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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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JOGI NYILATKOZAT

A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítőt kifejezetten a jelvényben 
azonosított Apple termékek(ek)hez való csatlakozásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel 
az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felelős ezen készülék működéséért vagy a biztonsági és 
szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások elérhetőségéhez külön megállapodásokra lehet szükség Ön 
és valamely harmadik fél között, és a Zound Industries International AB nem vállal felelősséget az ilyen 
szolgáltatások rendelkezésre állásáért.

A megjelenő lejátszási idő kiszámítása véletlenszerű zenei választék közepes hangerővel való lejátszása 
alapján történik.

Az itt szereplő információk a közzététel időpontjában helytállóak. A szerkesztési hibák jogát fenntartjuk. A 
termék szoftveralapú; funkciói és kompatibilitása a szoftver frissítése esetén módosulhatnak.

Tervezés: Stockholm • Gyártás: Kína
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KEZDŐ LÉPÉSEK

001. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot, amíg a LED jelzőlámpa kéken villogni kezd.

002. Válassza ki a MONITOR II lehetőséget az audiókészülék Bluetooth® listájáról.

003. Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson 
belüli utasításokat az M gomb beállításához, az ANC beállításához, az EQ 
beállítások testreszabásához és további beállításokhoz.

Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást a Google Play vagy az App Store 
áruházból.

A fejhallgató első használata előtt az akkumulátort javasolt feltölteni.

AZ ESZKÖZ ELRENDEZÉSE

001. Testre szabható M gomb

002. ANC mód gomb

003. LED jelzőfény

004. 3,5 mm-es bemenet

005. USB-C csatlakozó töltéshez

006. Többirányú vezérlőgomb
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A VEZÉRLŐGOMB

A jobb fülpárnán lévő vezérlőgombbal vezérelheti a hangot, indíthatja el a 
Bluetooth® párosítási módot, és kapcsolhatja be vagy ki a fejhallgatót.

FUNKCIÓ MŰVELET

BE-/KIKAPCSOLÁS Tartsa lenyomva 2 másodpercig

LEJÁTSZÁS/SZÜNET Kattintson egyszer

UGRÁS ELŐRE Tolja jobbra

UGRÁS VISSZA Tolja balra

GYORS ELŐRETEKERÉS Tolja jobbra, és tartsa lenyomva

VISSZATEKERÉS Tolja balra, és tartsa lenyomva

FELHANGOSÍTÁS Tolja felfelé

LEHALKÍTÁS Tolja lefelé

HÍVÁSOK KEZELÉSE Kattintson egyszer a hívás fogadásához vagy 
befejezéséhez

Kattintson duplán a bejövő hívás visszautasításához

A LED JELZŐLÁMPA

A LED jelzőlámpa a bal oldali fülpárnán található, és a fejhallgató állapotát jelzi

LED ÁLLAPOTA FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

PIROS-NARANCS-SÁRGA-ZÖLD Töltés (0-100% akkumulátor töltöttségi szint)

FEHÉR FÉNY, AMELY MINDEN 5. MÁSODPERCBEN 
FELVILLAN

Bekapcsolva, Bluetooth® eszközre csatlakoztatva és 
hang szüneteltetve

FEHÉR VILLOGÓ Korábban párosított eszközök keresése

KÉK VILLOGÓ Bluetooth párosítási mód

KI Kikapcsolva vagy lejátszás Bluetooth útján

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, megszólal az erre figyelmeztető 
hangjelzés.

Csatlakoztassa a fejhallgatót egy USB áramforráshoz az USB-C kábellel az 
akkumulátor feltöltéséhez. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát 
vesz igénybe, azonban 15 perc töltés akár 5 órányi vezeték nélküli lejátszási 
időt nyújthat. 
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AZ M GOMB

Az M gomb beállítható úgy, hogy három különféle hangszínszabályozó 
előbeállítás között váltson, vagy másik lehetőségként telefonja hangvezérlő 
asszisztense vagy a Google Assistant között váltson.

Lépjen be a Marshall Bluetooth alkalmazásba, és konfigurálja az M gombot az 
M gomb beállítások menüben

Megjegyzés: Lehetséges, hogy hangvezérlő asszisztens nem érhető el az 
Ön országában, és külön előfizetésre/megállapodásra van szükség Ön és a 
harmadik fél által nyújtott szolgáltatás között.

