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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

002 003

VRIJWARING

Let op dat de beschikbaarheid van diensten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot Chromecast built-
in™, de Google Assistent, AirPlay en de compatibiliteit met dit apparaat, onderhevig is aan de toestemming 
van de respectievelijke rechtenhouder, welke ingehouden kan worden, en het leveren van dergelijke 
diensten, wat kan worden beëindigd, waardoor dit apparaat niet compatibel is met dergelijke diensten van 
derden, zonder aansprakelijkheid van Zound Industries.

De Google Assistent is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

De luidspreker is compatibel met AirPlay 2. iOS 11.4 of later is vereist.

Gebruik van het Works with Apple-label betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen voor het de 
technologie die op het label is geïdentificeerd en is gecertificeerd door de ontwikkelaar dat het voldoet aan 
de prestatiestandaarden van Apple.

De beschikbaarheid van diensten van derden vereist mogelijk aparte overeenkomsten tussen jou en 
enige derde partij, en Zound Industries neemt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van 
dergelijke diensten. Zound Industries neemt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van 
dergelijke diensten van derde partijen of overeenkomsten. Dit product is softwareafhankelijk en de functies, 
opgeslagen data en compatibiliteit met diensten van derde partijen kan veranderen als er een update voor de 
software wordt uitgevoerd.

Ontworpen in Stockholm • Geproduceerd in China 
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INHOUD VAN DE VERPAKKING

001. Marshall Uxbridge met de Google Assistent

002. Korte handleiding

003. Belangrijke veiligheidsinstructies

004. Voedingskabel
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ALGEMENE BESCHRIJVING

001. Afspeel/pauze-knop

002. Volumeknop

003. Basknop

004. Microfoons

005. Trebleknop

006. Microfoonknop
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ALGEMENE BESCHRIJVING, VERVOLG

007. Bluetooth®-knop

008. Servicepoort (niet gebruikt)

009. Voedingsingang

010. Voedingskabel

Let op: De datumcode en serienummersticker bevinden zich aan de 
onderkant van de luidspreker.
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DE UXBRIDGE VERBINDEN

Belangrijk: zorg er altijd voor dat de voedingskabel, stekker en luidspreker 
compatibel zijn met je stopcontact en netvoeding.

001. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsuitgang van de luidspreker.

002. Steek de stekker in het stopcontact.

Waarschuwing: haal altijd eerst de voedingskabel uit het stopcontact voordat 
je deze uit de luidspreker haalt.
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DE UXBRIDGE INSTELLEN

Configureer de luidspreker voor Wi-Fi® met de Google Home-app. De app is 
beschikbaar in de App Store en op Google Play. 

001. Download de Google Home-app en volg de instructies in de app om je 
speaker in te stellen.
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DE GOOGLE ASSISTENT GEBRUIKEN

Met de handenvrije hulp van de Google Assistent kun je muziek afspelen, je 
dag plannen, antwoorden vinden op Google Search, dagelijkse taken beheren 
en eenvoudige slimme apparaten in je huis bedienen, allemaal met je stem.

Luister naar je favoriete nummer, vind een heerlijk appeltaartrecept of 
controleer of er files op de weg staan.

Begin door Hey Google te zeggen of druk op de microfoonknop. 

“Hey Google, wat wordt het weer dit weekend?”

“Hey Google, zet het geluid harder”

“Hey Google, speel het volgende nummer”

Zeg “Hey Google”  



UXBRIDGE
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UXBRIDGE MET CHROMECAST BUILT IN GEBRUIKEN

Chromecast built-in is een platform waarmee je jouw favoriete muziek vanaf 
je smartphone, tablet of computer kunt streamen, direct naar je luidspreker en 
wordt ondersteund door de meeste muziek-apps.

001. Verbind je apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als je luidspreker.

002. Speel muziek af in je favoriete muziek-app.

003. Tik op het icoontje Cast in je muziek-app en selecteer Uxbridge.
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UXBRIDGE
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UXBRIDGE GEBRUIKEN MET AirPlay 2

Uxbridge ondersteunt de AirPlay 2-technologie van Apple voor het bedienen 
van thuisaudiosystemen. Dit geeft je de mogelijkheid om een nummer 
tegelijkertijd op alle AirPlay 2-luidsprekers in je huis af te spelen of het volume 
in elke ruimte aan te passen, volledig gesynchroniseerd. 

