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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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DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Utilizarea etichetei „Made for Apple” înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în 
mod specific la produsul/produsele Apple menționate pe etichetă, iar dezvoltatorul a certificat faptul că 
îndeplinește standardele de performanță Apple. Compania Apple nu este responsabilă de funcționarea 
acestui dispozitiv sau de conformitatea acestuia cu standardele de reglementare și de siguranță.

Disponibilitatea serviciilor terțe poate necesita un acord separat încheiat între dvs. și respectivul furnizor 
terț, iar Zound Industries International AB nu își asumă responsabilitatea pentru disponibilitatea serviciilor 
respective.

Durata de redare declarată este calculată în baza unei selecții aleatorii de muzică, redată la volum mediu.

Informațiile prezentate în acest document sunt corecte la data publicării lor, sub rezerva erorilor editoriale. 
Acest produs este dependent de software, iar funcțiile și compatibilitatea sa se pot modifica odată cu 
actualizarea software-ului.

Proiectat în Stockholm • Produs în China
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INTRODUCERE

001. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când indicatorul led clipește în 
culoarea albastră.

002. Selectați MONITOR II din lista Bluetooth® a dispozitivului audio.

003. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din cadrul 
aplicației pentru a configura butonul M, a ajusta ANC, a personaliza 
setările EQ și altele.

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth din Google Play sau App Store.

Este recomandat să încărcați bateria înainte de prima utilizare a căștilor.

CONFIGURAȚIE DISPOZITIV

001. Buton M personalizabil

002. Buton ANC (anulare activă a zgomotului)

003. Indicator LED

004. Intrare de 3,5 mm

005. Port USB-C pentru încărcare

006. Buton de control multi-direcțional
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BUTONUL DE CONTROL

Folosiți butonul de control de pe casca dreaptă pentru a controla redarea 
audio, a demara modul de asociere prin Bluetooth® și a porni sau a opri căștile.

FUNCȚIE ACȚIUNE

PORNIRE/OPRIRE Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde

REDARE/PAUZĂ Clic simplu

SALT ÎNAINTE Apăsați către dreapta

SALT ÎNAPOI Apăsați către stânga

DERULARE ÎNAINTE Apăsați către dreapta și mențineți apăsat

DERULARE ÎNAPOI Apăsați către stânga și mențineți apăsat

CREȘTERE VOLUM Apăsați în sus

DIMINUARE VOLUM Apăsați în jos

ADMINISTRARE APELURI Clic simplu pentru a prelua sau a încheia un apel

Dați dublu clic pentru a respinge un apel primit

INDICATOR CU LED

Indicatorul LED este situat pe casca din partea stângă și indică starea căștilor

STARE LED STARE CĂȘTI

ROȘU-PORTOCALIU-GALBEN-VERDE Se încarcă (nivel baterie 0-100%)

LUMINA ALBĂ CLIPEȘTE DIN 5 ÎN 5 SECUNDE Pornite, conectate la un dispozitiv Bluetooth® cu 
redare audio oprită temporar

LUMINĂ ALBĂ INTERMITENTĂ Se caută dispozitivele asociate anterior

LUMINĂ ALBASTRĂ INTERMITENTĂ Mod asociere Bluetooth

OPRIT Oprite sau redare prin Bluetooth

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR DVS.

Atunci când nivelul bateriei este scăzut, veți auzi o alarmă.

Pentru a încărca bateria, conectați căștile la o sursă de alimentare USB, 
folosind cablul USB-C. Reîncărcarea completă a bateriei durează aproximativ 
2 ore, iar 15 minute de încărcare vă pot asigura un timp de redare wireless de 
până la 5 ore. 
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BUTONUL M

Butonul M poate fi configurat pentru a comuta între diferitele valori prestabilite 
ale egalizatorului sau, de asemenea, între asistentul vocal al telefonului dvs. 
sau Google Assistant.

Accesați aplicația Marshall Bluetooth și configurați butonul M din meniul de 
setări al acestuia

Notă: este posibil ca asistentul să nu fie disponibil în țara dvs. și să necesite 
un cont/acord separat între dvs. și serviciul terț.