AZ ANC MÓD GOMB

A Monitor II A.N.C. aktív zajszűrő (ANC) technológiát használ, amely 
folyamatosan meghatározza és méri a környezeti zajt annak szabályozása 
érdekében, hogy Ön mennyit halljon a külvilágból. 

Két ANC mód áll rendelkezésre.

• Aktív zajszűrés – Kizárja a zajt, hogy Ön arra összpontosíthasson, amit 
lejátszik.

• Monitoring mód – Beengedi a külvilágot, hogy Ön részt vehessen egy 
beszélgetésben vagy meghallgathasson egy bejelentést.

Az ANC gombbal gyorsan átválthat a módok között.

001. A rövid lenyomás átvált az Aktív zajszűrés és a Monitoring mód között

002. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az ANC be- vagy kikapcsolásához

A zajcsillapítás és a monitoring szintje beállítható a Marshall Bluetooth 
alkalmazásban.

A 3,5 MM-ES BEMENET 

A Monitor II A.N.C. vezetékes eszközzel történő használatához egyszerűen 
használja a mellékelt 3,5 mm-es kábelt. Csatlakozás után a Bluetooth 
lecsatlakozik az audiólejátszás érdekében. Az ANC-t továbbra is használhatja, 
amíg a fejhallgató be van kapcsolva. 

A 3,5 mm-es kábel lecsatlakoztatásakor a fejhallgató megpróbál 
újracsatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth készülékkel.
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HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA OK MŰVELET

NEM PÁROSÍTHATÓ BLUETOOTH 
ESZKÖZZEL

A fejhallgató nem párosítási 
módban van.

Ellenőrizze, hogy a fejhallgató ki 
van kapcsolva. Tartsa lenyomva 
a vezérlőgombot 4 másodpercig, 
amíg a LED jelzőlámpa kéken 
villogni kezd. Válassza ki a 
MONITOR II lehetőséget a 
Bluetooth® készüléklistáról.

A fejhallgató a 3,5 mm-es 
vezetékhez van csatlakoztatva.

A Bluetooth párosítás előtt 
húzza ki a 3,5 mm-es kábelt a 
fejhallgatóból

AZ ANC NEM MŰKÖDIK A fejhallgató nincs bekapcsolva. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot 
2 másodpercig a fejhallgató 
bekapcsolásához.

Az ANC nincs bekapcsolva. Tartsa lenyomva az ANC 
gombot 2 másodpercig az ANC 
bekapcsolásához.

Röviden nyomja meg az ANC 
gombot az ANC módok közötti 
váltáshoz.

Az ANC szintje alacsonyra van 
állítva a Marshall Bluetooth 
alkalmazásban.

Lépjen be a Marshall Bluetooth 
alkalmazásba, és állítsa be az 
ANC szintjét az ANC beállítások 
menüben.

PROBLÉMA OK MŰVELET

A MONITOR II KÉT PÉLDÁNYA 
TALÁLHATÓ MEG A BLUETOOTH 
KÉSZÜLÉKEK LISTÁJÁBAN

A Monitor II A.N.C. két Bluetooth 
kapcsolatot használ. Az egyik 
csatlakozás audiólejátszásra 
szolgál, a másik pedig egy 
alacsony energiájú Bluetooth 
kapcsolat az alkalmazás számára.

Ez normális viselkedés, és nincs 
szükség intézkedésre.

A FEJHALLGATÓ NEM VÁLASZOL Szoftverhiba történt. Végezzen hardver-visszaállítást:

Tartsa lenyomva az M gombot, 
miközben lefelé nyomja a 
vezérlőgombot.

Ha a probléma továbbra is fennáll, 
hajtson végre gyári visszaállítást.

Megjegyzés: Ezzel törlődik az 
összes felhasználói beállítás, 
és a gyári visszaállítás után a 
fejhallgatót újra be kell állítani.

Tartsa lenyomva az M gombot és 
a vezérlőgombot 7 másodpercig, 
amíg a LED jelzőlámpa lila színűvé 
válik.
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