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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarSpin3D Mesh Conversor leia o tópico aplicável antes de 
solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do usuárioPor favor, 
veja o up-to-dateSpin3D Mesh Conversor Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/3dconverter/pt/support.html.
Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraSpin3D Mesh Conversor, ou sugestões para 
outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em nossa página de 
Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software foram realizados após 
sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se seguirmos sua 
sugestão.

www.nchsoftware.com/3dconverter/pt/support.html
www.nch.com.au
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.
Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa habilidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que combinem com as palavras-chave digitar. 
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Introdução
Obrigado por instalar o Spin 3D.
Spin 3D software de conversão de arquivos é um conversor de formato de modelo 3d para 
Windows. Ele pode converter arquivos de modelo 3D entre uma variedade de formatos de 
modelo. Antes de converter seu arquivo, o Spin 3D permite que você visualize o modelo 
dentro do aplicativo. 
Com o Spin 3D, você pode converter rapidamente e facilmente seus arquivos de modelo 3D 
nos formatos necessários para outros aplicativos de software.
Características  

● Carrega uma variedade de diferentes formatos de arquivo de modelo 3D.
● Converte-se rapidamente em uma variedade de formatos de saída.
● Permite arrastar e soltar arquivos e pastas.
● Interface simples e intuitiva.
● Projetado para ser muito fácil de usar para o dia-a-dia de operação.
Requisitos do sistema  
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
Dica: Embora não seja um requisito para executar o Spin 3D, ter muitos núcleos de 
processador disponíveis aumentará muito a velocidade de conversão ao converter vários 
arquivos. 
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Como usar o Spin 3D
Esta é uma visão geral de como usar o Spin 3D para converter seus arquivos de um formato 
para outro. Tenha em mente que o Spin 3D foi projetado para aprender com você à medida 
que você vai. Ele se lembrará de suas configurações de cada vez que você converter para 
que as tarefas repetidas sejam mais rápidas para você.
Adicionando e removendo arquivos 

Para converter seus arquivos de modelo 3D no formato desejado, comece adicionando 
arquivos na janela da lista de arquivos. Clique no botão Adicionar arquivos ou selecione 
Arquivo -> Adicionar arquivos do menu. Você também pode clicar no botão Adicionar 
pasta para adicionar todos os arquivos de modelo 3D contidos na pasta especificada. 
Uma vez que seus arquivos tenham sido adicionados, se você deseja remover qualquer um 
deles, selecione os arquivos e clique no botão Remover  ou selecione Arquivo -> Remover 
arquivos selecionados do menu. Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, 
pressione a tecla Ctrl e clique à esquerda nos arquivos que deseja selecionar. Para 
destacar todos os arquivos, selecione Arquivo -> Selecione Tudo no menu ou pressione 
Ctrl + A. 
Selecionando uma pasta de saída 
Perto da parte inferior da janela principal, há uma pasta de saída rotulada de campo, onde 
você pode especificar o diretório de arquivos onde os arquivos convertidos serão 
armazenados. Você pode digitar a pasta desejada ou clicar no botão Procurar  abaixo do 
campo. Isso trará uma janela onde você pode navegar pelo diretório de destino em seu 
disco rígido. Os últimos diretórios escolhidos no passado estão armazenados em uma lista 
suspensa e podem ser acessados clicando na seta na borda direita do campo de texto. 
Selecionando um formato de saída 
O formato de saída  rotulado de campo é onde você pode selecionar o formato de arquivo 
de saída desejado para seus arquivos. 
Os seguintes formatos de modelo 3D estão disponíveis para conversão: 
● 3DP
● 3DS
● 3MF
● Obj
● Dobra
● Stl
Conversão de Arquivos 
Depois de definir a pasta de saída e o formato, você pode selecionar os arquivos da lista 
que deseja converter e clicar no botão Converter  ou selecionar Arquivo -> Converter no 
menu. Se você clicar no botão Converter sem quaisquer arquivos selecionados, todos os 
arquivos da lista serão convertidos por padrão. 
Conversões com falhas 
A coluna de status de conversão na lista de arquivos do modelo 3D reportará sucesso, 
falha ou quais modelos 3D estão na fila para a conversão atual.
Se os modelos 3D falharem com uma mensagem "Salvar falha", então você pode precisar 
especificar uma pasta de saída alternativa.
As mensagens "Load failed" ocorrerão se o Spin 3D determinar que o modelo 3D está 
corrompido ou é realmente um formato de arquivo diferente disfarçado como um modelo 
3D.
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Quais formatos o Spin 3D suporta?
Conversão de arquivo de modelo Há uma série de formatos de arquivo que são suportados 
no Spin 3D. Esses formatos são os seguintes:
formato  Extensões  Windows Mac OS X anotações 
Formato de 
modelo de 
software NCH

 *.3dp Ler e Escrever Ler e Escrever -

Formato de estúdio 
3D autodesk

 *.3ds Ler e Escrever Ler e Escrever O formato não 
contém Normais.

