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ATENÇÃO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar.

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.

PAINEL DE CONTROLE

3. Pressione o botão Tocar/Pausar (F)  para ativar o auto-scan e armazenar 

na memória as estações de rádio com melhores sinais automaticamente.

4. Pressione os botões anterior (D) ou posterior (E) para mudar o canal FM 

armazenado.

ENTRADA AUXILIAR P2 3.5MM.

Para outros dispositivos de música compatível com MP3, utilize o cabo de 

áudio fornecido para conectar o dispositivo na entrada AUXILIAR (A) da 

caixa de som. Em seguida, pressione o botão MODO (J) para mudar para o 

modo para AUX-IN.

Ao usar um dispositivo externo, todas as funções serão controladas pelo 

dispositivo externo, exceto o botão Tocar/Pausar (F).

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

IMPORTANTE: Antes de ligar o aparelho pela primeira vez carregue 

totalmente a bateria.

1. Desligue o aparelho, coloque o cabo de energia fornecido na entrada (G). 

Conecte a outra extremidade ao PC ou a outro carregador com saída de 5V 

(não incluído). O indicador de carga vermelho permanecerá constante. 

2. O tempo de carga deve ser de 3-5 horas. Quando o carregamento for 

concluído, a luz indicadora será desligada.

3. A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar por mais 

de 8 horas.

NOTA

1. A unidade funcionará sem a ligação do fio usando a bateria de lítio. O 

tempo de duração da bateria dependerá de como a unidade está 

funcionando. Em geral, quando se utilizar um volume muito alto ou 

próximo a 100% a bateria irá durar menos. 

2. A bateria recarregável embutida não é substituível. Não remover ou 

substituí-la. Não jogue a bateria ou a unidade no lixo ou no fogo.

3. Quando limpar o produto, use um pano macio e seco. Para as manchas 

mais graves, por favor, umedecer o pano apenas com água. Qualquer outro 

produto poderá danificar o aparelho.
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A. ENTRADA CABO AUX. P2 35mm
B. INDICADOR DE LUZ LED
C. CONTROLE DE VOLUME
D. BOTÃO ANTERIOR
E. BOTÃO POSTERIOR
F. TOCAR / PAUSAR
G. ENTRADA ENERGIA
H. BOTÃO LIGAR / DESLIGAR
I. ENTRADA CARTÃO DE MEMÓRIA
J. BOTÃO MODO DE FUNÇÕES
(cartão de memória , fm, bluetooth e P2)

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G), a luz LED fica começa a piscar 

em azul rapidamente e emite dois bips.

2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e busque na lista pelo nome da 

caixa de som SP222 PULSE, em seguida, conecte. A luz LED azul pisca 

devagar e emite um sinal sonoro 3 vezes uma vez conectado com sucesso.

3. Você já pode tocar suas músicas preferidas de seu dispositivo bluetooth. 

6. Use o controle de volume (C) para ajustar o volume para cima ou para 

baixo. Você também pode usar seu dispositivo bluetooth para aumentar ou 

diminuir o volume. 

REPRODUÇÃO DE MÚSICA A PARTIR DO CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G). 

2. Insira o cartão de memória na entrada (I), a música armazenada será 

reproduzida automaticamente e luz azul de LED permanecerá constante.

3. Em modo de reprodução, pressione anterior (D) ou posterior (E) para 

selecionar as suas músicas que você gosta. Pressione e segure os botões 

para avançar ou retroceder a música.

4. Pressione Tocar/Pausar (F) para reproduzir ou pausar a música. 

Nota: Caso esteja em modo Bluetooth ou rádio FM e seja inserido um 

cartão de memória, ele será automaticamente reproduzido. Para retornar 

ao modo anterior, use o botão MODO (J).

RÁDIO FM

1. Para utilizar a opção de rádio FM utilize o cabo P2 para obter o melhor 

sinal de FM.

2. Pressione o botão MODO (J) para mudar para o modo de rádio FM.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm

Cartão SD

Rádio FM

Versão do bluetooth: 2.1+EDR

Entrada de energia: USB 5V

Potência real: 20W RMS

Bateria: 1500 maH

Tempo carregando: 4 horas

Tempo tocando: 6 horas

Frequência de resposta: 100Hz-20KHz

Sensibilidade: 88 dB

Impedância: 4Ω

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 caixa de som bluetooth

1 cabo auxiliar

1 cabo carregador

1 manual
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ATENÇÃO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar.

