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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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ATRUNA

Emblēmas Made for Apple izmantošana nozīmē, ka piederums ir izveidots speciāli pievienošanai pie Apple 
ierīces(-ēm), kas ir identificēta emblēmā, un izstrādātājs ir to sertificējis kā atbilstošu Apple veiktspējas 
standartiem. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošuma un 
regulatīvajiem standartiem.

Trešo personu pakalpojumu pieejamībai var būt nepieciešami atsevišķi līgumi starp Jums un jebkuru trešo 
personu, un Zound Industries International AB neuzņemas atbildību par šādu pakalpojumu pieejamību.

Uzrādītais skanēšanas laiks ir aprēķināts ar nejaušu mūzikas izvēli, atskaņojot mērenā skaļumā.

Šeit ietvertā informācija ir pareiza publicēšanas brīdī ar atrunu saistībā uz teksta redakcionāla rakstura 
kļūdām. Ierīces darbība ir atkarīga no programmatūras, un tās funkcijas un saderība var mainīties, 
atjauninot programmatūru.

Dizains radīts Stokholmā • Izgatavotas Ķīnā
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DARBA UZSĀKŠANA

001. Nospiediet un turiet vadības ripu līdz LED indikators sāk mirgot zilā krāsā.

002. Izvēlieties MONITOR II Jūsu skaņu ierīces Bluetooth® sarakstā.

003. Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un sekojiet norādījumiem 
lietotnē, lai iestatītu M-pogu, pielāgotu aktīvo trokšņa kontroli jeb ANC, 
pielāgotu ekvalaizera jeb EQ iestatījumus un veiktu citas darbības.

Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni Google Play vai App Store.

Pirms austiņas lieto pirmo reizi ir ieteicams uzlādēt baterijas.

IERĪCES SHĒMA

001. Pielāgojama M-poga

002. ANC režīma poga

003. LED indikators

004. 3,5 mm ievade

005. USB-C pieslēgvieta uzlādei

006. Daudzvirzienu vadības ripa
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VADĪBAS RIPA

Izmantojiet vadības ripu uz labās austiņas, lai kontrolētu audio, aktivizētu 
Bluetooth® pārī savienošanas režīmu un ieslēgtu vai izslēgtu austiņas.

FUNKCIJA RĪCĪBA

BAROŠANA IESLĒGTA/IZSLĒGTA Nospiest un turēt 2 sekundes

ATSKAŅOT/APTURĒT Viens klikšķis

IZLAIST UN UZ PRIEKŠU Bīdiet pa labi

IZLAIST UN ATPAKAĻ Bīdiet pa kreisi

ĀTRI UZ PRIEKŠU Bīdiet pa labi un pieturiet

ATTĪŠANA ATPAKAĻ Bīdīt pa kreisi un pieturēt

PALIELINĀT SKAĻUMU Bīdīt uz augšu

SAMAZINĀT SKAĻUMU Bīdīt uz leju

PĀRVALDĪT TĀLRUŅA ZVANUS Noklikšķināt vienreiz, lai atbildētu vai pabeigtu 
zvanu

Noklikšķināt divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu

LED INDIKATORS

LED indikators atrodas uz kreisās austiņas un rāda austiņu statusu

LED STATUSS AUSTIŅU STATUSS

SARKANS-ORANŽS-DZELTENS-ZAĻŠ Uzlāde (0–100 % bateriju līmenis)

KATRAS 5 SEKUNDES IEMIRGOJAS BALTA GAISMA Ieslēgts, savienots ar Bluetooth® ierīci un audio 
apturēts

MIRGO BALTA GAISMA Meklē agrāk pievienotās ierīces

MIRGO ZILA GAISMA Bluetooth pārī savienošanas režīms

IZSLĒGTS Barošana izslēgta vai atskaņo caur Bluetooth

UZLĀDĒ AUSTIŅAS

Kad bateriju uzlādes līmenis kļūs zems, skanēs brīdinājuma skaņa

Lai uzlādētu baterijas, ar USB-C kabeli austiņas pievienojiet USB barošanas 
avotam. Pilnai bateriju uzlādei vajadzīgas aptuveni 2 stundas; 15 minūšu ilga 
uzlāde var Jums nodrošināt līdz 5 stundām ilgu bezvadu atskaņošanu. 
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M-POGA

M-pogu var iestatīt pārslēgšanai starp trim atšķirīgiem izlīdzinātāja 
priekšiestatījumiem, vai, alternatīvi, starp Jūsu tālruņa balss asistentu vai 
Google Assistant.

