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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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LAHTIÜTLUS

Märk „Made for Apple" tähendab, et tarvik on konstrueeritud spetsiaalselt ühendumiseks Apple'i too(de)
tega, millele on sellel märgil viidatud, ning on arendaja poolt sertifitseeritud, tagamaks vastavust 
Apple'i jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme talitluse ega selle ohutusnormatiividele ja 
reguleerivatele standarditele vastavuse eest.

Kolmandate isikute poolt osutatavate teenuste kättesaadavuse reguleerimiseks võib teil olla vaja eraldi 
lepinguid teie ja kolmanda isiku vahel ja Zound Industries International AB ei võta vastutust selliste teenuste 
kättesaadavuse eest.

Esitatud taasesitusaja arvutamisel on kasutatud juhuslikult valitud muusikat, mida taasesitati keskmisel 
helitugevusel.

Juhendis esitatud teave on õige selle avaldamise ajal, arvestamata trükivigu. Toote toimimine sõltub 
tarkvarast ning selle funktsioonid ja ühilduvus võivad tarkvarauuenduse järel muutuda.

Kujundatud Stockholmis • Toodetud Hiinas
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ALUSTAMINE

001. Vajutage juhtnuppu ja hoidke seda all, kuni sinine LED-märgutuli 
hakkab vilkuma.

002. Valige heliseadme Bluetooth®-i loendist suvand MONITOR II.

003. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige rakenduses 
kuvatavaid juhiseid M-nupu seadistamiseks, ANC reguleerimiseks, EQ-
seadete kohandamiseks jms.

Hankige rakendus Marshall Bluetooth Google Play’st või App Store’st.

Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist on soovitatav akut laadida.

SEADME ÜLESEHITUS

001. Kohandatav M-nupp

002. ANC-režiimi nupp

003. LED-märgutuli

004. 3,5 mm sisend

005. USB-C-port laadimiseks

006. Mitmesuunaline juhtnupp
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JUHTNUPP

Kasutage parempoolsel kõrvaklapil olevat juhtnuppu heli juhtimiseks, 
Bluetooth®-i sidumisrežiimi käivitamiseks ja kõrvaklappide sisse- või 
väljalülitamiseks.

FUNKTSIOON TEGEVUS

TOIDE SISSE/VÄLJA Vajutage pikalt 2 sekundit

ESITAMINE/PAUS Üks klõps

MINE EDASI Vajutage paremale

MINE TAGASI Vajutage vasakule

EDASIKERIMINE Vajutage paremale ja hoidke all

TAGASIKERIMINE Vajutage vasakule ja hoidke all

HELITUGEVUSE SUURENDAMINE Vajutage üles

HELITUGEVUSE VÄHENDAMINE Vajutage alla

TELEFONIKÕNED Kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks klõpsake 
üks kord

Sissetuleva kõne eiramiseks topeltklõpsake

LED-MÄRGUTULI

LED-märgutuli asub vasakul kõrvaklapil ja näitab kõrvaklappide olekut

LED-MÄRGUTULE OLEK KÕRVAKLAPPIDE OLEK

PUNANE-ORANŽ-KOLLANE-ROHELINE Laadimine (aku laetuse tase 0–100%)

VALGE TULI VILGUB IGA 5 SEKUNDI JÄREL Sisse lülitatud, ühendatud Bluetooth®-seadmega 
ja audio pausil

VILKUV VALGE Seotud seadmete otsing

VILKUV SININE Bluetooth-i sidumisrežiim

VÄLJAS Väljalülitamine või heli esitus Bluetooth-i kaudu

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Kui aku on tühjenemas, kostub alarm.

Aku laadimiseks ühendage kõrvaklapid USB-C-kaabli abil USB-toiteallikaga. 
Aku täislaadimiseks kulub umbes 2 tundi ja 15-minutiline laadimine võib teile 
anda kuni 5 tundi juhtmevaba esitusaega. 
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M-NUPP

M-nupu saab seada ümber lülituma ekvalaiseri kolme erineva eelseadistuse 
vahel või, teise võimalusena, seada ümber lülituma häälassistendi ja 
rakenduse Google Assistant vahel.

