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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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المسئولية إخالء 

 Apple )يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات لالتصال بمنتج )منتجات Made for Apple إن استخدام شارة

المحدد في الشارة وقد تم اعتماده من ِقبل المطور للوفاء بمعايير أداء Apple. وأن Apple ليست مسؤولة عن 

تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السالمة والمعايير التنظيمية.

قد يحتاج توافر خدمات الطرف الثالث إىل إبرام اتفاقيات منفصلة بينك وبين أي طرف ثالث وال تتحمل 

Zound Industries International AB مسؤولية توافر هذه الخدمات.

يُحسب وقت التشغيل المحدد اعتماًدا عىل االختيار العشوائي للموسيقى التي تم تشغيلها عىل المستوى 

المتوسط للصوت.

المعلومات الواردة هنا صحيحة في وقت نشر هذا الدليل، مع مراعاة األخطاء التحريرية. يعتمد هذا المنتج عىل 

البرنامج ووظائفه وقد يتغير التوافق عند تحديث البرنامج.

م في ستوكهولم • تم إنتاجه في الصين ُمصمَّ
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البدء

اضغط مع االستمرار عىل مفتاح التحكم حتى يومض مؤشر LED باللون األزرق00 	11

حدد MONITOR II من قائمة ®Bluetooth بأجهزتك الصوتية00 	11

نزل تطبيق Marshall Bluetooth واتبع تعليمات التطبيق إلعداد زر M، وضبط 0 	11

ANC، وتخصيص إعدادات EQ، وغير ذلك الكثير0

0App Store أو Google Play من Marshall Bluetooth نزل تطبيق

يُوصى بشحن البطارية قبل استخدام سماعات الرأس ألول مرة0

الخارجي الجهاز  شكل 

زر M قابل للتخصيص0 	11

11	 0ANC زر وضع

11	 0LED مؤشر

مدخل مقاس 3.5 مم0 	11

منفذ USB-C للشحن0 	11

زر تحكم متعدد االتجاهات0 	11
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التحكم مفتاح 

استخدم مفتاح التحكم الموجود عىل غطاء األذن األيمن للتحكم في الصوت، وبدء 

وضع اقتران ®Bluetooth، وتشغيل سماعات الرأس أو إيقاف تشغيلها0

ءارجإلاةفيظولا

ةيناث 2 ةدمل رارمتسالا عم طغضاليغشتلا فاقيإ/ليغشت

ةدحاو ةرم رقناتقؤم فاقيإ/ليغشت

نيميلا ىلإ عفدامامألل ى ّطخت

راسيلا ىلإ عفدفلخلل ى ّطخت

رارمتسالا عم نيميلا ىلإ عفداعيرس م ّدقت

رارمتسالا عم راسيلا ىلإ عفداعاجرإ

ىلعأل عفداتوصلا عفر

لفسأل عفداتوصلا ضفخ

اهئاهنإ وأ تاملاكملا ىلع درلل ةدحاو ةرم رقناتاملاكملا عم لماعتلا

ةدراو ةملاكم ضفرل نيترم رقنا

LED مؤشر 

مؤشر LED موجود بسماعة األذن اليسرى ويظهر حالة سماعات الرأس:

سأرلا تاعامس ةلاحLED رشؤم ةلاح

ِراجرضخأ-رفصأ-يلاقترب-رمحأ )%100-0 ةيراطبلا ةقاط ىوتسم( نحشلا 

 فقوت عم ®Bluetooth زاهجب ةلصتم ،لمعتٍناوث 	 لك ضيبألا نوللاب ضموي

توصلا

قباسلا يف ةنرتقم تناك ةزهجأ نع ثحبلاضيبألا نوللاب ضموي

Bluetooth نارتقا عضوقرزألا نوللاب ضموي

Bluetooth ربع ليغشتلا وأ ليغشتلا فاقيإليغشتلا فاقيإ

الرأس شحن سماعات 

0عندما يكون شحن البطارية منخفًضا، سيصدر صوت إنذار

ِصل سماعات الرأس بمصدر طاقة USB باستخدام كابل USB-C لشحن البطارية0 

يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين تقريًبا، ويمكن أن يمنحك 15 دقيقة من 

الشحن ما يصل إىل 5 ساعاٍت من وقت التشغيل الالسلكي0 
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M زر

