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Olá,
Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom 
relacionamento com o seu produto.

Informações de segurança
1. Para proteger sua caixa de som contra o risco de choque 
elétrico e mau funcionamento, não imerja o aparelho ou seu 
cabo USB diretamente em líquidos.
2. Pare de utilizar a caixa de som se o cabo USB ou o próprio 
dispositivo estiver danificado. Desconecte o cabo USB da porta 
USB se uma falha for detectada e entre em contato com o 
serviço de atendimento ao cliente para análise.
3. Não tente reparar o alto-falante você mesmo. Por razões de 
segurança, somente o pessoal de serviço autorizado tem 
permissão para executar reparos e instalar peças de reposição 
no alto-falante.
4. Ao desconectar o alto-falante do plugue USB, puxe o plugue, 
não o cabo USB, visando maior durabilidade.
5. Desligue o alto-falante quando não estiver em uso.

Especificações técnicas
Potência: 70W RMS
Frequência de resposta: 120HZ-15KHZ
Sensibilidade: 85DB±3DB
Impedância: 4 Ohms
Driver: 3 polegadas
Versão Bluetooth: 5.0
Conexão: BT/AUX/USB/TWS
Compatibilidade com pen drive de até 32GB
Capacidade da bateria: 1500 mAh
Duração da bateria: 6 horas com 50% do volume máximo
Tempo de recarga: 2 – 4 horas
Dimensões (C x L x A): 27,8 x 11,7 x 15,6 cm
Peso: 0,95 Kg

Conteúdo da embalagem
1 Bazooka Bluetooth Multilaser SP600
1 Jogo de cabos
1 Manual do usuário
2.  Funcionalidades
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Detalhes do produto

1. Função festa – TWS (True Wireless Stereo)  
2. Ligar/Desligar
3. Avançar faixa /Aumentar o volume 
4. Entrada auxiliar 3.5mm
5. Entrada micro USB para recarga
6. Entrada USB 
 7. Indicador de LED 
8. Escolha de modo
 9. Reproduzir/Pausar 
10. Voltar faixa/diminuir o volume
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6. 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                  /                       /                            

que você apertou o botão TWS por meio de um cabo de áudio, ela 
começará a reproduzir o som via cabo auxiliar.

CARREGANDO SUA BAZOOKA

1.  Desligue a unidade e encaixe a extremidade micro USB do cabo 
de recarga fornecido na embalagem na porta micro USB da Bazooka 
Bluetooth. Conecte a outra extremidade do cabo em um notebook 
ou computador para a recarga.
2.  A luz ficará vermelha durante o carregamento e apagará quando 
totalmente carregada.
3.  Para prolongar a vida útil da bateria, não carregue por mais de 8 
horas.

DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para ligar ou desligar a luz RGB, pressione e segure o botão de 
alteração de modo.
2. Quando a Bazooka Bluetooth está conectado a um dispositivo 
móvel, o usuário pode pressionar longamente o botão TWS para 
desconectar o dispositivo anterior e, em seguida, fazer a conexão 
Bluetooth com outro dispositivo.
3. O volume padrão está em 50% do volume máximo.
4. Quando a tensão da bateria estiver baixa, o alto-falante emitirá 
um sinal sonoro até seu desligamento.

IMPORTANTE:
Ao reproduzir músicas durante o carregamento da caixa, utilize o 
volume em no máximo 50%. Músicas com graves pesados podem 
prejudicar o processo de recarga da caixa.

MODO BLUETOOTH

1. Pressione e segure o botão ligar/desligar para ligar a caixa de som, 
a luz RGB acenderá automaticamente e o indicador de LED ficará 
azul piscando intermitentemente, indicando que o modo de 
pareamento está ativado. Caso a caixa de som já esteja ligada em 
outro modo, basta pressionar o botão de escolha de modo até 
encontrar  o modo Bluetooth (indicado através de sinal sonoro).
2. Ative o Bluetooth do dispositivo a ser conectado (smartphone, 
tablet, notebook etc.), procure o nome do dispositivo "SP600" e 
selecione-o. A caixa de som emitirá um som indicando a conexão.
3. Sua Bazooka Bluetooth Multilaser já está pronta para uso no 
modo Bluetooth!

