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PAINEL DE CONTROLE

(1) Pressione brevemente para mudar o modo de funcionamento entre bluetooth, 
FM, cartão de memória, USB e modo auxiliar P2. Lembrando que, os modos "cartão 
de memória e USB" somente serão alterados caso esses estejam conectados.

(2) Pressione e segure para ligar / desligar a unidade

(3) Bluetooth / hands-free  
Pressione e segure  para desconectar o emparelhamento bluetooth ou rejeitar uma 
chamada telefônica.
Pressione brevemente  para emparelhar o modo bluetooth ou atender uma chamada 
telefônica. Pressione rapidamente duas vezes para re-discar a última chamada.
Se não estiver no modo bluetooth, pressione e segure   para ligar / desligar a função 
de viva voz.

(4) Pressione brevemente para mudar a configuração de som. 
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(5) Função TWS (disponível no modo Bluetooth)
Pressione  para emparelhar ou desconectar a função TWS 
Pressione e segure  para limpar as conexões TWS. 

(6) Indicador de bateria
10

(7) Pressione   para retornar a música anterior/ estação FM anterior / alternar a 
conversação do telefone entre o alto-falante e o celular.
Pressione e segure  para diminuir o volume.
Pressione duas vezes   para selecionar a pasta anterior do cartão micro SD ou 
pendrive na entrada USB (disponível nos modos cartão de memória ou modo USB). 

(8) Pressione o botão (8) para tocar / pausar / e deixar em estado mudo.
Pressione e segure por 3 segundos o botão (8) para ativar o AUTO-SCAN e buscar 
automaticamente as estações de rádio FM (disponível no modo FM).
Pressione e segure por 8 segundos o botão (8) para restaurar os padrões do 
fabricante; em seguida, pressione e segure (2) para ligar a unidade.

(9) Pressione para selecionar a próxima música / estação FM posterior /alternar a 
conversação do telefone entre o alto-falante e o celular.
Pressione e segure   para aumentar o volume.
Pressione duas vezes   para selecionar a pasta posterior do cartão micro SD ou 
pendrive na entrada USB (disponível nos modos cartão de memória ou modo USB). 

(10) Indicador de LED. 
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(11) Entrada de energia micro USB.
(12) Entrada para cartão Micro SD.
(13) Entrada para pendrive USB.
(14) Entrada auxiliar P2.

INSTRUÇÕES

LIGAR / DESLIGAR
Pressione e segura o botão (2) por 2 segundos para ligar / desligar a unidade. 
O modo de música e o volume serão os mesmos da utilização anterior. 

CONECTAR O BLUETOOTH
1) Bluetooth emparelhado
Ligue a unidade e entre no modo Bluetooth. O indicador de luz (10) piscará. Agora, 
ligue a função bluetooth do seu dispositivo celular por exemplo. Procure na lista de 
dispositivos bluetooth disponíveis pelo SP273 e o selecione. Quando conectado, a 
unidade irá pronunciar “BLUETOOTH CONECTADO”, indicando assim que a unidade 
está conectada, e o indicador de luz irá parar de piscar em azul.
Pressione brevemente o botão (3) para entrar no modo bluetooth diretamente.

2) Música Bluetooth
Ligue o celular ou de outro dispositivo bluetooth e o SP273 tocará a música 
selecionada caso o bluetooth tenha sido conectado anteriormente. 

3) Função Hands-Free. 
Atender a chamada: Pressione o botão (3) para atender a chamada
Encerrar a chamada: Pressione o botão (3) novamente para encerrar a chamada
Rediscar a chamada: Pressione duas vezes o botão (3)  para ligar para o último 
telefonema.
Chamada privada: Pressione brevemente o botão (7) ou (9)  para mudar a chamada 
entre o alto-falante e o celular
Rejeitar chamada: Pressione e segure o botão (3) para rejeitar a chamada.

