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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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ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jei naudojamas ženkliukas „Made for Apple“, reiškia, kad šis priedas specialiai sukurtas prijungti prie 
ženkliuke nurodyto (-ų) „Apple“ gaminio (-ių). o kūrėjas patvirtino jį kaip atitinkantį „Apple“ eksploatavimo 
standartus. „Apple“ nėra atsakinga už šio prietaiso veikimą ir jo atitikimą saugos ar reguliavimo 
standartams.

Norint naudotis trečiųjų šalių paslaugomis gali prireikti sudaryti atskiras sutartis su tomis trečiosiomis 
šalimis. „Zound Industries International AB“ neprisiima atsakomybės už tokių paslaugų prieinamumą.

Nurodytas muzikos grojimo laikas apskaičiuotas, naudojant atsitiktinai parinktus kūrinius, leidžiamus 
vidutiniu garsumu.

Čia pateikiama informacija yra teisinga išleidimo metu, tačiau gali pasitaikyti rašybos klaidų. Šis gaminys 
tinkamai veikia tik tuomet, kai naudojama atitinkama programinė įranga; atnaujinus programinę, įrangą 
gaminio veikimas gali pasikeisti.

Sukurta Stokholme • Pagaminta Kinijoje
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TRUMPAS VADOVAS

001. Palaikykite nuspaudę valdymo rankenėlę, kol LED indikatorius pradės 
mirksėti mėlynai.

002. Savo garso įrenginio „Bluetooth“® sąraše pasirinkite MONITOR II.

003. Atsisiųskite programėlę „Marshall Bluetooth“ ir vadovaukitės joje 
pateikiamomis instrukcijomis dėl „M“ mygtuko sąrankos, ANC 
reguliavimo, EQ nuostatų tinkinimo ir daugiau.

„Marshall Bluetooth“ programėlę atsisiųskite iš „Google Play“ arba „App 
Store“ parduotuvės.

Prieš naudojantis ausinėmis pirmą kartą rekomenduojame visiškai įkrauti bateriją.

PRIETAISO SCHEMA

001. Pasirenkamos funkcijos mygtukas „M“

002. ANC režimo mygtukas

003. LED indikatorius

004. 3,5 mm lizdas

005. USB-C įkrovimo lizdas

006. Daugiakrypčio valdymo rankenėlė
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REGULIAVIMO RANKENĖLĖ

Ant dešiniosios ausinės esančia valdymo rankenėle reguliuokite garso įrašą, 
paleiskite „Bluetooth“® susiejimo režimą ir įjunkite arba išjunkite ausines.

FUNKCIJA VEIKSMAI

MAITINIMO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS Laikykite nuspaudę 2 sekundes

PALEISTI / PAUZĖ Paspauskite

GROJARAŠTYJE PERŠOKTI Į PRIEKĮ Paspauskite į dešinę

GROJARAŠTYJE PERŠOKTI ATGAL Paspauskite į kairę

GREITAS PERSUKIMAS PIRMYN Paspauskite į dešinę ir laikykite

GREITAS PERSUKIMAS ATGAL Paspauskite į kairę ir laikykite

GARSINIMAS Paspauskite aukštyn

TYLINIMAS Paspauskite žemyn

SKAMBUČIŲ VALDYMAS Paspauskite, kad atsilieptumėte arba baigtumėte 
pokalbį

Spustelėję du kartus atmesite gaunamą skambutį

LED INDIKATORIUS

Ant kairiosios ausinės esantis LED indikatorius nurodo ausinių būseną

LED BŪSENA AUSINIŲ BŪSENA

RAUDONA-ORANŽINĖ-GELTONA-ŽALIA Įkraunama (baterijos įkrovimo lygis: 0–100 %)

BALTA LEMPUTĖ MIRKSI KAS 5 SEKUNDES Į jungtos, susietos su „Bluetooth“® prietaisu, o garso 
įrašas pristabdytas

MIRKSI BALTA LEMPUTĖ Ieškoma anksčiau susietų prietaisų

MIRKSI MĖLYNA LEMPUTĖ „Bluetooth“ susiejimo režimas

IŠJUNGTI Išjungti maitinimą arba groti naudojant „Bluetooth“

KAIP ĮKRAUTI AUSINES

Kai lieka nedaug baterijos įkrovos, suskamba įspėjamasis signalas.

USB-C laidu prijunkite ausines prie USB maitinimo šaltinio, kad įkrautumėte 
bateriją. Baterija visiškai įkraunama per maždaug 2 val., o įkrovę 15 min. 
muzikos bevieliu būdu galėsite klausytis iki 5 val. 
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„M“ MYGTUKAS

„M“ mygtukui galite priskirti tris ekvalaizerio parinktis arba telefono prieigą 
prie komandų balsu ar „Google Assistant“.