BUTON MOD ANC (ANULARE ACTIVĂ A ZGOMOTULUI)

Monitor II A.N.C. utilizează tehnologia de anulare activă a zgomotului (Active 
Noise Cancelling, ANC), care identifică cu precizie și măsoară zgomotul 
ambiental, în scopul de a controla în ce proporție puteți auzi zgomotele 
exterioare. 

Există două moduri ANC.

• Anulare activă a zgomotului - blocare completă a zgomotului, pentru a 
vă concentra exclusiv asupra a ceea ce ascultați.

• Modul monitorizare - vă permite să auziți și zgomotele exterioare, 
pentru a purta o conversație sau a asculta un anunț.

Folosiți butonul ANC pentru a comuta rapid între moduri.

001. Printr-o apăsare scurtă, puteți comuta între Anulare activă a zgomotului 
și Mod monitorizare 

002. Apăsați și mențineți timp de 2 secunde pentru a porni sau a opri modul 
ANC

Nivelul de anulare a zgomotului și nivelul monitorizării pot fi ajustate din 
aplicația Marshall Bluetooth.

INTRAREA DE 3,5 MM 

Pentru a folosi Monitor II A.N.C. cu un dispozitiv cu fir, nu trebuie decât să 
folosiți cablul de 3,5 mm inclus. Odată conectat, Bluetooth se va deconecta 
pentru redarea audio. Puteți utiliza în continuare ANC, atâta timp cât căștile 
sunt pornite. 

Dacă cablul de 3,5 mm este deconectat, căștile vor încerca să se reconecteze 
la ultimul dispozitiv Bluetooth conectat.
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DEPANARE

PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE

BOXA NU SE POATE ASOCIA CU 
UN DISPOZITIV BLUETOOTH

Căștile nu sunt în modul de 
asociere.

Asigurați-vă că ați oprit căștile. 
Apăsați butonul de control 
timp de 4 secunde, până ce 
indicatorul LED are o lumină 
albastră intermitentă. Selectați 
MONITOR II din lista de dispozitive 
Bluetooth.

Căștile dvs. sunt conectate la 
cablul de 3,5 mm.

Deconectați cablul de 3,5 mm 
de la căști înainte de asocierea 
Bluetooth

ANC NU FUNCȚIONEAZĂ Căștile dvs. nu sunt pornite. Apăsați butonul de control timp de 
2 secunde, pentru a porni căștile.

ANC nu este pornit. Apăsați butonul ANC timp de 2 
secunde, pentru a porni ANC.

Apăsați scurt butonul ANC, pentru 
a comuta între modurile ANC.

ANC este la un nivel minim în 
aplicația Marshall Bluetooth.

Accesați aplicația Marshall 
Bluetooth și setați nivelul ANC din 
meniul de setări ANC.

PROBLEMĂ CAUZĂ ACȚIUNE

MONITOR II FIGUREAZĂ DE DOUĂ 
ORI ÎN LISTA DE DISPOZITIVE 
BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. utilizează două 
conexiuni Bluetooth. O conexiune 
este pentru redarea audio, iar 
cealaltă reprezintă o conexiune 
Bluetooth cu consum redus la 
aplicație.

Acesta este un comportament 
normal și nu este necesară nicio 
acțiune din partea dvs.

CĂȘTILE NU RĂSPUND S-a produs o eroare de software. Reporniți dispozitivul:

Apăsați și mențineți apăsat 
butonul M în timp ce împingeți 
butonul de control în jos.

Dacă problema persistă, efectuați 
o revenire la setările din fabrică.

Notă: aceasta va șterge 
toate setările utilizatorului și, 
după revenirea la setările din 
fabrică, căștile vor trebui să fie 
configurate din nou. 

Apăsați și mențineți apăsat butonul 
M și butonul de control timp de 7 
secunde, până ce indicatorul LED 
capătă o culoare mov.
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