4) Desconectar a conexão Bluetooth atual
O SP273 irá emparelhar automaticamente com o último dispositivo bluetooth 
conectado. Pressione e segure o botão (3) para desconectar a conexão bluetooth 
atual. O SP273 indicará " BLUETOOTH DESCONECTADO ". Em seguida, outros 
dispositivos bluetooth podem encontrar e emparelhar com a unidade.

5) Função TWS (Trus Wireless Stereo)
Ligue duas unidades SP273 e mude para o modo bluetooth em ambas. Pressione 
rapidamente o botão (5) , uma unidade irá procurar a outra unidade SP273 e se 
conectará automaticamente. Depois de conectado, você escutará “TWS 
CONECTADO”, que significa que as duas unidades SP273 estão conectadas. 
Enquanto isso, os indicadores de luz (10) irão mudar para as cores AZUL e LARANJA.
Led AZUL representa o canal esquerdo de música, e o LARANJA indica o canal 
direito.

O indicador de luz da unidade de canal esquerdo AZUL (10) estará brilhando, agora, 
ligue a função bluetooth do seu celular ou outro dispositivo bluetooth.  Comece a 
procurar na lista de dispositivos bluetooth pelo SP273 e o conecte-o. Quando 
conectado, a unidade de canal esquerdo emitira o aviso sonoro "BLUETOOTH 
CONECTADO" e a luz LED azul ficará em azul constante. Em seguida, a duas 
unidades do SP273 podem reproduzir a música Bluetooth ao mesmo tempo.

Para interromper a função TWS de pareamento simultâneo, pressione rapidamente o 
botão (5) de ambas as unidades. Você escutará "TWS DESCONECTADO".

Pressione e segure o botão (5) de ambas as unidades SP273 para limpar o histórico 
TWS de conexão automática, você escutará em seguida "TWS LIMPO". 

Observação: 
1) Utilize a função TWS em duas unidades do SP273
2) Antes do emparelhamento TWS, certifique-se que as unidades do SP273 não 
estejam conectadas a algum outro dispositivo bluetooth. 
3) Caso alguma unidade do SP273 tiver sido conectado a alguma outra unidade TWS 
SP273, limpe o histórico de conexões internas pressionando e segurando o botão  
antes de parear as outras unidades. 

AVISO DE VOZ
Caso o usuário queira desligar os avisos sonoros do seu SP273, pressione e segure o 
botão (3) quando a unidade estiver fora do modo de áudio bluetooth. 

CONFIGURAÇÃO DO EQUALIZADOR DE ÁUDIO
Para trocar o modo de equalização de áudio pressione o botão (4) para alternar 
entre os tipos de equalização pré-definidos, como por exemplo NORMAL, AGUDO, 
GRAVE e etc. 

MODO CARTÃO DE MEMÓRIA E PENDRIVE USB
Insira o cartão Micro SD ou o seu pendrive USB nas suas respectivas entradas na 
unidade e pressione rapidamente o botão (1) para entrar no modo do cartão de 
memória ou modo USB. A unidade tocará diretamente a música do cartão Micro SD 
ou pendrive. 

Observe se o cartão Micro SD ou o seu Pendrive suporta memória até 32G e 
contenha algum formato de áudio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Pressione o botão (8) para reproduzir / pausar

Pressione o botão (7) para selecionar a faixa anterior
Pressione e segure o botão o botão (7) para diminuir o volume
Pressione duas vezes o botão (7) para selecionar a pasta anterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.
Pressione o botão (9) para selecionar a próxima faixa
Pressione e segure o botão (9) para aumentar o volume
Pressione duas vezes o botão (9) para selecionar a pasta posterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.

MODO AUXILIAR P2
. Use um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluso) para conectar a unidade em uma 
fonte de áudio (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o botão (1) 
para entrar no modo "MODO AUXILIAR". O unidade tocará a música da fonte de áudio.

Observações:
Quando conectar o SP273 ao PC através do cabo auxiliar P2 para reproduzir música, 
sugerimos usar um adaptador (5V 2A não incluso) em vez da porta USB do PC para 
carregar a energia. Geralmente, a fonte de alimentação do computador é fraca e de 
baixa energia. 