001. Verbind je Apple-apparaat met hetzelfde wifi-netwerk als je luidspreker.

002. Tik op de audio die je wilt streamen en tik op AirPlay.

003. Selecteer Uxbridge uit de lijst met beschikbare apparaten.

Ga naar apple.com/airplay voor meer informatie.
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UXBRIDGE  
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VERBINDEN VIA BLUETOOTH® (PAIRING)

001. Houd de Bluetooth-knop 2 seconden ingedrukt. 
De indicatoren aan de voorkant gaan in de koppelingsmodus langzaam 
blauw knipperen.

002. Schakel Bluetooth in op je apparaat (smartphone, tablet of computer).

003. Selecteer Uxbridge uit de Bluetooth-lijst en accepteer het koppelen.  
De indicatoren aan de voorkant gaan terug naar normaal als de eenheden 
aan elkaar zijn verbonden.

De Uxbridge kan maximaal 8 Bluetooth-apparaten bewaren en verbind eerst 
met het laatst verbonden apparaat. 



VOLUME BASS TREBLE
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VOLUME/BASS/TREBLE AANPASSEN

De Uxbridge heeft drie bedieningsgedeeltes voor het aanpassen van de audio. 
Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de knop om het niveau te 
verhogen of verlagen. De indicatoren aan de voorkant laten het niveau van de 
audiobediening zien die wordt aangepast.

001. Volumebediening

002. Basbediening

003. Treblebediening
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AFSPELEN/PAUZEREN-BEDIENING 

De Uxbridge heeft een knop voor afspelen/pauzeren voor het bedienen van de 
audio tijdens het afspelen via Chromecast built in, AirPlay of Bluetooth.

001. Eén klik om te spelen of te pauzeren.

002. Twee keer klikken om verder te gaan.

003. Drie keer klikken om terug te gaan.
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DE MICROFOON DEMPEN/DEMPEN UITSCHAKELEN

De microfoons in de Uxbridge kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld De Google 
Assistent kan niet worden geactiveerd als de microfoons zijn uitgeschakeld.

001. Druk op de microfoonknop om de microfoons te dempen.  
De indicatoren aan de voorkant worden oranje om weer te geven dat de 
microfoons zijn gedempt.

002. Druk op de microfoonknop om de microfoons weer in te schakelen. 
De indicatoren aan de voorkant worden uitgeschakeld om weer te geven 
van de microfoons niet meer zijn gedempt.

Let op: als de Uxbridge is uitgeschakeld, worden de microfoons weer 
ingeschakeld zodra de luidspreker herstart.
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TECHNISCHE INFORMATIE

AKOESTISCHE SPECIFICATIE

• KASTPRINCIPE: gesloten

• DIGITALE KLASSE D-VERSTERKER: 30 W

• BEDIENINGSKNOPPEN VOOR LAGE  
EN HOGE TONEN

• FREQUENTIERESPONS: 54-20.000 Hz ±6 dB

• MAXIMAAL GELUIDSDRUKNIVEAU:  
96 dB SPL @ 1 m

TECHNISCHE SPECIFICATIE

• SPANNING VOEDINGSINGANG: 100–240 VAC

• VOEDINGSFREQUENTIE: 50/60 Hz

• STROOMCONSUMPTIE IN STAND-BY: <2 W

• DRAADLOZE CONNECTIVITEIT:  
– Chromecast built-in 
– AirPlay 2 
– Bluetooth

• WIFI-ONDERSTEUNING: maakt verbinding met 
je wifi-netwerk thuis met alle soorten WPA, 
802.11b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz met diversiteit.

• AFMETING: 128 x 168 x 123 mm

• GEWICHT: 1,39 Kg

• STEMASSISTENT: de Google Assistent

• MICROFOONSYSTEEM: een dubbel microfoonar-
ray met akoestische ruisonderdrukking voor 
verre steminteractie.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

DE UXBRIDGE GAAT NIET AAN De luidspreker is niet aangesloten 
op de stroomvoorziening van het 
elektriciteitsnet.

Sluit de voedingskabel aan op 
de Uxbridge en een werkende 
stekkerdoos.

DE UXBRIDGE KAN NIET DOOR 
DE GOOGLE HOME-APP WORDEN 
GEVONDEN

De luidspreker staat niet in de 
instelmodus.

Houd de afspelen/pauzeren-knop 
7 seconden ingedrukt om te 
zorgen dat de luidspreker kan 
worden gedetecteerd.

De luidspreker en het mobiele 
apparaat zijn niet verbonden met 
hetzelfde wifi-netwerk.

