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New One Bluetooth
manual de instruções
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Características básicas

• Reprodutor de arquivos MP3
• Bluetooth para ligações e música (handsfree)
• Leitor de USB e cartão SD
• Rádio FM (18 memórias)
• Display de LED
• Entrada Auxiliar de áudio frontal P2
• Função Relógio
• Função Troca Pasta

Atenção

• Qualquer operação que comprometa a condução segura 
só deve ser feita após o veículo ter sido estacionado em 
segurança.
• O produto não funciona em ambientes com temperaturas 
muito altas ou muito baixas; a temperatura inicial do carro 
deve estar entre -10 e 55ºC.
• Para evitar curtos-circuitos e outros acidentes, não derrube 
metais (parafusos, moedas ou ferramentas)no aparelho.
• Não encoste condutores elétricos na antena automática 
para evitar  
curtos-circuitos.
• Devido à alta voltagem gerada ao dar partida no veículo, 
ligue o rádio somente após a partida e desligue-o antes de o 
carro ser desligado.
• Para manter a integridade do rádio, evite impactos enquanto 
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o dispositivo USB estiver em uso; caso o dispositivo USB 
apresente interrupção inesperada em sua reprodução, 
remova-o e então reconecte-o.
• Ao inserir o USB ou cartão SD, evite que fios de cabelo ou 
impurezas entrem nas respectivas portas.

Operação do Modo BT

Conectando aparelho: Ative a função Bluetooth do seu 
celular smartphone, pesquise por dispositivos Bluetooth, 
escolha a opção CAR BT, emparelhe e aguarde até que o 
seu celular smartphone informe que ambos  
estão conectados.
O ícone do Bluetooth será exibido no display do produto 
assim que a conexão for realizada.
2.  Clique no ícone             para atender uma ligação ou ligar 
para o último número chamado.
3. Clique no ícone             para encerrar ligações.

Modo Música BT: assim que pareado, clique na tecla MOD 
para entrar no modo BT (led mostrará PHON). O usuário 
pode reproduzir o áudio através de aplicativos de seu 
celular. Para alguns aplicativos, é possível trocar de músicas, 

pausar, repetir através das teclas do New One BT.

MOD
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Teclas e operação

1.     /MOD: breve clique para ligar o aparelho. Após ligar, 
breves cliques alterarão entre as funções RADIO-USB-SD-
AUX IN-BT. Pressione e segure por alguns segundos para 
desligar. 

2. MUTE/CLOCK(MUTE/CLK) Quando alguma faixa estiver 
sendo reproduzida, clique brevemente para entrar no modo 
MUDO.
Pressione e segure para acessar o relógio. Se pressionado e 
segurado novamente, entrará nas configurações do relógio.
Para ajustar o relógio, clique brevemente e então entrará 
no ajuste da hora. Gire o botão de volume para mudar as 
horas. Então, clique no botão giratório rapidamente para 
ajustar os minutos, da mesma maneira. Ao final, clique na 
tecla MUTE/CLK para encerrar.

3. NEXT           : em modos de reprodução, um leve clique adianta 
para a faixa seguinte. Se pressionado constantemente, inicia a 
função avanço rápido dentro da própria faixa.
Na função FM, clique breve realiza busca automática e clique 
longo busca manual.

4. PREV        : em modos de reprodução, um leve clique volta para 
faixa anterior ou para o começo da faixa atual. Se pressionado 
constantemente, inicia a função retrocesso rápido dentro da 
própria faixa.
Na função FM, clique breve realiza busca automática e clique 
longo busca manual.
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5. AMS /BAND: na função FM, clique brevemente para 
navegar entre as diferentes bandas FM1/FM2/FM3. Clique 
nas teclas numéricas para acessar as estações salvas. Se 
pressionada por longo tempo, inicia a busca automática.
No modo USB/SD, pressione brevemente este botão e depois 
as teclas numéricas para navegar entre as músicas/pastas.

6. EQ/LOUD: pressione brevemente este botão para acessar 
a equalização entre POP-ROCK-CLASSIC (CLAS)-EQ OFF. 
Pressione e segure para acionar o LOUD ON ou LOUD OFF. O 
padrão é LOUD OFF.

7. 1/PAU: enquanto tocando músicas via USB/SD e alguns 
aplicativos de celular, clique neste ícone para pausar ou 
reproduzir uma faixa.

