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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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רותיו בתכ

השימוש בתג Made for Apple )מיוצר עבור חברת אפל( פירושו שאביזר מסוים הוקצה כדי להתחבר ספציפית 
למוצר)ים( של אפל המזוהים בתג ושהוא אושר על ידי המפתח כך שיעמוד בדרישות הביצועים של אפל. חברת 

אפל אינה אחראית על התפקוד של המכשיר הזה או לתאימותו לתקני הבטיחות והרגולציה. 

 Zound-ייתכן שיהיה צורך בהסכמים נפרדים עבור הזמינות של שירותי צד שלישי בינך לבין כל צד שלישי ו
Industries International AB לא נושאים באחריות בנוגע לזמינות של שירותים מעין אלה.

זמן ההשמעה המוצג מחושב על סמך בחירה אקראית של מוזיקה המושמעת בעוצמה בינונית.

המידע הכלול במסמך זה נכון למועד הפרסום, מלבד טעויות עריכה אפשריות. המוצר הזה תלוי בתוכנה, 
והפונקציות והתאימות שלו יכולות להשתנות לאחר עדכון התוכנה.

מעוצב בשטוקהולם • תוצרת סין
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םיליחתמ

.לוחכב בהבהת LED-ה תירונש דע הרקבה רותפכ תא קזחהו ץחל 	.00

.MONITOR II רחב ךלש לוקה רישכמ לש Bluetooth ® תמישרב 	.00

תופרוצמה תוארוהה תא אלמו Marshall Bluetooth היצקילפאה תא דרוה  	.00
תישיא םיאתהל ,ANC תא ןווכל ,M-ןצחל ןצחלה תא ןיקתהל ידכ היצקילפאל 

 .דועו EQ-ה תורדגה תא

App וא Google Play תויונחב Marshall Bluetooth היצקילפאה תא גישהל ןתינ 
Store.

.הנושארה םעפב תוינזואב םישמתשמש ינפל הללוסה תא ןיעטהל ץלמומ

רישכמה יקלח

הנתשמ הרוצת לעב M ןצחל 	.00

ANC בצמ ןצחל 	.00

LED תירונ 	.00

מ"מ 3.5 הסינכ 	.00

הניעטל USB-C תסינכ 	.00

ינוויכ בר הרקב רותפכ 	.00
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הלעפהה רותפכ

עצבל ,לוקה תא ןווכל ידכ תינמיה היינזואה תירכ לעש הלעפהה רותפכב שמתשה 
 .תוינזואה תא תובכל וא ליעפהל ידכו Bluetooth® ךויש

הלועפהיצקנופ

לחץ והחזק למשך 2 שניות.יוביכ/הלעפה

קליק אחדההשה/לעפה

דחוף ימינההמידק גלד

דחוף שמאלההרוחא גלד

לחץ ימינה והחזקהמידק ץרה

לחץ שמאלה והחזקהרוחא ץרה

לחץ מעלהלוקה תמצוע תא רבגה

לחץ מטהלוקה תמצוע תא ךמנה

לחץ פעם אחת לקבלה ולסיום של שיחהתוחישל הבוגת

לחץ פעמיים כדי לדחות שיחה נכנסת

-LEDה תירונ

סוטטס לע יוויח תקפסמ איהו ,תילאמשה היינזואה תירכב תמקוממ LED-ה תירונ 
תוינזואה

תוינזואה סוטטסLED-ה תירונ סוטטס

בטעינה )רמת סוללה 0–100%(קורי-בוהצ-םותכ-םודא

מופעל, מחובר למכשיר ® Bluetooth עם קול מושההתישימח הינש לכ בהבהמ ןבל רוא

מבצע חיפוש אחר מכשירים ששויכו בעברןבל בוהבה

מצב שיוך Bluetoothלוחכ בוהבה

OFF (יוביכ)Bluetooth המכשיר מכובה או מופעל באמצעות

הניעטב תוינזאה

.הארתה עמשית ,הכומנ הללוסב הניעטה תמר רשאכ

תא ןיעטהל ידכ USB-C-ה לבכ תועצמאב USB למשח רוקמל תוינזואה תא רבח 
ןתינ הניעט תוקד 15-בו ,םייתעש ךרעב תכרוא הללוסה לש האלמ הניעט .הללוסה 

 .תיטוחלא הלועפ תועש 5 דע לבקל
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M-ןצחלה

וא שארמ םירדגומ רזיילוקא יבצמ השולש ןיב רובעל ידכ M-ןצחל תא רידגהל ןתינ 
.Google Assistant עייסמה וא תוינזואה לש ילוקה עייסמה ןיב ,ןיפולחל

