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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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ANSVARSFRASKRIVELSE

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er designet for å koble til Apple-produktene angitt i 
merket, og er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for 
driften til enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og reguleringsstandarder.

Tilgjengeligheten av tredjepartstjenester kan nødvendiggjøre egne avtaler mellom deg og eventuelle 
tredjeparter, og Zound Industries International AB er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tjenester.

Erklært spilletid regnes ut ved bruk av et tilfeldig utvalg musikk, spilt på middels volum.

Informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved publisering, med forbehold om redaksjonelle feil. Dette 
produktet er programvareavhengig og funksjonene og kompatibiliteten kan endres når programvaren blir 
oppdatert.

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina
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KOMME I GANG

001. Trykk og hold kontrollknappen inne til LED-lyset blinker blått.

002. Velg MONITOR II fra Bluetooth®-listen på lydenheten din.

003. Last ned Marshall Bluetooth-appen og følg instruksjonene i appen for å 
konfigurere M-knappen, justere ANC, tilpasse EQ-innstillinger og mer.

Du finner Marshall Bluetooth-appen på Google Play eller App Store.

Det anbefales å lade batteriet før du bruker hodetelefonene for første gang.

ENHETENS LAYOUT

001. Egendefinerbar M-knapp

002. ANC-modusknapp

003. LED-indikator

004. 3,5 mm inngang

005. USB-C-port for oppladning

006. Kontrollbryter som virker i flere retninger
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KONTROLLKNAPPEN

Bruk kontrollknappen på høyre ørekopp for å kontrollere lyd, starte Bluetooth®-
paringsmodus og slå hodetelefonene av og på.

FUNKSJON TILTAK

STRØM PÅ/AV Trykk og hold i 2 sekunder

SPILL AV / PAUSE Enkeltklikk

HOPP OVER FREMOVER Dytt til høyre

HOPP OVER BAKOVER Dytt til venstre

SPOL FREMOVER Dytt til høyre og hold

SPOL BAKOVER Dytt til venstre og hold

SKRU OPP VOLUMET Dytt oppover

DEMP VOLUMET Dytt nedover

TA ANROP Enkeltklikk for å svare eller avslutte samtaler

Dobbeltklikk for å avvise et innkommende anrop

LED-INDIKATOREN

LED-indikatoren på venstre ørekopp viser hodetelefonenes status

LED-STATUS HODETELEFONSTATUS

RØD-ORANSJE-GUL-GRØNN Lader (batterinivå 0–100 %)

HVITT LYS BLINKER HVERT 5. SEKUND Slått på, tilkoblet en Bluetooth®-enhet og lyden 
satt på pause

HVIT BLINKING Søker etter tidligere parede enheter

BLÅ BLINKING Bluetooth-paringsmodus

AV Strøm avslått eller spiller via Bluetooth

LADE HODETELEFONENE

Når batteriet er lavt, vil du høre et varsel.

Koble hodetelefonene til en USB-strømkilde via USB-C-kabelen for å lade 
batteriet. En full batterilading tar omtrent 2 timer, og 15 minutters lading kan 
gi deg opptil 5 timer med trådløs spilletid. 
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M-KNAPPEN

M-knappen kan angis til å skifte mellom tre forskjellige utligningsinnstillinger 
eller telefonens taleassistent eller Google Assistent.

Gå til Marshall Bluetooth-appen og konfigurer M-knappen fra 
innstillingsmenyen for M-knappen

Merk: Taleassistent er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land og krever en separat 
konto/avtale mellom deg og tredjepartstjenesten.

ANC-MODUSKNAPP

Monitor II A.N.C. bruker ANC-teknologi (Active Noise Cancelling) som 
kontinuerlig presiserer og måler omgivelsesstøy for å kontrollere hvor mye du 
hører fra verden utenfor. 

Det er to ANC-modi.

• Active noise cancelling – blokkerer støy og fokuserer på det som spilles av.

• Overvåkingsmodus – slipp inn verden utenfor å delta i samtaler eller 
høre på en kunngjøring.

Bruk ANC-knappen til å skifte mellom modi.

001. Et kort trykk skifter mellom Active noise cancelling og Overvåkingsmodus 

002. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå ANC av og på

Du kan justere støyreduksjon- og overvåkingsnivået via Marshall Bluetooth-
applikasjonen.

3,5 MM-INNGANGEN 

For å bruke Monitor II A.N.C. med en kablet enhet, kan du bruke den 
medfølgende 3,5 mm-kabelen. Når tilkoblet, vil Bluetooth kobles fra for 
lydstrømming. Du kan fortsatt bruke ANC, så lenge hodetelefonene er påslått. 

Når 3,5 mm-kabelen kobles fra, vil hodetelefonene prøve å koble til Bluetooth-
enheten de var tilkoblet sist.
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FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

KAN IKKE PARE MED EN 
BLUETOOTH-ENHET

Hodetelefonene er ikke i 
paringsmodus.

Sørg for at hodetelefonene er 
avslått. Trykk på kontrollknappen 
i 4 sekunder, til LED-indikatoren 
blinker blått. Velg MONITOR II fra 
Bluetooth-enhetslisten.

Hodetelefonene er tilkoblet 
3,5 mm-kabelen.

Koble 3,5 mm-kabelen fra 
hodetelefonene før Bluetooth-
paring

ANC FUNGERER IKKE Hodetelefonene er ikke påslått. Trykk på kontrollknotten 
i 2 sekunder for å slå på 
hodetelefonene.

ANC er ikke på. Trykk på ANC-knappen i 2 
sekunder for å slå på ANC.

Trykk kort på ANC-knappen for å 
skifte mellom ANC-modiene.

ANC-nivået er skrudd ned i 
Marshall Bluetooth-appen.

Gå til Marshall Bluetooth-
appen og angi ANC-nivået i 
innstillingsmenyen for ANC.

PROBLEM ÅRSAK TILTAK

DET ER TO FOREKOMSTER AV 
MONITOR II PÅ BLUETOOTH-
ENHETSLISTEN

Monitor II A.N.C. bruker to 
Bluetooth-koblinger. En kobling 
er for lydstrømming og den andre 
er en Bluetooth-kobling med lav 
energi til appen.

Dette er normal atferd, og du 
trenger ikke å foreta deg noe.

HODETELEFONENE REAGERER 
IKKE

Det har oppstått en 
programvarefeil.

Utfør en maskinvaretilbakestilling:

Trykk og hold M-knappen mens 
du skyver kontrollknappen 
nedover.

Utfør en fabrikktilbakestilling 
dersom problemet vedvarer.

Merk: Dette sletter alle 
brukerinnstillinger, og etter 
fabrikktilbakestillingen må 
hodetelefonene konfigureres 
igjen.

Trykk og hold både M-knappen og 
kontrollknappen i 7 sekunder til 
LED-indikatoren lyser lilla.
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