. Pressione (8) para colocar a unidade em estado mudo.

. Certifique-se que o SP273 e sua fonte de áudio auxiliar estejam no volume 
máximo. No modo de áudio auxiliar, controle o volume pela SP273 e pela fonte de 
áudio externa. 

RÁDIO FM
Pressione brevemente o botão (1) para selecionar o modo FM. Em seguida, aperte o 
botão (8) para procurar automaticamente e salvar as estações FM disponíveis na 
sua região. Pressione o botão (8) durante a procura de estações novamente para 
interromper o auto-scan do FM. Quando terminar a pesquisa, você escutará um aviso 
sonoro. Pressione brevemente os botões (7) ou (9) para alternar as estações de 
rádio salvas. 

LEITOR DE CARTÕES MICRO SD 
Insira o cartão Micro SD na sua respectiva entrada e desligue o SP273. Use o cabo 
micro USB incluído para conectar o SP273 ao computador. O SP273 entrará no modo 
leitor de cartões, então o cartão Micro SD poderá ser lido e gravado diretamente no 
computador.

Nota: a primeira vez que usar esta função, o computador instalará o driver 
automaticamente.

CARREGANDO A BATERIA
Quando o SP273 estiver com pouca bateria, você escutará o aviso sonoro "BATERIA 
NO NIVEL BAIXO".  Carregue a bateria por meio de um adaptador USB (não incluso) 
imediatamente. Quando totalmente carregada, as quatro luzes indicadoras da 
bateria acendem-se na unidade. 

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.

ESPECIFICAÇÕES
Leve e portátil
Super bass
Alça para transporte
Som alto e potente
Potência: 50W RMS
Bateria: 4.400 mAh
Bateria de longa duração
Frequência de resposta: 120- 20KHz
Sensibilidade: 86 dB
Impedância: 4 Ω
Conteúdo da caixa: Caixa de som, cabo micro USB, alça para transporte e guia rápido.
Dimensões: 28 x 14,5 x 13,8 cm
Peso: 1,82Kg

TERMOS DE GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do 
desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, 
o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a 
manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não 
autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de 
acessórios ou
outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para 
o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a 
consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 3 anos. E seus 
acessórios pelo período de 3 meses.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com 
atenção os termos de garantia.

Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/troca de 
qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido 
utilizado corretamente.

NF/Nº                                                                            Data da Compra                  /                /               

Logística Reversa 

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma 
responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos 
ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.
A Pulse oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através 
do programa de logística reversa, a Pulse disponibiliza pontos de coleta em todas as 
capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

Imagens meramente ilustrativas.
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A fim de compreender perfeitamente as instruções a seguir siga o 
diagrama dos botões.
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(11) Entrada de energia micro USB.
(12) Entrada para cartão Micro SD.
(13) Entrada para pendrive USB.
(14) Entrada auxiliar P2.

INSTRUÇÕES

LIGAR / DESLIGAR
Pressione e segura o botão (2) por 2 segundos para ligar / desligar a unidade. 
O modo de música e o volume serão os mesmos da utilização anterior. 

CONECTAR O BLUETOOTH
1) Bluetooth emparelhado
Ligue a unidade e entre no modo Bluetooth. O indicador de luz (10) piscará. Agora, 
ligue a função bluetooth do seu dispositivo celular por exemplo. Procure na lista de 
dispositivos bluetooth disponíveis pelo SP273 e o selecione. Quando conectado, a 
unidade irá pronunciar “BLUETOOTH CONECTADO”, indicando assim que a unidade 
está conectada, e o indicador de luz irá parar de piscar em azul.
Pressione brevemente o botão (3) para entrar no modo bluetooth diretamente.

2) Música Bluetooth
Ligue o celular ou de outro dispositivo bluetooth e o SP273 tocará a música 
selecionada caso o bluetooth tenha sido conectado anteriormente. 

