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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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WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Emblemat Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia z 
produktami Apple wskazanymi na emblemacie i ma certyfikat dotyczący spełniania standardów wydajności 
Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z 
normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

Dostępność usług osób trzecich może wymagać zawarcia odrębnych umów między użytkownikiem a 
dowolną stroną trzecią, a Zound Industries International AB nie ponosi odpowiedzialności za dostępność 
takich usług.

Podany czas pracy jest obliczony na podstawie przypadkowego wyboru utworów odtwarzanych przy średniej 
głośności.

Informacje zawarte w tym dokumencie są aktualne w momencie publikacji, ale mogą zawierać błędy 
redakcyjne. Niniejszy produkt jest uzależniony od oprogramowania, a jego funkcje i kompatybilność mogą 
ulec zmianie w przypadku aktualizacji oprogramowania.

Zaprojektowano w Sztokholmie • Wyprodukowano w Chinach
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ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI

001. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aż wskaźnik diodowy zacznie migać na 
niebiesko.

002. Z listy urządzeń audio z funkcją Bluetooth® wybierz MONITOR II.

003. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami w 
aplikacji, aby skonfigurować przycisk M, ustawić tryb ANC, dostosować 
ustawienia korektora i wykonać wiele innych czynności.

Aplikację Marshall Bluetooth można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

Zalecamy naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem słuchawek.

WYGLĄD URZĄDZENIA

001. Konfigurowalny przycisk M

002. Przycisk trybu ANC

003. Wskaźnik diodowy

004. Wejście 3,5 mm

005. Port ładowania USB-C

006. Pokrętło wielokierunkowe
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POKRĘTŁO STERUJĄCE

Użyj pokrętła na prawej słuchawce do sterowania dźwiękiem, uruchomienia 
trybu parowania Bluetooth® i włączania lub wyłączania słuchawek.

FUNKCJA DZIAŁANIE

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy

ODTWARZANIE/PAUZA Jedno kliknięcie

PRZESKOCZ DO PRZODU Naciśnięcie w prawo

PRZESKOCZ DO TYŁU Naciśnięcie w lewo

SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU Naciśnięcie w prawo i przytrzymanie

SZYBKIE PRZEWIJANIE DO TYŁU Naciśnięcie w lewo i przytrzymanie

ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI Naciśnięcie w górę

ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI Naciśnięcie w dół

OBSŁUGA POŁĄCZEŃ Jedno kliknięcie, aby odebrać połączenie lub 
zakończyć je

Podwójne kliknięcie, aby odrzucić połączenie 
przychodzące

WSKAŹNIK DIODOWY

Wskaźnik diodowy znajduje się na lewej słuchawce i wskazuje status 
słuchawek

STATUS WSKAŹNIKA DIODOWEGO STATUS SŁUCHAWEK

CZERWONY-POMARAŃCZOWY-ŻÓŁTY-ZIELONY Ładowanie (poziom naładowania akumulatora 
(0–100%)

BIAŁE ŚWIATŁO MIGAJĄCE CO 5 SEKUND Włączone, połączone z urządzeniem Bluetooth®, 
wstrzymany dźwięk

BIAŁE MIGAJĄCE Wyszukiwanie poprzednio sparowanych urządzeń

NIEBIESKIE MIGAJĄCE Tryb parowania Bluetooth

WYŁ. Wyłączanie odtwarzania przez Bluetooth

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włączy się alarm dźwiękowy.

Podłącz słuchawki do źródła zasilania USB za pomocą kabla USB-C, aby 
naładować akumulator. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin, a 
15 minut ładowania może zapewnić do 5 godzin bezprzewodowej zabawy. 
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PRZYCISK M

Przycisk M może być ustawiony na przełączanie między trzema różnymi 
ustawieniami korektora lub, alternatywnie, między telefonicznym asystentem 
głosowym a Google Assistant.

