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ATENÇÃO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua 

apenas pelo mesmo tipo ou equivalente. Baterias não devem ser expostas 

a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

PRECAUÇÕES

1. Mantenha longe da água.

2. Faça a limpeza com um pano seco ou levemente umedecido.

3. Não utilize o produto próximo de fontes que produzem calor.

4. Evite danificar o cabo carregador ou auxiliar, principalmente quando 

plugado nas entradas da caixa de som.

5. Durante tempestades, evite manter o produto ligado a tomada

6. Para evitar que a bateria vicie, evite manter o produto ligado a tomada 

por muito tempo sem uso.
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 CONEXÃO BLUETOOTH

1. Ligue a caixa de som pressionando o botão de ligar/desligar. A luz de 

LED irá mudar para azul.

2. Ative o Bluetooth do seu celular, procure o dispositivo Bluetooth no 

celular em seguida selecione a caixa de som PULSE para emparelhar.

3. Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção bluetooth. 

USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Se a caixa de som estiver desligada, ligue-a através do botão 

ligar/desligar.

2. Insira o cartãos SD ou pendrive em suas respectivas entradas para 

começar a reproduzir suas músicas automaticamente (formato MP3)

UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO P2 3.5MM 

1. Ligue a caixa de som.

2. Insira o cabo de áudio de 3,5 mm na entrada auxiliar da caixa de som. 

Conecte a outra ponta 3,5 mm em um dispositivo de áudio (tais como 

telefones celulares ou computadores), para mudar automaticamente o seu 

modo de música.

RÁDIO FM

Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção rádio FM. Para 

digitalizar freqüências, pressione o botão voltar estação ou avançar 

estação. Pressione e segure o botão multifuncional para procurar e 

recordar na memória todas as estações de rádio disponíveis. Esta operação 

irá procurar todas as estações de FM e armazena-las para a memória. O 

procedimento de verificação levará alguns minutos para completar e não 

deve ser interrompido. Depois de concluído, você pode o botão voltar 

estação ou avançar estação para avançar ou retroceder rapidamente entre 

as estações armazenadas.

OBSERVAÇÃO: conectar o cabo de 3.5mm na entrada auxiliar irá permitir 

uma melhor recepção de sinal FM, uma vez que o cabo (ligado apenas de 

um lado) pode funcionar como antena. 

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

Utilize o cabo micro-USB para carregar a caixa de som em uma fonte de 

energia USB. Quando você estiver carregando a bateria, o indicador de LED 

ira mudar para vermelho. Assim que a bateria estiver carregada, a luz 

indicadora de LED irá desligar.

MODO DE CHAMADAS

Pressione o botão multifuncional para atender uma chamada recebida.

Pressione o botão multifuncional novamente para desligar.

Mantenha o botão multifuncional pressionado para rejeitar uma chamada 

recebida.

Pressione o botão multifuncional duas vezes para fazer uma chamada no 

último número de telefone utilizado.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm

Tempo carregando: 2 horas

Potência real: 10W RMS

Entrada de energia: USB 5V

Bateria: 600 maH

Versão do bluetooth: 2.1 + EDR

Frequência de resposta: 150Hz-18.000Hz

Sensibilidade: 85 db ± 2db

Impendância: 4Ω

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 caixa de som bluetooth

1 cabo auxiliar

1 cabo carregador

1 manual
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modo de mídia
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entrada usb

porta micro USB

entrada cartão USB

entrada AUX

volume-/ voltar estação/ música anterior

indicador de bateria

display de LED

botão multifuncional

volume+/ avançar estação/ próxima música
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3327-15-3111

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferênia a 
sistemas operando em caráter primário.”

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com 
os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, 
e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL 
www.anatel.gov.br

GARANTIA: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta 
garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido 
utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com 
as imagens,  foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo. 

LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MADE IN: China | IMPORTADO POR: Multilaser Industrial S.A.  | CNPJ: 59.717.553/0006-17



SAC: (11) 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil.