3) Função Hands-Free. 
Atender a chamada: Pressione o botão (3) para atender a chamada
Encerrar a chamada: Pressione o botão (3) novamente para encerrar a chamada
Rediscar a chamada: Pressione duas vezes o botão (3)  para ligar para o último 
telefonema.
Chamada privada: Pressione brevemente o botão (7) ou (9)  para mudar a chamada 
entre o alto-falante e o celular
Rejeitar chamada: Pressione e segure o botão (3) para rejeitar a chamada.

4) Desconectar a conexão Bluetooth atual
O SP273 irá emparelhar automaticamente com o último dispositivo bluetooth 
conectado. Pressione e segure o botão (3) para desconectar a conexão bluetooth 
atual. O SP273 indicará " BLUETOOTH DESCONECTADO ". Em seguida, outros 
dispositivos bluetooth podem encontrar e emparelhar com a unidade.

5) Função TWS (Trus Wireless Stereo)
Ligue duas unidades SP273 e mude para o modo bluetooth em ambas. Pressione 
rapidamente o botão (5) , uma unidade irá procurar a outra unidade SP273 e se 
conectará automaticamente. Depois de conectado, você escutará “TWS 
CONECTADO”, que significa que as duas unidades SP273 estão conectadas. 
Enquanto isso, os indicadores de luz (10) irão mudar para as cores AZUL e LARANJA.
Led AZUL representa o canal esquerdo de música, e o LARANJA indica o canal 
direito.

O indicador de luz da unidade de canal esquerdo AZUL (10) estará brilhando, agora, 
ligue a função bluetooth do seu celular ou outro dispositivo bluetooth.  Comece a 
procurar na lista de dispositivos bluetooth pelo SP273 e o conecte-o. Quando 
conectado, a unidade de canal esquerdo emitira o aviso sonoro "BLUETOOTH 
CONECTADO" e a luz LED azul ficará em azul constante. Em seguida, a duas 
unidades do SP273 podem reproduzir a música Bluetooth ao mesmo tempo.

Para interromper a função TWS de pareamento simultâneo, pressione rapidamente o 
botão (5) de ambas as unidades. Você escutará "TWS DESCONECTADO".

Pressione e segure o botão (5) de ambas as unidades SP273 para limpar o histórico 
TWS de conexão automática, você escutará em seguida "TWS LIMPO". 

Observação: 
1) Utilize a função TWS em duas unidades do SP273
2) Antes do emparelhamento TWS, certifique-se que as unidades do SP273 não 
estejam conectadas a algum outro dispositivo bluetooth. 
3) Caso alguma unidade do SP273 tiver sido conectado a alguma outra unidade TWS 
SP273, limpe o histórico de conexões internas pressionando e segurando o botão  
antes de parear as outras unidades. 

AVISO DE VOZ
Caso o usuário queira desligar os avisos sonoros do seu SP273, pressione e segure o 
botão (3) quando a unidade estiver fora do modo de áudio bluetooth. 

CONFIGURAÇÃO DO EQUALIZADOR DE ÁUDIO
Para trocar o modo de equalização de áudio pressione o botão (4) para alternar 
entre os tipos de equalização pré-definidos, como por exemplo NORMAL, AGUDO, 
GRAVE e etc. 

MODO CARTÃO DE MEMÓRIA E PENDRIVE USB
Insira o cartão Micro SD ou o seu pendrive USB nas suas respectivas entradas na 
unidade e pressione rapidamente o botão (1) para entrar no modo do cartão de 
memória ou modo USB. A unidade tocará diretamente a música do cartão Micro SD 
ou pendrive. 

Observe se o cartão Micro SD ou o seu Pendrive suporta memória até 32G e 
contenha algum formato de áudio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Pressione o botão (8) para reproduzir / pausar

Pressione o botão (7) para selecionar a faixa anterior
Pressione e segure o botão o botão (7) para diminuir o volume
Pressione duas vezes o botão (7) para selecionar a pasta anterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.
Pressione o botão (9) para selecionar a próxima faixa
Pressione e segure o botão (9) para aumentar o volume
Pressione duas vezes o botão (9) para selecionar a pasta posterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.

