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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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KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Việc sử dụng huy hiệu Sản xuất cho Apple có nghĩa là một phụ kiện đã được thiết kế để 
kết nối cụ thể với (các) sản phẩm Apple được xác định trong huy hiệu và đã được nhà phát 
triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu năng của Apple. Apple không chịu trách 
nhiệm cho hoạt động của thiết bị này hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và tiêu 
chuẩn của cơ quan quản lý.

Để sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, bạn có thể cần có các thỏa thuận riêng với bất kỳ 
bên thứ ba nào và Zound Industries International AB không chịu trách nhiệm về sự sẵn có 
của các dịch vụ đó.

Thời gian phát đã định được tính bằng cách chọn ngẫu nhiên âm nhạc, phát ở mức âm 
lượng trung bình.

Thông tin trong tài liệu này là chính xác tại thời điểm xuất bản cùng dự tính trước cho các 
lỗi biên tập. Sản phẩm này phụ thuộc vào phần mềm và các chức năng cùng độ tương 
thích của sản phẩm có thể thay đổi khi cập nhật phần mềm.

Thiết kế tại Stockholm • Sản xuất tại Trung Quốc
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BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

001. Nhấn và giữ núm điều khiển đến khi đèn LED nháy sáng xanh.
002. Chọn MONITOR II từ danh sách Bluetooth® của thiết bị âm thanh.
003. Tải ứng dụng Marshall Bluetooth và làm theo các hướng 

dẫn trong ứng dụng để thiết lập nút M, điều chỉnh ANC, tùy 
chỉnh các cài đặt EQ và các thao tác khác.

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth trên Google Play hoặc App Store.

Bạn nên sạc pin trước khi sử dụng bộ tai nghe lần đầu.

BỐ CỤC THIẾT BỊ

001. Nút M có thể tùy chỉnh
002. Nút chế độ ANC
003. Đèn báo LED
004. Cổng 3.5 mm
005. Cổng USB-C để sạc
006. Núm điều khiển đa hướng



007 008

NÚM ĐIỀU KHIỂN

Sử dụng núm điều khiển trên chụp tai nghe bên phải để điều 
khiển âm thanh, khởi động chế độ ghép nối Bluetooth® và bật 
hoặc tắt tai nghe.

CHỨC NĂNG HÀNH ĐỘNG
BẬT/TẮT NGUỒN Nhấn và giữ trong 2 giây

PHÁT/TẠM DỪNG Nhấn một lần

BỎ QUA VÀ TIẾN Gạt về bên phải

BỎ QUA VÀ LÙI Gạt về bên trái

TUA ĐI Gạt về bên phải và giữ

TUA LẠI Gạt về bên trái và giữ

VẶN TO ÂM LƯỢNG Gạt lên trên

VẶN NHỎ ÂM LƯỢNG Gạt xuống dưới

XỬ LÝ CUỘC GỌI Nhấp một lần để trả lời hoặc kết thúc 
cuộc gọi

Nhấn hai lần để từ chối cuộc gọi đến

ĐÈN LED CHỈ BÁO

Đèn báo LED nằm trên chụp tai nghe bên trái và hiển thị trạng 
thái tai nghe

TRẠNG THÁI ĐÈN LED TRẠNG THÁI TAI NGHE
ĐỎ-CAM-VÀNG-XANH Đang sạc pin (mức 0-100% pin)

ÁNH SÁNG TRẮNG NHẤP NHÁY CỨ SAU 
5 GIÂY

Đã bật nguồn, đã kết nối với thiết bị 
Bluetooth ® và âm thanh đã tạm dừng

NHÁY SÁNG TRẮNG Đang tìm các thiết bị được ghép nối trước 
đó

NHÁY SÁNG XANH Chế độ đang ghép nối Bluetooth

TẮT Tắt nguồn hoặc đang phát qua Bluetooth

ĐANG SẠC TAI NGHE CỦA BẠN

Khi lượng pin xuống thấp, âm thanh cảnh báo sẽ phát ra.

Cắm tai nghe của bạn vào nguồn điện USB qua cáp USB-C để sạc 
pin. Mất khoảng 2 giờ để sạc đầy pin, và 15 phút sạc bạn có thể 
sử dụng lên tới 5 giờ giải trí không dây. 
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NÚT M

Nút M có thể được cài đặt để chuyển đổi ba cài đặt trước sự điều 
chỉnh tần số âm thanh khác nhau hoặc Bộ trợ giúp giọng nói 
hoặc Google Assistant trên điện thoại của bạn.

