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Prezado cliente,

Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia 

atentamente este manual de usuário.

Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor. 

. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a 

fim de prolongar sua duração. 
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1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

A

B

C

D

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas. 

automaticamente. 

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas. 

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia 

DUAL PAIR com outra unidade. 

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar / desligar

Pressione o botão       por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

A. Emparelhamento bluetooth
O indicador de luz do botão      irá cintilar quando você ligar a unidade. Em 
seguida,  por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo 
bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu 
produto PULSE e o selecione. Quando conectado, sua caixa de som emitira um 
alerta sonoro “BLUETOOTH PAIRED” e o indicador luminoso      permanecerá 
sempre azul.
A partir dai você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através 
do bluetooth. 

B.  Função HANDS-FREE.
Para atender uma chamada telefônica pressione o botão      . 
Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão      . 
Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão   
rapidamente para discar a última chamada feita. 
Chamada privada
Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de 
viva-voz ou privada pelo seu telefone celular. 

C. Desconectando o bluetooth. 
Pressione e segure o botão       para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em 
seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a 
caixa de som novamente. 

A. Entrada auxiliar

B. Cartão de memória

C. Porta de energia micro USB

D. Botão de reset

2. PAINEL DE CONTROLE

1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar 

a unidade. 

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar 

entre os modos de música 

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou 

desligar chamadas telefônicas. 

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o 

bluetooth atual ou rejeitar uma chamada 

telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar 

uma chamada telefônica. 

3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia 

DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente. 

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o 

botão        para uma unidade procurar e conectar a outra unidade 

automaticamente. Depois de conectado, os botões        das duas unidades terão 

os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na 

cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de 

áudio direito. 

Pressione e segure o botão       para resetar as duas conexões da tecnologia 

DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de 

caixa de som vendidas separadamente. 

    

4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  

para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as 

músicas do cartão automaticamente. 

5. Modo auxiliar P2. 

Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte 

de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o 

botão       para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido “Aux in"). 

Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

OBSERVAÇÕES: 

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do 

cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de 

energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de 

alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar 

esta função.

3) pressione brevemente o botão         para silenciar sua caixa de som, 

contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

6.Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão       para o modo FM (um sinal sonoro será 

emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar o estações de rádio 

posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida. 

7.Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, 

silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade 

será automaticamente desligado para economizar energia. 

Nota: Pressione o botão       novamente para ligar a unidade. 

8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você 

escutará o sinal sonoro “OUT OF BATTERY”. Por favor carregue a bateria 

através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente 

carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade. 

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para 

carregar completamente a unidade. 

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o 

dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular 

ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de 

áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil 

procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos 

bluetooth ao seu redor. 

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique 

também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do 

cartão Micro SD.

 Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de 

arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos o botões não 

estiver correspondendo? 

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma 

agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.

5. ESPECIFICAÇÕES 

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 maH

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade:85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7 

Peso (g): 400

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos



Prezado cliente,

Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia 

atentamente este manual de usuário.

Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor. 

. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a 

fim de prolongar sua duração. 
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1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas. 

automaticamente. 

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas. 

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia 

DUAL PAIR com outra unidade. 

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar / desligar

Pressione o botão       por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

A. Emparelhamento bluetooth
O indicador de luz do botão      irá cintilar quando você ligar a unidade. Em 
seguida,  por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo 
bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu 
produto PULSE e o selecione. Quando conectado, sua caixa de som emitira um 
alerta sonoro “BLUETOOTH PAIRED” e o indicador luminoso      permanecerá 
sempre azul.
A partir dai você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através 
do bluetooth. 

B.  Função HANDS-FREE.
Para atender uma chamada telefônica pressione o botão      . 
Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão      . 
Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão   
rapidamente para discar a última chamada feita. 
Chamada privada
Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de 
viva-voz ou privada pelo seu telefone celular. 