MODO AUXILIAR P2
. Use um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluso) para conectar a unidade em uma 
fonte de áudio (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o botão (1) 
para entrar no modo "MODO AUXILIAR". O unidade tocará a música da fonte de áudio.

Observações:
Quando conectar o SP273 ao PC através do cabo auxiliar P2 para reproduzir música, 
sugerimos usar um adaptador (5V 2A não incluso) em vez da porta USB do PC para 
carregar a energia. Geralmente, a fonte de alimentação do computador é fraca e de 
baixa energia. 

. Pressione (8) para colocar a unidade em estado mudo.

. Certifique-se que o SP273 e sua fonte de áudio auxiliar estejam no volume 
máximo. No modo de áudio auxiliar, controle o volume pela SP273 e pela fonte de 
áudio externa. 

RÁDIO FM
Pressione brevemente o botão (1) para selecionar o modo FM. Em seguida, aperte o 
botão (8) para procurar automaticamente e salvar as estações FM disponíveis na 
sua região. Pressione o botão (8) durante a procura de estações novamente para 
interromper o auto-scan do FM. Quando terminar a pesquisa, você escutará um aviso 
sonoro. Pressione brevemente os botões (7) ou (9) para alternar as estações de 
rádio salvas. 

LEITOR DE CARTÕES MICRO SD 
Insira o cartão Micro SD na sua respectiva entrada e desligue o SP273. Use o cabo 
micro USB incluído para conectar o SP273 ao computador. O SP273 entrará no modo 
leitor de cartões, então o cartão Micro SD poderá ser lido e gravado diretamente no 
computador.

Nota: a primeira vez que usar esta função, o computador instalará o driver 
automaticamente.

CARREGANDO A BATERIA
Quando o SP273 estiver com pouca bateria, você escutará o aviso sonoro "BATERIA 
NO NIVEL BAIXO".  Carregue a bateria por meio de um adaptador USB (não incluso) 
imediatamente. Quando totalmente carregada, as quatro luzes indicadoras da 
bateria acendem-se na unidade. 

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.

ESPECIFICAÇÕES
Leve e portátil
Super bass
Alça para transporte
Som alto e potente
Potência: 50W RMS
Bateria: 4.400 mAh
Bateria de longa duração
Frequência de resposta: 120- 20KHz
Sensibilidade: 86 dB
Impedância: 4 Ω
Conteúdo da caixa: Caixa de som, cabo micro USB, alça para transporte e guia rápido.
Dimensões: 28 x 14,5 x 13,8 cm
Peso: 1,82Kg

TERMOS DE GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do 
desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, 
o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a 
manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não 
autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de 
acessórios ou
outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para 
o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a 
consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 3 anos. E seus 
acessórios pelo período de 3 meses.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com 
atenção os termos de garantia.

Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/troca de 
qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido 
utilizado corretamente.

NF/Nº                                                                            Data da Compra                  /                /               

Logística Reversa 

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma 
responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos 
ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.
A Pulse oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através 
do programa de logística reversa, a Pulse disponibiliza pontos de coleta em todas as 
capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

Imagens meramente ilustrativas.



06766-17-03111 

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

Produto Nacional
GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA S/A
CNPJ: 17.122.802/0001-77 | IE: 06.200.988-5
Av. Buriti, 2350 - Distrito Industrial - Manaus - AM . CEP: 69075-003

(11) Entrada de energia micro USB.
(12) Entrada para cartão Micro SD.
(13) Entrada para pendrive USB.
(14) Entrada auxiliar P2.

INSTRUÇÕES

LIGAR / DESLIGAR
Pressione e segura o botão (2) por 2 segundos para ligar / desligar a unidade. 
O modo de música e o volume serão os mesmos da utilização anterior. 