يمكن ضبط الزر M للتبديل بين ثالثة إعدادات مسبقة مختلفة لموازن الصوت أو بدالً 

0Google Assistant من ذلك، الوصول إىل مساعد الصوت بهاتفك أو

0M من قائمة إعدادات زر M وقم بتكوين زر Marshall Bluetooth انتقل إىل تطبيق

/إبرام اتفاقية  مالحظة: قد ال يتوفر مساعد الصوت في بلدك ويتطلب حسابًا منفصالً

بينك وبين خدمة الطرف الثالث0

ANC زر وضع

يستخدم .Monitor II A.N.C تقنية إلغاء الضوضاء النشطة )ANC( التي تحدد باستمرار 

الضوضاء المحيطة وتقيسها للتحكم في مقدار العالم الخارجي الذي تسمعه0 

0ANC هناك وضعان لتقنية

إلغاء الضوضاء النشطة - يمنع الضوضاء ويجعل التركيز عىل ما يُلعب0	 

وضع المراقبة - يسمح للعالم الخارجي أن يشارك في محادثة أو االستماع 	 

إىل إعالن0

استخدم زر ANC للتغيير بسرعة بين األوضاع0

اضغط ضغطة صغيرة للتبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشطة و وضع 0 	11

المراقبة 

11	 0ANC ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل 	اضغط مع االستمرار لمدة 

0Marshall Bluetooth يمكن تعديل مستوى إلغاء الضوضاء والمراقبة في تطبيق

3.5 مم  مدخل مقاس 

الستخدام Monitor II ANC مع جهاز سلكي، ما عليك سوى استخدام الكابل 3.5 

مم المرفق0 بمجرد االتصال، سيتم قطع اتصال Bluetooth لتدفق الصوت0 ال يزال 

بإمكانك استخدام ANC، طالما أن سماعات الرأس قيد التشغيل0 

عند فصل الكابل 3.5 مم، ستحاول سماعات الرأس إعادة االتصال مع آخر جهاز 

Bluetooth متصل0
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وإصالحها األعطال  استكشاف 

ءارجإلاببسلاةلكشملا

 زاهجب نارتقالا نكمي ال

BLUETOOTH
 يف تسيل سأرلا تاعامس

.نارتقالا عضو

 ليغشت فاقيإ نم دكأت

 ىلع طغضا .سأرلا تاعامس

 4 ةدمل مكحتلا حاتفم

ٍناوث  LED رشؤم ضموي ىتح ،

 MONITOR II ددح .قرزألا نوللاب
.Bluetooth ةزهجأ ةمئاق نم

 ةلصتم سأرلا تاعامس

.مم 3.5 ساقم كلسب

 نم مم 3.5 لباكلا لصفا

 ءارجإ لبق سأرلا تاعامس

Bluetooth نارتقا

ANC ديق تسيل سأرلا تاعامسلمعي ال 

.ليغشتلا

 مكحتلا حاتفم ىلع طغضا

 ليغشتل ةيناث 2 ةدمل

.سأرلا تاعامس

ANC عضو يف سيل 

.ليغشتلا

 2 ةدمل ANC رز ىلع طغضا

.ANC ليغشتل ةيناث

 رز ىلع ةريغص ةطغض طغضا

ANC عاضوأ نيب ليدبتلل 

ANC.

 يف ANC ىوتسم ضفخنا

.Marshall Bluetooth قيبطت

 Marshall قيبطت ىلإ لقتنا
Bluetooth ىوتسم طبضاو 

ANC تادادعإ ةمئاق نم ANC.

ءارجإلاببسلاةلكشملا

 MONITOR II نم ناتلاح كانه
BLUETOOTH0 ةزهجأ ةمئاق يف

 Monitor II ANC مدختسي

 .Bluetooth نم نيلاصتا

 لوألا لاصتالا نوكي

 وه رخآلاو توصلا قفدتل

 ةضفخنم Bluetooth لاصتا

.قيبطتلل ةقاطلا

 يعيبطلا كولسلا وه اذه

 ذاختال ةجاح كانه سيلو

.ءارجإ يأ

:زاهجلا طبض دعأ.جمانربلا يف أطخ ثدحبيجتست ال سأرلا ةعامس

 ىلع رارمتسالا عم طغضا

 رز ىلع طغضلا ءانثأ M رزلا

.لفسأل مكحتلا

 ،ةلكشملا ترمتسا اذإ

.عنصملا طبض ةداعإ يرجأف

 ىلإ ءارجإلا اذه يدؤيس :ةظحالم

 مدختسملا تادادعإ عيمج فذح

 ،عنصملا طبض ةداعإ دعبو

 سأرلا تاعامس دادعإ بجي

.ىرخأ ًةرم

 ىلع رارمتسالا عم طغضا

 حاتفمو M رزلا نم لك

 ىتح ٍناوث 7 ةدمل مكحتلا

 نوللا ىلإ LED رشؤم لوحتي

.يناوجرألا
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