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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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SORUMLULUK REDDI

Made for Apple rozetinin kullanılması, aksesuarın rozette belirlenen spesifik Apple ürününe/ürünlerine 
bağlanmak için tasarlandığı anlamına gelmektedir ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını 
karşıladığı belgelenmiştir. Apple bu cihazın çalışmasından sorumlu olmadığı gibi güvenlik ve mevzuat 
standartlarından da sorumlu değildir.

Üçüncü taraf hizmetlerin mevcudiyeti sizinle üçüncü taraflar arasında ayrı sözleşmeler gerektirebilir ve 
Zound Industries International AB bu tip hizmetlerin mevcudiyeti için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Belirtilen çalma süresi, orta düzeyde çalınan müziğin rastgele seçimi kullanılarak hesaplanır.

Bu belgedeki bilgiler, yazım hataları hariç olmak üzere yayın tarihi itibariyle doğrudur. Bu ürün yazılıma 
bağlıdır ve yazılım güncellendiğinde işlevleri ve uyumluluğu değişebilir.

Stockholm'de tasarlanmıştır • Çin'de üretilmiştir
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BAŞLARKEN

001. LED göstergesi mavi renkte yanıp sönene kadar kontrol düğmesine basın 
ve basılı tutun.

002. Ses cihazınızın Bluetooth® listesinden MONITOR II öğesini seçin.

003. Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve M-düğmesini kurmak, ANC’yi 
ayarlamak, EQ ayarlarını özelleştirmek ve daha fazlası için uygulama 
içindeki talimatları takip edin.

Marshall Bluetooth uygulamasını Google Play veya App Store üzerinden indirin.

Kulaklıklarınızı ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz önerilir.

CIHAZ DÜZENI

001. Özelleştirilebilir M-düğmesi

002. ANC modu düğmesi

003. LED gösterge

004. 3,5 mm giriş

005. Şarj için USB-C girişi

006. Çok yönlü kontrol düğmesi
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KONTROL DÜĞMESI

Sesi kontrol etmek, Bluetooth® eşleştirme modunu başlatmak ve kulaklıkları 
açmak veya kapatmak için sağ kulak başlığındaki kontrol düğmesini kullanın.

FONKSIYON EYLEM

GÜÇ AÇIK/KAPALI Basın ve 2 saniye basılı tutun

OYNAT/DURAKLAT Tek tıklayın

İLERI ATLA Sağa bastırın

GERI ATLA Sola bastırın

HIZLI ILERI SAR Sağa bastırın ve tutun

GERI SAR Sola bastırın ve tutun

SESI ARTIR Yukarı bastırın

SESI AZALT Aşağı bastırın

ARAMALARI TAMAMLA Aramayı yanıtlamak veya sonlandırmak için tek tıklayın

Gelen aramayı reddetmek için çift tıklayın

LED GÖSTERGE

LED gösterge sol kulak başlığında bulunmaktadır ve kulaklığın durumunu 
göstermektedir:

LED DURUM KULAKLIKLARIN DURUMU

KIRMIZI-TURUNCU-SARI-YEŞIL Şarj ediyor (%0-100 batarya düzeyi)

HER 5. SANIYEDE BEYAZ IŞIK YANIP SÖNÜYOR Güç açık, ses duraklatılmış olarak bir Bluetooth® 
cihazına bağlı

BEYAZ YANIP SÖNÜYOR Daha önce eşleştirilmiş cihazları arıyor

MAVI YANIP SÖNÜYOR Bluetooth eşleştirme modu

KAPALI Güç kapalı veya Bluetooth ile çalıyor

KULAKLIKLARINIZI ŞARJ ETME

Pil şarjı düşük olduğunda, bir uyarı sesi duyulur.

Pili şarj etmek için kulaklıklarınızı USB-C kablosuyla bir USB güç kaynağına 
takın. Pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık olarak 2 saat sürer ve 15 dakikalık 
şarj 5 saate varan kablosuz çalma süresi sağlayabilir. 
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M DÜĞMESI

M düğmesi üç farklı frekans düzenleyici ön ayarı arasında veya alternatif 
olarak, telefonunuzun sesli yardımı veya Google Assistant arasında değişiklik 
yapmak için ayarlanabilir.

