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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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PAGTATATUWA

Ang Gamit ng Gawa para sa Apple na badge ay nangangahulugan na ang isang aksesorya ay idinisenyo 
upang partikular na kumunekta sa (mga) produktong Apple na natukoy sa badge at sinertipikahan ng 
tagagawa upang tugunan ang mga pamantayan ng Apple sa paggana. Walang pananagutan ang Apple para 
sa paggana ng device na ito o sa pagsunod sa mga pamantayan at regulasyon sa kaligtasan.

Ang pagkakaroon ng mga serbisyo ng ikatlong partido ay maaaring mangailangan ng mga hiwalay na 
kasunduan sa pagitan mo at ng kahit anong ikatlong partido at ang Zound Industries International AB ay 
walang pananagutan para sa pagkakaroon ng naturang mga serbisyo.

Ang bisa ng baterya ay kinakalkula base sa walang piling tugtog ng musika, na katamtaman ang lakas ng 
tunog.

Ang impormasyong nilalaman dito ay tama sa panahon ng paglalathala, na may paglalaan para sa mga 
pagkakamaling editoryal. Ang produktong ito ay nakasalalay sa software at maaaring magbago ang mga 
paggana at pagkakatugma nito kapag nai-update ang software.

Dinisenyo sa Stockholm • Ginawa sa China
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PAG-UUMPISA

001. Pindutin at panatilihing nakapindot ang control knob hanggang sa 
kumislap nang asul ang LED na indicator.

002. Piliin ang MONITOR II mula sa listahan ng Bluetooth® ng iyong audio device.

003. I-download ang Marshall Bluetooth app at sundin ang mga tagubilin sa 
app upang mai-setup ang M-button, i-adjust ang ANC, i-customize ang 
mga setting ng EQ at marami pa.

Kunin ang Marshall Bluetooth na app sa Google Play o sa App Store.

Inirerekomenda na i-charge ang baterya bago gamitin ang iyong mga 
headphone sa unang pagkakataon.

LAYOUT NG DEVICE

001. Nako-customize na M-button

002. Button ng ANC mode

003. LED na indicator

004. 3.5 mm na input

005. USB-C na port para sa pag-charge

006. Multi-directional na control knob
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ANG CONTROL KNOB

Gamitin ang control knob sa kanang ear cap upang kontrolin ang audio, 
umpisahan ang Bluetooth pairing mode at i-on o i-off ang mga headphone.

GAMIT GAGAWIN

POWER ON/OFF Pindutin nang matagal sa loob ng 2 segundo

I-PLAY/I-PAUSE Isahang-pindot

LUMAKTAW PASULONG Pindutin pakanan

LUMAKTAW PABALIK Pindutin pakaliwa

MABILIS NA PASULONG Pindutin nang pakanan at panatilihing nakapindot

I-REWIND Pindutin nang pakaliwa at panatilihing nakapindot

LAKASAN ANG VOLUME Pindutin pataas

HINAAN ANG VOLUME Pindutin pababa

PANGASIWAAN ANG MGA TAWAG Isahang pindot upang sugutin o wakasan ang tawag

Pindutin nang dalawang beses para tanggihan ang 
papasok na tawag

ANG LED NA INDICATOR

Ang LED na indicator ay nasa kaliwang ear cap at ipinapakita nito ang estado 
ng headphone

STATUS NG LED STATUS NG MGA HEADPHONE

PULA-LILA-DILAW-BERDE Nagtsa-charge (0-100% na antas ng baterya)

NAGBI-BLINK ANG PUTING ILAW TUWING IKA-5 
SEGUNDO

Naka-power on, nakakonekta sa isang Bluetooth® 
na device at naka-pause ang audio

NAGBI-BLINK ANG PUTI Naghahanap ng dati nang nakapares na mga device

NAGBI-BLINK ANG BLUE Bluetooth pairing mode

NAKA-OFF Naka-power off o nagpe-play sa pamamagitan ng 
Bluetooth

PAG-CHARGE SA IYONG MGA HEADPHONE

Kapag mahina ang baterya, may tutunog na isang alerto.

Isaksak ang iyong mga headphone sa USB na power source sa pamamagitan 
ng USB-C na cable upang i-chage ang baterya. Ang ganap na na-charge na 
baterya ay aabutin nang tinatayang 2 oras, at ang 15 minuto na pag-charge ay 
aabutin ng 5 oras ng wireless na playtime. 
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ANG M-BUTTON

Ang M-button ay maaaring itakda upang lumipat sa pagitan ng tatlong 
magkakaibang preset ng equaliser o sa alternatibong paraan, ang voice 
assistant ng iyong telepono o ang Google Assistant.