Truy cập ứng dụng Marshall Bluetooth và đặt cấu hình nút M từ 
menu cài đặt Nút M

Lưu ý: Trợ giúp giọng nói có thể không khả dụng ở quốc gia của 
bạn và yêu cầu một tài khoản/thỏa thuận riêng giữa bạn và dịch 
vụ của bên thứ ba.

NÚT CHẾ ĐỘ ANC

Monitor II A.N.C. sử dụng công nghệ Khử tiếng ồn chủ động 
(ANC) xác định và đo liên tục tiếng ồn xung quanh để kiểm soát 
mức độ âm thanh của thế giới bên ngoài mà bạn nghe thấy. 

Có 2 chế độ ANC.

• Khử tiếng ồn chủ động - Chặn tiếng ồn và tập trung vào 
những gì đang phát.

• Chế độ giám sát - Hãy để thế giới bên ngoài tham gia vào 
một cuộc trò chuyện hoặc nghe một thông báo.

Sử dụng nút ANC để thay đổi các chế độ một cách nhanh chóng

001. Bấm nhanh để bật/tắt chế độ Khử tiếng ồn chủ động và Chế 
độ giám sát 

002. Nhấn và giữ trong 2 giây để chuyển đổi bật và tắt ANC

Có thể điều chỉnh mức độ khử tiếng ồn và giám sát trong ứng 
dụng Marshall Bluetooth.

CỔNG 3,5 MM 

Để sử dụng Monitor II A.N.C. với một thiết bị có dây, chỉ cần sử 
dụng cáp 3,5 mm đi kèm. Sau khi được kết nối, Bluetooth sẽ 
ngắt kết nối để phát trực tuyến âm thanh. Bạn vẫn có thể sử 
dụng ANC, miễn là tai nghe của bạn được bật. 

Khi ngắt kết nối cáp 3,5 mm, tai nghe sẽ cố gắng kết nối lại với 
thiết bị Bluetooth đã kết nối lần gần nhất.
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG
KHÔNG THỂ GHÉP NỐI VỚI 
MỘT THIẾT BỊ BLUETOOTH

Tai nghe không ở chế độ 
ghép nối.

Hãy chắc chắn đã tắt tai 
nghe. Nhấn núm điều khiển 
trong 4 giây, cho đến khi đèn 
LED chỉ báo nhấp nháy xanh 
lam. Chọn MONITOR II từ 
danh sách thiết bị Bluetooth 
của bạn.

Tai nghe của bạn đã được 
kết nối với dây dẫn 3,5 mm.

Ngắt kết nối cáp 3,5 mm 
khỏi tai nghe của bạn trước 
khi ghép nối Bluetooth

ANC KHÔNG HOẠT ĐỘNG Tai nghe của bạn không 
được bật.

Nhấn núm điều khiển trong 
2 giây để bật tai nghe của 
bạn.

ANC không bật. Nhấn nút ANC trong 2 giây 
để bật ANC.

Bấm nhanh nút ANC để bật/
tắt các chế độ ANC.

Mức ANC bị tắt trong ứng 
dụng Marshall Bluetooth.

Truy cập ứng dụng Marshall 
Bluetooth và đặt mức ANC 
trong menu cài đặt ANC.

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG
CÓ HAI TRƯỜNG HỢP 
MONITOR II TRONG 
DANH SÁCH THIẾT BỊ 
BLUETOOTH

Monitor II A.N.C. sử dụng 
hai kết nối Bluetooth. Một 
kết nối dành cho phát trực 
tuyến âm thanh và kết nối 
còn lại là kết nối Bluetooth 
năng lượng thấp cho ứng 
dụng.

Điều này là bình thường và 
bạn không cần làm gì cả.

TAI NGHE KHÔNG PHẢN 
HỒI

Xảy ra lỗi phần mềm. Thực hiện cài đặt lại phần 
cứng: 

Nhấn và giữ nút M trong khi 
nhấn nút điều khiển xuống 
dưới.

Nếu vẫn còn lỗi, hãy thực 
hiện khôi phục cài đặt gốc.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa 
tất cả cài đặt người dùng và 
sau khi khôi phục cài đặt 
gốc, tai nghe cần được cài 
đặt lại.

Nhấn và giữ cả nút M và núm 
điều khiển trong 7 giây cho 
đến khi đèn LED chỉ báo 
chuyển sang màu tím.
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