8. 2/INT: no modo USB/SD, quando estiver acionado, irá 
reproduzir todas as faixas Mp3 por cerca de 10 segundos, 
uma a uma. Sem funções no modo FM. Padrão é INT OFF. 
Para alterar, leve clique para selecionar ON.

9. 3/RPT: no modo USB/SD, pressione brevemente para 
alterar entre repetir uma ou repetir todas as faixas. Sem 
função no modo FM.

10. 4/RDM: No modo USB/SD, pressione brevemente para 
tocar aleatório. Sem função no modo FM.

11. DIR-: No modo USB/SD, pressione e segure o botão para 
alterar entre as faixas abaixo.
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12. DIR+: No modo USB/SD, pressione e segure o botão 
para alterar entre as faixas acima.

13. SEL (SELECT): botão giratório com função de controle 
de volume, ajuste de configurações (+) (-) Bass/ Treble/ 
Balance/ Fader
A. Ajustes: Após ligado o aparelho, clique no botão para 
entrar no seguinte modo circular:  Bass(bS) Treble (Tr)
Balance (b)  LOUD OFF(Ldof)EQ OFF(EqOF) dh/Loc (FM 
somente)  ST/MONO(FM somente) Volume (U)
B.  Controle de volume: gire o botão no sentido horário 
e anti-horário para ajustar o volume de acordo com sua 
necessidade.
C.  Bass Control / Treble / Balance / Loud / EQ / DH Loc / 
ST MONO: clique no botão para acessar as configurações. 
Quando aparecerem no display, gire o botão para altera-la. 
Para acessar a função seguinte, clique novamente no 
botão.

14. Teclas: 1~6: no modo FM, clique em qualquer uma 
das teclas para acessar uma estação pré configurada. Para 
salvar uma estação, clique e segure o botão.
No modo USB/SD, pressione a tecla AMS primeiro, na 
sequência clique nas teclas para navegar entre as musicas.

15. Teclas -10/+10: no modo USB/SD, clique nesta tecla 
para adiantar ou voltar 10 faixas em relação a faixa atual. 
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Diagrama de Cabeamento

Passos de Instalação e Remoção
3.1 Instalação

Essa é a instalação de segurança, consulte a ilustração e a 
instalação detalhada no passo a passo:
1. Posicione o aparelho no local correto no carro e conecte-o 
como as referências do diagrama de ligações. Teste se o 
aparelho funciona corretamente.
2. Depois do teste positivo, envolva o fio conectado com fita 
isolante para garantir que a fiação esteja isolada.
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3. Pressione os ganchos do conjunto 1 para dentro, ajuste-os 
para dentro do painel e fixe.
4.  Empurre o aparelho 2 na cinta de fixação de metal e 
trave-o.

Lista de partes

1. Insira a cinta de fixação.

2. Dobre as linguetas para fora para encaixar firmemente, se 
necessário.
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3.  Aperte os parafusos do suporte da parte traseira e o chicote 
elétrico e fixe bem a unidade
Para remover, insira a chave entre o aparelho e a cinta de 
fixação e puxe o aparelho do painel

3.2 Desmontagem

Insira a chave de desmontagem no orifício até que a trava se 
abra; então, retire o aparelho e a chave.
Observação:

1. Não instale o aparelho em um lugar que possa atrapalhar a 
condução ou machucar o passageiro em caso de frenagem de 
emergência.
2. Para fazer a instalação correta use apenas nossos acessórios 
para evitar danos. Se for necessário o uso de brocas ou se 
houver alguma mudança necessária durante o processo de 
instalação, entre em contato com o revendedor mais próximo.
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Funções do Painel

01  EQ / LOUD

02  Ligar/desligar, MOD

03  Mudo, Relógio

04  VOLUME

05  NEXT/avançar pasta

06  AMS/ BAND

07  PREV/voltar pasta 

08  1/ PAUSE

09  2/ INT

10  3/ REPEAT

11  4/ RDM

12  5/-10

13  6/+10

14  Microfone

15  Tela

16  Reset

17  Entrada AUX

18  Entrada USB

19  Entrada SD

01

Imagem meramente ilustrativa
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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 interferência a sistemas 
operando em caráter primário.

“Este produto está homologado 
pela ANATEL, de acordo com os 
procedimentos regulamentados 
pela Resolução n° 242/2000.”

Para maiores informações, consulte  
o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

05812-16-03111

Alô Alô
tem alguém ai?

;) 11 3198.0004
Queremos muito ouvir você!

SAC (cobertura para todo o Brasil)

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 1 ano.

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

 

NF/Nº               Data da Compra              /        /
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Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br