Observações:
• Pressione e segure o botão avançar ou voltar faixa na bazooka para 
alternar as faixas de música do aparelho Bluetooth.
• Pressione o botão reproduzir/pausar na sua Bazooka para controlar 
a reprodução da música.      
• Pressione brevemente o botão avançar ou voltar faixa para 
aumentar ou diminuir o volume.

MODO USB

1. Insira o pen drive na porta USB. A Bazooka Bluetooth emitirá um 
som indicando o reconhecimento do dispositivo e reproduzirá a 
música armazenada automaticamente.

Observações:
• No modo de reprodução USB, pressione e segure o botão avançar 
ou voltar faixa para selecionar as faixas, pressione brevemente para 
aumentar ou diminuir o volume.

• Pressione Reproduzir/Pausar na sua Bazooka para controlar a 
reprodução da música.
• No modo de reprodução Bluetooth, inserir o disco USB 
desconectará o Bluetooth e alternará para reproduzir o disco USB. 
Você pode pressionar o botão de alteração de modo para alternar 
para o modo Bluetooth novamente.

MODO AUXILIAR

Utilize o cabo auxiliar P2 3.5mm fornecido na embalagem do 
produto para conectar a saída de áudio do seu dispositivo 
(smartphone, mp3, tablet entre outros) à entrada auxiliar da 
Bazooka Bluetooth Multilaser. 
Em qualquer modo de reprodução, quando você usa o cabo de 
áudio para conectar o dispositivo, ele automaticamente altera para 
o modo auxiliar.

Observação:
• Quando um cabo de áudio é conectado ao dispositivo, você pode 
pressionar o botão “TWS” para fazer a conexão TWS no modo 
auxiliar.

FUNÇÃO FESTA – TWS (True Wireless Stereo)

1.  Ligue duas Bazookas Bluetooth Multilaser SP600 no modo 
Bluetooth. Só uma das unidades precisa ser configurada.
2.  Pressione o botão “TWS” em uma das caixas, a Bazooka emitirá 
um sinal sonoro indicando o início do pareamento. Outro sinal será 
emitido indicando o pareamento bem-sucedido. 
3.  Conecte o seu dispositivo à Bazooka Multilaser via Bluetooth.
4.  Quando quiser sair do modo TWS, pressione o botão TWS 
novamente e as unidades serão separadas.
Observação: se você conectar seu dispositivo à Bazooka Bluetooth 
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o modo auxiliar.

Observação:
• Quando um cabo de áudio é conectado ao dispositivo, você pode 
pressionar o botão “TWS” para fazer a conexão TWS no modo 
auxiliar.

FUNÇÃO FESTA – TWS (True Wireless Stereo)

1.  Ligue duas Bazookas Bluetooth Multilaser SP600 no modo 
Bluetooth. Só uma das unidades precisa ser configurada.
2.  Pressione o botão “TWS” em uma das caixas, a Bazooka emitirá 
um sinal sonoro indicando o início do pareamento. Outro sinal será 
emitido indicando o pareamento bem-sucedido. 
3.  Conecte o seu dispositivo à Bazooka Multilaser via Bluetooth.
4.  Quando quiser sair do modo TWS, pressione o botão TWS 
novamente e as unidades serão separadas.
Observação: se você conectar seu dispositivo à Bazooka Bluetooth 



Olá,
Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom 
relacionamento com o seu produto.