Formato de 
fabricação 3D

 *.3mf Ler e Escrever Ler e Escrever O formato não 
contém Normais.

Arquivo 
Metasequoia

 *.mqo ler ler O formato não 
contém Normais.

Alias Wavefront 
OBJ

 *.obj Ler e Escrever Ler e Escrever  Arquivos materiais 
ainda não 
suportados.
Suporta a leitura 
de cores de 
vértices não 
documentados. 

Stanford PLY  *.ply  Ler e Escrever Ler e Escrever O formato não 
contém Normais.

Arquivo da Open 
Source Robotics 
Foundation (SDF)

 *.sdf ler ler Requer o 
componente 
opcional abaixo.

StL de sistemas 3D  *.stl  Ler e Escrever Ler e Escrever  
Formato Normals 
muitas vezes 
inválidos ou 
ausentes.
Suporta cores de 
vértices não 
documentados.

Formatos suportados (Leitura) por componente opcional:
● 3d
● corrente alternada
● ase
● b3d
● mistura
● avelã
● Dae
● dxf
● fbx
● gltf
● Glb
● Hmp
● ifc2x3
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● Iwo
● lws
● lxo
● mdl (IDPO, MDL2, MDL3, MDL4, MDL5, MDL7)
● md2
● md3
● Mdc
● md5
● ms3d
● ndo
● nff
● desligado
● ogex
● pk3
● q3d
● q3s
● cru
● scn
● Smd
● ter
● vta
● X
● xgl
● zgl
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Referência de chaves de atalho
Mostrar menu completo - Alt
Adicionar arquivos - Alt+A
Adicionar pasta - Alt+F
Remover arquivos selecionados - Excluir
Remover todos os arquivos - Alt+E
Selecione todos - Ctrl+A
Converter arquivos - F3
Programa de saída - Alt+F4
Documentação de ajuda - F1
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Diálogo de efeitos
Recalcular os normais durante a conversão. O Spin 3D tentará recalcular os normais do 
seu modelo ao converter-se em formatos que os incluam. 
Remova triângulos e vértices duplicados 
O Spin 3D tentará re-indexar e remover vértices e triângulos duplicados dentro dos modelos à 
medida que forem processados. 
É importante notar que esse processo pode levar muito tempo para ser concluído.
Aplicar deslocamento para objetos 
Durante a conversão, o Spin 3D aplicará o deslocamento especificado para Objetos dentro do 
Modelo. A maioria dos arquivos conterá apenas 1 Objeto, se um arquivo contiver mais de 1 
Objeto, o mesmo deslocamento será aplicado a cada um. 

Tradução - Um deslocamento para a posição do modelo.
Rotação  - As unidades de rotação estão em Graus. por exemplo, especificar 360,0 ou um 
múltiplo deles resultará em uma revolução completa de um determinado eixo.
Escala - Não são recomendados valores de especificação de Zero em um determinado 
eixo. Para alcançar um resultado no modelo de saída ser mais ou menos plano no eixo 
especificado, sugere-se que você use um valor positivo muito pequeno, em vez de 0,001. 
Observe também que dependendo do modelo e de como você pretende usá-lo, isso 
provavelmente resultará em uma grande quantidade de Z-Fighting, pois os triângulos 
estarão muito próximos um do outro no eixo achatado.
Nota: As colunas são organizadas de tal forma que os valores Esquerdo, Médio e Direito são 
os valores X, Y e Z para cada propriedade.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).
ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.
2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.
3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.
4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.
5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.
6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.
7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.
8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Programa Opções  - Opções ~ Sobregravação
Sobregravar
Selecione o curso de ação a ser tomada quando o arquivo de destino já existir ao converter 
arquivos. As opções são: 
● Solicitamos o que fazer - sempre exiba um prompt perguntando se você quer substituir o 

arquivo ou não.
● Substitua o arquivo  - substitua o arquivo existente com o arquivo sendo convertido.
● Não converta o arquivo original - não sobregrava o arquivo existente com o arquivo sendo 

convertido.
● Abortar conversões - cancela a conversão atual de arquivos e aborta todas as conversões 

subsequentes também.
● Número de apêndice para nome de arquivo - anexa um número ao nome de arquivo do 

arquivo convertido usando um formato que você pode selecionar. O formato deve incluir as 
cordas %filename% e %number%, mas elas podem estar em qualquer ordem que você 
quiser. Você pode adicionar caracteres extras na sequência e esses caracteres também 
aparecerão no nome do arquivo convertido.
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