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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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VRIJWARING

Het gebruik van de Made for Apple badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te kunnen 
worden verbonden met de in de badge geïdentificeerde Apple-producten en dat het door de ontwikkelaar is 
gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit 
apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen.

De beschikbaarheid van diensten van derden kan aparte overeenkomsten tussen jou en derden vereisen en 
Zound Industries International AB is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

De weergegeven speeltijd wordt berekend aan de hand van een willekeurige selectie van muziek, afgespeeld 
op een gemiddeld volume.

De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie, onder voorbehoud van redactionele 
fouten. Dit product is software-onafhankelijk en de functies en compatibiliteit kunnen wijzigen als de 
software wordt bijgewerkt.

Ontworpen in Stockholm • Geproduceerd in China
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BEGINNEN

001. Houd de bedieningsknop ingedrukt tot de led-indicator blauw knippert.

002. Selecteer MONITOR II in de Bluetooth®-lijst van je audioapparaat.

003. Download de Marshall Bluetooth-app en volg de instructies in de app 
op om de M-knop in te stellen, ANC aan te passen, de EQ-instellingen te 
personaliseren en meer.

Download de Marshall Bluetooth-app van de Google Play of de App Store.

Het is raadzaam om de accu van de koptelefoon voorafgaande aan het eerste 
gebruik op te laden.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

001. Aanpasbare M-knop

002. ANC-modusknop

003. Led-indicator

004. 3,5 mm ingang

005. USB-C-poort voor opladen

006. Bedieningsknop met meerdere richtingen
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DE BEDIENINGSKNOP

Gebruik de bedieningsknop op de rechteroordop om de audio te regelen, de 
Bluetooth®-koppelingsmodus te starten en de hoofdtelefoon aan of uit te 
zetten.

FUNCTIE ACTIE

AAN/UIT Indrukken en 2 seconden ingedrukt houden

AFSPELEN/PAUZEREN Eén klik

SPRING VOORUIT Schuif naar rechts

SPRING ACHTERUIT Schuif naar links

VOORUITSPOELEN Schuif naar rechts en houd ingedrukt

TERUGSPOELEN Schuif naar links en houd ingedrukt

HET GELUID HARDER ZETTEN Schuif omhoog

HET GELUID ZACHTER ZETTEN Schuif omlaag

GESPREK BEANTWOORDEN Met één klik een gesprek beantwoorden of 
beëindigen

Dubbele klik om inkomend gesprek te negeren

DE LED-INDICATOR

De led-indicator bevindt zich op de linkeroordop en geeft de status van de 
hoofdtelefoon aan

STATUS VAN LED STATUS VAN HOOFDTELEFOON

ROOD-ORANJE-GEEL-GROEN Laden (0-100% batterijniveau)

WIT LICHT DAT OM DE 5 SECONDEN KNIPPERT Ingeschakeld, gekoppeld aan een Bluetooth®-
apparaat en audio gepauzeerd

WIT (KNIPPEREND) Zoeken naar eerder gekoppelde apparaten

BLAUW (KNIPPEREND) Bluetooth-koppelingsmodus

UIT Uitgeschakeld of speelt af via Bluetooth

JE HOOFDTELEFOON OPLADEN

Wanneer de batterij bijna leeg is zal er een waarschuwingssignaal te horen zijn.

Sluit je koptelefoon aan op een USB-voedingsbron via de USB-C-kabel om de 
batterij op te laden. Het volledig opladen van de batterij duurt ongeveer 2 uur 
en 15 minuten opladen kan je tot 5 uur draadloze speeltijd opleveren. 
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DE M-KNOP

De M-knop kan worden ingesteld om te wisselen tussen drie verschillende 
presets voor de equalizer of eventueel de stemassistent van je telefoon of de 
Google Assistent.

