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BEM-VINDO

Obrigado por adquirir o nosso headphone PULSE.

Nós esperamos que você tenha uma ótima experiência com o produto e se 

divirta muito com ele!

FUNÇÕES
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1. Microfone 

2. Cabo de áudio

3. Aumentar volume +/ Próxima música

4. Ligar / Parear / tocar/ pausar/ atender 

chamada/ finalizar chamada/ rejeitar 

chamada/ rediscar chamada

5. Diminuir volume/ música anterior

6. Indicador de led

7. Entrada micro USB
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.

CARREGANDO A ENERGIA

Utilizando cabo de energia micro usb conecte o headphone a uma entrada 

USB 5V de um computador ou adaptador de energia USB. 

* Carregar o fone de ouvido antes de usar pela primeira vez é recomendado 

a fim de maximizar a vida útil da bateria.

STATUS DO INDICADOR DE LED

CONECTANDO O HEADPHONE

1. Pressione e segure o botão de energia por 3 ~ 5 segundos.

2. Modo de emparelhamento bluetooth será ativado e a luz de led 

indicadora irá piscar em azul e vermelho.

3. Ative o seu dispositivo bluetooth em modo de emparelhamento e 

encontre na lista disponível o headphone PULSE. 

4. conecte as unidades. 

BOTÕES FUNÇÕES

energia / parear . Pressione e segure o botão (3 ~ 5 segundos) para ligar o 
headphone e iniciar o pareamento bluetooth

. Pressione e segure novamente o botão para desligar o 
headphone

. Pressione para tocar ou pausar músicas

. Pressione durante uma chamada telefônica para atender ou 
finalizar o telefonema

. Pressione o botão duas vezes para rediscar a ligação

. Pressione e segure (3 segundos) durante uma chamada 
telefônica para rejeitar a chamada

. Pressione e segure para aumentar o volume durante a música ou 
chamada telefônica

. Pressione 1 vez para trocar para a próxima música

. Pressione e segure para diminuir o volume durante a música ou 
chamada telefônica

. Pressione 1 vez para trocar para a música anterior

tocar/ pausar/ atender 
ou finalizar chamada

rediscar chamada/ 
rejeitar chamada

aumentar volume ou 
próxima música

diminuir volume ou 
música anterior

/

/ .....

/ /

UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO 3.5MM

Conecte o headphone e seu dispositivo de áudio utilizando o cabo de 

áudio P2 3.5mm. 

. Para utilizar a função hands-free de chamada telefônica utilize a 

conexão bluetooth, não sendo possível assim utilizar o microfone através 

do cabo de áudio.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1. PROBLEMA

Tenho problemas na conexão.

SOLUÇÃO

. Verifique se o dispositivo bluetooth esta ativado

. Na lista de dispositivos bluetooth, delete aqueles aparelhos que não 

estão sendo utilizados no momento

. Mantenha perto o dispositivo bluetooth e o headphone

2. PROBLEMA

Eu não escuto nada mesmo depois de conectado.

SOLUÇÃO

. Tente reconectar as unidades novamente

.  Aumente o volume do dispositivo bluetooth e do headphone

3. PROBLEMA

A conexão apresenta interferência.

SOLUÇÃO

. Mantenha o headphone e o dispositivo bluetooth próximos

. Certifique-se que o headphone tenha bateria. Caso não, recarregue a 

energia da unidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HEADPHONE 

Frequência de Resposta: 20 ~ 20kHz

Impedância: 32Ω

Sensibilidade: 102 ± 3 dB

Distorção: ≤1% a 1kHz

Potência: 100 mW

Plug: Φ3.5mm

Bateria recarregável

Tempo tocando: 4-6 horas

Tempo carregando: 3-4 horas

MICROFONE

Frequência de Resposta: 75~20KHz

Impedância: ≤2.2KΩ

Sensibilidade: -42 ± 4 dB

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

. headphone

. cabo de áudio removível

. manual do usuário
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LUZ DE LED FUNÇÕES

carregando a energia

LED

. piscando em vermelho

. luz vermelha

. luz vermelha

. bateria baixa

. carregando

. bateria carregada

. Piscando vermelho e azul
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ON    OFF
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PAIR

ON/OFF
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vermelho
piscando
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3326-15-3111

“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.



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