Informações de segurança
1. Para proteger sua caixa de som contra o risco de choque 
elétrico e mau funcionamento, não imerja o aparelho ou seu 
cabo USB diretamente em líquidos.
2. Pare de utilizar a caixa de som se o cabo USB ou o próprio 
dispositivo estiver danificado. Desconecte o cabo USB da porta 
USB se uma falha for detectada e entre em contato com o 
serviço de atendimento ao cliente para análise.
3. Não tente reparar o alto-falante você mesmo. Por razões de 
segurança, somente o pessoal de serviço autorizado tem 
permissão para executar reparos e instalar peças de reposição 
no alto-falante.
4. Ao desconectar o alto-falante do plugue USB, puxe o plugue, 
não o cabo USB, visando maior durabilidade.
5. Desligue o alto-falante quando não estiver em uso.

Especificações técnicas
Potência: 70W RMS
Frequência de resposta: 120HZ-15KHZ
Sensibilidade: 85DB±3DB
Impedância: 4 Ohms
Driver: 3 polegadas
Versão Bluetooth: 5.0
Conexão: BT/AUX/USB/TWS
Compatibilidade com pen drive de até 32GB
Capacidade da bateria: 1500 mAh
Duração da bateria: 6 horas com 50% do volume máximo
Tempo de recarga: 2 – 4 horas
Dimensões (C x L x A): 27,8 x 11,7 x 15,6 cm
Peso: 0,95 Kg

Conteúdo da embalagem
1 Bazooka Bluetooth Multilaser SP600
1 Jogo de cabos
1 Manual do usuário
2.  Funcionalidades
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7. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
Logística Reversa Multilaser Descarte seu aparelho, bateria e 
acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e 
seus acessórios em lixo comum. Através do programa de 
logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em 
todas as capitais do país. 

Para maiores informações acesse o link:http://suporte.multila-
ser.com.br/home/coleta-reciclagem      
“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 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.”

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

6. 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                  /                       /                            

que você apertou o botão TWS por meio de um cabo de áudio, ela 
começará a reproduzir o som via cabo auxiliar.

CARREGANDO SUA BAZOOKA

1.  Desligue a unidade e encaixe a extremidade micro USB do cabo 
de recarga fornecido na embalagem na porta micro USB da Bazooka 
Bluetooth. Conecte a outra extremidade do cabo em um notebook 
ou computador para a recarga.
2.  A luz ficará vermelha durante o carregamento e apagará quando 
totalmente carregada.
3.  Para prolongar a vida útil da bateria, não carregue por mais de 8 
horas.

DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para ligar ou desligar a luz RGB, pressione e segure o botão de 
alteração de modo.
2. Quando a Bazooka Bluetooth está conectado a um dispositivo 
móvel, o usuário pode pressionar longamente o botão TWS para 
desconectar o dispositivo anterior e, em seguida, fazer a conexão 
Bluetooth com outro dispositivo.
3. O volume padrão está em 50% do volume máximo.
4. Quando a tensão da bateria estiver baixa, o alto-falante emitirá 
um sinal sonoro até seu desligamento.

IMPORTANTE:
Ao reproduzir músicas durante o carregamento da caixa, utilize o 
volume em no máximo 50%. Músicas com graves pesados podem 
prejudicar o processo de recarga da caixa.

18493-20-03111

Queremos muito ouvir você!
CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!

• Pressione Reproduzir/Pausar na sua Bazooka para controlar a 
reprodução da música.
• No modo de reprodução Bluetooth, inserir o disco USB 
desconectará o Bluetooth e alternará para reproduzir o disco USB. 
Você pode pressionar o botão de alteração de modo para alternar 
para o modo Bluetooth novamente.

MODO AUXILIAR

Utilize o cabo auxiliar P2 3.5mm fornecido na embalagem do 
produto para conectar a saída de áudio do seu dispositivo 
(smartphone, mp3, tablet entre outros) à entrada auxiliar da 
Bazooka Bluetooth Multilaser. 
Em qualquer modo de reprodução, quando você usa o cabo de 
áudio para conectar o dispositivo, ele automaticamente altera para 
o modo auxiliar.