Zorg dat je mobiele apparaat 
is verbonden met hetzelfde 
wifi-netwerk als het netwerk 
waar de luidspreker voor is 
geconfigureerd.

DE GOOGLE ASSISTENT 
REAGEERT NIET

De microfoon is gedempt op de 
luidspreker.

Houd de microfoonknop 3 
seconden ingedrukt. De led-
indicatoren aan de voorkant 
worden uitgeschakeld om aan te 
geven dat de microfoon niet meer 
is gedempt.

ER IS GEEN GELUID OF HET 
GELUID IS TE ZACHT

De luidspreker is niet aan je 
audioapparaat verbonden.

Zorg ervoor dat het apparaat is 
verbonden met de Uxbridge.

Volume is te laag ingesteld op de 
geluidsbron of de luidspreker.

Zet het volume op je geluidsbron 
of de luidspreker wat hoger.

Let op: De voorkant van de luidspreker kan 
niet worden verwijderd. Deze illustratie 
is bedoeld om de interne indeling van de 
luidspreker te laten zien. Probeer niet de 
voorkant te verwijderen, omdat de luidsprek-
er daardoor beschadigd kan raken.



032 033

PROBLEEMOPLOSSING PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

KAN NIET MET EEN BLUETOOTH-
APPARAAT VERBINDING MAKEN 
OF KOPPELEN

Bluetooth is niet ingeschakeld op 
je apparaat (smartphone, tablet of 
computer).

Activeer Bluetooth op je apparaat.

De luidspreker staat niet in de 
koppelmodus.

Druk op de Bluetooth-knop aan 
de achterkant van de luidspreker 
en houd 2 seconden ingedrukt om 
deze vindbaar te maken voor het 
apparaat.

DE LUIDSPREKER REAGEERT 
NIET

Er is een softwarefout 
opgetreden.

Haal de stekker uit het 
stopcontact, wacht 15 seconden 
en steek hem er weer in.

 Zet de fabrieksinstellingen terug. 

 Let op: hierbij zullen alle 
gebruikersgegevens worden 
verwijderd en na het terugzetten 
naar de fabrieksinstellingen moet 
de luidspreker opnieuw worden 
ingesteld.

 Houd het bovenste gedeelte 
van de volumeknop (+) en 
het onderste gedeelte van de 
trebleknop (-) tegelijkertijd 7 
seconden ingedrukt.

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

BLUETOOTH-VERBINDING 
VALT UIT

De twee Bluetooth-apparaten 
staan te ver uit elkaar of de 
verbinding wordt verstoord 
door obstakels. Er hangt een 
sterk elektrisch veld rondom de 
Uxbridge.

Zet de apparaten dichter bij elkaar 
zodat ze zich binnen 10 meter 
bevinden, niet geblokkeerd door 
obstakels zoals muren of deuren.

 Apparaten zoals magnetrons, 
draadloze netwerkadapters, 
fluorescerende verlichting 
en gasfornuizen gebruiken 
hetzelfde frequentiebereik 
als het Bluetooth-apparaat. 
Dit kan elektrische storingen 
veroorzaken.

ONREGELMATIGE PRESTATIES Interferentie door een ander 
elektronisch apparaat.

Zet de Uxbridge op een andere 
plek. 

Schakel uit of verplaats het 
elektronische apparaat dat de 
storing veroorzaakt.
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PROBLEEMOPLOSSING

LET OP: Een apparaat met wifi kan geluidgerelateerde of technische fouten veroorzaken, afhankelijk van het gebruik, 
in de volgende gevallen:

• als een lichaamsdeel in contact is met het ontvangst-/doorgiftesysteem van het apparaat met wifi of de 
Uxbridge.

• bij elektrische variaties door obstakels zoals muren, hoeken enz.

• bij blootstelling aan elektrische storingen door apparaten binnen dezelfde frequentieband, zoals medische 
apparatuur, magnetrons of andere draadloze netwerken.

Dit draadloze apparaat kan elektrische storingen veroorzaken tijdens het gebruik.

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

DE AUDIO IS VERVORMD Het volume op de geluidsbron is te 
hoog ingesteld.

Verlaag het afspeelvolume op de 
geluidsbron.

De audiostream of het 
geluidsbestand is van slechte 
kwaliteit.

Probeer een ander(e) 
geluidsbestand of muziekspeler.

Het volume op de Uxbridge is 
te hoog.

Verlaag het volume op de 
luidspreker.

Teveel lage/hoge tonen op de 
luidspreker.

Verlaag bass/treble op de 
luidspreker.
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