Minge rakendusse Marshall Bluetooth ja konfigureerige M-nupp M-nupu 
seadete menüüs

Märkus. Häälassistent ei pruugi olla teie riigis saadaval ja selle kasutamiseks 
on vajalik eraldi konto/leping teie ja kolmandast isikust teenuseosutaja vahel.

ANC-REŽIIMI NUPP

Monitor II A.N.C. kasutab ANC-tehnoloogiat (Active Noise Cancelling, aktiivne 
müravähendus), mis pidevalt tuvastab ja mõõdab ümbritseva keskkonna müra, 
et juhtida teieni jõudvate välishelide nivood. 

Kasutada saab kahte ANC-režiimi.

• Aktiivne müravähendus – blokeerige müra ja keskenduge sellele, mida 
esitatakse.

• Jälgimisrežiim – lubage väline sekkumine vestluse alustamiseks või 
teadete kuulamiseks.

Kasutage ANC-nuppu, et kiiresti režiimide vahel ümber lülituda.

001. Lühikese vajutuse korral toimub ümberlülitus Aktiivse müravähenduse 
ja Jälgimisrežiimi vahel 

002. ANC-funktsiooni väljalülitamiseks vajutage pikalt 2 sekundit.

Müravähenduse ja jälgimise taset saab reguleerida rakenduses Marshall 
Bluetooth.

3,5 MM SISEND 

Monitor II A.N.C. kasutamiseks juhtmega seadmega kasutage lihtsalt 
komplekti kuuluvat 3,5 mm kaablit. Kui ühendus on loodud, lülitatakse 
Bluetooth-funktsioon audiovoogedastuse tõttu välja. Saate siiski ANC-
funktsiooni kasutada, kui kõrvaklapid on sisse lülitatud. 

Kui 3,5 mm juhe on lahti ühendatud, püüavad kõrvaklapid taasluua ühendust 
viimati ühendatud Bluetooth-seadmega.
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RIKKEOTSING

PROBLEEM PÕHJUS TEGEVUS

EI SAA BLUETOOTH-SEADET 
SIDUDA

Kõrvaklapid ei ole sidumisrežiimis. Veenduge, et kõrvaklapid on välja 
lülitatud. Vajutage 4 sekundit 
juhtnuppu, kuni LED-märgutuli 
hakkab siniselt vilkuma. Valige 
Bluetooth-seadmete loendist 
suvand MONITOR II.

Teie kõrvaklapid on ühendatud 3,5 
mm juhtmega.

Enne Bluetooth-i sidumist 
lahutage 3,5 mm juhe 
kõrvaklappidest

ANC-FUNKTSIOON EI TÖÖTA Teie kõrvaklapid ei ole sisse 
lülitatud.

Vajutage 2 sekundit juhtnuppu, et 
kõrvaklapid sisse lülitada.

ANC-funktsioon ei ole sees. Vajutage 2 sekundit ANC-nuppu, 
et ANC-funktsioon sisse lülitada.

ANC-režiimide vahel 
ümberlülitumiseks vajutage 
lühidalt ANC-nuppu.

ANC-funktsiooni tase rakenduses 
Marshall Bluetooth on madal.

Minge rakendusse Marshall 
Bluetooth ja seadke ANC-
funktsiooni tase ANC seadete 
menüüs

PROBLEEM PÕHJUS TEGEVUS

BLUETOOTH-SEADMETE 
LOENDIS ON KAKS MONITOR 
II-SEADET

Monitor II A.N.C. kasutab kahte 
Bluetooth-ühendust. Üks ühendus 
on audiovoogedastuseks ja 
teine on madala energiatarbega 
Bluetooth-ühendus rakendusele.

See on normaalne ja teil pole vaja 
midagi ette võtta.

KÕRVAKLAPID EI REAGEERI Tekkis tarkvaratõrge. Lähtestage riistvara:

vajutage pikalt M-nuppu, 
vajutades samal ajal juhtnuppu 
allapoole.

Kui probleem püsib, taastage 
tehaseseaded.

Märkus. See toiming kustutab 
kõik kasutajaseaded ja pärast 
tehaseseadete taastamist tuleb 
kõrvaklapid uuesti seadistada.

Vajutage pikalt M-nuppu ja 
vajutage 7 sekundit juhtnuppu, 
kuni LED-märgutuli muutub 
punakaslillaks.
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