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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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MGA NILALAMAN NG KAHON

001. Marshall Kilburn II portable stereo loudspeaker
002. Maikling panimulang gabay
003. Mahalagang mga tagubiling pangkaligtasan
004. Power cord
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PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

001. Button ng Bluetooth
002. Knob ng power/volume
003. Knob ng bass
004. Knob ng treble 
005. Indicator ng lebel ng baterya
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PAGPAPATULOY NG PANGKALAHATANG 
PAGLALARAWAN

006. Naaalis na carry strap
007. Rear driver
008. Bass port 
009. Backplate
010. Aux input para sa 3.5 mm na plug
011. Power jack
012. Power cord

Tandaan: makikita dito 
ang code ng petsa at serial 
number. 
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PAGCHA-CHARGE SA PANLOOB NA BATERYA

Mahalaga: Laging siguraduhin na ang power cable, plug at speaker ay 
akma sa inyong main supply at wall socket.

Ang Kilburn II ay may panloob na baterya na tatagal ng mahigit sa 20 
oras na paggamit sa katamtamang volume. Ang pagcha-charge ng 
baterya mula sa walang laman hanggang sa full charge ay tinatayang 
tatagal ng 2.5 oras.

001. Marahang buksan ang silicon na weather seal sa likod ng speaker.
002. Ikonekta ang power cord sa power jack sa speaker.
003. Ikonekta ang power plug sa wall socket. Makikita ang charge ng 

baterya sa indicator ng lebel ng baterya.
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003.

Mag-ingat: Laging tanggalin ang power 
cord mula sa wall socket bago ito 
idiskonekta sa speaker.
Isara ang silicon na weather seal 
pagkatapos idiskonekta ang speaker. 
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PAGPIHIT SA KILBURN II NA ON/OFF

Ang knob ng volume ay gumagana rin bilang on/off knob.

001. Pihitin ang knob ng volume pakanan sa nais na volume at ang 
speaker ay mag-o-on.

002. Makikita ang charge ng baterya sa indicator ng lebel ng baterya.
003. Pihitin pakaliwa nang sagad ang knob ng volume hanggang marinig 

mo ang isang klik para i-off ang speaker.
004. Lahat ng indicator ay mag-o-off.

001. 002.

003.
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MARAMING PARAAN NG PAGKONEKTA

May maraming paraan ng pagkonekta sa iyong Kilburn II. Maaaring 
wireless ang pagkonekta sa pamamagitan ng Bluetooth o sa paggamit ng 
kable na may 3.5 mm stereo plug.

 

Mag-ingat: Siguraduhin na ang 
volume ay nakalagay sa mahina 
sa parehong speaker at music 
player bago gamitin ang speaker. 
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PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG Bluetooth 
(PAGPAPARES)

001. Pindutin nang matagal ang button ng Bluetooth sa loob ng 2 segundo.  
Ang indicator ng Bluetooth ay magsisimulang pumikit-pikit.

002. I-enable ang Bluetooth sa iyong device (smartphone, tablet, computer).
003. Piliin ang Kilburn II mula sa listahan ng Bluetooth at tanggapin ang 

pagpapares. 
Ang indicator ng Bluetooth sa speaker ay mananatiling naka-ilaw 
kapag nakakonekta ang mga yunit.

004. Pindutin ang play sa iyong audio device.

Ang Kilburn II ay maaaring ikonekta sa dalawang Bluetooth device nang 
sabay. Ang pag-play sa isang nakakonektang Bluetooth na device ay gagawin 
ito bilang ang napiling pagmumulan ng tunog. Kung ang pangalawang 
Bluetooth na device ay nagpe-play sa pagkakataong iyon, ito ay magpo-pause.

Killburn II

2s
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PAGKONEKTA SA PAMAMAGITAN NG AUX INPUT

001. Ikonekta ang isang 3.5 mm stereo plug sa input na may label na AUX 
sa likod ng speaker.

002. Ikonekta ang kabilang dulo ng cord sa audio output ng iyong music 
player.

003. Pindutin ang play sa iyong audio device.

 
 

Tandaan: Ang mga audio 
cable ay hindi kasama sa 
Kilburn II. 

002.001.



012.

INDICATOR NG LEBEL NG BATERYA

Ipapakita ng indicator ng level ng baterya ang charge ng Kilburn II. 
Ang indicator ay pinapadilim sa normal sa paggamit upang makatipid 
ng kuryente sa baterya. Paiilawin ng pagpihit sa anumang knob ang 
indicator.

Kapag nagcha-harge ang baterya, ipapakita ng indicator ang charge ng 
baterya sa pamamagitan ng umaangat na animation.

001. 002.
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PAG-ADJUST SA VOLUME/BASS/TREBLE

Ang Kilburn II ay may tatlong mga knob para sa pag-adjust ng tunog.

001. Knob ng volume
002. Knob ng bass
003. Knob ng treble

  Tandaan: Ang knob ng volume 
din ang on/off switch. 
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STANDBY NA MODE

Kung ang Kilburn II ay hindi ginamit sa loob ng 10 minuto titipirin ng 
speaker ang charge ng baterya sa paglipat sa standby. Sa mode na ito 
lahat ng indicator ay naka-off at hindi gagana ang speaker sa koneksyon 
na Bluetooth.

001. Pindutin ang Bluetooth button upang gisingin ang speaker mula sa 
standby na mode.

  
Tandaan: Ang panloob na baterya 
ay maaaring i-charge habang nasa 
standby na mode. 