C. Desconectando o bluetooth. 
Pressione e segure o botão       para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em 
seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a 
caixa de som novamente. 

A. Entrada auxiliar

B. Cartão de memória

C. Porta de energia micro USB

D. Botão de reset

2. PAINEL DE CONTROLE

1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar 

a unidade. 

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar 

entre os modos de música 

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou 

desligar chamadas telefônicas. 

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o 

bluetooth atual ou rejeitar uma chamada 

telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar 

uma chamada telefônica. 

3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia 

DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente. 

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o 

botão        para uma unidade procurar e conectar a outra unidade 

automaticamente. Depois de conectado, os botões        das duas unidades terão 

os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na 

cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de 

áudio direito. 

Pressione e segure o botão       para resetar as duas conexões da tecnologia 

DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de 

caixa de som vendidas separadamente. 

    

4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  

para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as 

músicas do cartão automaticamente. 

5. Modo auxiliar P2. 

Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte 

de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o 

botão       para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido “Aux in"). 

Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

OBSERVAÇÕES: 

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do 

cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de 

energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de 

alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar 

esta função.

3) pressione brevemente o botão         para silenciar sua caixa de som, 

contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

6.Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão       para o modo FM (um sinal sonoro será 

emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar o estações de rádio 

posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida. 

7.Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, 

silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade 

será automaticamente desligado para economizar energia. 

Nota: Pressione o botão       novamente para ligar a unidade. 

8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você 

escutará o sinal sonoro “OUT OF BATTERY”. Por favor carregue a bateria 

através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente 

carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade. 

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para 

carregar completamente a unidade. 

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o 

dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular 

ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de 

áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil 

procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos 

bluetooth ao seu redor. 

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique 

também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do 

cartão Micro SD.

 Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de 

arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos o botões não 

estiver correspondendo? 

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma 

agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.
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5. ESPECIFICAÇÕES 

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 maH

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade:85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7 

Peso (g): 400

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos



Prezado cliente,

Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia 

atentamente este manual de usuário.

Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor. 

. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a 

fim de prolongar sua duração. 
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1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas. 

automaticamente. 

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas. 

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia 

DUAL PAIR com outra unidade. 

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar / desligar

Pressione o botão       por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

A. Emparelhamento bluetooth
O indicador de luz do botão      irá cintilar quando você ligar a unidade. Em 
seguida,  por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo 
bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu 
produto PULSE e o selecione. Quando conectado, sua caixa de som emitira um 
alerta sonoro “BLUETOOTH PAIRED” e o indicador luminoso      permanecerá 
sempre azul.
A partir dai você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através 
do bluetooth. 

B.  Função HANDS-FREE.
Para atender uma chamada telefônica pressione o botão      . 
Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão      . 
Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão   
rapidamente para discar a última chamada feita. 
Chamada privada
Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de 
viva-voz ou privada pelo seu telefone celular. 

C. Desconectando o bluetooth. 
Pressione e segure o botão       para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em 
seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a 
caixa de som novamente. 

A. Entrada auxiliar

B. Cartão de memória

C. Porta de energia micro USB

D. Botão de reset

2. PAINEL DE CONTROLE

1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar 

a unidade. 

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar 

entre os modos de música 

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou 

desligar chamadas telefônicas. 

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o 

bluetooth atual ou rejeitar uma chamada 

telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar 

uma chamada telefônica. 

3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia 

DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente. 

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o 

botão        para uma unidade procurar e conectar a outra unidade 

automaticamente. Depois de conectado, os botões        das duas unidades terão 

os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na 

cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de 

áudio direito. 

Pressione e segure o botão       para resetar as duas conexões da tecnologia 

DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de 

caixa de som vendidas separadamente. 

    

4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  

para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as 

músicas do cartão automaticamente. 

5. Modo auxiliar P2. 

Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte 

de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o 

botão       para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido “Aux in"). 

Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

OBSERVAÇÕES: 

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do 

cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de 

energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de 

alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar 

esta função.

3) pressione brevemente o botão         para silenciar sua caixa de som, 

contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

6.Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão       para o modo FM (um sinal sonoro será 

emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar o estações de rádio 

posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida. 

7.Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, 

silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade 

será automaticamente desligado para economizar energia. 

Nota: Pressione o botão       novamente para ligar a unidade. 

8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você 

escutará o sinal sonoro “OUT OF BATTERY”. Por favor carregue a bateria 

através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente 

carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade. 

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para 

carregar completamente a unidade. 

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o 

dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular 

ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de 

áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil 

procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos 

bluetooth ao seu redor. 

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique 

também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do 

cartão Micro SD.

 Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de 

arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos o botões não 

estiver correspondendo? 

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma 

agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.

5. ESPECIFICAÇÕES 

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 maH

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade:85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7 

Peso (g): 400

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos



Prezado cliente,

Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia 

atentamente este manual de usuário.

Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor. 

. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a 

fim de prolongar sua duração. 
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1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas. 

automaticamente. 

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas. 

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia 

DUAL PAIR com outra unidade. 

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar / desligar

Pressione o botão       por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

A. Emparelhamento bluetooth
O indicador de luz do botão      irá cintilar quando você ligar a unidade. Em 
seguida,  por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo 
bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu 
produto PULSE e o selecione. Quando conectado, sua caixa de som emitira um 
alerta sonoro “BLUETOOTH PAIRED” e o indicador luminoso      permanecerá 
sempre azul.
A partir dai você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através 
do bluetooth. 

B.  Função HANDS-FREE.
Para atender uma chamada telefônica pressione o botão      . 
Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão      . 
Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão   
rapidamente para discar a última chamada feita. 
Chamada privada
Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de 
viva-voz ou privada pelo seu telefone celular. 

C. Desconectando o bluetooth. 
Pressione e segure o botão       para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em 
seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a 
caixa de som novamente. 

A. Entrada auxiliar

B. Cartão de memória

C. Porta de energia micro USB

D. Botão de reset

2. PAINEL DE CONTROLE

1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar 

a unidade. 

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar 

entre os modos de música 

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou 

desligar chamadas telefônicas. 

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o 

bluetooth atual ou rejeitar uma chamada 

telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar 

uma chamada telefônica. 
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3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia 

DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente. 

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o 

botão        para uma unidade procurar e conectar a outra unidade 

automaticamente. Depois de conectado, os botões        das duas unidades terão 

os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na 

cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de 

áudio direito. 

Pressione e segure o botão       para resetar as duas conexões da tecnologia 

DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de 

caixa de som vendidas separadamente. 

    

4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  

para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as 

músicas do cartão automaticamente. 

5. Modo auxiliar P2. 

Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte 

de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o 

botão       para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido “Aux in"). 

Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

OBSERVAÇÕES: 

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do 

cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de 

energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de 

alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar 

esta função.

3) pressione brevemente o botão         para silenciar sua caixa de som, 

contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

6.Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão       para o modo FM (um sinal sonoro será 

emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar o estações de rádio 

posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida. 

7.Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, 

silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade 

será automaticamente desligado para economizar energia. 

Nota: Pressione o botão       novamente para ligar a unidade. 

8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você 

escutará o sinal sonoro “OUT OF BATTERY”. Por favor carregue a bateria 

através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente 

carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade. 

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para 

carregar completamente a unidade. 

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o 

dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular 

ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de 

áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil 

procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos 

bluetooth ao seu redor. 

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique 

também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do 

cartão Micro SD.

 Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de 

arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos o botões não 

estiver correspondendo? 

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma 

agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.

5. ESPECIFICAÇÕES 

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 maH

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade:85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7 

Peso (g): 400

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos
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Prezado cliente,

Obrigado por adquirir nosso produto. Para garantir o funcionamento correto, leia 

atentamente este manual de usuário.

