mức sạc từ 30% đến 80%.
• Nếu cất giữ loa trong thời gian dài, hãy làm điều đó khi 

mức pin còn một nửa, ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối.
• Không sử dụng hoặc sạc loa ở những nơi nóng và không 

thông gió, từ 45°C/113°F trở lên, chẳng hạn như trong ô tô 
đang đỗ hoặc cạnh cửa sổ dưới ánh nắng trực tiếp.

• Tránh sạc pin ở nhiệt độ thấp, dưới 10°C/50°F và 
sử dụng loa ở nhiệt độ dưới 0°C/32°F.

• Tránh các va đập cơ học mạnh như làm rơi loa trên 
bề mặt cứng vì điều này có thể làm hỏng pin. 

ĐẶT LẠI VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU
Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đặt loa về các chế độ 
cài đặt gốc, ngoại trừ mọi cập nhật chương trình cơ sở. 

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt 
của người dùng, nghiã là sẽ phải thiết lập lại loa.
I. Đảm bảo loa đang bật.
II. Ấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các chỉ 

báo sẽ tắt và loa sẽ khởi động lại.
III. Xóa Middleton khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị 

âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa loa 
của bạn và đảm bảo loa luôn cập nhật phần mềm mới nhất.

TIẾNG VIỆT NAM
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GẮN DÂY ĐEO

I. Tháo vít khỏi dây đeo.
II. Luồn đầu dây đeo qua đầu bản lề trên loa.
III. Nối đầu dây đeo bằng vít và vặn chặt vít. 
Đảm bảo rằng dây đeo được cố định chặt vào loa trước khi sử dụng. 

TIẾNG VIỆT NAM
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CHẾ ĐỘ STACK

Kết nối hai loa Middleton trở lên trong một phiên phát ở chế độ Stack để 
có được âm thanh lớn hơn. Phát bất kỳ nội dung gì trên loa chính và tất 
cả các loa trong phiên phát này sẽ phát đồng bộ. Bạn có thể điều chỉnh 
âm lượng trên bất kỳ loa riêng lẻ nào để có được sự cân bằng tối ưu.

1 LOA CHÍNH
Nhấn ba lần nút Bluetooth để bắt đầu hoặc kết thúc phiên 
phát ở chế độ Stack. Đèn LED bắt đầu nhấp nháy cho 
đến khi một loa khác đều tham gia vào phiên phát.

2 LOA BỔ SUNG
Nhấn đúp nút Bluetooth trên bất kỳ loa nào mà bạn 
muốn thêm vào phiên phát. Đèn LED bắt đầu nhấp 
nháy cho đến khi loa đó tham gia vào phiên. 

Khi đang tham giao vào một phiên phát, loa sẽ ngắt kết 
nối với bất kỳ thiết bị âm thanh nào đã kết nối trước đó 
và sẽ cố gắng kết nối lại sau khi rời khỏi phiên.

Để loại bỏ một loa khỏi phiên phát, hãy nhấn 
đúp nút Bluetooth trên loa đó.

TIẾNG VIỆT NAM
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SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH XỬ LÝ

Loa không bật Pin không được sạc. Cắm loa vào nguồn 
điện USB để sạc.

Ấn và giữ núm điều 
khiển trong 2 giây 
cho đến khi loa bật.

Không thể kết nối 
hoặc ghép nối với 
thiết bị Bluetooth

Chưa bật Bluetooth 
trên thiết bị của bạn 
(điện thoại thông 
minh, máy tính 
bảng, máy tính).

Kích hoạt Bluetooth 
trên thiết bị phát 
của bạn.

Loa chưa bật. Ấn và giữ núm điều 
khiển trong 2 giây 
để bật loa trước 
khi đặt loa sang 
chế độ ghép nối.

Loa không ở trong 
chế độ ghép nối.

Ấn nút Bluetooth đến 
khi đèn LED Bluetooth 
nhấp nháy màu đỏ.

Không thể phát ở 
chế độ Stack

Thiết bị phát 
không được kết 
nối với loa chính.

Đảm bảo thiết bị 
phát của bạn (điện 
thoại hoặc máy 
tính) được ghép 
nối với loa chính.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ TIẾNG VIỆT NAM
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Mất kết nối Bluetooth Hai thiết bị Bluetooth 
cách nhau quá 
xa hoặc kết nối 
bị ảnh hưởng do 
có các vật cản.

Di chuyển các thiết 
bị đến vị trí gần nhau 
hơn để chúng không 
bị cản trở bởi các 
vật cản như tường 
hoặc cửa ra vào.

Có điện trường mạnh 
xung quanh loa. Các 
đồ vật như lò vi sóng, 
bộ chuyển đổi mạng 
không dây, đèn huỳnh 
quang và bếp gas sử 
dụng cùng dải tần 
với thiết bị Bluetooth. 
Điều này có thể 
dẫn đến hiện tượng 
nhiễu sóng điện từ.

Di chuyển loa sang vị 
trí khác hoặc tắt hay 
di chuyển các thiết bị 
điện gây ảnh hưởng.

Hành vi thất thường Loa hiện không sử 
dụng phiên bản 
chương trình cơ 
sở mới nhất.

Tải ứng dụng Marshall 
Bluetooth xuống và kết 
nối với loa. Làm theo 
hướng dẫn trong ứng 
dụng để đảm bảo loa 
có phiên bản chương 
trình cơ sở mới nhất.

Đã xảy ra lỗi 
phần mềm.

Đặt lại loa về trạng 
thái ban đầu bằng 
cách nhấn và giữ nút 
Bluetooth trong 7 giây.

Loa cần được 
thiết lập lại.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ TIẾNG VIỆT NAM
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