Ga naar de Marshall Bluetooth-app en configureer de M-knop in het 
instellingenmenu van de M-knop

Let op: Het is mogelijk dat de stemassistent niet beschikbaar is in je land en 
dat er een aparte account/overeenkomst nodig is tussen jou en de dienst van 
een derde.

DE ANC-MODUSKNOP

Monitor II A.N.C. maakt gebruik van actieve ruisonderdrukking (Active Noise 
Cancelling, ANC)-technologie die voortdurend het omgevingsgeluid lokaliseert 
en meet om te controleren hoeveel van de buitenwereld je hoort. 

Er zijn twee ANC-modi.

• Actieve ruisonderdrukking - Blokkeer het omgevingsgeluid en 
concentreer je op wat er wordt afgespeeld.

• Monitoringsmodus - Laat de buitenwereld binnen om een gesprek te 
voeren of om naar een mededeling te luisteren.

Gebruik de ANC-knop om snel tussen de verschillende modi te wisselen.

001. Een korte druk wisselt tussen Actieve ruisonderdrukking en 
Monitoringsmodus 

002. Houd 2 seconden ingedrukt om ANC in en uit te schakelen

Het niveau van ruisonderdrukking en monitoring kan worden aangepast in de 
Marshall Bluetooth-app.

DE 3,5 MM-INGANG 

Om de Monitor II A.N.C. met een bekabeld apparaat te gebruiken, volstaat de 
meegeleverde 3,5 mm kabel. Eenmaal verbonden zal Bluetooth de verbinding 
verbreken voor audiostreaming. Je kunt nog steeds ANC gebruiken, zolang je 
hoofdtelefoon is ingeschakeld. 

Wanneer de 3,5 mm kabel is losgekoppeld, zal de hoofdtelefoon proberen 
opnieuw verbinding te maken met het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat.
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PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

KAN NIET MET EEN BLUETOOTH-
APPARAAT KOPPELEN

De hoofdtelefoon staat niet in de 
koppelingsmodus.

Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon 
is uitgeschakeld. Druk de 
bedieningsknop 4 seconden in, 
totdat de led-indicator blauw 
knippert. Selecteer MONITOR II in 
de lijst met Bluetooth-apparaten.

Je hoofdtelefoon is verbonden 
met de 3,5 mm kabel.

Ontkoppel de 3,5 mm kabel 
van je hoofdtelefoon voordat je 
Bluetooth koppelt

ANC WERKT NIET Je hoofdtelefoon staat niet aan. Druk de bedieningsknop 2 
seconden in om je hoofdtelefoon 
in te schakelen.

ANC staat niet aan. Druk de ANC-knop 2 seconden in 
om ANC in te schakelen.

Druk de ANC-knop kort in om te 
wisselen tussen de ANC-modi.

Het ANC-niveau is uitgeschakeld 
in de Marshall Bluetooth-app.

Ga naar de Marshall Bluetooth-
app en stel het niveau voor ANC in 
in het ANC-instellingenmenu.

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

ER ZIJN TWEE INSTANTIES VAN 
MONITOR II IN DE BLUETOOTH-
APPARATENLIJST

Monitor II A.N.C. maakt 
gebruik van twee Bluetooth-
verbindingen. Eén verbinding is 
voor audiostreaming en de andere 
is een energiezuinige Bluetooth-
verbinding voor de app.

Dit is normaal en er is geen 
actie nodig.

DE HOOFDTELEFOON REAGEERT 
NIET

Er is een softwarefout 
opgetreden.

Voer een hardware-reset uit:

Houd de M-knop ingedrukt terwijl 
je de bedieningsknop indrukt.

Als het probleem aanhoudt, voer 
dan een fabrieksreset uit.

Let op: hierbij zullen alle 
gebruikersgegevens worden 
verwijderd en na het terugzetten 
naar de fabrieksinstellingen moet 
de hoofdtelefoon opnieuw worden 
ingesteld.

Houd zowel de M-knop als de 
bedieningsknop 7 seconden 
ingedrukt totdat de led-indicator 
paars wordt.
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