Importantes instruções de segurança

. Mantenha sua caixa de som longe de qualquer fonte de calor. 

. Certifique-se de carregar a bateria do produto pelo menos uma vez ao mês a 

fim de prolongar sua duração. 

1. ENTRADAS DA SUA CAIXA DE SOM

3) Tocar / Pausar

4) Pressione o botão (4) rapidamente para selecionar a próxima música

Pressione e segure o botão (4) para aumentar o volume

Pressione duas vezes o botão (4) para alternar entre as pastas de músicas. 

automaticamente. 

5) Pressione o botão (5) rapidamente para selecionar a música anterior

Pressione e segure o botão (5) para diminuir o volume

Pressione duas vezes o botão (5) para alternar entre as pastas de músicas. 

6) Botão Dual PAIR

Pressione brevemente para iniciar ou terminar um pareamento simultâneo da tecnologia 

DUAL PAIR com outra unidade. 

Pressione e segure o botão (6) para resetar o DUAL PAIR

7) Indicador da bateria

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

1. Ligar / desligar

Pressione o botão       por 2 segundos para ligar / desligar a unidade

2. Modo Bluetooth

A. Emparelhamento bluetooth
O indicador de luz do botão      irá cintilar quando você ligar a unidade. Em 
seguida,  por favor ative a função Bluetooth do seu celular ou outro dispositivo 
bluetooth. Procure na lista de dispositivos bluetooth pelo código de seu 
produto PULSE e o selecione. Quando conectado, sua caixa de som emitira um 
alerta sonoro “BLUETOOTH PAIRED” e o indicador luminoso      permanecerá 
sempre azul.
A partir dai você já poderá selecionar e escutar suas músicas preferidas através 
do bluetooth. 

B.  Função HANDS-FREE.
Para atender uma chamada telefônica pressione o botão      . 
Para encerrar uma chamada telefônica pressione novamente o botão      . 
Para re-discar uma chamada telefônica, pressione duas vezes o botão   
rapidamente para discar a última chamada feita. 
Chamada privada
Pressione brevemente + ou - para mudar a chamada entre os modos de 
viva-voz ou privada pelo seu telefone celular. 

C. Desconectando o bluetooth. 
Pressione e segure o botão       para desconectar a conexão Bluetooth atual. Em 
seguida, outros dispositivos Bluetooth podem encontrar e emparelhar com a 
caixa de som novamente. 

A. Entrada auxiliar

B. Cartão de memória

C. Porta de energia micro USB

D. Botão de reset

2. PAINEL DE CONTROLE

1) Pressione e segure o botão 1 para ligar ou desligar 

a unidade. 

Pressione rapidamente o botão 1 para alternar 

entre os modos de música 

2) Pressione rapidamente o botão 2 para atender ou 

desligar chamadas telefônicas. 

Pressão e segure o botão 2 para desconectar o 

bluetooth atual ou rejeitar uma chamada 

telefônica.

Pressione duas vezes rapidamente para re-discar 

uma chamada telefônica. 
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3. Tecnologia DUAL PAIR

Você pode conectar duas unidades de sua caixa de som PULSE com tecnologia 

DUAL PAIR e compartilhar a mesma música simultaneamente. 

Para isso, ligue as duas unidades e selecione o modo bluetooth. Pressione o 

botão        para uma unidade procurar e conectar a outra unidade 

automaticamente. Depois de conectado, os botões        das duas unidades terão 

os seus respectivos leds na cor azul ou laranja. A unidade que tiver o botão na 

cor azul será o canal esquerdo, a outra unidade com a cor laranja será o canal de 

áudio direito. 

Pressione e segure o botão       para resetar as duas conexões da tecnologia 

DUAL PAIR.

Nota: Esta função de tecnologia DUAL PAIR necessita de duas unidades de 

caixa de som vendidas separadamente. 

