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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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ANSVARSFRASKRIVELSE

Brug af Made for Apple-mærket betyder, at tilbehøret er designet til at oprette forbindelse specifikt til det 
eller de Apple-produkter, der er identificeret i mærket, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde 
Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overholdelse af 
sikkerheds- og lovgivningsstandarder.

Tilgængeligheden af tredjepartstjenesteydelser kan kræve separate aftaler mellem dig og enhver 
tredjepart, og Zound Industries International AB påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden af sådanne 
tjenesteydelser.

Den angivne spilletid beregnes ved at bruge et tilfældigt udvalg af musik afspillet ved middel lydstyrke.

Oplysningerne heri var korrekte ved offentliggørelsen. Med forbehold for trykfejl. Dette produkt er betinget 
af dets software, og dets funktioner og kompatibilitet kan ændre sig, når du opdaterer softwaren.

Designet i Stockholm – Fremstillet i Kina
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SÅDAN KOMMER DU I GANG

001. Tryk og hold kontrolknappen inde, indtil LED-indikatoren blinker blåt.

002. Vælg MONITOR II fra listen Bluetooth® på din lydenhed.

003. Download appen Marshall Bluetooth, og følg instruktionerne i appen for 
at konfigurere M-knappen, justere ANC, tilpasse EQ-indstillinger og mere.

Få Marshall Bluetooth-appen på Google Play eller App Store.

Det anbefales, at du oplader batteriet, inden du bruger hovedtelefonerne første 
gang.

PRODUKTETS LAYOUT

001. M-knap som kan tilpasses

002. Knap til ANC-indstilling

003. LED-indikator

004. 3,5 mm-indgang

005. USB-C port til opladning

006. Multi-retningsbestemt kontrolknap
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KONTROLKNAPPEN

Brug kontrolknappen på højre øremuffe for at kontrollere lyd, starte 
Bluetooth®-parringstilstand og tænde eller slukke dine hovedtelefoner.

FUNKTION HANDLING

TÆND/SLUK Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder

AFSPIL/PAUSE Enkeltklik

SKIFT FREMAD Skub til højre

SKIFT BAGUD Skub til venstre

SPOL FREM Skub til højre og hold nede

SPOL TILBAGE Skub til venstre og hold nede

SKRU OP FOR VOLUMEN Skub opad

SKRU NED FOR VOLUMEN Skub nedad

HÅNDTER OPKALD Enkeltklik for at besvare eller afslutte et opkald

Dobbeltklik for at afvise et opkald

LED-INDIKATOREN

LED-indikatoren er placeret på den venstre øremuffe og viser status for 
hovedtelefonerne

LED-STATUS STATUS PÅ HOVEDTELEFONER

RØD-ORANGE-GUL-GRØN Oplader (0-100 % batteriniveau)

HVIDT LYS BLINKER HVERT 5. SEKUND Tændt, forbundet til en Bluetooth®-enhed med lyd 
sat på pause

HVIDE BLINK Søger efter tidligere parrede enheder

BLÅ BLINK Bluetooth-parringstilstand

SLUKKET Slukket eller afspilles via Bluetooth

OPLADNING AF DINE HOVEDTELEFONER

Når batteriet er ved at være opbrugt, vil en alarm lyde.

Sæt dine hovedtelefoner til en USB-strømkilde via USB-C-kablet for at oplade 
batteriet. En fuld opladning af batteriet tager cirka 2 timer, og 15 minutters 
opladning kan give dig op til 5 timers trådløs spilletid. 
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M-KNAPPEN

M-knappen kan indstilles til at skifte mellem tre forskellige equalizer-
forudindstillinger eller alternativt din telefons stemmeassistent eller Google 
Assistent.

Gå til Marshall Bluetooth-appen og konfigurer M-knappen fra menuen i 
M-knap-indstillinger

Bemærk: Stemmeassistent er muligvis ikke tilgængelig i dit land og kræver en 
separat konto/aftale mellem dig og tredjepartstjenesten.

KNAP TIL ANC-TILSTAND

Monitor II A.N.C. anvender Active Noise Cancelling (ANC)-teknologi, der 
konstant lokaliserer og måler omgivelsesstøj for at kontrollere hvor meget af 
omverdenen du hører. 

Det er to ANC-tilstande.

• Active noise cancelling - Reducer støj og fokuser på det, du lytter til.

• Monitoring mode - Deltag i en samtale eller lyt til en meddelelse.

Brug ANC-knappen til hurtigt at skifte mellem tilstande.

001. Kort tryk på knap skifter mellem Active noise cancelling og Monitoring 
mode.

002. Tryk og hold inde i 2 sekunder for at slå ANC til og fra

Graden af støjreduktion eller overvågning kan justeres i Marshall Bluetooth-
appen.

3,5 MM-INDGANGEN 

Hvis du vil bruge Monitor II A.N.C. med en kablet enhed, skal du blot bruge 
det medfølgende 3,5 mm kabel. Når først Bluetooth er tilsluttet, afbrydes 
forbindelsen til streaming af lyd. Du kan stadig bruge ANC, så længe dine 
hovedtelefoner er tændt. 

Når 3,5 mm-kablet kobles fra, forsøger hovedtelefonerne at oprette 
forbindelse igen med den senest tilsluttede Bluetooth-enhed.
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FEJLFINDING

PROBLEM ÅRSAG HANDLING

KAN IKKE PARRE MED EN 
BLUETOOTH-ENHED

Hovedtelefonerne er ikke i 
parringstilstand.

Sørg for, at hovedtelefonerne er 
slukket. Tryk på kontrolknappen i 
4 sekunder, indtil LED-indikatoren 
blinker blåt. Vælg MONITOR II på 
listen over Bluetooth-enheder.

Dine hovedtelefoner er tilsluttet 
3,5 mm ledningen.

Frakobl 3,5 mm kablet fra dine 
hovedtelefoner før Bluetooth-
parring

ANC VIRKER IKKE Dine hovedtelefoner er ikke tændt. Tryk og hold på kontrolknappe 
i 2 sekunder for at tænde dine 
hovedtelefoner.

ANC er ikke tændt. Tryk og hold på ANC-knappen i 2 
sekunder for at tænde ANC.

Tryk kort på ANC-knappen for at 
vælge imellem ANC-tilstande.

Der er skruet ned for ANC-
niveauet i Marshall Bluetooth-
appen.

Gå til Marshall Bluetooth-appen 
og sæt ANC-niveauet i menuen for 
ANC-indstillinger.

PROBLEM ÅRSAG HANDLING

DER ER TO TILFÆLDE AF 
MONITOR II PÅ LISTEN OVER 
BLUETOOTH-ENHEDER

Monitor II A.N.C. bruger to 
Bluetooth-forbindelser. Den ene 
forbindelse er til streaming af lyd 
og den anden er en Bluetooth-
forbindelse til appen, der bruger 
lav energi.

Dette er normal adfærd, og ingen 
handling er nødvendig.

HOVEDTELEFONERNE SVARER 
IKKE

Der er opstået en softwarefejl. Udfør en hardware-nulstilling:

Tryk og hold M-knappen nede, 
mens du trykker kontrolknappen 
nedad.

Hvis problemet fortsætter, skal du 
udføre en fabriksnulstilling.

Bemærk: Dette sletter alle 
brugerindstillinger, og efter 
fabriksnulstillingen skal 
hovedtelefonerne indstilles igen.

Tryk og hold på både M-knappen 
og kontrolknappen i 7 sekunder, 
indtil LED-indikatoren bliver lilla.
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