CONECTAR O BLUETOOTH
1) Bluetooth emparelhado
Ligue a unidade e entre no modo Bluetooth. O indicador de luz (10) piscará. Agora, 
ligue a função bluetooth do seu dispositivo celular por exemplo. Procure na lista de 
dispositivos bluetooth disponíveis pelo SP273 e o selecione. Quando conectado, a 
unidade irá pronunciar “BLUETOOTH CONECTADO”, indicando assim que a unidade 
está conectada, e o indicador de luz irá parar de piscar em azul.
Pressione brevemente o botão (3) para entrar no modo bluetooth diretamente.

2) Música Bluetooth
Ligue o celular ou de outro dispositivo bluetooth e o SP273 tocará a música 
selecionada caso o bluetooth tenha sido conectado anteriormente. 

3) Função Hands-Free. 
Atender a chamada: Pressione o botão (3) para atender a chamada
Encerrar a chamada: Pressione o botão (3) novamente para encerrar a chamada
Rediscar a chamada: Pressione duas vezes o botão (3)  para ligar para o último 
telefonema.
Chamada privada: Pressione brevemente o botão (7) ou (9)  para mudar a chamada 
entre o alto-falante e o celular
Rejeitar chamada: Pressione e segure o botão (3) para rejeitar a chamada.

4) Desconectar a conexão Bluetooth atual
O SP273 irá emparelhar automaticamente com o último dispositivo bluetooth 
conectado. Pressione e segure o botão (3) para desconectar a conexão bluetooth 
atual. O SP273 indicará " BLUETOOTH DESCONECTADO ". Em seguida, outros 
dispositivos bluetooth podem encontrar e emparelhar com a unidade.

5) Função TWS (Trus Wireless Stereo)
Ligue duas unidades SP273 e mude para o modo bluetooth em ambas. Pressione 
rapidamente o botão (5) , uma unidade irá procurar a outra unidade SP273 e se 
conectará automaticamente. Depois de conectado, você escutará “TWS 
CONECTADO”, que significa que as duas unidades SP273 estão conectadas. 
Enquanto isso, os indicadores de luz (10) irão mudar para as cores AZUL e LARANJA.
Led AZUL representa o canal esquerdo de música, e o LARANJA indica o canal 
direito.

O indicador de luz da unidade de canal esquerdo AZUL (10) estará brilhando, agora, 
ligue a função bluetooth do seu celular ou outro dispositivo bluetooth.  Comece a 
procurar na lista de dispositivos bluetooth pelo SP273 e o conecte-o. Quando 
conectado, a unidade de canal esquerdo emitira o aviso sonoro "BLUETOOTH 
CONECTADO" e a luz LED azul ficará em azul constante. Em seguida, a duas 
unidades do SP273 podem reproduzir a música Bluetooth ao mesmo tempo.

Para interromper a função TWS de pareamento simultâneo, pressione rapidamente o 
botão (5) de ambas as unidades. Você escutará "TWS DESCONECTADO".

Pressione e segure o botão (5) de ambas as unidades SP273 para limpar o histórico 
TWS de conexão automática, você escutará em seguida "TWS LIMPO". 

Observação: 
1) Utilize a função TWS em duas unidades do SP273
2) Antes do emparelhamento TWS, certifique-se que as unidades do SP273 não 
estejam conectadas a algum outro dispositivo bluetooth. 
3) Caso alguma unidade do SP273 tiver sido conectado a alguma outra unidade TWS 
SP273, limpe o histórico de conexões internas pressionando e segurando o botão  
antes de parear as outras unidades. 

AVISO DE VOZ
Caso o usuário queira desligar os avisos sonoros do seu SP273, pressione e segure o 
botão (3) quando a unidade estiver fora do modo de áudio bluetooth. 

CONFIGURAÇÃO DO EQUALIZADOR DE ÁUDIO
Para trocar o modo de equalização de áudio pressione o botão (4) para alternar 
entre os tipos de equalização pré-definidos, como por exemplo NORMAL, AGUDO, 
GRAVE e etc. 

MODO CARTÃO DE MEMÓRIA E PENDRIVE USB
Insira o cartão Micro SD ou o seu pendrive USB nas suas respectivas entradas na 
unidade e pressione rapidamente o botão (1) para entrar no modo do cartão de 
memória ou modo USB. A unidade tocará diretamente a música do cartão Micro SD 
ou pendrive. 