    

4. Modo cartão de memória

Insira seu cartão de memória conforme abaixo e pressione rapidamente o botão  

para entrar no modo de cartão de memória. Sua caixa de som irá reproduzir as 

músicas do cartão automaticamente. 

5. Modo auxiliar P2. 

Use o cabo de áudio de 3.5mm incluído para conectar a caixa de som a uma fonte 

de áudio externa (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o 

botão       para entrar no modo "AUX IN" (um sinal sonoro será emitido “Aux in"). 

Pronto, sua caixa de som já estará apta para reproduzir suas músicas preferidas.

OBSERVAÇÕES: 

1) quando for ligar a uma saída de áudio no seu PC ou computador através do 

cabo P2 auxiliar para reproduzir suas músicas, sugerimos usar adaptador de 

energia de 5V 1A em vez da porta USB do PC, pois geralmente a fonte de 

alimentação do computador é fraca em energia.

2) certifique-se de que a caixa de som está no modo Aux quando utilizar 

esta função.

3) pressione brevemente o botão         para silenciar sua caixa de som, 

contudo a fonte de áudio continuará tocando a música.

6.Modo rádio FM

Pressione brevemente o botão       para o modo FM (um sinal sonoro será 

emitido "FM MODE");

Pressione brevemente os botões "+/-" para procurar o estações de rádio 

posterior ou anterior e salvar sua estação de rádio preferida. 

7.Função de economia de energia

Quando sua caixa de som estiver com a música em modo de pausa, 

silenciada ou sem conexão bluetooth por mais de 10 minutos, a unidade 

será automaticamente desligado para economizar energia. 

Nota: Pressione o botão       novamente para ligar a unidade. 

8. Carregando

Quando sua caixa de som estiver com capacidade da bateria baixa você 

escutará o sinal sonoro “OUT OF BATTERY”. Por favor carregue a bateria 

através de um adaptador USB imediatamente. Quando totalmente 

carregada, as quatro luzes indicadoras da bateria irão se acender.

Nota:

Por favor, use adaptador de energia USB 5V 1A de boa qualidade. 

Adaptadores de baixa qualidade poderá prolongar o tempo necessário para 

carregar completamente a unidade. 

01000-17-03111

“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.

SP245/246/253/254_RV0

MADE IN: China | IMPORTADO POR: CNPJ: 59.717.553/0006-17

4. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O que devo fazer se a unidade não conseguir emparelhar com o 

dispositivo Bluetooth e reproduzir música de acordo?

(1) Verifique a especificação / manual do dispositivo Bluetooth (seu celular 

ou computador) e verifique se o dispositivo pode suportar a transmissão de 

áudio estéreo A2DP. Se sim, por favor ligue o modo estéreo A2DP.

(2) Se houver muitos dispositivos bluetooth ao seu redor, pode ser difícil 

procurar e conectar sua caixa de som. Por favor desligue outros dispositivos 

bluetooth ao seu redor. 

2. O que devo fazer se o cartão Micro SD não funcionar?

(1) verifique se o cartão Micro SD está em boas condições. Verifique 

também se os arquivos de áudio estão em formatos MP3 / WMA / WAV.

(2) Além do caso acima, o problema talvez esteja na compatibilidade do 

cartão Micro SD.

 Recomendamos a formatação do cartão Micro SD para os formatos de 

arquivo FAT32.

3. O que devo fazer se a caixa de som ficar travada e todos o botões não 

estiver correspondendo? 

O sistema interno pode estar com alguma operação inadequada. Tente usar uma 

agulha no orifício ao lado da porta de carregamento para reiniciar a unidade.
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5. ESPECIFICAÇÕES 

Potência: 15W RMS

Bateria: 2200 maH

Tempo tocando: 4-5 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

Frequência de Resposta: 20-20K Hz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade:85 Db

Dimensões (cm): 18,5 x 7 

Peso (g): 400

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de som PULSE

Guia de usuário

Jogo de cabos


