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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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ขอ้คว�มปฏ เิสธคว�มร บัผ ดิชอบ

การใชต้ราสญัลกัษณ์ Made for Apple หมายความว่า อ ุปกรณ์ได้ถ ูกออกแบบมาเพ ือ่เช ือ่มต่อกบัส นิค้าของ
 Apple ท ีร่ะบ ุไว้ในปา้ยโดยเฉพาะ และได้รบัการรบัรองโดยผ ูผ้ลติว่าตรงตามมาตรฐานการทำางานท ี่ Apple 
กำาหนด โดยทาง Apple สงวนส ทิธ ิ ์ในการไม่รบัผดิชอบการใชง้านหร อืการเป น็ไปตามข้อกำาหนดด้านความ
ปลอดภยัและข้อบงัคบัต่างๆ ของอ ุปกรณ์น ี ้

การนำาเสนอบรกิารของบ ุคคลท ีส่ามอาจมกีารจดัทำาข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างค ุณและบ ุคคลท ีส่ามนัน้
และ Zound Industries International AB ไม่มสีว่นรบัผดิชอบต่อการนำาเสนอบรกิารดงักล่าว

เวลาเล่นท ีร่ะบ ุไว้จะคำานวณจากเพลงท ีถ่ ูกส ุม่เลอืกซ ึง่เล่นในระดบัเส ยีงดงัปานกลาง

ข้อม ูลในเอกสารฉบบัน ีม้ คีวามถ ูกต้อง ณ เวลาท ีต่ พี มิพเ์ผยแพร่ ขอสงวนส ทิธ ิส์ ำาหรบัข้อผดิพลาดจากการต ี
พ มิพ์ ผลติภณัฑ์น ีข้ ึน้อย ูก่บัซอฟท์แวร์ และฟงัก์ช ัน่และประส ทิธภิาพอาจเปล ีย่นแปลงได้ เม ือ่มกีารอปัเดต
ซอฟแ์วร์

ออกแบบในสตอ็กโฮล์ม • ผลติในประเทศจนี
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ก�รเร ิม่ต้นใชง้�น

001. กดปุ่ มควบคุ มค้างไว้จนกระทั่ งไฟแอลอี ดี กะพริ บเป็นสี น้ำ าเงิ น
002. เลื อก MONITOR II จากรายการ Bluetooth® บนอุ ปกรณ์เสี ยงของคุ ณ
003. ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และทำาตามขั้ นตอนท่ี ระบุ ภายในแอปเพื่ อต้ั ง

ค่าปุ่ ม M, ปรับ ANC, ปรับแต่งการต้ั งค่า EQ และอ่ื นๆ

ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth ได้จากGoogle Play หรื อ App Store

ขอแนะนำาให้ชารจ์แบตเตอรี่ ก่อนการใช้งานหู ฟั งครั้ งแรก

ตำ�แหน่งอ ุปกรณ์

001. ปุ่ ม M ท่ี ปรับแต่งค่าได้
002. ปุ่ มแสดงโหมด ANC

003. ไฟแอลอี ดี แสดงสถานะ
004. สายแจ๊คขนาด 3.5 มม.

005. พอรต์ USB-C เพื่ อชารจ์อุ ปกรณ์
006. ปุ่ มควบคุ มแบบหลายทิศทาง
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ป ุม่ควบค ุม

ใช้ ปุ่ มควบคุ มบนท่ี ครอบหู ฟั งด้านขวาเพื่ อควบคุ มเสี ยง เริ่ มโหมดการจับคู่
 Bluetooth® และเปิ ดหรื อปิ ดหู ฟั ง

การทำางาน วิธี การ

เปิ ด/ปิ ดเครื่ อง กดค้างไว้เป น็เวลา 2 ว นิาท ี

เล่น/หยุ ด คลกิคร ัง้เดยีว

ข้ ามไปข้ างหน้า ดนัไปด้านขวา

ข้ ามย้อนหลัง ดนัไปด้านซา้ย

กรอไปข้ างหน้า ดนัค้างไปทางด้านขวา

กรอกลับ ดนัค้างไปทางด้านซา้ย

เพิ่ มเสี ยงให้ดังขึ้ น ดนัข ึน้

ลดเสี ยงให้เบาลง ดนัลง

จัดการการโทร คลกิคร ัง้เดยีวเพ ือ่รบัสายหร อืวางสาย

คลกิสองคร ัง้เพ ือ่ตดัสายเร ยีกเข้า

ไฟ LED

ไฟแอลอี ดี แสดงสถานะจะอยู่ บริ เวณท่ี ครอบหู ข้ างซ้ าย ซึ่ งจะแสดงสถานะของชุ ดหู ฟั ง:

