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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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PRÁVNÍ OMEZENÍ

Použití znaku Made for Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby se připojovalo konkrétně 
k produktům Apple identifikovaným v tomto znaku, a že bylo vývojářem certifikováno, aby splňovalo 
výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho 
soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Dostupnost služeb třetích stran může vyžadovat samostatné dohody mezi vámi a třetí stranou a společnost 
Zound Industries International AB nenese žádnou odpovědnost za dostupnost takových služeb.

Uvedená doba přehrávání je vypočítána pomocí náhodného výběru hudby přehrávané při střední hlasitosti.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou správné k okamžiku vydání s výhradou redakčních chyb. 
Produkt závisí na softwaru a jeho fungování a kompatibilita se může po aktualizaci softwaru změnit.

Design vytvořen ve Stockholmu • Vyrobeno v Číně
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ZAČÍNÁME

001. Stiskněte a podržte ovladač, dokud nezačne kontrolka LED modře blikat.

002. Ze seznamu Bluetooth® na vašem zvukovém zařízení zvolte MONITOR II.

003. Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a postupujte podle pokynů 
v aplikaci pro nastavení tlačítka M, úpravu ANC, přizpůsobení nastavení 
EQ a další.

Aplikace Marshall Bluetooth je k dispozici v obchodě Google Play nebo App Store.

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme nabít baterii.

USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

001. Přizpůsobitelné tlačítko „M“

002. Tlačítko režimu aktivního potlačení hluku (ANC)

003. Kontrolka LED

004. Vstup 3,5 mm

005. Vstup USB-C pro nabíjení

006. Vícesměrný ovladač
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OVLADAČ

K ovládání zvuku použijte ovladač na pravém sluchátku, spusťte režim 
Bluetooth® párování a zapněte nebo vypněte sluchátka.

FUNKCE OPATŘENÍ

VYPÍNAČ Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

PŘEHRÁT/POZASTAVIT Jednou klikněte.

PŘESKOČIT VPŘED Zatlačte doprava.

PŘESKOČIT VZAD Zatlačte doleva.

PŘEVINOUT VPŘED Zatlačte doprava a podržte.

PŘEVINOUT VZAD Zatlačte doleva a podržte.

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI Zatlačte nahoru.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI Zatlačte dolů.

OVLÁDÁNÍ HOVORŮ Jedním kliknutím přijmete nebo ukončíte hovor.

Dvakrát klikněte pro odmítnutí příchozího hovoru.

KONTROLKA LED

Kontrolka LED se nachází na levém sluchátku a zobrazuje stav sluchátek.

STAV LED STAV SLUCHÁTEK

ČERVENÁ-ORANŽOVÁ-ŽLUTÁ-ZELENÁ Nabíjení (0–100% úroveň baterie)

BÍLÉ SVĚTLO BLIKÁ KAŽDÝCH 5 SEKUND. Zapnuto, připojeno k zařízení Bluetooth® a zvuk 
pozastaven

BLIKÁ BÍLE. Hledání dříve spárovaných zařízení

BLIKÁ MODŘE. Režim párování Bluetooth

VYPNUTO Vypnuto nebo přehrávání prostřednictvím Bluetooth

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Když je baterie málo nabitá, zazní upozornění.

Připojte sluchátka ke zdroji napájení USB pomocí kabelu USB-C pro nabití 
baterie. Plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny, 15 minut nabíjení vám může 
zajistit až 5 hodin bezdrátového přehrávání. 



009 010

TLAČÍTKO M

Tlačítko M lze nastavit tak, aby přepínalo mezi třemi různými předvolbami 
ekvalizéru nebo alternativně vaším hlasovým asistentem v telefonu nebo 
službou Google Assistant.

Přejděte do aplikace Marshall Bluetooth a nakonfigurujte tlačítko M z nabídky 
nastavení tlačítka M.

Poznámka: Hlasový asistent nemusí být ve vaší zemi dostupný a vyžaduje 
zvláštní účet/smlouvu mezi vámi a službou třetí strany.

TLAČÍTKO REŽIMU AKTIVNÍHO POTLAČENÍ HLUKU (ANC)

Monitor II A.N.C. využívá technologie aktivního potlačování hluku (ANC), která 
nepřetržitě přesně zjišťuje a měří okolní hluk, aby mohla kontrolovat, kolik 
uslyšíte z vnějšího světa. 

Existují dva režimy ANC.

• Aktivní potlačování hluku – blokujte šum a soustřeďte se na to, co se 
přehrává.

• Monitorovací režim – vpusťte vnější svět dovnitř a zapojte se do 
konverzace nebo si vyslechněte oznámení.

Pomocí tlačítka ANC můžete rychle přepínat mezi režimy.

001. Krátkým stiskem přepínáte mezi aktivním potlačováním hluku 
a monitorovacím režimem.

002. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí a vypnutí ANC.

Úroveň rušení hluku a monitorování lze upravit v aplikaci Marshall Bluetooth.

VSTUP 3,5 MM 

Chcete-li použít Monitor II A.N.C. s kabelovým zařízením, jednoduše použijte 
přiložený kabel o průměru 3,5 mm. Po připojení se Bluetooth odpojí pro přenos 
zvuku. Dokud jsou vaše sluchátka zapnutá, můžete stále používat ANC. 

Po odpojení kabelu o průměru 3,5 mm se sluchátka pokusí znovu připojit 
k naposledy připojenému zařízení Bluetooth.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM PŘÍČINA OPATŘENÍ

NELZE SE SPÁROVAT SE 
ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH.

Sluchátka nejsou v režimu 
párování.

Ujistěte se, že sluchátka jsou 
vypnutá. Stiskněte ovladač po 
dobu 4 sekund, dokud kontrolka 
LED nezačne blikat modře. 
V seznamu zařízení Bluetooth 
vyberte MONITOR II.

Vaše sluchátka jsou připojena ke 
kabelu o průměru 3,5 mm.

Před párováním Bluetooth odpojte 
kabel o průměru 3,5 mm od 
vašich sluchátek

ANC NEFUNGUJE. Vaše sluchátka nejsou zapnutá. Zapněte sluchátka stisknutím 
ovladače po dobu 2 sekund.

ANC není zapnuto. Stisknutím tlačítka ANC na 
2 sekundy zapněte ANC.

Krátkým stisknutím tlačítka ANC 
přepínejte mezi režimy ANC.

Úroveň ANC je v aplikaci Marshall 
Bluetooth snížena.

Přejděte do aplikace Marshall 
Bluetooth a nastavte úroveň ANC 
v nabídce nastavení ANC.

PROBLÉM PŘÍČINA OPATŘENÍ

V SEZNAMU ZAŘÍZENÍ 
BLUETOOTH SE MONITOR II 
OBJEVUJE DVAKRÁT.

Monitor II A.N.C. používá 
dvě připojení Bluetooth. 
Jedno připojení slouží pro 
streamování zvuku a druhé je 
nízkoenergetickým připojením 
Bluetooth pro aplikaci.

Toto je normální chování a není 
nutná žádná akce.

SLUCHÁTKA NEREAGUJÍ. Došlo k chybě softwaru. Proveďte reset hardwaru:

Stiskněte a podržte tlačítko M 
a současně stlačte ovladač 
směrem dolů.

Pokud problém přetrvává, obnovte 
tovární nastavení.

Poznámka: Tím vymažete 
všechna uživatelská nastavení 
a po obnovení továrního nastavení 
bude třeba sluchátka znovu 
nastavit.

Stiskněte a podržte jak tlačítko M, 
tak i ovladač po dobu 7 sekund, 
dokud se kontrolka LED nezmění 
na fialovou.
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