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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

002 003

PENAFIAN

Penggunaan logo Made for Apple berarti aksesori dirancang untuk secara khusus terhubung dengan produk 
Apple yang teridentifikasi pada logo dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar 
performa Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas operasi perangkat ini atau kepatuhannya dengan 
standar keselamatan dan regulasi.

Ketersediaan layanan pihak ketiga mungkin membutuhkan perjanjian terpisah antara Anda dan pihak ketiga 
mana pun. Zound Industries International AB tidak bertanggung jawab atas ketersediaan layanan tersebut.

Waktu pemutaran musik dihitung menggunakan pemilihan musik secara acak yang diputar pada volume 
sedang.

Informasi yang dimuat di sini benar pada saat diterbitkan, dengan kemungkinan kesalahan editorial. 
Produk ini bergantung pada perangkat lunak. Fungsi serta kompatibilitas dapat berubah saat memperbarui 
perangkat lunak.

Didesain di Stockholm • Diproduksi di Tiongkok
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MEMULAI

001. Tekan dan tahan knop kontrol hingga indikator LED berkedip dengan 
warna biru.

002. Pilih MONITOR II dari daftar Bluetooth® perangkat audio Anda.

003. Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk dalam aplikasi 
untuk mengatur M-button, menyesuaikan ANC, mengubah pengaturan 
EQ, dan banyak fitur lainnya.

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dari Google Play atau App Store.

Disarankan mengisi baterai sebelum menggunakan headphone Anda untuk 
pertama kalinya.

RANCANGAN PERANGKAT

001. M-Button yang dapat disesuaikan

002. Tombol mode ANC

003. Indikator LED

004. Input 3,5 mm

005. Port USB-C untuk pengisian daya

006. Knop kontrol multiarah
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KNOP KONTROL

Gunakan knop kontrol pada ear cap kanan untuk mengendalikan audio, 
memulai mode berpasangan Bluetooth®, dan menyalakan atau mematikan 
headphone.

FUNGSI TINDAKAN

HIDUPKAN/MATIKAN Tekan dan tahan selama 2 detik

MAINKAN/JEDA Sekali klik

MELOMPAT KE LAGU SELANJUTNYA Tekan ke kanan

KEMBALI KE LAGU SEBELUMNYA Tekan ke kiri

MAJU CEPAT Dorong ke kanan dan tahan

MUNDUR CEPAT Tekan ke kiri dan tahan

MENAIKKAN VOLUME Tekan ke atas

MENURUNKAN VOLUME Tekan ke bawah

MENERIMA PANGGILAN Klik sekali untuk menjawab atau mengakhiri 
panggilan

Klik dua kali untuk menolak panggilan masuk

INDIKATOR LED

Indikator LED berada di ear cap kiri dan menunjukkan status headphone

STATUS LED STATUS HEADPHONE

MERAH-ORANYE-KUNING-HIJAU Mengisi daya (0-100% volume baterai)

LAMPU PUTIH BERKEDIP SETIAP 5 DETIK Menyala, terhubung ke perangkat Bluetooth® 
dengan audio dijeda

PUTIH BERKEDIP Mencari perangkat yang dipasangkan sebelumnya

BIRU BERKEDIP Mode berpasangan Bluetooth

MATI Perangkat mati atau memutar via Bluetooth

MENGISI DAYA HEADPHONE

Apabila daya baterai rendah, peringatan akan berbunyi.

Colokkan headphone Anda ke catu daya USB via kabel USB-C untuk mengisi 
daya baterai. Pengisian baterai hingga penuh membutuhkan waktu kurang 
lebih 2 jam dan mengisi daya selama 15 menit akan memberikan waktu putar 
nirkabel hingga 5 jam. 



009 010

M-BUTTON

M-button dapat diatur untuk beralih antara tiga preset equaliser yang berbeda 
atau untuk beralih antara asisten suara ponsel Anda dan Google Assistant.

