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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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ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Používanie odznaku Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa špecificky 
pripájalo k produktom značky Apple uvedeným v symbole a vývojárom bolo certifikované tak, aby spĺňalo 
výkonové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za 
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Dostupnosť služieb tretích strán môže vyžadovať osobitné zmluvy medzi vami a akoukoľvek treťou stranou a 
spoločnosť Zound Industries International AB nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto služieb.

Stanovený čas prehrávania sa vypočítava pomocou náhodného výberu hudby, ktorá sa prehráva pri strednej 
hlasitosti.

Informácie uvedené v tomto dokumente boli správne v čase publikácie. Redakčné chyby sú vyhradené. Tento 
výrobok je závislý od softvéru a jeho funkcie a kompatibilita sa môžu po aktualizácii softvéru zmeniť.

Navrhnuté v Štokholme • Vyrobené v Číne
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ZAČÍNAME

001. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo, kým nezačne LED kontrolka blikať 
namodro.

002. V zozname rozpoznaných zariadení Bluetooth® vo vašom zvukovom 
zariadení vyberte možnosť MONITOR II.

003. Prevezmite si aplikáciu Marshall Bluetooth a postupujte podľa pokynov 
v aplikácii, aby ste nastavili tlačidlo M, upravili ANC, prispôsobili 
nastavenia EQ a ďalšie.

Prevezmite si aplikáciu Marshall Bluetooth zo služby Google Play alebo App Store.

Pred prvým použitím slúchadiel odporúčame nabiť batériu.

POPIS PRODUKTU

001. Prispôsobiteľné tlačidlo M

002. Tlačidlo režimu ANC

003. LED indikátor

004. 3,5 mm vstupný konektor

005. Port USB-C na nabíjanie

006. Viacsmerové ovládacie tlačidlo
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OVLÁDACIE TLAČIDLO

Na ovládanie zvuku použite ovládací gombík na pravom slúchadle, spustite 
režim párovania Bluetooth® a zapnite alebo vypnite slúchadlá.

FUNKCIA OPATRENIE

ZAPNUTIE/VYPNUTIE Stlačte a podržte 2 sekundy

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE Stlačte raz

PRESKOČIŤ DOPREDU Potlačte smerom doprava

PRESKOČIŤ DOZADU Potlačte smerom doľava

POSUNUTIE PREHRÁVANIA DOPREDU Potlačte doprava a podržte

POSUNUTIE PREHRÁVANIA DOZADU Potlačte doľava a podržte

ZVÝŠENIE HLASITOSTI Potlačte nahor

ZNÍŽENIE HLASITOSTI Potlačte nadol

OVLÁDANIE TELEFONOVANIA Jedným stlačením prijmete a ukončíte hovor

Dvojitým stlačením odmietnete prichádzajúci hovor

LED INDIKÁTOR

LED indikátor sa nachádza na ľavom slúchadle a indikuje stav slúchadiel

STAV LED STAV SLÚCHADIEL

ČERVENÁ – ORANŽOVÁ – ŽLTÁ – ZELENÁ Nabíjanie (1 – 100 % úroveň nabitia batérie)

BIELE SVETLO BLIKAJÚCE KAŽDÝCH 5 SEKÚND Zapnuté, pripojené k zariadeniu Bluetooth® a 
pozastavené prehrávanie

BLIKAJÚCA BIELA Vyhľadávanie predtým spárovaných zariadení

MODRÁ BLIKAJÚCA Režim párovania Bluetooth

VYPNUTÉ Vypnutie alebo prehrávanie cez Bluetooth

NABÍJANIE VAŠICH SLÚCHADIEL

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zaznie zvuková signalizácia.

Pripojte svoje slúchadlá k napájaciemu zdroju USB pomocou kábla USB-C 
a nabite batériu. Úplné nabitie batérie trvá približne 2 hodiny a 15 minút 
nabíjania vám môže poskytnúť až 5 hodín bezdrôtového prehrávania. 
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TLAČIDLO M

Tlačidlo M je možné nastaviť tak, aby prepínalo medzi tromi rôznymi 
predvoľbami ekvalizéra alebo alternatívne vaším hlasovým asistentom v 
telefóne alebo Google Assistant.