สถานะไฟ LED สถานะหู ฟั ง

แดง-ส้ม-เหลื อง-เขี ยว กำาลงัชารจ์ (ระดบัแบตเตอร ี ่ 0-100%)

ไฟสี ขาวกะพริ บทุ ก 5 วินาท ี เป ดิเคร ือ่ง เช ือ่มต่อกบัอ ุปกรณ์ Bluetooth® และ
หย ุดเล่นเส ยีงช ัว่คราว

ไฟสี ขาวกะพริ บ ค้นหาอ ุปกรณ์ท ีเ่ช ือ่มต่อก่อนหน้าน ี ้

สี ฟ้ ากะพริ บ โหมดการจบัค ู ่ Bluetooth

ปิ ด (OFF) ป ดิเคร ือ่งหร อืเล่นผ่านทาง Bluetooth

ก�รช�รจ์ห ู ฟ งั

เมื่ อแบตเตอรี่ ใกล้หมด สัญญาณแจ้งเตื อนจะดังขึ้ น

เสี ยบหู ฟั งของคุ ณเข้ ากับแหล่งพลังงาน USB ผ่านทางสาย USB-C เพื่ อชารจ์แบตเตอรี่
 การชารจ์แบตเตอรี่ จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่ วโมง และคุ ณสามารถใช้งานแบบไร้สายได้
นานถึ ง 5 ชั่ วโมงต่อการชารจ์เพี ยง 15 นาที  
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ป ุม่ M

สามารถตั้ งค่าปุ่ ม M เพื่ อสลับระหวา่งการต้ั งค่าอีควอไลเซอรล่์วงหน้าท่ี แตกต่างกันได้สาม
ค่า หรื อนอกเหนื อจากนั้ น ยั งสามารถตังค่าการสั่ งงานด้วยเสี ยงของโทรศั พท์ของคุ ณหรื อ
 Google Assistant

ไปท่ี แอป Marshall Bluetooth เพื่ อกำาหนดค่าปุ่ ม M จากเมนู ต้ั งค่าปุ่ ม M

หมายเหตุ : การสั่ งงานด้วยเสี ยงอาจไม่เปิ ดให้บริการในประเทศของคุ ณและจำาเป็นต้องใช้
ข้อตกลง/บัญชี แยกต่างหากระหวา่งคุ ณและผู้ ให้บริการบุ คคลท่ี สาม

ป ุม่แสดงโหมด ANC

Monitor II A.N.C. ใช้ เทคโนโลยี ระบบตัดเสี ยงรบกวนหรื อ Active Noise Cancelling 
(ANC) ท่ี ตรวจจับและวัดเสี ยงโดยรอบอย่างต่อเนื่ องเพื่ อควบคุ มระดับเสี ยงจากภายนอก
ท่ี คุ ณจะได้ยิ น 

ระบบ ANC มี สองโหมด

• โหมดตดัเส ยีงรบกวน (Active noise cancelling) - ตัดเสี ยงอ่ื นๆ และเน้นไป
ท่ี เสี ยงท่ี คุ ณกำาลังเล่น

• โหมดควบค ุม (Monitoring mode) - ให้ โลกภายนอกเข้ าถึ งคุ ณ เมื่ อคุ ณ
ต้องการอยู่ ในวงสนทนาหรื อฟั งการประกาศ

ใช้ ปุ่ ม ANC เพื่ อปรับเปล่ี ยนโหมดอย่างรวดเร็ว

001. กดเป็นจังหวะสั้ นๆ เพื่ อสลับระหวา่งโหมด Active noise cancelling และ
 Monitoring mode 

002. กดค้างไว้นาน 2 วิ นาที  – สลับไปมาระหวา่งการเปิ ดและปิ ดระบบ ANC

สามารถปรับระดับของการตัดเสี ยงรบกวนและการควบคุ มเสี ยงได้ในแอป Marshall 
Bluetooth 

อ นิพ ุต 3.5 มม. 

