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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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VASTUUVAPAUSILMOITUS

Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa sitä, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi nimenomaan 
merkissä eriteltyihin Applen tuotteisiin ja että valmistaja on sertifioinut sen täyttämään Applen 
suorituskykyyn liittyvät vaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä tai siitä, täyttääkö laite 
turvallisuus- ja lakisääteiset standardit.

Kolmansien osapuolten palveluiden saatavuus saattaa edellyttää erillisiä sopimuksia käyttäjän ja 
kolmansien osapuolten välillä. Zound Industries International AB ei ole vastuussa tällaisten palveluiden 
saatavuudesta.

Ilmoitettu soittoaika lasketaan käyttämällä satunnaista musiikkivalikoimaa, jota soitetaan keskitason 
voimakkuudella.

Tässä esitetyt tiedot ovat oikeita julkaisuhetkellä, mutta toimitukselliset virheet saattavat olla mahdollisia. 
Tämä laite on ohjelmistosta riippuvainen, ja sen toiminnot ja yhteensopivuus saattavat muuttua 
ohjelmistopäivitysten myötä.

Suunniteltu Tukholmassa, Ruotsissa • Valmistettu Kiinassa
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KÄYTTÖÖNOTTO

001. Paina säätönuppia ja pidä sitä alhaalla, kunnes LED-valo vilkkuu sinisenä.

002. Valitse MONITOR II laitteesi Bluetooth®-luettelosta.

003. Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja sovelluksen sisäisiä ohjeita 
noudattaen ota käyttöön M-painike, säädä vastamelu (ANC), mukauta 
taajuuskorjainasetukset ja suorita muut tarvittavat toimet.

Lataa Marshall Bluetooth -sovellus Google Play -kaupasta tai App Store 
-kaupasta.

Akku kannattaa ladata ennen kuulokkeiden ensimmäistä käyttökertaa.

LAITTEEN RAKENNE

001. Mukautettava M-painike

002. Vastamelun (ANC) tilapainike

003. LED-merkkivalo

004. 3,5 mm:n tuloliitäntä

005. USB-C-portti latausta varten

006. Monitoimisäädin
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SÄÄTÖPAINIKE

Oikeanpuoleisen korvakupin kyljessä olevalla säätimellä voit säätää 
äänenvoimakkuutta, käynnistää laiteparin muodostuksen Bluetooth®:n kautta 
ja kytkeä kuulokkeet päälle tai pois päältä.

TOIMINTO TOIMENPITEET

VIRTA PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia

TOISTA/PYSÄYTÄ Yksi napsautus

SIIRRY ETEENPÄIN Työnnä oikealle

SIIRRY TAAKSEPÄIN Työnnä vasemmalle

PIKAKELAUS ETEENPÄIN Työnnä oikealle ja pidä alhaalla

KELAA TAAKSEPÄIN Työnnä vasemmalle ja pidä alhaalla

LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA Työnnä ylöspäin

VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA Työnnä alaspäin

PUHELUT Puheluun vastataan tai se päätetään 
kertanapsautuksella

Saapuva puhelu hylätään napsauttamalla kahdesti

LED-VALO

LED-merkkivalo sijaitsee vasemmanpuoleisen korvakupin kyljessä ja näyttää 
kuuloketilan:

LED-TILA KUULOKETILA

PUNAINEN-ORANSSI-KELTAINEN-VIHREÄ Lataus (0–100 %:n akkutaso)

VALKOINEN VALO VÄLKKYY 5 SEKUNNIN VÄLEIN Virta päällä, yhteydessä Bluetooth®-laitteeseen ja 
ääni pysäytetty

VALKOINEN VILKKUU Etsii aiemmin pariliitoksen kautta yhdistettyjä 
laitteita

SININEN VILKKUU Bluetooth-pariliitoksen muodostustila

POIS PÄÄLTÄ Virta katkaistu tai toistaa Bluetoothin kautta

KUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Hälytysääni kertoo, että akun varaustaso on alhainen.

Kytke kuulokkeesi USB-virtalähteeseen USB-C-kaapelin avulla ladataksesi 
akun. Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia, ja 15 minuutilla latausta 
saat jopa 5 tuntia langatonta toistoaikaa. 
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M-PAINIKE

M-painike voidaan säätää niin, että se vaihtaa kolmen eri taajuuskorjaimen 
esiasetuksen välillä tai vaihtoehtoisesti puhelimesi ääniavustajan ja Google 
Assistantin välillä.

