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LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

• Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and 
Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter 
referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.

• MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are 
trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without 
permission. Permission granted to Zound Industries.

• Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

• The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and 
any use of such marks by Zound Industries is under license. 

• Google, Google Play, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

• Apple, AirPlay, and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and 
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

• Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically 
with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple 
performance standards.

• All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without 
permission

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more 
detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: 
www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date 
information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden
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ANSVARSFRASKRIVELSE

Vær oppmerksom på at tilgjengeligheten av tredjepartstjenester, inkludert, men ikke begrenset til 
Chromecast built-in, Google Assistent, AirPlay, og denne enhetens kompatibilitet med slike tjenester, 
er gjenstand for den respektive rettighetshaverens samtykke, som kan tilbaketrekkes, og forsyning 
av slike tjenester, som kan opphøres, som fører til at denne enheten ikke er kompatibel med slike 
tredjepartstjenester, uten noen som helst forpliktelser for Zound Industries.

Google Assistent er ikke tilgjengelig på visse språk og i visse land.

Denne høyttaleren er kompatibel med AirPlay 2. iOS 11.4 eller nyere kreves.

Bruk av Works with Apple-merket betyr at et tilbehør er designet for å fungere spesifikt med teknologien 
som er identifisert i merket og er blitt sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apple ytelsesstandarder.

Tilgjengeligheten av tredjepartstjenester kan trenge separate avtaler mellom deg og tredjepart, og Zound 
Industries tar ikke ansvar for tilgjengeligheten av slike tjenester. Zound Industries tar ikke ansvar for 
tilgjengeligheten av slike tredjepartstjenester eller avtaler. Dette produktet er programvareavhengig, og 
dets funksjoner, lagrede data og kompatibilitet med tredjepartstjenester kan endres når du oppdaterer 
programvaren.

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina 
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ESKENS INNHOLD

001. Marshall Uxbridge med Google Assistent

002. Hurtigstartveiledning

003. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

004. Strømledning
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GENERELL BESKRIVELSE

001. Avspilling/pause-knapp

002. Volumknapp

003. Bassknapp

004. Mikrofoner

005. Diskantknapp

006. Mikrofonknapp



007. 008.

009.

010.

010 011

GENERELL BESKRIVELSE FORTSETTELSE

007. Bluetooth®-knapp

008. Tjenesteport (ikke brukt)

009. Strøminngang

010. Strømledning

Merk: Datokode og serienummer er klistret nederst på høyttaleren.
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KOBLE TIL UXBRIDGE

Viktig: Pass alltid på at strømledningen, nettpluggen og høyttaleren er 
kompatible med nettstrømforsyningen og stikkontakten.

001. Koble strømledningen til strøminngangen på høyttaleren.

002. Sett nettpluggen inn i vegguttaket.

Forsiktig: Trekk alltid strømledningen ut av stikkontakten før du løsner den fra 
høyttaleren.
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KONFIGURERE UXBRIDGE

Konfigurer høyttaleren for Wi-Fi® med Google Home-appen. Appen er 
tilgjengelig fra App Store og Google Play. 

001. Last ned Google Home-appen og følg veiledningen i appen for å 
konfigurere høyttaleren.
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BRUKE GOOGLE ASSISTENT

Med håndfri hjelp fra Google Assistent kan du spille av og styre musikk, 
planlegge dagen, få svar på Google-søk, håndtere hverdagslige oppgaver og 
kontrollere smartenheter i hjemmet – bare ved hjelp av stemmen.

Lytt til favorittsangen din, finn en deilig brownie-oppskrift eller sjekk 
bussruten til arbeidsplassen din.

Bare begynn ved å si Hey Google eller ved å trykke på mikrofonknappen. 

«Hey Google, hvordan blir været til helgen?»

«Hey Google, øk volumet»

«Hey Google, spill neste sang»

Bare si «Hey Google»  



UXBRIDGE

001.

002. 003.
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BRUKE UXBRIDGE MED CHROMECAST BUILT-IN

Chromecast built-in er en plattform som lar deg strømme favorittmusikken via 
smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen rett til høyttaleren, og støttes 
av de fleste musikkappene på markedet.

001. Koble enheten din til det samme Wi-Fi-nettverket som høyttaleren din.

002. Spill av musikk i favorittmusikkappen din.

003. Trykk på Cast-ikonet i musikkappen din og velg Uxbridge.
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002. 003.