טירפת תועצמאב M ןצחלה תא רדגהו Marshall Bluetooth היצקילפאל רובע 
ןצחלה לש תורדגהה

ךניב דרפנ םכסה/ןובשח שרדייו ךצראב ןימז היהי אל ילוקה עייסמהש ןכתי :הרעה 
.ישילש דצמ תורישה ןתונ ןיבל

ANC בצמ ןצחל

(ANC) יביטקא םישער לוטיב תייגולונכטב שומיש השוע .Monitor II A.N.C ןצחלה 
תרדוחש שערה תמר לע טולשל הרטמב הביבסה ישער תא ןמזה לכ תדדומו ההזמה 

.ץוחבמ 

.ANC יבצמ ינש םימייק

הקיזומב תודקמתהו שערה תמיסחל - יביטקא םישער לוטיב  	
.תעמשומה

בלתשהל לכותש ידכ סנכיהל ץוחבמ םישערל רשפאמ - רוטינ בצמ  	
.תועדוה עומשל וא החישב

 .םיבצמה ןיב תוריהמב רובעל ידכ ANC ןצחלב שמתשה

בצמל יביטקא םישער לוטיב בצממ רבעמ תעצבמ הרצק הציחל  	.00
ךפיהלו רוטינ

ANC בצמ תא תובכל וא ליעפהל ידכ תוינש 2 ךשמב קזחהו ץחל 	.00

Marshall Bluetooth היצקילפאב ןנווכל רשפא רוטינהו שערה לוטיב תמר תא

 מ"מ 3.5 תסינכ

טושפ ךירצ ,למשחל רבוחמה רישכמב .Monitor II A.N.C תורשפאב שמתשהל ידכ 
םירזהל תלוכיהמ קתנתי Bluetooth לש רוביחה ,ףרוצמה מ"מ 3.5 לבכב שמתשהל 

.תולעפומ תוינזואה דוע לכ ,ANC-ב שמתשהל ןתינ תאז לכב .לוק יצבוק 

Bluetooth רישכמל רבחתהלו בושל וסני תוינזואה ,מ"מ 3.5 לבכה תא םיקתנמ רשאכ 
 .תורבוחמ ויה ןה וילאש ןורחאה



011 012

תולקת ןורתפ

הלועפהביסהיעב

רישכמל ךיישל תורשפא ןיא 
BLUETOOTH

ודא שהאוזניות מכובות. לחץ על האוזניות לא נמצאות במצב שיוך.
כפתור הבקרה למשך 4 שניות, 

עד שנורית ה-LED תהבהב בכחול. 
בחר באפשרות MONITOR II מתוך 

 .Bluetooth-רשימת מכשירי ה

נתק את הכבל 3.5 מ"מ מהאוזניות האוזניות מחוברות לכבל 3.5 מ"מ.
Bluetooth-לפני ביצוע השיוך ל

לחץ על כפתור הבקרה במשך 2 האוזניות לא מופעלות.תדבוע אל ANC תורשפאה
שניות כדי להפעיל את האוזניות.

לחץ על לחצן ANC במשך 2 שניות האפשרות ANC איענה מופעלת.
.ANC כדי להפעיל את

לחץ קצרות על הלחצן ANC כדי 
.ANC לעבור בין מצבי

רמת ה-ANC מכובה באפליקציה 
.Marshall Bluetooth

 Marshall עבור אל האפליקציה
 ANC-וכוון את רמת ה Bluetooth

.ANC-בתפריט הגדרות ה

MONITOR II םשב םירישכמ ינש שי 
.'תוטולבה ירישכמ תמישרב 

האפשרות Monitor II A.N.C. עושה 
 .Bluetooth שימוש בשני חיבורי

חיבור אחד מיועד להזרמת מוזיקה 
 Bluetooth והאחר הוא חיבור

בהספק נמוך עבור האפליקציה. 

זהו מצב רגיל ואין צורך בשום 
פעולה.

הלועפהביסהיעב

בצע איפוס תוכנה:קרתה תקלת תוכנה.תוביגמ אל תוינזואה

לחץ והחזק את הלחצן-M תוך כדי 
לחיצה על לחצן הבקרה כלפי מטה.

אם הבעיה נמשכת, בצע איפוס 
להגדרות יצרן.

שים לב: הדבר יביא למחיקת כל 
הגדרות המשתמש ולאחר האיפוס 

להגדרות היצרן, צריך לבצע מחדש 
התקנה של האוזניות.

לחץ והחזק את הלחצן-M ואת לחצן 
הבקרה ביחד למשך 7 שניות עד 

שנורית ה-LED תאיר בסגול. 



MARSHALLHEADPHONES.COM


