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LEGAL & 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.
• Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in 

the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in 
the United States and other countries, used with permission.

• 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. 

• 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

DISCLAIMER
For use with mobile devices using 3.5 mm plug unprotected two-way standard.

Stated play time is calculated using random selection of music, played at medium volume.

The information contained herein is correct at the time of publication, with reservation for editorial errors. Compatibility with future versions of this 
product is not guaranteed.
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CONȚINUTUL CUTIEI

001. Boxă stereo portabilă Marshall Kilburn II
002. Ghid rapid de pornire
003. Instrucțiuni importante de siguranță
004. Cablu de alimentare
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001. 002. 003.
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DESCRIERE GENERALĂ

001. Buton Bluetooth
002. Buton de pornire/volum
003. Buton de bas
004. Buton pentru înalte 
005. Indicator nivel baterie
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DESCRIERE GENERALĂ - CONTINUARE

006. Curea detașabilă pentru transport
007. Difuzor spate
008. Tub bas reflex 
009. Placă posterioară
010. Intrare aux. pentru conectorul de 3,5 mm
011. Mufă de alimentare
012. Cablu de alimentare

Notă: aici este poziționată 
eticheta adezivă cu codul de 
dată și numărul de serie. 
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SCHIMBAREA BATERIEI INTERNE

Important: Asigurați-vă întotdeauna că mufa, cablul de alimentare și boxa 
sunt compatibile cu alimentarea dvs. de la rețea și cu priza de perete.

Dispozitivul Kilburn II este prevăzut cu o baterie internă cu o autonomie 
de peste 20 de ore la volum mediu. Un ciclu complet de încărcare a 
bateriei goale este de aproximativ 2,5 ore.

001. Scoateți cu grijă capacul de etanșare din silicon din spatele boxei.
002. Conectați cablul de alimentare la mufa de alimentare a boxei.
003. Introduceți ștecărul în priza de perete. Nivelul de încărcare a 

bateriei este afișat pe indicatorul de nivel al bateriei.
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003.

Atenție: scoateți întotdeauna cablul 
de alimentare din priză înainte de a-l 
deconecta de la boxă.
Închideți capacul de etanșare din silicon 
după ce ați deconectat boxa. 
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PORNIREA/OPRIREA BOXEI KILBURN II

Butonul de volum este și buton de pornire/oprire.

001. Rotiți butonul de volum în direcția acelor de ceasornic pentru a 
ajunge la volumul dorit și boxa va porni.

002. Indicatorul de nivel al bateriei afișează nivelul de încărcare a 
bateriei.

003. Pentru a opri boxa, rotiți complet butonul de volum în direcția opusă 
acelor de ceasornic până auziți un clic.

004. Toate indicatoarele se vor stinge.

001. 002.

003.



009.

MODALITĂȚI MULTIPLE DE CONECTARE

Aveți la dispoziție mai multe modalități de conectare la boxa Kilburn II. 
Conexiunea se poate face wireless, prin Bluetooth, sau cu ajutorul unui 
cablu cu conector stereo de 3,5 mm.

 

Atenție: asigurați-vă că volumul 
este dat la mic atât din boxă, cât 
și din playerul de muzică, înainte 
de a folosi boxa. 
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CONECTAREA PRIN Bluetooth (ÎMPERECHERE)

001. Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth timp de 2 secunde.  
Indicatorul Bluetooth începe să clipească.

002. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. (smartphone, tabletă, 
computer).

003. Selectați Kilburn II din lista Bluetooth și acceptați împerecherea.  
Indicatorul Bluetooth de pe boxă va rămâne aprins continuu atunci 
când unitățile sunt conectate.

004. Apăsați pe butonul de redare al dispozitivului audio.

Boxa Kilburn II poate fi conectată la două dispozitive Bluetooth în același 
timp. Redarea de conținut audio de pe un dispozitiv Bluetooth conectat 
va transforma dispozitivul respectiv în sursa de sunet selectată. Dacă 
cel de-al doilea dispozitiv Bluetooth reda sunet în momentul respectiv, 
redarea este întreruptă.

Killburn II

2s
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CONECTAREA PRIN INTRAREA AUX

001. Conectați un conector stereo de 3,5 mm la intrarea etichetată AUX 
din spatele boxei.

002. Conectați celălalt capăt al cablului la ieșirea audio de pe playerul de 
muzică.

003. Apăsați pe butonul de redare al dispozitivului audio.

 
 

Notă: cablurile audio nu 
sunt incluse împreună cu 
boxa Kilburn II. 
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INDICATORUL PENTRU NIVELUL BATERIEI

Indicatorul de nivel al bateriei indică nivelul de încărcare a bateriei boxei 
Kilburn II. Indicatorul se estompează în timpul operării normale, pentru 
a economisi bateria. Acționarea oricărui buton va declanșa aprinderea 
indicatorului.

Când încărcați bateria, indicatorul afișează acest lucru printr-o animație.

001. 002.
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REGLAREA VOLUMULUI/BASULUI/ÎNALTELOR

Boxa Kilburn II are trei butoane pentru reglarea sunetului.

001. Butonul de volum
002. Butonul de bas
003. Butonul pentru înalte

  Notă: butonul de volum este și 
buton de pornire/oprire. 
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MODUL DE AȘTEPTARE

Dacă boxa Kilburn II nu este folosită timp de 10 minute, aceasta 
economisește baterie intrând în modul de așteptare. În acest mod, toate 
indicatoarele sunt oprite și boxa nu răspunde la conexiunea Bluetooth.