UXBRIDGE

020 021

BRUKE UXBRIDGE MED AirPlay 2

Uxbridge støtter Apples AirPlay 2-teknologi designet for å kontrollere lydanlegg 
i hjemmet. Den lar deg spille en sang på hver AirPlay 2-høyttaler i huset ditt 
samtidig eller justere volumet i et hvilket som helst rom - helt synkronisert. 

001. Koble Apple-enheten din til det samme Wi-Fi-nettverket som høyttaleren din.

002. Spill av lyden du vil strømme, og trykk på AirPlay.

003. Velg Uxbridge fra listen over tilgjengelige enheter.

Gå til apple.com/airplay for å lære mer.
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002. 003.

0:02

UXBRIDGE  

022 023

KOBLE TIL VIA BLUETOOTH® (PARING)

001. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen i 2 sekunder. 
Frontindikatorene skifter til sakte blinkende blått i paringsmodus.

002. Aktiver Bluetooth på enheten din (smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin).

003. Velg Uxbridge fra Bluetooth-listen og godta paring.  
Frontindikatorene går tilbake til normalt når enhetene er koblet.

Uxbridge lagrer opptil åtte Bluetooth-enheter og forsøker å koble til den sist 
tilkoblede enheten først. 



VOLUME BASS TREBLE

003.002.001.

024 025

JUSTERING AV VOLUM / BASS / DISKANT

Uxbridge inkluderer tre kontroller for justering av lyden. Trykk på den øvre eller 
nedre delen av knappen for å øke eller senke nivået. Indikatorene foran viser 
nivået på lydkontrolleren som blir justert.

001. Volumkontroller

002. Basskontroller

003. Diskantkontroller
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AVSPILLING / PAUSE-KONTROLLER 

Uxbridge har en avspillings- / pause-knapp for å kontrollere lyden når du 
spiller via Chromecast built-in, AirPlay eller Bluetooth.

001. Klikk én gang for å spille av eller sette på pause.

002. Dobbeltklikk for å hoppe fremover.

003. Trippelklikk for å hoppe bakover.



002. 0:03

001. 0:03

028 029

DEMPE / OPPHEVE DEMPING AV MIKROFONEN

Mikrofonene i Uxbridge kan dempes midlertidig. Du kan ikke aktivere Google 
Assistent når mikrofonene er dempet.

001. Trykk på mikrofonknappen for å dempe mikrofonene.  
Frontindikatorene blir oransje for å indikere at mikrofonene er dempet.

002. Trykk på mikrofonknappen for å slå mikrofonene på igjen. 
Frontindikatorene slås av for å indikere at mikrofonene ikke er dempet.

Merk: Dersom Uxbridge slås av, vil demping av mikrofonene avsluttes når 
høyttaleren starter på nytt.
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TEKNISK INFORMASJON

AKUSTISK SPESIFIKASJON

• KABINETTPRINSIPP: Lukket

• DIGITAL FORSTERKER I KLASSE D: 30 W

• TONEKONTROLLER FOR BASS OG DISKANT

• FREKVENSRESPONS: 54-20,000 Hz ±6 dB

• MAKSIMALT LYDTRYKKNIVÅ:  
96 dB SPL ved 1 m

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

• INNGANGSSPENNING: 100–240 VAC

• NETTFREKVENS: 50/60 Hz

• STRØMBRUK VED NETTVERK STANDBY: <2 W

• TRÅDLØS TILKOBLING:  
– Chromecast built-in 
– AirPlay 2 
– Bluetooth

• WIFI-STØTTE: Kobler til WiFi-hjemmenettverket 
ditt med en hvilken som helst WPA, 802.11b/g/n/
ac 2.4 GHz/5 GHz med variasjon.

• STØRRELSE: 128 x 168 x 123 mm

• VEKT: 1,39 Kg

• STEMMEASSISTENT: Google Assistent

• MIKROFONSYSTEM: En dobbelmikrofon med 
akustisk støydemping for ekstra stor rekkevidde.

FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

UXBRIDGE SLÅR SEG IKKE PÅ Høyttaleren er ikke tilkoblet en 
nettstrømforsyning.

Koble strømledningen til Uxbridge 
og til en fungerende stikkontakt.

UXBRIDGE KAN IKKE OPPDAGES 
AV GOOGLE HOME-APPEN

Høyttalerne er ikke i oppsett-
modus.