Observe se o cartão Micro SD ou o seu Pendrive suporta memória até 32G e 
contenha algum formato de áudio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Pressione o botão (8) para reproduzir / pausar

Pressione o botão (7) para selecionar a faixa anterior
Pressione e segure o botão o botão (7) para diminuir o volume
Pressione duas vezes o botão (7) para selecionar a pasta anterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.
Pressione o botão (9) para selecionar a próxima faixa
Pressione e segure o botão (9) para aumentar o volume
Pressione duas vezes o botão (9) para selecionar a pasta posterior do cartão Micro 
SD ou pendrive.

MODO AUXILIAR P2
. Use um cabo de áudio de 3,5 mm (não incluso) para conectar a unidade em uma 
fonte de áudio (PC, MP3 / MP4, telefone celular). Pressione brevemente o botão (1) 
para entrar no modo "MODO AUXILIAR". O unidade tocará a música da fonte de áudio.

Observações:
Quando conectar o SP273 ao PC através do cabo auxiliar P2 para reproduzir música, 
sugerimos usar um adaptador (5V 2A não incluso) em vez da porta USB do PC para 
carregar a energia. Geralmente, a fonte de alimentação do computador é fraca e de 
baixa energia. 

. Pressione (8) para colocar a unidade em estado mudo.

. Certifique-se que o SP273 e sua fonte de áudio auxiliar estejam no volume 
máximo. No modo de áudio auxiliar, controle o volume pela SP273 e pela fonte de 
áudio externa. 

RÁDIO FM
Pressione brevemente o botão (1) para selecionar o modo FM. Em seguida, aperte o 
botão (8) para procurar automaticamente e salvar as estações FM disponíveis na 
sua região. Pressione o botão (8) durante a procura de estações novamente para 
interromper o auto-scan do FM. Quando terminar a pesquisa, você escutará um aviso 
sonoro. Pressione brevemente os botões (7) ou (9) para alternar as estações de 
rádio salvas. 

LEITOR DE CARTÕES MICRO SD 
Insira o cartão Micro SD na sua respectiva entrada e desligue o SP273. Use o cabo 
micro USB incluído para conectar o SP273 ao computador. O SP273 entrará no modo 
leitor de cartões, então o cartão Micro SD poderá ser lido e gravado diretamente no 
computador.

Nota: a primeira vez que usar esta função, o computador instalará o driver 
automaticamente.
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CARREGANDO A BATERIA
Quando o SP273 estiver com pouca bateria, você escutará o aviso sonoro "BATERIA 
NO NIVEL BAIXO".  Carregue a bateria por meio de um adaptador USB (não incluso) 
imediatamente. Quando totalmente carregada, as quatro luzes indicadoras da 
bateria acendem-se na unidade. 

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.

ESPECIFICAÇÕES
Leve e portátil
Super bass
Alça para transporte
Som alto e potente
Potência: 50W RMS
Bateria: 4.400 mAh
Bateria de longa duração
Frequência de resposta: 120- 20KHz
Sensibilidade: 86 dB
Impedância: 4 Ω
Conteúdo da caixa: Caixa de som, cabo micro USB, alça para transporte e guia rápido.
Dimensões: 28 x 14,5 x 13,8 cm
Peso: 1,82Kg

TERMOS DE GARANTIA
Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do 
desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, 
o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a 
manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, 
modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não 
autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de 
acessórios ou
outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para 
o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a 
consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 3 anos. E seus 
acessórios pelo período de 3 meses.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com 
atenção os termos de garantia.

Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto/troca de 
qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido 
utilizado corretamente.

NF/Nº                                                                            Data da Compra                  /                /               

Logística Reversa 

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma 
responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos 
ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.
A Pulse oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através 
do programa de logística reversa, a Pulse disponibiliza pontos de coleta em todas as 
capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

Imagens meramente ilustrativas.

“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
“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”



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