Dodieties uz Marshall Bluetooth lietotni un M-pogas iestatījumu izvēlnē 
konfigurējiet M-pogu

Piezīme. Balss asistents var nebūt pieejams Jūsu valstī, un tam nepieciešams 
atsevišķs konts/līgums starp Jums un trešās personas pakalpojumu sniedzēju.

ANC REŽĪMA POGA

Monitor II A.N.C. izmanto aktīvo trokšņa slāpēšanas (ANC) tehnoloģiju, kas 
nepārtraukti mēra apkārtējo troksni, lai kontrolētu, cik daudz no apkārtējā 
trokšņa Jūs dzirdat. 

Ir divi ANC režīmi.

• Aktīvā trokšņa slāpēšana – noslāpē troksni un koncentrē uzmanību uz 
atskaņoto.

• Monitoringa režīms – ļauj ārējām skaņām iekļūt, lai Jūs varētu 
piedalīties sarunā vai noklausīties paziņojumu.

Izmantojiet ANC pogu, lai ātri pārslēgtos starp režīmiem.

001. Īss piespiediens pārslēdz Aktīvo trokšņa slāpēšanu un Monitoringa 
režīmus 

002. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ANC

Trokšņa nomākšanas un monitoringa līmeni var pielāgot Marshall Bluetooth 
lietotnē.

3,5 MM IEVADE 

Lai izmantotu Monitor II A.N.C. ar ierīci, kurai ir kabeļi, izmantojiet komplektā 
iekļauto 3,5 mm kabeli. Kad ierīce būs pievienota, Bluetooth atvienosies, lai 
notiktu audio straumēšana. Jūs joprojām varat izmantot ANC, kamēr vien Jūsu 
austiņas ir ieslēgtas. 

Kad 3,5 mm kabelis ir atvienots, austiņas cetīsies izveidot savienojumu ar 
pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA CĒLONIS RĪCĪBA

NEIZDODAS IZVEIDOT PĀRA 
SAVIENOJUMU AR BLUETOOTH 
IERĪCI

Austiņas nav pāra savienošanas 
režīmā.

Pārliecinieties, ka austiņas ir 
izslēgtas. Nospiediet vadības 
ripu uz 4 sekundēm, līdz LED 
indikators iemirgojas zilā krāsā. 
Izvēlieties MONITOR II Jūsu 
Bluetooth ierīču sarakstā.

Jūsu austiņas ir pievienotas 
3,5 mm savienojumam.

Atvienojiet 3,5 mm kabeli no 
austiņām pirms Bluetooth 
izveidojat pāra savienojumu.

ANC NEDARBOJAS Jūsu austiņas nav ieslēgtas. Nospiediet vadības ripu uz 2 
sekundēm, lai ieslēgtu austiņas.

ANC nav ieslēgts. Nospiediet ANC pogu 2 sekundes, 
lai ieslēgtu ANC.

Lai pārslēgtu ANC režīmus, īsi 
nospiediet ANC pogu.

Marshall Bluetooth lietotnē ir 
izslēgts ANC līmenis.

Dodieties uz Marshall Bluetooth 
lietotni, un iestatiet ANC līmeni 
ANC iestatījumu lietotnē.

PROBLĒMA CĒLONIS RĪCĪBA

BLUETOOTH IERĪČU SARAKSTĀ 
IR DIVAS MONITOR II INSTANCES

Monitor II A.N.C. izmanto 
divus Bluetooth savienojumus. 
Viens savienojums ir audio 
straumēšanai, un otrs ir mazas 
enerģijas Bluetooth savienojums 
lietotnei.

Tās ir normāls stāvoklis, un nav 
nepieciešama nekāda rīcība.

AUSTIŅAS NEREAĢĒ Radusies programatūras kļūda Atiestatiet programmatūru:

nospiediet un turiet M-pogu, 
vienlaikus pabīdot vadības pogu 
augšup.

Ja traucējums turpinās, veiciet 
rūpnīcas atiestatīšanu.

Piezīme: darbība dzēsīs visus 
lietotāja iestatījumus, un, pēc 
rūpnīcas atiestatīšanas, atkal būs 
jāiestata austiņas.

Vienlaikus nospiediet un turiet 
M-pogu un vadības ripu 7 
sekundes līdz LED indikators 
iemirdzas purpura krāsā.
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