Prejdite do aplikácie Marshall Bluetooth a nakonfigurujte tlačidlo M z ponuky 
nastavení tlačidla M.

Poznámka: Hlasový asistent nemusí byť vo vašej krajine k dispozícii a vyžaduje 
si samostatný účet/dohodu medzi vami a službami tretích strán.

TLAČIDLO REŽIMU ANC

Monitor II A.N.C. využíva technológiu aktívneho potlačenia hluku (ANC), 
ktorá nepretržite určuje a meria okolitý hluk na kontrolu toho, koľko budete 
z vonkajšieho sveta počuť. 

K dispozícii sú dva režimy ANC.

• Aktívne potlačenie hluku – blokuje hluk a zameriava sa na to, čo sa 
prehráva.

• Režim monitorovania – necháva, aby sa vonkajší svet zapojil do 
rozhovoru alebo si vypočul oznámenie.

Pomocou tlačidla ANC môžete rýchlo prepínať medzi týmito režimami.

001. Krátkym stlačením prepnete režim aktívneho potlačenia hluku a režim 
monitorovania.

002. Stlačením a podržaním na 2 sekundy zapnete a vypnete režim ANC.

Úroveň odstraňovania šumu a monitorovania možno nastaviť pomocou 
aplikácie Marshall Bluetooth.

VSTUP 3,5 MM 

Ak chcete používať Monitor II A.N.C. s káblovým zariadením, jednoducho 
použite priložený 3,5 mm kábel. Po pripojení sa funkcia Bluetooth odpojí kvôli 
streamovaniu zvuku. Môžete používať ANC, pokiaľ sú vaše slúchadlá zapnuté. 

Po odpojení kábla 3,5 mm sa slúchadlá pokúsia znova pripojiť k naposledy 
pripojenému zariadeniu Bluetooth.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM PRÍČINA OPATRENIE

NEMOŽNO SPÁROVAŤ SO 
ZARIADENÍM BLUETOOTH

Slúchadlá nie sú v režime 
párovania.

Uistite sa, že sú slúchadlá 
vypnuté. Stlačte ovládací gombík 
na 4 sekundy, až kým LED dióda 
nebliká na modro. V zozname 
zariadení Bluetooth vyberte 
MONITOR II.

Vaše slúchadlá sú pripojené k 3,5 
mm káblu.

Pred spárovaním Bluetooth 
odpojte 3,5 mm kábel od vašich 
slúchadiel.

ANC NEFUNGUJE Nemáte zapnuté slúchadlá. Stlačením ovládacieho gombíka 
na 2 sekundy zapnite svoje 
slúchadlá.

ANC nie je zapnuté. Stlačením tlačidla ANC na 2 
sekundy zapnite ANC.

Krátkym stlačením tlačidla ANC 
prepínate režimy ANC.

Hlasitosť ANC v aplikácii Marshall 
Bluetooth je znížená.

Prejdite do aplikácie Marshall 
Bluetooth a nastavte hlasitosť 
ANC v ponuke nastavení ANC.

PROBLÉM PRÍČINA OPATRENIE

V ZOZNAME ZARIADENÍ 
BLUETOOTH SÚ DVA PRÍPADY 
MONITOR II

Monitor II A.N.C. používa dve 
pripojenia Bluetooth. Jedno 
pripojenie slúži na streamovanie 
zvuku a druhé je pripojenie 
aplikácie s nízkou spotrebou 
energie Bluetooth.

Toto je normálne správanie a nie 
sú potrebné žiadne opatrenia.

SLÚCHADLÁ NEREAGUJÚ Vyskytla sa softvérová chyba. Vykonajte hardvérový reset:

Stlačte a podržte tlačidlo M a 
súčasne stlačte ovládacie tlačidlo 
smerom nadol.

Ak problém pretrváva, vykonajte 
obnovenie továrenských 
nastavení.

Poznámka: Týmto vymažete 
všetky používateľské nastavenia 
a po obnovení továrenských 
nastavení je potrebné znova 
nastaviť slúchadlá.

Stlačte a podržte tlačidlo M a 
ovládací gombík na 7 sekúnd, 
kým sa indikátor LED nezmení 
na červený.
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