001.
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TEKNIKAL NA IMPORMASYON

DETALYE NG TUNOG
• Portable stereo loudspeaker na may bass reflex system
• Digital class D na amplifier: 2 x 8 W + 1 x 20 W
• Mga Tweeter: 2 x 20 mm na dome na mga tweeter
• Woofer: 1 x 4" na woofer
• Mga kontrol ng tono ng Bass at treble
• Pagtugon sa frequency: 52–20,000 Hz ±6 dB
• Pinakamataas na lebel ng sound pressure: 100.4 dB SPL @ 1 m

PAGKAKAKONEKTA
• Bluetooth®: Bluetooth 5.0 na may Qualcomm aptX™
• AUX: 3.5 mm stereo jack

TEKNIKAL NA IMPORMASYON
• Pangunahing input na boltahe: 100–240 V~
• Mga pangunahing frequency: 50–60 Hz
• Sukat: 243 x 162 x 140 mm
• Bigat: 2.5 kg

BATERYA
• Uri ng baterya: Built-in, rechargeable Li-ion na baterya
• Tagal ng paggamit: 20+ h
• Oras ng pag-charge: 2.5 h

 

Tandaan: Ang harapan ay hindi natatanggal Ang 
ilustrasyon na ito ay inilaan upang ipakita ang layout ng 
internal na speaker.
Huwag tangkaing tanggalin ang fret sa harap para hindi 
masira ang iyong speaker. 

FRONT BACK



PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA SANHI AKSYON
Ang Kilburn II ay 
ayaw mag-on.

Ang baterya ay na-discharge. Ikonekta ang power cord 
sa Kilburn II at sa isang 
gumaganang AC na wall socket.

Walang tunog Napili ang maling pagmumulan 
ng tunog.

Siguraduhin na nakakonekta ang 
device sa Kilburn II.
Tiyakin na walang 
nakakonektang ibang device na 
tumutugtog.

Nakalagay sa masyadong 
mahina ang volume alinman 
sa pagmumulan ng tunog o sa 
speaker.

Lakasan nang kaunti ang volume 
sa pagmumulan ng tunog o sa 
speaker.

Hindi 
makakonekta o 
makapares sa 
isang Bluetooth 
device

Ang Bluetooth ay hindi naka-
enable sa iyong device 
(smartphone, tablet, computer).

I-activate ang Bluetooth sa iyong 
device.

May nakakonekta nang dalawang 
device sa speaker.

Idiskonekta ang isa sa mga 
nakakonektang Bluetooth device 
bago kumonekta sa speaker.

Ang speaker ay hindi naka-
pairing mode.

Pindutin ang button ng Bluetooth 
nang 3 segundo para mahanap 
ng device ang speaker.

Hihingi ang iyong device ng pin 
code.

Karaniwang hindi kailangan ang 
pin code. Kapag humingi ng 
pin code, gamitin ang pin code 
na  0000 .
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PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA SANHI AKSYON
Hindi tumutugon 
ang speaker

May naganap na problema sa 
software.

Tanggalin ang power plug ng 
speaker mula sa wall socket, 
maghintay ng mga 15 segundo, 
pagkatapos ay muli itong 
isaksak.

Naputol ang 
koneksyon ng 
Bluetooth

Ang dalawang Bluetooth device 
ay masyadong magkalayo o 
naapektuhan ng mga harang ang 
koneksyon.

Mas paglapitin ang mga device 
sa loob ng 10 metro, at dapat 
walang mga harang tulad ng mga 
dingding o pintuan.

May malakas na electric field sa 
paligid ng Kilburn II.

Ang mga gamit tulad ng 
microwave oven, wireless 
network adapter, fluorescent na 
ilaw at gas cooker ay gumagamit 
ng parehong frequency range 
ng Bluetooth device. Maaaring 
magsanhi ito ng mga elektrikal 
na suliranin.

May pumuputok 
na tunog

Ang amplifier ay nagki-clipping 
dahil kinapos ng output power.

Bawasan ang volume sa 
pinagmumulan ng tunog.

Hinaan ang volume o bass sa 
Kilburn II.
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PROBLEMA SANHI AKSYON
Ang tunog ay 
distorted

Masyadong malakas ang volume 
sa pinagmumulan ng tunog.

Bawasan ang volume ng 
playback sa pinagmumulan ng 
tunog.

Hindi maganda ang kalidad ng 
audio stream o sound file.

Subukan ang ibang sound file o 
music player.

Masyadong malakas ang volume 
sa Kilburn II.

Bawasan ang volume sa speaker.

Masyadong mataas ang bass/
treble sa speaker.

Bawasan ang bass/treble sa 
speaker.

Pagabago-bago 
ang paggana

May interference mula sa ibang 
elektronikong device.

Ilipat ang Kilburn II sa ibang 
lugar.

Patayin o ilipat ang nagsasanhi 
ng interference na elektronikong 
device.
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PAG-TROUBLESHOOT

Mga paalala:
Ang isang Bluetooth device ay maaaring magsanhi ng kaugnay sa tunog o teknikal na suliranin, depende sa paggamit, 
sa mga sumusunod na sitwasyon:
• Kapag nakadikit sa katawan ang tumatanggap/nagta-transmit na sistema para sa Bluetooth device o ang Kilburn II.
• Elektrikal na mga variation dulot ng mga harang na mga dingding, sulok, atbp.
• Pagkakalantad sa mga elektrikal na pagkagambala mula sa mga device na nasa parehong band ng frequency, 

halimbawa mga aparatong pangmedikal, mga microwave oven at wireless na mga network.

Ang wireless na device na ito ay maaaring magdulot ng mga pagkagambalang elektrikal habang ginagamit.
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WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM