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.

PAINEL DE CONTROLE

3. Pressione o botão Tocar/Pausar (F)  para ativar o auto-scan e armazenar 

na memória as estações de rádio com melhores sinais automaticamente.

4. Pressione os botões anterior (D) ou posterior (E) para mudar o canal FM 

armazenado.

ENTRADA AUXILIAR P2 3.5MM.

Para outros dispositivos de música compatível com MP3, utilize o cabo de 

áudio fornecido para conectar o dispositivo na entrada AUXILIAR (A) da 

caixa de som. Em seguida, pressione o botão MODO (J) para mudar para o 

modo para AUX-IN.

Ao usar um dispositivo externo, todas as funções serão controladas pelo 

dispositivo externo, exceto o botão Tocar/Pausar (F).

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

IMPORTANTE: Antes de ligar o aparelho pela primeira vez carregue 

totalmente a bateria.

1. Desligue o aparelho, coloque o cabo de energia fornecido na entrada (G). 

Conecte a outra extremidade ao PC ou a outro carregador com saída de 5V 

(não incluído). O indicador de carga vermelho permanecerá constante. 

2. O tempo de carga deve ser de 3-5 horas. Quando o carregamento for 

concluído, a luz indicadora será desligada.

3. A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar por mais 

de 8 horas.

NOTA

1. A unidade funcionará sem a ligação do fio usando a bateria de lítio. O 

tempo de duração da bateria dependerá de como a unidade está 

funcionando. Em geral, quando se utilizar um volume muito alto ou 

próximo a 100% a bateria irá durar menos. 

2. A bateria recarregável embutida não é substituível. Não remover ou 

substituí-la. Não jogue a bateria ou a unidade no lixo ou no fogo.

3. Quando limpar o produto, use um pano macio e seco. Para as manchas 

mais graves, por favor, umedecer o pano apenas com água. Qualquer outro 

produto poderá danificar o aparelho.
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CONEXÃO BLUETOOTH

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G), a luz LED fica começa a piscar 

em azul rapidamente e emite dois bips.

2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e busque na lista pelo nome da 

caixa de som SP222 PULSE, em seguida, conecte. A luz LED azul pisca 

devagar e emite um sinal sonoro 3 vezes uma vez conectado com sucesso.

3. Você já pode tocar suas músicas preferidas de seu dispositivo bluetooth. 

6. Use o controle de volume (C) para ajustar o volume para cima ou para 

baixo. Você também pode usar seu dispositivo bluetooth para aumentar ou 

diminuir o volume. 

REPRODUÇÃO DE MÚSICA A PARTIR DO CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G). 

2. Insira o cartão de memória na entrada (I), a música armazenada será 

reproduzida automaticamente e luz azul de LED permanecerá constante.

3. Em modo de reprodução, pressione anterior (D) ou posterior (E) para 

selecionar as suas músicas que você gosta. Pressione e segure os botões 

para avançar ou retroceder a música.

4. Pressione Tocar/Pausar (F) para reproduzir ou pausar a música. 

Nota: Caso esteja em modo Bluetooth ou rádio FM e seja inserido um 

cartão de memória, ele será automaticamente reproduzido. Para retornar 

ao modo anterior, use o botão MODO (J).

RÁDIO FM

1. Para utilizar a opção de rádio FM utilize o cabo P2 para obter o melhor 

sinal de FM.

2. Pressione o botão MODO (J) para mudar para o modo de rádio FM.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm

Cartão SD

Rádio FM

Versão do bluetooth: 2.1+EDR

Entrada de energia: USB 5V

Potência real: 20W RMS

Bateria: 1500 maH

Tempo carregando: 4 horas

Tempo tocando: 6 horas

Frequência de resposta: 100Hz-20KHz

Sensibilidade: 88 dB

Impedância: 4Ω

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 caixa de som bluetooth

1 cabo auxiliar

1 cabo carregador

1 manual



ATENÇÃO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar.

