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Parabéns por escolher a Multilaser!

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 manuseio. Por favor, guarde o manual de instruções para referência 
futura.

EVITE AS SEGUINTES CONDIÇÕES DE USO: 
1. Não exponha o produto a temperaturas muito altas ou baixas.
2. Não exponha o produto ao sol direto.
3. Evite lugares úmidos, gotas de água e líquidos na unidade.

PAINEL DE CONTROLE

Guia Rápido 01

1. Diminuir volume (V-)
2. Scanear radio FM (SCAN)
3. Horário (TIME SET) 
4. Alarme 1-2 (AL 1-2)
5. Aumentar o volume (V+)
6. Energia/Modo (M)
7. Função Sleep (Zz)

8. Compartimento de bateria
9. Cabo de energia
10. Entrada auxiliar de áudio P2 
3.5mm
11. Antena

FONTE DE ENERGIA
1. Conecte o cabo de energia na tomada (127-220V). O display de LED ligará.
Pressione o botão M para ligar a unidade e pressione e segure o botão M para 
desligar.

2. Você pode utilizar pilhas AA de 1,5 V como fonte de alimentação do
sistema de relógio, o display de LED permanecerá desligado caso a unidade não 
esteja conectado a rede de energia elétrica. Ao conectar a unidade na energia 
novamente, o display de LED ligará novamente. 

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO 3.5mm. 
A SP202 pode ser o amplificador de qualquer dispositivo de saída de áudio auxiliar 
P2 3.5mm, (tais como celular, smartphone, leitor de MP3, computador etc.)

Utilize um cabo de áudio P2 auxiliar, conecte as unidades e pressione o botão M 
para selecionar o modo (AU) AUX IN para tocar as suas músicas. 

DEFINIR AS HORAS
Com a unidade desligada pressione e segure o botão de horário (TIME SET), o 
display de LED piscará.

Pressione V- para definir as horas e  V + para definir os minutos. Pressione 
rapidamente o botão horário (TIME SET) para confirmar o horário desejado.

Para alternar o modo de horário de 24h ou 12h pressione duas vezes o botão (TIME 
SET) rapidamente.

FUNÇÃO DE RÁDIO
1. Pressione e segure o botão M para selecionar a função de rádio em seguida  
pressione e segure o botão SCAN por mais de 2 segundo para buscar as estações 
de rádio com melhor frequência em sua região. As estações de rádio serão 
armazenadas na memória. Depois de armazenado as estações de rádio na memória, 
pressione o botão SCAN para selecionar as estações de rádio desejadas. 

2. Ajuste de volume: Pressione os botões V+ / V- para aumentar ou diminuir o volume 
do rádio.

3. Você pode mover a antena ou a SP202 para uma melhor posição caso a frequência 
de rádio apresente interrupções ou mau sinal. 

FUNÇÃO SLEEP (função dormir)
Uma vez com a unidade ligada, pressione rapidamente o botão SLEEP para selecionar 
os minutos (05-10-15-30-60-90-120). Em seguida, a unidade irá desligar automatica-
mente após o tempo escolhido.

AJUSTE DO ALARME
1. Com a unidade desligada,  pressione o botão "AL 1-2" para selecionar o relógio de 
alarme 1. O display de LED irá exibir "OFF" e o indicador “ALARM 1” na lateral direita 
do display irá piscar. Pressione V-/V + para selecionar o modo de alarme BB (SP202 
ira despertar com um bip) ou FM (SP202 ira despertar com o rádio FM).

2. Pressione e segure o botão "AL 1-2" para definir o horário de alarme utilizando os 
botões V-/V+.

3. Pressione "AL1-2" novamente para escolher o som do alarme através dos botões 
V-/V+.

4. Para finalizar o alarme 1, pressione “AL1-2”.

5. Para programar o alarme 2 pressione e segure “AL1-2" e repita o procedimento 
acima.

FUNÇÃO SONECA 
Quando o alarme programado estiver tocando, pressione qualquer botão para 
cancelar o alarme. Se pressionar o botão “SLEEP”, o alarme voltará a tocar 
depois de 10 minutos.  

NOTAS:
1. Uma vez que o despertador não tenha qualquer operação, o alarme irá 
parar automaticamente em 3 minutos.

2. As pilhas AA  servem como backup para que a SP202 não perca as 
configurações de horário e alarme. Em caso de queda de energia, 
utilizando as pilhas no compartimento, o display de led não exibira o 
horário nem tocara o alarme. Com a energia restaurada, não será 
necessário programar novamente o horário e o alarme.

ESPECIFICAÇÕES
. Rádio relógio digital
. Display de led verde
. Rádio FM
. Auto-scan
. Entrada P2 3.5m 
. Função soneca
. Programa dois alarmes diferentes
. Compartimento de pilha
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
. Bivolt automático (127-220V)
. Potência: 5W RMS

. Frêquencia FM: 87.5-108 Hz

. Frequência de Resposta:
  20-20K Hz
. Sensibilidade: 12dB
. Impedância: 8 Ohm
. Dimensões (A x L x C):
  8 x 15 x 16cm
. Peso: 600gramas
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
. 1 Rádio relógio
. 1 Guia rápido

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.
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Parabéns por escolher a Multilaser!