Eikite į programėlę „Marshall Bluetooth“ ir „M“ mygtuko nustatymų meniu 
sukonfigūruokite „M“ mygtuką.

Pastaba. Jūsų šalyje prieiga prie komandų balsu gali būti neprieinama, tam 
gali prireikti atskiros paskyros ir (arba) sutarties su trečiosios šalies paslaugų 
teikėju.

ANC REŽIMO MYGTUKAS

Monitor II A.N.C. naudoja aktyviojo triukšmo šalinimo (ANC) technologiją, kuri 
nepertraukiamai nustatinėja ir išmatuoja aplinkos triukšmą, kad sureguliuotų, 
kiek girdėsite tai, kas vyksta aplinkui. 

Yra du ANC režimai.

• Aktyvusis triukšmo šalinimas – užblokuokite triukšmą ir klausykitės 
garso įrašo.

• Stebėjimo režimas – įsileiskite aplinkinius garsus, kad galėtumėte 
dalyvauti pokalbyje arba klausytis pranešimo.

Paspaudę ANC mygtuką galėsite greitai perjungti režimus.

001. Trumpo paspaudimo mygtukai Aktyvusis triukšmo šalinimas ir 
Stebėjimo režimas.

002. Palaikykite nuspaudę 2 sek., kad įjungtumėte arba išjungtumėte ANC 
funkciją.

Triukšmo šalinimo ir stebėjimo lygį galima keisti „Marshall Bluetooth“ 
programėlėje.

3,5 MM JUNGTIS 

Norėdami naudoti Monitor II A.N.C. su laidiniu prietaisu, tiesiog prijunkite 
jį pakuotėje esančiu 3,5 mm laidu. Tai atlikus garso įrašo paleidimas per 
„Bluetooth“ atsijungs. ANC galite naudotis visą laiką, kol jūsų ausinės įjungtos. 

Atjungus 3,5 mm laidą ausinės bandys prisijungti prie paskutinio susieto 
„Bluetooth“ prietaiso.
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GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS VEIKSMAI

NEPAVYKSTA SUSIETI 
„BLUETOOTH“ PRIETAISO

Ausinės neveikia susiejimo 
režimu.

Įsitikinkite, kad ausinės yra 
išjungtos. 4 sek. palaikykite 
nuspaudę valdymo rankenėlę, 
kol LED indikatorius ims 
mirksėti mėlyna spalva. iš savo 
„Bluetooth“ prietaisų sąrašo 
pasirinkite MONITOR II.

Jūsų ausinės yra prijungtos 3,5 
mm laidu.

Prieš susiedami „Bluetooth“ 
ryšiu, nuo ausinių atjunkite 3,5 
mm laidą.

ANC NEVEIKIA Jūsų ausinės yra neįjungtos. 2 sek. palaikykite nuspaudę 
valdymo rankenėlę, kad 
įjungtumėte ausines.

ANC yra neįjungtas. 2 sek. palaikykite nuspaudę ANC 
mygtuką, kad įjungtumėte ANC.

Trumpai spustelėkite ANC 
mygtuką, kad perjungtumėte ANC 
režimus.

„Marshall Bluetooth“ 
programėlėje ANC lygis yra 
sumažintas.

Eikite į „Marshall Bluetooth“ 
programėlę ir ANC nustatymų 
meniu pasirinkite ANC lygį.

PROBLEMA PRIEŽASTIS VEIKSMAI

„BLUETOOTH“ PRIETAISŲ 
SĄRAŠE MONITOR II RODOMAS 
DU KARTUS

Monitor II A.N.C. naudojasi dviem 
„Bluetooth“ jungtimis. Viena jų 
skirta garso įrašui groti, o kita – 
nedaug energijos sunaudojanti 
programėlės „Bluetooth“ jungtis.

Tai įprasta ir nereikia imtis jokių 
veiksmų.

AUSINĖS NEREAGUOJA Įvyko programinės įrangos klaida. Iš naujo paleiskite aparatinę 
įrangą:

nuspauskite ir palaikykite „M“ 
mygtuką, tuo pat metu spausdami 
valdymo mygtuką žemyn.

Jei problema kartojasi, atkurkite 
gamyklinius parametrus.

Pastaba. Tai atlikus bus panaikinti 
visi naudotojo nustatymai ir 
ausinių sąranką reikės atlikti 
iš naujo.

Nuspauskite ir palaikykite „M“ 
mygtuką ir valdymo rankenėlę 7 
sekundes, kol LED indikatorius 
ims šviesti violetine spalva.
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