Observação:
• Quando um cabo de áudio é conectado ao dispositivo, você pode 
pressionar o botão “TWS” para fazer a conexão TWS no modo 
auxiliar.

FUNÇÃO FESTA – TWS (True Wireless Stereo)

1.  Ligue duas Bazookas Bluetooth Multilaser SP600 no modo 
Bluetooth. Só uma das unidades precisa ser configurada.
2.  Pressione o botão “TWS” em uma das caixas, a Bazooka emitirá 
um sinal sonoro indicando o início do pareamento. Outro sinal será 
emitido indicando o pareamento bem-sucedido. 
3.  Conecte o seu dispositivo à Bazooka Multilaser via Bluetooth.
4.  Quando quiser sair do modo TWS, pressione o botão TWS 
novamente e as unidades serão separadas.
Observação: se você conectar seu dispositivo à Bazooka Bluetooth 
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6. 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                  /                       /                            

que você apertou o botão TWS por meio de um cabo de áudio, ela 
começará a reproduzir o som via cabo auxiliar.

CARREGANDO SUA BAZOOKA

1.  Desligue a unidade e encaixe a extremidade micro USB do cabo 
de recarga fornecido na embalagem na porta micro USB da Bazooka 
Bluetooth. Conecte a outra extremidade do cabo em um notebook 
ou computador para a recarga.
2.  A luz ficará vermelha durante o carregamento e apagará quando 
totalmente carregada.
3.  Para prolongar a vida útil da bateria, não carregue por mais de 8 
horas.

DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para ligar ou desligar a luz RGB, pressione e segure o botão de 
alteração de modo.
2. Quando a Bazooka Bluetooth está conectado a um dispositivo 
móvel, o usuário pode pressionar longamente o botão TWS para 
desconectar o dispositivo anterior e, em seguida, fazer a conexão 
Bluetooth com outro dispositivo.
3. O volume padrão está em 50% do volume máximo.
4. Quando a tensão da bateria estiver baixa, o alto-falante emitirá 
um sinal sonoro até seu desligamento.

IMPORTANTE:
Ao reproduzir músicas durante o carregamento da caixa, utilize o 
volume em no máximo 50%. Músicas com graves pesados podem 
prejudicar o processo de recarga da caixa.

• Pressione Reproduzir/Pausar na sua Bazooka para controlar a 
reprodução da música.
• No modo de reprodução Bluetooth, inserir o disco USB 
desconectará o Bluetooth e alternará para reproduzir o disco USB. 
Você pode pressionar o botão de alteração de modo para alternar 
para o modo Bluetooth novamente.

MODO AUXILIAR

Utilize o cabo auxiliar P2 3.5mm fornecido na embalagem do 
produto para conectar a saída de áudio do seu dispositivo 
(smartphone, mp3, tablet entre outros) à entrada auxiliar da 
Bazooka Bluetooth Multilaser. 
Em qualquer modo de reprodução, quando você usa o cabo de 
áudio para conectar o dispositivo, ele automaticamente altera para 
o modo auxiliar.

Observação:
• Quando um cabo de áudio é conectado ao dispositivo, você pode 
pressionar o botão “TWS” para fazer a conexão TWS no modo 
auxiliar.

FUNÇÃO FESTA – TWS (True Wireless Stereo)

1.  Ligue duas Bazookas Bluetooth Multilaser SP600 no modo 
Bluetooth. Só uma das unidades precisa ser configurada.
2.  Pressione o botão “TWS” em uma das caixas, a Bazooka emitirá 
um sinal sonoro indicando o início do pareamento. Outro sinal será 
emitido indicando o pareamento bem-sucedido. 
3.  Conecte o seu dispositivo à Bazooka Multilaser via Bluetooth.
4.  Quando quiser sair do modo TWS, pressione o botão TWS 
novamente e as unidades serão separadas.
Observação: se você conectar seu dispositivo à Bazooka Bluetooth 