Marshall Bluetooth uygulamasına gidin ve M Düğmesi ayarları menüsünden M 
düğmesini yapılandırın.

Not: Sesli yardım ülkenizde mevcut olmayabilir ve sizinle üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcı arasında ayrı bir hesap/sözleşme gerektirir.

ANC MODU DÜĞMESI

Monitor II A.N.C., dış dünyayı ne kadar duyduğunuzu kontrol etmek için ortam 
gürültüsünü sürekli olarak saptayan ve ölçen Aktif Gürültü Kesme (ANC) 
teknolojisini kullanır. 

İki ANC modu bulunmaktadır.

• Aktif gürültü kesme - Gürültüyü keserek çalana odaklanma.

• İzleme modu - Bir konuşmaya katılmak veya duyuruyu dinlemek için dış 
dünyayı duyma.

Modlar arasında hızlıca değişiklik yapmak için ANC düğmesini kullanın

001. Kısa süreli basma Aktif gürültü kesme ve İzleme modu arasında değiştirir.

002. ANC’yi açıp kapatmak için 2 saniye basılı tutun.

Gürültü kesme ve izleme düzeyleri Marshall Bluetoothuygulamasında ayarlanabilir.

3,5 MM GIRIŞ 

Monitor II A.N.C. ile kablolu bir cihazı kullanmak için, yapmanız gereken tek şey 
birlikte sağlanan 3,5 mm kabloyu kullanmaktır. Bağlandıktan sonra, Bluetooth 
ses akışı için bağlantıyı kesecektir. Kulaklıklarınız açık olduğu sürece hala 
ANC’yi kullanabilirsiniz. 

3,5 mm kablonun bağlantısı kesilince, kulaklıklar en son bağlandıkları 
Bluetooth cihazına tekrar bağlanmaya çalışacaktır.
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SORUN GIDERME

SORUN SEBEP EYLEM

BIR BLUETOOTH CIHAZI ILE 
EŞLEŞMIYOR

Kulaklıklar eşleşme modunda 
değil.

Kulaklıkların kapalı olduğundan 
emin olun. Kontrol düğmesine 
LED göstergesi mavi yanıp sönene 
kadar 4 saniye bastırın. Bluetooth 
cihaz listesinden MONITOR II 
seçeneğini seçin.

Kulaklıklarınız 3,5 mm kabloya 
bağlı.

Bluetooth eşleştirmeden önce 
kulaklıklarınızın 3,5 mm kablo ile 
bağlantısını kesin.

ANC ÇALIŞMIYOR Kulaklıklarınız açık değil. Kulaklıklarınızı açmak için kontrol 
düğmesine 2 saniye bastırın.

ANC açık değil. ANC’yi açmak için ANC 
düğmesine 2 saniye bastırın.

ANC modları arasında değiştirmek 
için ANC düğmesine kısa süreli 
bastırın.

Marshall Bluetooth uygulamasında 
ANC düzeyi kısılmış.

Marshall Bluetooth uygulamasına 
gidin ve ANC ayarları menüsünde 
ANC düzeyini ayarlayın.

SORUN SEBEP EYLEM

BLUETOOTH CIHAZ LISTESINDE 
IKI MONITOR II OLUŞUMU 
BULUNMAKTADIR.

Monitor II A.N.C. iki Bluetooth 
bağlantısı kullanır. Bir bağlantı 
ses akışı ve diğeri uygulama için 
düşük enerjili Bluetooth bağlantısı 
içindir.

Bu normal davranıştır ve hiçbir 
şey yapmak gerekmemektedir.

KULAKLIKLAR YANIT VERMIYOR Bir yazılım hatası oluştu. Bir donanım sıfırlama 
gerçekleştirin.

Kontrol düğmesini aşağı doğru 
bastırırken M düğmesini bastırın 
ve tutun.

Sorun devam ederse, bir fabrika 
sıfırlama gerçekleştirin.

Not: Bu tüm kullanıcı ayarlarını 
silecektir ve fabrika sıfırlamadan 
sonra kulaklıkların yeniden 
kurulması gerekecektir.

M düğmesine ve kontrol 
düğmesine LED gösterge mor 
renge dönene kadar aynı anda 7 
saniye bastırın ve tutun.
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