เพื่ อใช้ งาน Monitor II A.N.C. กับอุ ปกรณ์ท่ี กำาลังเชื่ อมต่อ เพี ยงใช้สายเคเบิ ล 3.5 มม. 
ท่ี ให้มาด้วย เมื่ อเชื่ อมต่อแล้ว Bluetooth จะหยุ ดการเชื่ อมต่อสำาหรับการสตรี มมิ่ งเสี ยง 
คุ ณยังสามารถใช้  ANC ได้หากยังคงเปิ ดหู ฟั งนั้ นนั้ นไว้  

เมื่ อสายเคเบิ ล 3.5 มม. ถู กตัดการเชื่ อมต่อ หู ฟั งจะพยายามทำาการเชื่ อมต่ออีกครั้ งกับ
อุ ปกรณ์  Bluetooth ท่ี เคยมี การเชื่ อมต่อครั้ งล่าสุ ด
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ก�รแก้ป ญัห�

ปั ญหา สาเหตุ การแก้ไข

ไม่สามารถจับคู่ กับอุ ปกรณ์
 BLUETOOTH 

ห ูฟงัไม่ได้อย ู ใ่นโหมดการจบัค ู ่ ตรวจด ูให้แน่ใจว่าได้เป ดิห ูฟงัแล้ว
 กดป ุม่ควบค ุมค้างไว้ 4 วนิาทจีน
กระท ัง่ไฟ LED ระบ ุสถานะกะพร บิ
เป น็ส น้ีำาเง นิ เลอืก MONITOR II 
จากรายการอ ุปกรณ์ Bluetooth 
ของค ุณ

ห ูฟงัของค ุณเช ือ่มต่อด้วยสาย
เคเบลิ 3.5 มม. 

ถอดสายเคเบลิ 3.5 มม. ออก
จากห ูฟงัก่อนทำาการจบัค ูก่บั
 Bluetooth 

ใช้ระบบ ANC ไม่ได้ คุ ณยังไม่ได้เปิ ดหู ฟั ง กดป ุม่ควบค ุมค้างไว้ 2 วนิาท เีพ ือ่
เป ดิห ูฟงั

ไม่ได้เปิ ดระบบ ANC กดป ุม่ ANC ค้างไว้ 2 ว นิาท เีพ ือ่
เป ดิ ANC 

กดป ุม่ ANC ส ัน้ๆ เพ ือ่ปรบัไปส ู ่
โหมด ANC

ระดบั ANC ถ ูกปรบัให้ต่ำาลงใน
แอป Marshall Bluetooth 

ไปท ีแ่อป Marshall Bluetooth และ
ตัง้ระดบั ANC ใหม่ท ีเ่มน ูการตัง้
ค่า ANC

ปั ญหา สาเหตุ การแก้ไข

MONITOR II มี ทั้ งหมดสองรายการใน
รายชื่ ออุ ปกรณ์  BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. ใชก้ารเช ือ่มต่อ
 Bluetooth สองแบบ การเช ือ่มต่อ
แรกเพ ือ่การสตร มีม ิง่เส ยีงและอกี
แบบเป น็การเช ือ่มต่อ Bluetooth ท ี ่
ใชพ้ลงังานต่ำาของแอป

ซ ึง่เป น็เร ือ่งปกตแิละไม่ต้องทำา
อะไร

หู ฟั งไม่ตอบสนอง เกดิความผดิพลาดด้านซอฟเเวร์ ร เีซต็อ ุปกรณ์ใหม่:

กดป ุม่ M ค้างไว้ขณะท ีด่นัป ุม่
ควบค ุมลงด้านล่าง

หากไม่สามารถแก้ปญัหาได้ โป
รดร เีชต็เคร ือ่งเป น็การตัง้ค่าจาก
โรงงาน

หมายเหต ุ: การร เีชต็เป น็การตัง้
ค่าจากโรงงานจะเป น็การลบค่าเดมิ
ของผ ู ้ใชแ้ละหลงัจากท ีร่ เีชต็
เป น็การตัง้ค่าจากโรงงานแล้ว ต้องม ี
การตัง้ค่าห ูฟงัใหม่อกีคร ัง้

กดทัง้ป ุม่ M และป ุม่ควบค ุมค้างไว้
เป น็เวลา 7 ว นิาท ี จนกว่าไฟ LED 
จะเป น็ส ม่ีวง
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