Pumunta sa Marshall Bluetooth app at i-configure ang M-button mula sa 
settings menu ng M-Button

Tandaan: Ang voice assistant ay maaaring hindi available sa iyong bansa at 
nangangailangan ng isang hiwalay na account/kasunduan sa pagitan mo at ng 
ikatlong partido na serbisyo.

BUTTON NG ANC MODE

Ang Monitor II A.N.C. ay gumagamit ng Active Noise Cancelling (ANC) na 
teknolohiya na patuloy na tumutukoy at sumusukat sa ambient na ingay upang 
makontrol ang antas ng naririnig mo mula sa paligid. 

May dalawang mode ang ANC.

• Aktibong pagkansela ng ingay - Hinaharangan ang ingay at nagtutuon 
sa tumutugtog.

• Monitoring mode - Hinahayaan ang ingay sa paligid para makipag-usap 
o makinig sa isang anunsyo.

Gamitin ang button ng ANC upang agad na magpalit sa pagitan ng mga mode.

001. Pindutin nang mabilisan ang mga toggle Aktibong pagkansela ng ingay 
at Monitoring mode 

002. Pindutin at panatilihing nakapindot sa loob ng 2 segundo upang i-off o 
i-on ang ANC

Maaaring i-adjust ang antas ng pagkansela ng ingay at monitoring sa Marshall 
Bluetooth na app.

ANG 3.5 MM NA INPUT 

Upang magamit ang Monitor II A.N.C. sa isang wired na device, gamitin lamang 
ang kasamang 3.5 mm na cable. Kapag nakakonekta na, magdidiskonekta ang 
Bluetooth para sa audio streaming. Magagamit mo pa rin ang ANC, hangga’t 
naka-on ang iyong mga headphone. 

Kapag nakadiskonekta ang 3.5 mm na cable, susubukan ng mga headphone 
ang muling magkonekta sa huling nakakonektang Bluetooth device.
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PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA SANHI GAGAWIN

HINDI MAKAKONEKTA O 
MAKAPARES SA ISANG 
BLUETOOTH NA DEVICE

Ang mga headphone ay wala sa 
pairing mode.

Siguraduhing naka-off ang 
mga headphone. Pindutin ang 
control knob nang 4 na segundo, 
hanggang sa magpatay-sindi ang 
LED na indicator nang asul. Piliin 
ang MONITOR II mula sa listahan 
ng Bluetooth device.

Ang iyong mga headphone ay 
nakakonekta sa 3.5 mm na lead.

Idiskonekta ang 3.5 mm na cable 
mula sa iyong mga headphone 
bago mag-Bluetooth pairing

HINDI GUMAGANA ANG ANC Hindi naka-on ang iyong mga 
headphone.

Pindutin ang control knob nang 2 
segundo upang mag-on ang iyong 
mga headphone.

Hindi naka-on ang ANC. Pindutin ang ANC button nang 2 
segundo upang mag-on ang ANC.

Pindutin nang mabilin ang ANC 
button upang ma-toggle ang mga 
ANC mode.

Nakababa ang antas ng ANC sa 
Marshall Bluetooth app.

Pumunta sa Marshall Bluetooth 
app at i-set ang antas ng ANC sa 
settings menu ng ANC.

PROBLEMA SANHI GAGAWIN

MAY DALAWANG INSTANSIYA 
ANG MONITOR II SA LISTAHAN 
NG BLUETOOTH DEVICE

Ang Monitor II A.N.C. ay 
gumagamit ng dalawang 
Bluetooth na koneksyon. Ang 
isang koneksyon ay para sa audio 
streaming at ang isa pa ay isang 
mababa ang konsumo ng enerhiya 
na koneksyon sa Bluetooth app.

Karaniwan lamang ito ay walang 
aksyon ang kailangang gawin.

HINDI TUMUTUGON ANG MGA 
HEADPHONE

May nakanap na pagpalya sa 
software.

Magsagawa ng isang hardware 
reset:

Pindutin nang matagal ang 
M-button habang pinipindot ang 
control button nang pababa.

Kung patuloy na iiral ang 
problema, magsagawa ng isang 
factory reset.

Tandaan: Buburahin nito ang lahat 
ng user setting at pagkatapos ng 
factory reset, kailangang muling 
i-set ang mga headphone.

Pindutin nang matagal ang 
parehong M-button at control 
knob nang 7 segundo hanggang 
maging kulay lila ang LED na 
indicator.
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