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 manuseio. Por favor, guarde o manual de instruções para referência 
futura.

EVITE AS SEGUINTES CONDIÇÕES DE USO: 
1. Não exponha o produto a temperaturas muito altas ou baixas.
2. Não exponha o produto ao sol direto.
3. Evite lugares úmidos, gotas de água e líquidos na unidade.

PAINEL DE CONTROLE

Guia Rápido 02 03 04

1. Diminuir volume (V-)
2. Scanear radio FM (SCAN)
3. Horário (TIME SET) 
4. Alarme 1-2 (AL 1-2)
5. Aumentar o volume (V+)
6. Energia/Modo (M)
7. Função Sleep (Zz)

8. Compartimento de bateria
9. Cabo de energia
10. Entrada auxiliar de áudio P2 
3.5mm
11. Antena

FONTE DE ENERGIA
1. Conecte o cabo de energia na tomada (127-220V). O display de LED ligará.
Pressione o botão M para ligar a unidade e pressione e segure o botão M para 
desligar.

2. Você pode utilizar pilhas AA de 1,5 V como fonte de alimentação do
sistema de relógio, o display de LED permanecerá desligado caso a unidade não 
esteja conectado a rede de energia elétrica. Ao conectar a unidade na energia 
novamente, o display de LED ligará novamente. 

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO 3.5mm. 
A SP202 pode ser o amplificador de qualquer dispositivo de saída de áudio auxiliar 
P2 3.5mm, (tais como celular, smartphone, leitor de MP3, computador etc.)

Utilize um cabo de áudio P2 auxiliar, conecte as unidades e pressione o botão M 
para selecionar o modo (AU) AUX IN para tocar as suas músicas. 

DEFINIR AS HORAS
Com a unidade desligada pressione e segure o botão de horário (TIME SET), o 
display de LED piscará.

Pressione V- para definir as horas e  V + para definir os minutos. Pressione 
rapidamente o botão horário (TIME SET) para confirmar o horário desejado.

Para alternar o modo de horário de 24h ou 12h pressione duas vezes o botão (TIME 
SET) rapidamente.

FUNÇÃO DE RÁDIO
1. Pressione e segure o botão M para selecionar a função de rádio em seguida  
pressione e segure o botão SCAN por mais de 2 segundo para buscar as estações 
de rádio com melhor frequência em sua região. As estações de rádio serão 
armazenadas na memória. Depois de armazenado as estações de rádio na memória, 
pressione o botão SCAN para selecionar as estações de rádio desejadas. 

2. Ajuste de volume: Pressione os botões V+ / V- para aumentar ou diminuir o volume 
do rádio.

3. Você pode mover a antena ou a SP202 para uma melhor posição caso a frequência 
de rádio apresente interrupções ou mau sinal. 

FUNÇÃO SLEEP (função dormir)
Uma vez com a unidade ligada, pressione rapidamente o botão SLEEP para selecionar 
os minutos (05-10-15-30-60-90-120). Em seguida, a unidade irá desligar automatica-
mente após o tempo escolhido.

AJUSTE DO ALARME
1. Com a unidade desligada,  pressione o botão "AL 1-2" para selecionar o relógio de 
alarme 1. O display de LED irá exibir "OFF" e o indicador “ALARM 1” na lateral direita 
do display irá piscar. Pressione V-/V + para selecionar o modo de alarme BB (SP202 
ira despertar com um bip) ou FM (SP202 ira despertar com o rádio FM).

2. Pressione e segure o botão "AL 1-2" para definir o horário de alarme utilizando os 
botões V-/V+.

3. Pressione "AL1-2" novamente para escolher o som do alarme através dos botões 
V-/V+.

4. Para finalizar o alarme 1, pressione “AL1-2”.

5. Para programar o alarme 2 pressione e segure “AL1-2" e repita o procedimento 
acima.

FUNÇÃO SONECA 
Quando o alarme programado estiver tocando, pressione qualquer botão para 
cancelar o alarme. Se pressionar o botão “SLEEP”, o alarme voltará a tocar 
depois de 10 minutos.  

NOTAS:
1. Uma vez que o despertador não tenha qualquer operação, o alarme irá 
parar automaticamente em 3 minutos.

2. As pilhas AA  servem como backup para que a SP202 não perca as 
configurações de horário e alarme. Em caso de queda de energia, 
utilizando as pilhas no compartimento, o display de led não exibira o 
horário nem tocara o alarme. Com a energia restaurada, não será 
necessário programar novamente o horário e o alarme.

ESPECIFICAÇÕES
. Rádio relógio digital
. Display de led verde
. Rádio FM
. Auto-scan
. Entrada P2 3.5m 
. Função soneca
. Programa dois alarmes diferentes
. Compartimento de pilha
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
. Bivolt automático (127-220V)
. Potência: 5W RMS

. Frêquencia FM: 87.5-108 Hz

. Frequência de Resposta:
  20-20K Hz
. Sensibilidade: 12dB
. Impedância: 8 Ohm
. Dimensões (A x L x C):
  8 x 15 x 16cm
. Peso: 600gramas
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
. 1 Rádio relógio
. 1 Guia rápido

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.


