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Por favor, leia com atenção as instruções de operação antes de utilizar o 
nosso produto.

Prezados usuários,
Obrigado pelo seu apoio e confiança em comprar os produtos de nossa
empresa. Para exercer plenamente a função do produto, sugerimos que
você leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usá-lo, para
a conveniência de apreender o método de conexão e manuseio. Por
favor, guarde o manual de instruções para referência futura.
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PROBLEMA  POSSÍVEIS CAUSAS  CORREÇÃO  

FALTA DE ELETRICIDADE

SEM SOM

MICROFONE SEM SOM

1. A quantidade de eletricidade
de bateria é totalmente
consumido.

1. Use o adaptador de energia
para carregar a bateria.

 

 
 

2. Falha na entrada de som. 
3. Falha ao estabelecer linha 
de sinal.
5. Volume está no mínimo.
6. USB ou cartão de memória 
não possuir arquivos.
7. Falhas com fonte externa de 
sinal.
8. Mau contato ou dano de 
linha de sinal externo.

9. Microfone externo não está 
totalmente inserido na tomada.
10. O botão de volume do 
microfone está desligado.

9. Insira o microfone à entrada 
corretamente.
10. Ajustar corretamente o 
botão de volume do microfone.

2. Troque a entrada de som.
3. Volte a ligar a linha de sinal.
4. Ajustar corretamente o 
botão de volume.
6. Cheque se o USB ou cartão 
de memória possua arquivos 
MP3.
7. Cheque a fonte do sinal 
externa.
8. Reajustar ou alterar linha de 
sinal externo.

“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
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1. Volume: Aumenta e diminui o volume
2. Grave: Ajuste o grave da caixa de som 
3. Agudo: Ajuste o agudo da caixa de som
4. Eco microfone: Ajuste o eco do microfone
5. Volume Microfone/Guitarra: ajuste o volume do microfone ou guitarra. 
6. Energia bateria. 
7. Entrada auxiliar P2 3.5mm
8. Botão avançar música
9. Botão repetir
10. Entrada USB
11. Entrada cartão de memória
12. Botão música anterior
13. Botão modo de música (bluetooth, auxiliar, fm)
14. Botão tocar/pausar
15. Entrada microfone
16. Entrada guitarra
17. Energia/ bateria

OPERANDO O BLUETOOTH
Para conectar a caixa de som com algum dispositivo bluetooth, siga os 
passos abaixo. 

1. Ligue a unidade no botão de energia ON/OFF pressione o botão 
entrada para entrar no modo bluetooth. No modo bluetooth, você escutará 
a seguinte frase “BLUETOOTH MODE”, indicando assim que o bluetooth 
está ativado. 
2. Ative a função Bluetooth de seu celular e busque por novos dispositivos.
3. Selecione o SP220 em sua lista de opções Bluetooth para emparelhar.
4. Agora e só carregar e reproduzir suas músicas favoritas. 

MODO USB / CARTÃO DE MEMÓRIA
. USB: Insira o pendrive na entrada USB para tocar suas músicas em 
formato MP3. Utilize os botões TOCAR/PAUSAR, PRÓXIMA e ANTERIROR 
para tocar e selecionar suas músicas do pendrive. 
. Cartão de memória: Insira o cartão de memória na unidade  para 
tocar suas músicas em formato MP3. Utilize os botões TOCAR/PAUSAR, 
PRÓXIMA e ANTERIROR para tocar e selecionar suas músicas do cartão 
de memória

RÁDIO FM
Pressione o botão "Entrada" no painel de controle e selecione o modo 
FM, em seguida, pressione "TOCAR/ PAUSAR" para inicializar o 
auto-scan e procurar por todas as estações de rádio disponíveis na sua 
região. Aguarde ate que todas as rádios FM estejam sintonizadas pelo 
auto-scan. 
Em seguida, use os botões Anterior/ Próxima para selecionar as estações 
de rádio desejadas.

MICROFONE / GUITARRA
. Microfone: Conecte o microfone incluso na entrada do microfone, em 
seguida, utilize os botões de VOLUME e ECO para ajustar o volume e o 
eco do microfone.
. Guitarra: Conecte o conector de guitarra na entrada de guitarra. Em 
seguida, utilize o botão de VOLUME para ajustar o volume da guitarra.

ENERGIA
Ligue o adaptador incluído na tomada de energia e na unidade principal. 
Coloque o interruptor de alimentação em "DC15V" para operar com o 
adaptador ou selecione bateria para utilizar a bateria interna. Deixe em 
“DESLIGAR” para que a unidade permaneça desligada e fora de uso. 

NOTA
1. Se o adaptador não encaixar corretamente, vire-o e tente novamente. 
Não force plugue.
2. Retire o adaptador de alimentação da tomada e selecione "DESLIGAR"  
na unidade quando não for utilizar a caixa de som por longos períodos de 
tempo, a fim de preservar a vida da bateria.

FALHAS SIMPLES E ORIENTAÇÕES COMUNS PARA OPERAÇÃO E
REPARO:

 CARACTERÍSTICAS
. Caixa de som amplificadora
. Alça de mão e rodas para transporte
. Som alto e potente
. Bluetooth
. Entrada para USB
. Entrada para cartão de memória
. Entrada para guitarra e microfone
. Entrada Auxiliar P2 3.5mm
. Rádio FM
. Controle de graves e agudos
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
. Potência: 300W
. Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
. Sensibilidade: 85 Db
. Impedância: 4Ω
. Bateria recarregável: 4000mAh
. Woofer: 15' + 1 tweeter
. Tempo carregando: 5-6 horas   
. Tempo tocando: 4-5 horas 
. Stand by: 8-12 horas 
. Bivolt
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
. 1 Caixa amplificadora
. 1 Manual do usuário
. 1 Microfone

GARANTIA:
Este produto possui 1 ano 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

003795-16-3111 
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