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LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

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

• 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.

• 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 Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

• Apple and the Apple logo 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.

• 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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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Употребата на значката Made for Apple означава, че е бил създаден аксесоар конкретно за 
свързване с продукта(ите) на Apple, обозначен(и) на значката и че той е бил сертифициран 
от разработчика като отговарящ на експлоатационните стандарти на Apple. Apple не носи 
отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за 
безопасност и регулаторните стандарти.

Наличието на услуги на трети страни може да наложи подписването на отделни споразумения 
между Вас и трета страна, и Zound Industries International AB не носи отговорност за наличността 
на такива услуги.

Посоченото време за работа е изчислено като е използвана случайна селекция на музика, 
възпроизвеждана със средна сила на звука.

Информацията, която се съдържа тук, е вярна към момента на публикуването ѝ, с условието 
за допускане на редакторски грешки. Този продукт зависи от софтуера и неговите функции и 
съвместимост могат да се променят при актуализиране на софтуера.

Проектирано в Стокхолм • Произведено в Китай
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НАЧАЛО

001. Натиснете и задръжте контролното копче, докато LED индикаторът 
не замига в синьо.

002. Изберете MONITOR II от списъка с Bluetooth® на Вашето звуково 
устройство.

003. Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и следвайте 
инструкциите в него, за да настроите М-бутона, регулирате ANC, 
персонализирате ЕQ настройките и друго.

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth от Google Play или App Store.

Препоръчва се да заредите батерията преди използването на Вашите 
слушалки за първи път.

ИЗГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

001. Адаптивен M-бутон

002. Бутон за режим ANC

003. LED индикатор

004. 3,5 мм вход

005. USB-C порт за зареждане

006. Многопосочно контролно копче
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КОНТРОЛНО КОПЧЕ

Използвайте контролното копче на капачето на дясната слушалка, за да 
регулирате звука, задайте режим на Bluetooth® сдвояване и включете 
или изключете слушалките.

ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ

ВКЛ./ИЗКЛ. НА ЗАХРАНВАНЕТО Натиснете и задръжте за 2 секунди

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА Еднократно кликване

ПРЕСКОЧИ НАПРЕД Натиснете надясно

ПРЕСКОЧИ НАЗАД Натиснете наляво

БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД Натиснете вдясно и задръжте

ПРЕВЪРТАНЕ Натиснете вляво и задръжте

УВЕЛИЧЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА Натиснете нагоре

НАМАЛЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА Натиснете надолу

ПРИЕМАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ Еднократно кликване, за да отговорите или 
приключите разговор

Двойно кликване, за да отхвърлите входящо 
повикване

LED ИНДИКАТОР

LED индикаторът е разположен върху капачето на лявата слушалка и 
показва статуса на слушалката

LED СТАТУС СТАТУС НА СЛУШАЛКИТЕ

ЧЕРВЕН-ОРАНЖЕВ-ЖЪЛТ-ЗЕЛЕН Зареждане (ниво на батерията 0-100%)

БЯЛА СВЕТЛИНА МИГА НА ВСЕКИ 5 СЕКУНДИ Включено захранване, свързване към 
Bluetooth® устройство и спряно аудио на пауза

МИГАНЕ В БЯЛО Търсене на сдвоявани преди устройства

МИГАНЕ В СИНЬО Режим на Bluetooth сдвояване

ИЗКЛ. Изключване и възпроизвеждане през Bluetooth

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Когато зарядът на батерията е слаб, ще прозвучи сигнал.

Включете слушалките си към USB източник на захранване през USB-C 
кабела, за да се зареди батерията. Пълното презареждане на батерията 
отнема приблизително 2 часа и 15-минутно зареждане може да Ви 
осигури до 5 часа безжично възпроизвеждане. 
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М-БУТОНЪТ

М-бутонът може да се настрои да превключва между три различни 
предварително зададени настройки на еквалайзера или алтернативно 
между гласовия асистент за телефонните повиквания или Google 
Assistant.

Отидете на приложението Marshall Bluetooth и конфигурирайте М-бутона 
от менюто за настройки на М-бутона

Забележка: Гласовият асистент може и да не е наличен за Вашата 
държава и се изисква допълнителен акаунт/споразумение между Вас и 
услугата на трета страна.

БУТОН ЗА РЕЖИМ ANC

Monitor II A.N.C. използва технологията Активно шумопотискане (ANC), 
която непрекъснато идентифицира и измерва околния шум, за да се 
проконтролира каква част от външния свят да чувате. 

Има два ANC режима.

• Активно шумопотискане – Блокира шума и се фокусира върху 
това, което се възпроизвежда.

• Режим на наблюдение – Нека външният свят да се чува, за да 
можете да участвате разговор или да чуете съобщение.

Използвайте бутона ANC, за да сменяте бързо режимите.

001. С кратко натискане преминавате от режим Активно 
шумопотискане в Режим на наблюдение 

002. Натискане и задържане за 2 секунди за включване или изключване 
на ANC

Нивото на шумопотискане и наблюдение може да се регулира в 
приложението Marshall Bluetooth.

3,5 ММ ВХОД 

За да използвате Monitor II A.N.C. с кабелно устройство, просто 
използвайте включения 3,5 мм кабел. Щом бъде включен, ще бъде 
прекъсната връзката с Bluetooth, за да започне поточното предаване 
на звук. Все още можете да използвате ANC, стига да са включени 
слушалките Ви. 

Когато 3,5 мм кабел бъде изваден, ще бъде направен опит за свързване 
на слушалките с последното свързано Bluetooth устройство.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

НЕ МОЖЕ ДА СЕ СДВОИ С 
BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Слушалките не са в режим 
сдвояване.

Уверете се, че слушалките 
са изключени. Натиснете 
контролното копче за 
4 секунди, докато LED 
индикаторът не замига в 
синьо. Изберете MONITOR II от 
списъка с Bluetooth устройства.

Вашите слушалки са свързани 
с 3,5 мм кабел.

Извадете 3,5 мм кабел от 
Вашите слушалки преди 
Bluetooth сдвояване

ANC НЕ РАБОТИ Вашите слушалки не са 
включени.

Натиснете контролното копче 
за 2 секунди, за да включите 
слушалките.

ANC не е включен. Натиснете ANC бутона за 2 
секунди, за да включите ANC.

Натиснете за кратко ANC 
бутона, за да превключвате 
между ANC режимите.

Нивото ANC е изключено 
в приложението Marshall 
Bluetooth.

Отидете в приложението 
Marshall Bluetooth и задайте 
нивото на ANC в менюто с 
настройки на ANC.

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЕ

ИМА ДВА ВАРИАНТА НА 
MONITOR II В СПИСЪКА С 
BLUETOOTH УСТРОЙСТВА

Monitor II A.N.C. използва 
две Bluetooth връзки. 
Едната връзка е за поточно 
предаване на звук, а другата 
е нискоенергийна Bluetooth 
връзка за приложението.

Това е стандартно поведение и 
не е необходимо действие.

СЛУШАЛКИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ Възникна софтуерна грешка. Извършете нулиране на 
хардуера:

Натиснете и задръжте 
М-бутона, докато държите 
контролния бутон натиснат.

Ако проблемът не се разреши, 
извършете нулиране до 
фабрични настройки.

Забележка: Така ще изтриете 
всички потребителски 
настройки и след нулиране до 
фабрични настройки ще трябва 
извършите повторна настройка 
на слушалките.

Натиснете и задръжте 
M-бутона и контролното 
копче за 7 секунди, докато 
LED индикаторът не замига в 
лилаво.
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