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Volume booster apkpure

SIGA-NOS SIGA-NOS Um aplicativo simples, pequeno e gratuito que aumenta o volume de som do seu alto-falante ou fone de ouvido. Útil para filmes, audiolivros e música. Use por sua conta e risco. Tocar som em grandes quantidades, especialmente por longos períodos de tempo, pode danificar seus
alto-falantes e/ou danificar sua audição. Alguns usuários relataram alto-falantes e fones de ouvido danificados. Se você ouvir um som distorcido, desligue o volume (mas pode ser tarde demais). Ao instalar este aplicativo, você concorda em não inducar nenhum dano ao seu hardware ou audição, e você
usá-lo por sua conta e risco. Considere isso como um software experimental. Nem todos os dispositivos suportam este software. Tente por sua conta e risco e veja se funciona. Este aplicativo não funciona na maioria dos dispositivos Android 4.2.1-4.3. Ele deve funcionar no Android 4.4 e
posteriormente, bem como em dispositivos abaixo de 4.2.1.Não se trata de ajustar o volume do hands-free em chamadas telefônicas (que tem seu próprio ritmo, eu acho), mas de ajustar o volume de música, filmes e aplicativos. Quando o impulso for definido como zero, o Volume Booster será
desativado. O ícone de notificação é apenas para lançamento. Se você não quiser ver o ícone de notificação quando o amplificador de volume estiver desligado, basta ir para as configurações do amplificador de volume e configurá-lo para aparecer somente quando o Volume Booster estiver em
execução. Página 2 SIGA-NOS
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