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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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ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Використання емблеми «Зроблено для Apple» означає, що пристрій було розроблено для 
під’єднання безпосередньо до продуктів Apple, зазначених на емблемі та сертифікованих 
розробником як такі, що відповідають стандартам роботи Apple. Компанія Apple не несе 
відповідальність за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормам.

Користування послугами третіх сторін може потребувати окремих угод між вами та третьою 
стороною, і Zound Industries International AB не несе відповідальність за користування такими 
послугами.

Указаний час відтворення обчислюється на основі тривалості відтворення кількох довільно 
вибраних аудіозаписів із помірною гучністю.

Наведена тут інформація правильна на момент публікації (із застереженнями про редакційні 
помилки). Цей пристрій програмно-залежний. Його робота та сумісність може змінюватися після 
оновлення програмного забезпечення.

Розроблено у Стокгольмі • Вироблено в Китаї
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ПОЧАТОК РОБОТИ

001. Натисніть і утримуйте кнопку керування, доки світлодіодний 
індикатор не почне блимати синім світлом.

002. Виберіть MONITOR II зі списку Bluetooth® на аудіопристрої.

003. Завантажте додаток Marshall Bluetooth і дотримуйтеся інструкцій із 
налаштування кнопки M, кнопки ANC, параметрів EQ тощо.

Завантажити додаток Marshall Bluetooth можна з Google Play або App Store.

Рекомендується зарядити акумулятор перед першим використанням 
навушників.

СКЛАДОВІ ПРИСТРОЮ

001. Кнопка M із можливістю налаштування

002. Кнопка режиму ANC

003. Світлодіодний індикатор

004. Вхід 3,5 мм

005. Порт USB-C для заряджання

006. Багатофункціональна кнопка керування
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КНОПКА КЕРУВАННЯ

Використовуйте кнопку керування на кришці правого навушника для 
керування звуком, запустіть режим підключення Bluetooth® і ввімкніть 
або вимкніть навушники.

ФУНКЦІЯ ДІЯ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ Натиснути й утримувати протягом 2 секунд

ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА Натиснути один раз

ПЕРЕЙТИ ВПЕРЕД Натиснути праворуч

ПЕРЕЙТИ НАЗАД Натиснути ліворуч

ПРОКРУТИТИ ВПЕРЕД Натиснути праворуч і утримувати

ПРОКРУТИТИ НАЗАД Натиснути ліворуч і утримувати

ЗБІЛЬШИТИ ГУЧНІСТЬ Натиснути вгору

ЗМЕНШИТИ ГУЧНІСТЬ Натиснути вниз

ПРИЙОМ ДЗВІНКІВ Натиснути один раз, щоб прийняти/завершити 
дзвінок

Натиснути двічі, щоб відхилити вхідний дзвінок

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

Світлодіодний індикатор на кришці лівого навушника показує стан 
навушників

СТАН ІНДИКАТОРА СТАН НАВУШНИКІВ

ЧЕРВОНИЙ-ОРАНЖЕВИЙ-ЖОВТИЙ-ЗЕЛЕНИЙ Заряджання (заряд акумулятора 0–100%)

БІЛЕ СВІТЛО БЛИМАЄ КОЖНИХ 5 СЕКУНД Увімкнено, підключено до пристрою Bluetooth®, 
звук призупинено

БЛИМАЄ БІЛЕ СВІТЛО Пошук попередньо під'єднаних пристроїв

БЛИМАЄ СИНЄ СВІТЛО Режим підключення Bluetooth

ВИМКНЕНО Живлення вимкнено або відтворення 
здійснюється через Bluetooth

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Якщо заряд акумулятора низький, пролунає звуковий сигнал.

Щоб зарядити акумулятор, підключіть навушники до джерела живлення 
USB за допомогою кабелю USB-C. Повне заряджання акумулятора триває 
близько 2 годин, а заряджання протягом 15 хвилин може забезпечити до 
5 годин бездротового відтворення музики. 
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КНОПКА М

Кнопку М можна налаштувати на перемикання між трьома заданими 
рівнями еквалайзера або для виклику голосового помічника навушників 
чи Google Assistant.