Buka aplikasi Marshall Bluetooth dan konfigurasi M-button dari menu 
pengaturan M-button

Catatan: Asisten suara mungkin tidak tersedia di negara Anda dan 
membutuhkan akun/perjanjian terpisah antara Anda dan layanan pihak ketiga.

TOMBOL MODE ANC

Monitor II A.N.C. memanfaatkan teknologi Peredam Kebisingan Aktif (Active 
Noise Cancelling atau ANC) untuk terus memantau dan mengukur kebisingan 
sekitar guna mengendalikan suara dunia luar yang dapat Anda dengar. 

Terdapat dua mode ANC.

• Peredam kebisingan aktif - Menghalau kebisingan dan berfokus pada 
musik yang diputar.

• Mode monitoring - Membiarkan suara dari luar masuk saat ingin 
mengikuti percakapan atau mendengar pengumuman.

Gunakan tombol ANC untuk beralih antara mode dengan cepat.

001. Tekan singkat beralih antara mode Peredam kebisingan aktif dan mode 
Monitoring 

002. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 
ANC

Tingkat peredam kebisingan dan pemantauan dapat disesuaikan pada aplikasi 
Marshall Bluetooth.

INPUT 3,5 MM 

Untuk menggunakan Monitor II A.N.C. dengan perangkat berkabel, cukup 
gunakan kabel 3,5 mm bawaan. Setelah terhubung, Bluetooth akan terputus 
dari streaming audio. Anda tetap dapat menggunakan ANC selama headphone 
Anda dalam kondisi menyala. 

Saat kabel 3,5 mm dilepas, headphone akan mencoba terhubung kembali 
dengan perangkat Bluetooth yang terakhir terhubung.
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PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH PENYEBAB TINDAKAN

TIDAK DAPAT MEMASANGKAN 
DENGAN PERANGKAT 
BLUETOOTH

Headphone tidak dalam mode 
berpasangan.

Pastikan headphone dimatikan. 
Tahan knop kontrol selama 4 
detik, hingga indikator LED 
berkedip biru. Pilih MONITOR II 
dari daftar perangkat Bluetooth 
Anda.

Headphone Anda terhubung ke 
perangkat 3,5 mm.

Lepaskan kabel 3,5 mm dari 
headphone sebelum mencoba 
mode berpasangan Bluetooth

ANC TIDAK BERFUNGSI Headphone Anda tidak menyala. Tahan knop kontrol selama 2 detik 
untuk menyalakan headphone 
Anda.

ANC tidak menyala. Tahan tombol ANC selama 2 detik 
untuk menyalakan ANC.

Tekan tombol ANC untuk beralih 
antara mode ANC.

Level ANC pada aplikasi Marshall 
Bluetooth turun.

Buka aplikasi Marshall Bluetooth 
dan atur tingkat ANC pada menu 
pengaturan ANC.

MASALAH PENYEBAB TINDAKAN

TERDAPAT DUA MONITOR II 
PADA DAFTAR PERANGKAT 
BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. menggunakan 
dua sambungan Bluetooth. Satu 
sambungan untuk streaming 
audio dan sambungan lain 
sambungan daya rendah 
Bluetooth untuk aplikasi.

Ini adalah fungsi normal dan Anda 
tidak perlu mengambil tindakan 
apa pun.

HEADPHONE TIDAK 
MENANGGAPI

Terjadi kesalahan perangkat 
lunak.

Lakukan pengaturan ulang 
perangkat lunak:

Tekan dan tahan M-button 
sembari menekan tombol kontrol 
ke bawah.

Apabila permasalahan berlanjut, 
atur ulang ke pengaturan pabrik.

Catatan: Hal ini akan menghapus 
semua pengaturan pengguna dan, 
setelah pengaturan ulang pabrik, 
headphone harus diatur ulang.

Tekan dan tahan M-button dan 
knop kontrol selama 7 detik 
hingga indikator LED berubah 
ungu.
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