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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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ANSVARSFRISKRIVNING

Användning av Apple-märket innebär att ett tillbehör är utformat för att ansluta till Apple-produkten/
produkterna som identifieras i märket samt att det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples 
prestandakrav. Apple ansvarar inte för användningen av den här enheten eller dess efterlevnad av 
säkerhets- och regleringsstandarder.

Tillgängligheten av tredjepartstjänster kan kräva separata avtal mellan dig och den tredje parten och Zound 
Industries International AB tar inget ansvar för tillgängligheten av sådana tjänster.

Den angivna speltiden beräknas genom ett slumpmässigt musikval som spelas på medelhög volym.

Informationen som finns häri är korrekt vid publiceringstillfället, med förbehåll för redaktionella fel. Den 
här produkten är beroende av mjukvara och dess funktioner och kompatibilitet kan ändras när mjukvaran 
uppdateras.

Designad i Stockholm • Tillverkad i Kina
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KOMMA IGÅNG

001. Tryck och håll ner kontrollknappen tills LED-indikatorn blinkar blått.

002. Välj MONITOR II från din ljudenhets Bluetooth®-lista.

003. Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och följ instruktionerna i appen 
för att konfigurera M-knappen, justera brusreducering, anpassa EQ-
inställningar, med mera.

Hämta Marshall Bluetooth-appen på Google Play eller App Store.

Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du använder dina hörlurar 
första gången.

ENHETENS UTFORMNING

001. Anpassningsbar M-knapp

002. Brusreduceringsknapp

003. LED-indikator

004. 3,5 mm-ingång

005. USB-C-port för laddning

006. Flerdirektionell kontrollknapp
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KONTROLLKNAPPEN

Använd kontrollratten på höger öronkåpa för att kontrollera ljud, starta 
parkopplingsläge för Bluetooth® samt slå på och av dina hörlurar.

FUNKTION ÅTGÄRD

SLÅ PÅ/AV Tryck och håll ner i 2 sekunder

SPELA/PAUSA Enkelklick

HOPPA FRAMÅT Tryck åt höger

HOPPA BAKÅT Tryck åt vänster

SPOLA FRAMÅT Tryck åt höger och håll kvar

SPOLA BAKÅT Tryck åt vänster och håll kvar

HÖJ VOLYMEN Tryck uppåt

SÄNK VOLYMEN Tryck nedåt

HANTERA SAMTAL Enkelklicka för att besvara eller avsluta samtal

Dubbelklicka för att avvisa ett inkommande samtal

LED-INDIKATORN

LED-indikatorn sitter på den vänstra öronkåpan och visar hörlurarnas status

LED-STATUS HÖRLURARNAS STATUS

RÖD-ORANGE-GUL-GRÖN Laddar (0–100 % batterinivå)

VITT LJUS BLINKAR VAR 5:E SEKUND Påslagna, anslutna till en Bluetooth®-enhet med 
ljudet pausat

VITT BLINKANDE LJUS Söker efter tidigare parkopplade enheter

BLÅTT BLINKANDE LJUS Bluetooth parkopplingsläge

AV Av eller spelar via Bluetooth

LADDA DINA HÖRLURAR

När batteriladdningen är låg hörs ett varningsljud.

Anslut dina hörlurar till en USB-strömkälla med USB-C-kabeln för att ladda 
batteriet. En full batteriladdning tar ungefär 2 timmar och 15 minuters laddning 
kan ge dig upp till 5 timmars trådlös speltid. 
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M-KNAPPEN

M-knappen kan ställas in att växla mellan tre olika EQ-förinställningar 
alternativt din telefons röstassistent eller Google Assistent.

Gå till Marshall Bluetooth-appen och konfigurera M-knappen från dess meny

Obs! Röstassistenten kanske inte finns tillgänglig i ditt land och kräver ett 
separat konto/avtal mellan dig och en tredjepartstjänst.

BRUSREDUCERINGSKNAPPEN

Monitor II A.N.C. använder teknik för aktiv brusreducering som konstant 
fångar upp och mäter omgivande ljud för att kontrollera hur mycket du hör av 
omvärlden. 

Det finns två brusreduceringslägen.

• Aktiv brusreducering – Stäng ute ljud och fokusera på vad som spelas.

• Monitoring Mode – Släpp in omvärlden för att prata med någon eller 
lyssna på ett utrop.

Använd brusreduceringsknappen för att snabbt växla mellan lägen.

001. Ett kort tryck växlar mellan Aktiv brusreducering och Monitoring Mode 

002. Tryck och håll ner i 2 sekunder för att slå på eller av brusreducering

De olika brusreduceringsnivåerna kan justeras i Marshall Bluetooth-appen.

3,5 MM-INGÅNGEN 

Använd den medföljande 3,5 mm-kabeln för att använda Monitor II A.N.C. 
med en stationär enhet. Bluetooth för ljudströmning kopplas bort när kabeln 
är ansluten. Du kan fortfarande använda aktiv brusreducering så länge dina 
hörlurar är påslagna. 

När 3,5 mm-kabeln kopplas ur försöker hörlurarna att återansluta till den 
senast anslutna Bluetooth-enheten.
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FELSÖKNING

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD

DET GÅR INTE ATT PARKOPPLA 
MED EN BLUETOOTH-ENHET

Hörlurarna är inte i 
parkopplingsläge.

Se till att hörlurarna är avslagna. 
Tryck ner kontrollknappen i 
4 sekunder till LED-indikatorn 
blinkar blått. Välj MONITOR II från 
din enhets Bluetooth-lista.

Dina hörlurar är anslutna med 
3,5 mm-kabeln.

Koppla bort 3,5 mm-kabeln från 
dina hörlurar innan du parkopplar 
via Bluetooth

BRUSREDUCERING FUNGERAR 
INTE

Dina hörlurar är inte påslagna. Tryck ner kontrollknappen i 
2 sekunder för att slå på dina 
hörlurar.

Brusreducering är inte på. Tryck ner 
brusreduceringsknappen 
i 2 sekunder för att slå på 
brusreducering.

Tryck kort ner 
brusreduceringsknappen 
för att växla mellan 
brusreduceringslägen.

Brusreduceringsnivån är sänkt i 
Marshall Bluetooth-appen.

Gå till Marshall Bluetooth-appen 
och ställ in brusreduceringsnivån 
från dess meny.

PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD

DET FINNS TVÅ STYCKEN 
MONITOR II I ENHETENS 
BLUETOOTH-LISTA

Monitor II A.N.C. använder två 
Bluetooth-anslutningar. En är för 
ljudströmning och den andra är en 
lågenergianslutning via Bluetooth 
för appen.

Detta är normalt och ingen åtgärd 
krävs.

HÖRLURARNA SVARAR INTE Ett mjukvarufel har uppstått. Gör en hårdvaruåterställning:

Tryck och håll ner M-knappen 
medan du trycker kontrollknappen 
nedåt.

Gör en fabriksåterställning om 
felet kvarstår.

Obs! Detta kommer att radera 
alla användarinställningar och 
efter fabriksåterställningen måste 
hörlurarna konfigureras på nytt.

Tryck och håll ner både 
M-knappen och kontrollknappen 
i 7 sekunder tills LED-indikatorn 
lyser lila.
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