Avaa Marshall Bluetooth -sovellus ja konfiguroi M-painike M-painikkeen 
asetusvalikosta

Huomaa: ääniavustaja ei ole välttämättä saatavana maassasi ja 
edellyttää erillistä tiliä/sopimusta sinun ja kolmatta osapuolta edustavan 
palveluntarjoajan kanssa.

VASTAMELUN (ANC) TILAPAINIKE

Monitor II A.N.C. -kuulokkeissa käytetään vastameluteknologiaa (ANC), joka 
paikantaa ja mittaa taustamelua jatkuvasti säätääkseen sitä, kuinka paljon 
ulkomaailman äänistä kuulet. 

Vastamelutiloja on kaksi.

• Vastamelu – Sulje melu ulkopuolelle ja keskity siihen, mitä 
kuulokkeistasi kuuntelet.

• Tarkkailutila – Päästä ulkomaailman äänet korviisi osallistuaksesi 
keskusteluun tai esimerkiksi kuunnellaksesi kuulutus.

Pystyt vaihtamaan tilasta toiseen nopeasti vastamelupainiketta painamalla:

001. lyhyt painallus – vaihto vastamelu - ja tarkkailu -tilojen välillä

002. painike painettuna alas 2 sekunnin ajan – vastamelun ottaminen 
käyttöön ja pois käytöstä.

Vastamelun ja ympäristön tarkkailun tasoa voidaan säätää Marshall Bluetooth 
-sovelluksessa.

3,5 MM:N TULOLIITÄNTÄ 

Kun haluat käyttää Monitor II A.N.C. -kuulokkeita johdollisen laitteen kanssa, 
käytä mukana tulevaa 3,5 mm:n johtoa. Kun se on kytketty, Bluetooth-yhteys 
katkeaa äänen striimaamista varten. Voit käyttää vastamelua edelleen, kunhan 
kuulokkeisiisi on kytketty virta. 

Kun 3,5 mm:n johto irrotetaan, kuulokkeet pyrkivät luomaan uudelleen 
yhteyden viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen.
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VIANETSINTÄ

ONGELMA SYY TOIMENPITEET

PARILIITOKSEN 
MUODOSTAMINEN BLUETOOTH-
LAITTEEN KANSSA EI ONNISTU

Kuulokkeet eivät ole pariliitoksen 
muodostustilassa.

Varmista, että virta on katkaistu 
kuulokkeista. Työnnä säätönuppia 
4 sekunnin ajan, kunnes LED-
merkkivalo vilkkuu sinisenä. 
Valitse MONITOR II Bluetooth-
laiteluettelostasi.

Kuulokkeesi on liitetty 3,5 mm:n 
johtoon.

Irrota 3,5 mm:n johto 
kuulokkeistasi ennen Bluetooth-
pariliitoksen muodostamista.

VASTAMELU EI TOIMI Virtaa ei ole kytketty 
kuulokkeisiisi.

Työnnä säätönuppia 2 sekunnin 
ajan kytkeäksesi virran 
kuulokkeisiisi.

Vastamelu ei ole käytössä. Paina vastamelupainiketta 2 
sekunnin ajan kytkeäksesi 
vastamelu käyttöön.

Paina lyhyesti vastamelunappia 
vaihtaaksesi vastamelutilojen 
välillä.

Vastamelu on kytketty pois 
käytöstä Marshall Bluetooth 
-sovelluksessa.

Avaa Marshall Bluetooth -sovellus 
ja aseta vastamelun taso 
vastamelun asetusvalikosta.

ONGELMA SYY TOIMENPITEET

MONITOR II ESIINTYY 
BLUETOOTH-
LAITELUETTELOSSA KAHDESTI.

Monitor II A.N.C. käyttää kahta 
Bluetooth-yhteyttä. Toinen yhteys 
on äänen striimaukseen ja toinen 
energiaa säästävä Bluetooth-
yhteys sovellusta varten.

Tämä on normaalia, eikä 
toimenpiteisiin ole tarvetta.

KUULOKKEET EIVÄT REAGOI Kyseessä on ohjelmistovirhe. Palauta laitteen alkutila-
asetukset:

Paina ja pidä painettuna alas 
M-painiketta samalla, kun työnnät 
säätönuppia alaspäin.

Jos ongelma jatkuu, palauta 
tehdasasetukset.

Huomaa: tämä poistaa 
kaikki käyttäjäasetukset, ja 
tehdasasetusten palauttamisen 
jälkeen kuulokkeiden asetukset 
on asetettava uudestaan.

Paina ja pidä painettuna alas 
M-painiketta ja säätönuppia 
7 sekunnin ajan, kunnes LED-
merkkivalo muuttuu violetiksi.
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