Trykk og hold avspillings-/pause-
knappen inne i 7 sekunder for å 
sette høyttaleren i synlig-modus.

Høyttaleren og den bærbare 
enheten er ikke koblet til det 
samme Wi-Fi-nettverket.

Sørg for at mobilenheten din er 
tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk 
som høyttaleren ble konfigurert i.

GOOGLE ASSISTENT SVARER 
IKKE

Mikrofonen er dempet på 
høyttaleren.

Trykk og hold mikrofonknappen 
inne i 3 sekunder. LED-
indikatorene på fremsiden slukkes 
for å indikere at mikrofonen ikke 
er dempet.

DET ER INGEN LYD, ELLER LYDEN 
ER FOR LAV

Lydenheten er ikke koblet til 
høyttaleren.

Sørg for at enheten er tilkoblet 
Uxbridge.

Volumet er for lavt på enten 
lydkilden eller høyttaleren.

Øk volumet på lydkilden eller 
høyttaleren litt.

Merk: Høyttalerens forside kan ikke fjernes. 
Denne illustrasjonen er ment å vise høyt-
talerens interne oppsett. Ikke forsøk å fjerne 
forsiden, da dette kan skade høyttaleren.
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FEILSØKING FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

KAN IKKE KOBLE TIL ELLER 
PARE MED EN BLUETOOTH-
ENHET

Bluetooth er ikke aktivert på 
enheten din (smarttelefon, 
nettbrett, datamaskin).

Aktiver Bluetooth på enheten din.

Høyttaleren er ikke i 
paringsmodus.

Trykk på Bluetooth-knappen på 
baksiden av høyttaleren og hold 
den inne i 2 sekunder slik at den 
kan oppdages av enheten.

HØYTTALEREN SVARER IKKE Det har oppstått en 
programvarefeil.

Trekk støpselet ut av 
stikkontakten, vent i 15 sekunder 
og koble det til igjen.

 Utfør en fabrikktilbakestilling. 

 Merk: Dette sletter alle 
brukerinnstillinger, og etter 
fabrikktilbakestillingen må 
høyttaleren konfigureres igjen.

 Trykk og hold inne den øvre delen 
av volumknappen (+) og den 
nedre delen av diskantknappen (-) 
i 7 sekunder.

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

BLUETOOTH-FORBINDELSEN 
FALLER UT

De to Bluetooth-enhetene 
er for langt fra hverandre, 
eller forbindelsen påvirkes 
av hindringer. Det er et sterkt 
elektrisk felt rundt Uxbridge.

Flytt enhetene nærmere 
hverandre slik at de befinner seg 
innen 10 meter fra hverandre og 
uten hindringer, for eksempel 
vegger eller dører.

 Gjenstander som 
mikrobølgeovner, trådløse 
nettverksadaptere, lysrør og 
gassovner bruker det samme 
frekvensområdet som Bluetooth-
enheten. Dette kan føre til 
elektriske forstyrrelser.

UREGELMESSIG YTELSE Forstyrrelse fra en annen 
elektronisk enhet.

Flytt Uxbridge til et annet sted. 

Slå av eller flytt den forstyrrende 
elektroniske enheten.
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FEILSØKING

MERK: Wi-Fi-enheter kan forårsake lydrelaterte eller tekniske feil, avhengig av bruk, i følgende tilfeller:

• når en del av kroppen er i kontakt med mottaker-/sendersystemet til Wi-Fi-enheten eller Uxbridge.

• Elektriske svingninger grunnet hindringer i form av vegger, hjørner osv.

• eksponering for elektriske forstyrrelser fra enheter på samme frekvensbånd, f.eks. medisinsk utstyr, 
mikrobølgeovner eller andre trådløse nettverk.

Denne trådløse enheten kan forårsake elektriske forstyrrelser under bruk.

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

LYDEN ER FORVRENGT Volumet er for høyt på lydkilden. Senk avspillingsvolumet på 
lydkilden.

Lydstrømmen eller lydfilen er av 
dårlig kvalitet.

Forsøk å bruke en annen lydfil 
eller musikkspiller.

Volumet er satt for høyt på 
Uxbridge.

Senk volumet på høyttaleren.

For mye bass/diskant på 
høyttaleren.

Senk bassen/diskanten på 
høyttaleren.
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