Przejdź do aplikacji Marshall Bluetooth i skonfiguruj przycisk M w menu 
ustawień przycisku M

Uwaga: asystent głosowy może nie być dostępny w danym kraju i wymaga 
osobnego konta/umowy z zewnętrznym usługodawcą.

PRZYCISK TRYBU ANC

Monitor II A.N.C. wykorzystuje technologię aktywnej redukcji hałasu (ANC), 
która dokładnie mierzy hałas otoczenia, aby kontrolować poziom dźwięku 
dochodzący z zewnątrz. 

Są dostępne dwa tryby ANC.

• Aktywna redukcja hałasu — tłumi hałas i umożliwia koncentrację na 
tym, co jest odtwarzane.

• Tryb monitorowania — umożliwia słuchanie dźwięków z zewnątrz, aby 
wziąć udział w rozmowie lub wysłuchać informacji.

Użyj przycisku ANC, aby szybko przełączać się między trybami.

001. Krótkie naciśnięcie przełącza między aktywną redukcją hałasu a 
trybem monitorowania 

002. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy — włączenie lub 
wyłączenie trybu ANC

Poziom tłumienia hałasu i monitorowania można dostosować w aplikacji 
Marshall Bluetooth.

WEJŚCIE 3,5 MM 

Aby używać Monitor II A.N.C. z urządzeniem przewodowym, wystarczy użyć 
dołączonego kabla 3,5 mm. Po podłączeniu łączność Bluetooth zostanie 
rozłączona w celu przesyłania strumieniowego sygnału audio. Można nadal 
korzystać z trybu ANC, o ile słuchawki są włączone. 

Po odłączeniu kabla 3,5 mm nastąpi próba połączenia słuchawek z ostatnim 
podłączonym urządzeniem Bluetooth.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM PRZYCZYNA DZIAŁANIE

NIE MOŻNA SPAROWAĆ Z 
URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Słuchawki nie są w trybie 
parowania.

Upewnij się, że słuchawki są 
wyłączone. Naciskaj i przytrzymaj 
pokrętło sterujące przez 4 
sekundy, aż wskaźnik diodowy 
zacznie migać na niebiesko. Z 
listy urządzeń Bluetooth wybierz 
MONITOR II.

Słuchawki są podłączone kablem 
3,5 mm.

Przed rozpoczęciem parowania 
Bluetooth należy odłączyć kabel 
3,5 mm od słuchawek.

TRYB ANC NIE DZIAŁA Słuchawki nie są włączone. Naciskaj pokrętło przez 2 
sekundy, aby włączyć słuchawki.

Tryb ANC nie jest włączony. Naciskaj przycisk ANC przez 2 
sekundy, aby włączyć tryb ANC.

Krótkie naciśnięcie przycisku ANC 
przełącza między trybami ANC.

Poziom ANC można obniżyć w 
aplikacji Marshall Bluetooth.

Przejdź do aplikacji Marshall 
Bluetooth i ustaw poziom ANC w 
menu ustawień ANC.

PROBLEM PRZYCZYNA DZIAŁANIE

ISTNIEJĄ DWA WYSTĄPIENIA 
MONITOR II NA LIŚCIE 
URZĄDZEŃ BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. używa dwóch 
połączeń Bluetooth. Jedno 
służy do strumieniowego 
przesyłania dźwięku, a drugie 
jest połączeniem o niskiej energii 
Bluetooth dla aplikacji.

Jest to normalne i nie jest 
wymagane żadne działanie.

SŁUCHAWKI NIE REAGUJĄ. Wystąpił błąd oprogramowania. Ponownie uruchom sprzęt:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, 
jednocześnie popychając przycisk 
sterujący w dół.

Jeśli problem będzie się 
utrzymywał, należy przywrócić 
ustawienia fabryczne.

Uwaga: spowoduje to 
usunięcie wszystkich ustawień 
użytkownika, a po przywróceniu 
ustawień fabrycznych należy 
ponownie skonfigurować 
słuchawki.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
M i pokrętło przez 7 sekund, aż 
wskaźnik diodowy zmieni kolor 
na fioletowy.
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