Перейдіть у додаток Marshall Bluetooth і налаштуйте кнопку М у меню 
налаштувань кнопки М

Примітка. Голосовий помічник може бути недоступним у вашій країні 
та потребувати окремого облікового запису/угоди між вами та третьою 
стороною, яка надає послугу.

КНОПКА РЕЖИМУ ANC

Monitor II A.N.C. використовує технологію активного приглушення шуму 
(Active Noise Cancelling, ANC), яка постійно виявляє та вимірює рівень 
навколишнього шуму для контролю звуків зовнішнього середовища. 

Є два режими ANC.

• Активне приглушення шуму — блокування шуму та концентрація 
на відтворюваному аудіо.

• Режим моніторингу — активує звуки навколишнього середовища 
для участі в розмові чи прослуховування оголошень.

Використовуйте кнопку ANC для швидкого перемикання між режимами.

001. Коротке натискання перемикає між режимом активного 
приглушення шуму та режимом моніторингу 

002. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд для ввімкнення чи 
вимкнення режиму ANC

Рівень приглушення шуму та моніторингу можна регулювати в додатку 
Marshall Bluetooth.

ВХІД 3,5 ММ 

Для користування Monitor II A.N.C. із дротовим пристроєм 
використовуйте кабель 3,5 мм, що постачається в комплекті. Після 
під’єднання потокову передачу аудіо через Bluetooth буде зупинено. 
Однак, якщо ввімкнені навушники, ви можете використовувати ANC. 

Коли кабель 3,5 мм буде від’єднано, буде здійснено спробу під’єднання 
навушників до пристрою Bluetooth, який було під’єднано востаннє.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДІЯ

НЕ ВДАЄТЬСЯ ВСТАНОВИТИ 
З’ЄДНАННЯ З ПРИСТРОЄМ 
BLUETOOTH

Навушники не знаходяться в 
режимі під’єднання.

Переконайтеся, що навушники 
вимкнено. Натисніть і 
утримуйте кнопку керування 
протягом 4 секунд, доки 
світлодіодний індикатор не 
почне блимати синім світлом. 
Виберіть MONITOR II зі списку 
Bluetooth вашого пристрою.

Ваші навушники під’єднано до 
шнура живлення 3,5 мм.

Від’єднайте кабель 3,5 мм 
від навушників перед 
підключенням через Bluetooth

ANC НЕ ПРАЦЮЄ Навушники не ввімкнені. Натисніть і утримуйте кнопку 
керування протягом 2 секунд, 
щоб увімкнути навушники.

ANC не ввімкнено. Натисніть і утримуйте кнопку 
ANC протягом 2 секунд, щоб 
увімкнути ANC.

Коротко натисніть кнопку 
ANC для перемикання між 
режимами ANC.

Рівень ANC зменшується в 
додатку Marshall Bluetooth.

Увійдіть у додаток Marshall 
Bluetooth і встановіть рівень 
ANC в меню налаштувань ANC.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДІЯ

Є ДВА ПУНКТИ MONITOR 
II У СПИСКУ BLUETOOTH 
ПРИСТРОЮ

У Monitor II A.N.C. 
використовуються два 
з’єднання Bluetooth. Одне 
з’єднання призначене для 
потокового відтворення 
аудіо, а інше — для 
енергозберігаючого з’єднання 
Bluetooth для додатка.

Це нормальне функціонування 
пристрою, яке не потребує 
жодних дій.

НАВУШНИКИ НЕ 
ВІДПОВІДАЮТЬ

Сталася помилка програмного 
забезпечення.

Виконайте перезавантаження 
апаратного забезпечення:

натисніть і утримуйте кнопку 
М, натискаючи одночасно 
кнопку керування.

Якщо проблему не усунено, 
виконайте скидання до 
заводських параметрів.

Примітка. Таким чином буде 
видалено всі налаштування 
користувача, і після скидання 
до заводських параметрів 
потрібно буде знову 
налаштувати навушники.

Натисніть і утримуйте кнопку 
М і кнопку керування протягом 
7 секунд, доки світлодіодний 
індикатор не засвітиться 
фіолетовим.
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