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.

PAINEL DE CONTROLE

3. Pressione o botão Tocar/Pausar (F)  para ativar o auto-scan e armazenar 

na memória as estações de rádio com melhores sinais automaticamente.

4. Pressione os botões anterior (D) ou posterior (E) para mudar o canal FM 

armazenado.

ENTRADA AUXILIAR P2 3.5MM.

Para outros dispositivos de música compatível com MP3, utilize o cabo de 

áudio fornecido para conectar o dispositivo na entrada AUXILIAR (A) da 

caixa de som. Em seguida, pressione o botão MODO (J) para mudar para o 

modo para AUX-IN.

Ao usar um dispositivo externo, todas as funções serão controladas pelo 

dispositivo externo, exceto o botão Tocar/Pausar (F).

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

IMPORTANTE: Antes de ligar o aparelho pela primeira vez carregue 

totalmente a bateria.

1. Desligue o aparelho, coloque o cabo de energia fornecido na entrada (G). 

Conecte a outra extremidade ao PC ou a outro carregador com saída de 5V 

(não incluído). O indicador de carga vermelho permanecerá constante. 

2. O tempo de carga deve ser de 3-5 horas. Quando o carregamento for 

concluído, a luz indicadora será desligada.

3. A fim de prolongar a vida útil da bateria, por favor, não carregar por mais 

de 8 horas.

NOTA

1. A unidade funcionará sem a ligação do fio usando a bateria de lítio. O 

tempo de duração da bateria dependerá de como a unidade está 

funcionando. Em geral, quando se utilizar um volume muito alto ou 

próximo a 100% a bateria irá durar menos. 

2. A bateria recarregável embutida não é substituível. Não remover ou 

substituí-la. Não jogue a bateria ou a unidade no lixo ou no fogo.

3. Quando limpar o produto, use um pano macio e seco. Para as manchas 

mais graves, por favor, umedecer o pano apenas com água. Qualquer outro 

produto poderá danificar o aparelho.
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003798-16-3111 
“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.

Multilaser Industrial S.A.  | CNPJ: 59.717.553/0006-17
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CONEXÃO BLUETOOTH

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G), a luz LED fica começa a piscar 

em azul rapidamente e emite dois bips.

2. Ative o Bluetooth do seu dispositivo e busque na lista pelo nome da 

caixa de som SP222 PULSE, em seguida, conecte. A luz LED azul pisca 

devagar e emite um sinal sonoro 3 vezes uma vez conectado com sucesso.

3. Você já pode tocar suas músicas preferidas de seu dispositivo bluetooth. 

6. Use o controle de volume (C) para ajustar o volume para cima ou para 

baixo. Você também pode usar seu dispositivo bluetooth para aumentar ou 

diminuir o volume. 

REPRODUÇÃO DE MÚSICA A PARTIR DO CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Coloque o botão de energia para "ON" (G). 

2. Insira o cartão de memória na entrada (I), a música armazenada será 

reproduzida automaticamente e luz azul de LED permanecerá constante.

3. Em modo de reprodução, pressione anterior (D) ou posterior (E) para 

selecionar as suas músicas que você gosta. Pressione e segure os botões 

para avançar ou retroceder a música.

4. Pressione Tocar/Pausar (F) para reproduzir ou pausar a música. 

Nota: Caso esteja em modo Bluetooth ou rádio FM e seja inserido um 

cartão de memória, ele será automaticamente reproduzido. Para retornar 

ao modo anterior, use o botão MODO (J).

RÁDIO FM

1. Para utilizar a opção de rádio FM utilize o cabo P2 para obter o melhor 

sinal de FM.

2. Pressione o botão MODO (J) para mudar para o modo de rádio FM.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm

Cartão SD

Rádio FM

Versão do bluetooth: 2.1+EDR

Entrada de energia: USB 5V

Potência real: 20W RMS

Bateria: 1500 maH

Tempo carregando: 4 horas

Tempo tocando: 6 horas

Frequência de resposta: 100Hz-20KHz

Sensibilidade: 88 dB

Impedância: 4Ω

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 caixa de som bluetooth

1 cabo auxiliar

1 cabo carregador

1 manual



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


