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3 verdes = CARGA COMPLETA!
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Leds vermelhos = ERRO, retire os aparelhos do carregador, retire o carregador da
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Caso o problema persista contate o Suporte Técnico da Espaço da Audição.
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Tempo de Carregamento:
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30 minutos de carregamento oferece uma média de 7 horas de uso;
3 a 4 horas para uma carga completa, que oferece uma média de 19hrs de uso ou
17hrs com utilização de streaming de 5hrs o carregador pode ficar ligado na
tomada, mesmo após o carregamento completo);
O carregador tem função de desumidificar (secagem suave de seus aparelhos).

Coloque seus aparelhos para carregar diariamente. Na mesma posição que você vê na
imagem acima, receptor do lado oposto das luzes de led;
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