001. Apăsați butonul Bluetooth pentru a ieși din modul de așteptare.

  
Notă: bateria internă poate fi 
încărcată în timp ce dispozitivul se 
află în modul de așteptare. 

001.
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INFORMAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII DE SUNET
• Boxă stereo portabilă cu sistem bass reflex
• Amplificator digital clasa D: 2 x 8 W + 1 x 20 W
• Difuzoare pentru înalte: 2 x 20 mm - difuzoare cu dom
• Difuzor pentru joase: 1 x 4" - difuzor pentru joase
• Comenzi pentru bas și înalte
• Răspuns în frecvență: 52–20.000 Hz ±6 dB
• Nivel maxim de presiune acustică: 100,4 dB SPL la 1 m

CONECTIVITATE
• Bluetooth®: Bluetooth 5.0 cu Qualcomm aptX™
• AUX: Mufă stereo de 3,5 mm

INFORMAȚII TEHNICE
• Tensiune de intrare rețea: 100–240 V~
• Frecvență de rețea: 50–60 Hz
• Dimensiune: 243 x 162 x 140 mm
• Greutate: 2,5 kg

BATERIE
• Tipul bateriei: Baterie reîncărcabilă, încorporată, cu ioni de litiu
• Durată de redare: Peste 20 de ore
• Durată de încărcare: 2,5 ore

 

Notă: partea frontală nu este detașabilă. Imaginile au 
rolul de a ilustra dispunerea interioară a boxei.
Nu încercați să îndepărtați partea frontală; riscați să 
deteriorați boxa. 

FRONT BACK



DEPANARE

PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE
Boxa Kilburn II nu 
pornește.

Bateria este descărcată. Conectați cablul de alimentare 
la boxa Kilburn II și la o priză de 
perete c.a. funcțională.

Nu se aude nimic A fost selectată sursa de sunet 
incorectă.

Asigurați-vă că dispozitivul este 
conectat la Kilburn II.
Verificați să nu fie conectat alt 
dispozitiv care să redea sunet.

Volumul este reglat la minim fie 
din sursa de sunet, fie din boxă.

Măriți puțin volumul din sursa de 
sunet sau din boxă.

Nu pot conecta 
sau împerechea 
un dispozitiv 
Bluetooth

Funcția Bluetooth nu este 
activată pe dispozitivul dvs. 
(smartphone, tabletă, computer).

Activați funcția Bluetooth pe 
dispozitivul dvs.

Există deja două dispozitive 
conectate la boxă.

Deconectați unul dintre 
dispozitivele Bluetooth înainte de 
a conecta altul la boxă.

Boxa nu este în modul de 
împerechere.

Apăsați și mențineți apăsat 
butonul Bluetooth timp de 3 
secunde pentru ca boxa să poată 
fi detectată de dispozitiv.

Dispozitivul dvs. vă solicită un 
cod PIN.

De regulă, nu este nevoie de un 
cod PIN. Dacă vi se solicită un 
cod PIN, folosiți  0000 .

Boxa nu răspunde A survenit o problemă de 
software.

Scoateți mufa de alimentare 
a boxei din priza de perete, 
așteptați 15 secunde, apoi 
băgați-o înapoi în priză.
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DEPANARE

PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE
Conexiunea 
Bluetooth se 
întrerupe

Cele două dispozitive Bluetooth 
se află la o distanță prea mare 
unul de celălalt sau conexiunea 
este afectată de obstacole.

Mutați dispozitivele mai aproape, 
la o distanță de cel mult 10 metri, 
ferite de obstacole precum pereți 
sau uși.

Există un câmp electric puternic 
în jurul boxei Kilburn II.

Dispozitive precum cuptoarele cu 
microunde, adaptoarele de rețea 
wireless, lămpile fluorescente 
și aragazurile cu gaz folosesc 
același interval de frecvență ca 
dispozitivul Bluetooth. Acest 
lucru ar putea provoca perturbații 
electrice.

Boxa pârâie Amplificatorul se întrerupe când 
rămâne fără putere.

Micșorați volumul din sursa de 
sunet.

Micșorați volumul sau basul din 
boxa Kilburn II.
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PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE
Sunetul este 
distorsionat

Volumul este prea ridicat la sursa 
de sunet.

Micșorați volumul de redare din 
sursa de sunet.

Fluxul audio sau fișierul audio are 
o calitate inferioară.

Încercați alt fișier audio sau alt 
player de muzică.

Volumul boxei Kilburn II este prea 
ridicat.

Micșorați volumul din boxă.

Prea mult bas/înalte în boxă. Dați mai încet basul/înaltele din 
boxă.

Performanță 
eratică

Interferență de la alt dispozitiv 
electronic.

Mutați boxa Kilburn II în alt loc.

Opriți și mutați dispozitivul 
electronic care interferează.
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DEPANARE

Note:
Un dispozitiv Bluetooth poate cauza erori de sunet sau tehnice, în funcție de utilizare, în următoarele cazuri:
• Atunci când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de recepție/transmisie pentru dispozitivul Bluetooth 

sau boxa Kilburn II.
• Variații electrice provocate de obstacole sub formă de pereți, colțuri etc.
• Expunerea la perturbații electrice cauzate de dispozitive aflate pe aceeași bandă de frecvență, de pildă dispozitive 

medicale, cuptoare cu microunde și rețele wireless.

Acest dispozitiv wireless poate provoca perturbații electrice în timpul utilizării.
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