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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarVoxal Software de Mudança de Voz leia o tópico aplicável 
antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do usuárioPor 
favor, veja o up-to-dateVoxal Software de Mudança de Voz Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/voicechanger/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 paraVoxal Software de Mudança de Voz, 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/voicechanger/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Voxal é um aplicativo de mudança de voz de última geração projetado para melhorar qualquer 
aplicativo ou jogo que use um microfone. Você pode mudar sua voz de muitas maneiras 
diferentes escolhendo entre as vozes predefinidas fornecidas, ou você pode criar suas 
próprias vozes personalizadas adicionando efeitos como uma mudança de tom, eco ou 
flanger. Os efeitos podem ser empilhados em qualquer ordem e combinação que você quiser, 
fornecendo possibilidades de mudança de voz quase ilimitadas. 
Voxal funciona perfeitamente nos bastidores para interceptar automaticamente todo o áudio 
do seu microfone antes que ele atinja seus aplicativos. Isso significa que os aplicativos não 
requerem nenhuma configuração, e você pode começar a usar o Voxal imediatamente. 
Características  
● Interface simples e intuitiva
● Trabalha com todos os aplicativos e jogos existentes
● O baixo uso da CPU não interferirá com outros aplicativos em execução
● Vem com algumas grandes vozes predefinidas existentes
● Visualize suas vozes antes de usá-las de verdade
● Processe arquivos com suas vozes favoritas

Requisitos do sistema
Windows XP e acima

Voxal é apenas um componente do conjunto de software NCH de software de áudio, vídeo e 
software de negócios. Se você ainda não fez isso, visite www.nch.com.au para baixar muitos 
outros programas relacionados. 
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Começando

Começando
O Voxal permite criar, salvar e carregar diferentes cadeias de efeitos que ele se refere como 
"vozes". Quando você carregar voxal pela primeira vez, você verá no lado esquerdo uma lista 
de vozes disponíveis para você usar. Para selecionar uma voz basta clicar no nome da voz 
que deseja usar. 

Para visualizar como sua voz irá soar, clique no botão Visualização na barra de ferramentas na 
parte superior da tela. Fale no microfone e você deve ser capaz de ouvir sua voz com os 
efeitos aplicados. Você também deve ver o medidor de volume colorido na tela principal 
mostrando o nível atual do microfone. Se você não pode ouvir sua voz, ou não há barra 
colorida, então você pode precisar mudar suas configurações. Clique no botão Opções na barra 
de ferramentas e selecione o microfone e os alto-falantes preferidos. Note que estes são 
apenas o microfone e alto-falantes que você usará para visualizar suas vozes. 

Fazendo uma chamada via Skype
Uma vez que você esteja feliz com a voz selecionada, você pode aplicar a voz em outros 
aplicativos, como Skype/VOIP ou outros programas de processamento de áudio que tomam 
uma entrada de áudio. Por exemplo, estes são os passos que você tomaria para fazer uma 
chamada do Skype com sua nova voz: 

1. Certifique-se de que o Skype está fechado. Voxal deve ser executado antes do aplicativo 
em que deseja usar sua voz. 

2. Execute o Voxal e selecione a voz que deseja usar.
3. Ligue para o Skype e faça uma chamada.
4. Se tudo estiver funcionando corretamente, você deve ver que o Voxal exibe o texto 

"Status: processamento com sucesso!" e o medidor de volume do microfone estará se 
movendo.

5. Se ele não estiver funcionando, consulte a seção de solução de problemas deste arquivo 
de ajuda.
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Construindo e Editando Vozes

Editando uma voz existente
As vozes disponíveis aparecem no painel esquerdo do Voxal. Para editar uma dessas vozes, 
clique no botão Editar na barra de ferramentas principal. Isso abrirá a janela de edição de voz 
que mostra como a voz selecionada é construída atualmente. A janela de edição tem três 
painéis principais: 

Efeitos disponíveis (painel esquerdo)
Estes são os efeitos a partir dos quais você pode construir vozes.

Efeitos Aplicados (Painel Médio)
Estes são efeitos que atualmente fazem parte da voz selecionada.

Configurações de efeito (painel direito)
Este painel mostra as configurações atuais do efeito selecionado no painel do meio

Para editar uma voz, selecione o efeito que deseja alterar e, em seguida, ajuste os controles 
deslizantes no painel Configurações de efeito. Você pode deixar o Voxal no modo de 
visualização enquanto faz isso para ouvir suas alterações. Você também pode editar a voz 
selecionada no painel principal clicando duas vezes na voz na janela principal. 
Além de alterar parâmetros, você também pode adicionar novos efeitos à lista de efeitos 
atualmente aplicados, alterar sua ordem arrastando e soltando os efeitos aplicados ou 
ignorando temporariamente os efeitos, desessequintando suas caixas de seleção.
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Criando uma nova voz

Criando uma nova voz
Uma vez que você tenha usado voxal por um tempo, você provavelmente vai querer ser 
criativo e construir suas próprias vozes personalizadas. Fazê-lo é fácil e segue praticamente o 
mesmo caminho que editar vozes descritas na página antes desta.

Comece clicando no botão Novo na barra de ferramentas. Você precisará fornecer um nome 
para o seu efeito e, em seguida, usar a janela de efeito para adicionar uma série de efeitos 
para criar sua nova voz. Depois de ficar feliz com sua voz, clique em Salvar e sua voz 
aparecerá no painel esquerdo do Voxal pronto para você usar. 
Ponta: É útil adicionar um efeito Amplify à sua voz para que você possa ter um bom controle 
sobre seu nível de volume. Isso ajudará a reduzir a necessidade de continuar ajustando o 
nível de saída na tela principal do Voxal. Você verá que todos os efeitos que são incorporados 
no Voxal incluem um efeito Amplify.
Nota: Seu computador só tem uma quantidade limitada de poder de processamento, o que 
significa que haverá um limite para o número de efeitos que você pode adicionar. Se você 
começar a notar que o Voxal não está se saindo bem e você está recebendo quebras no 
áudio do microfone, então você pode precisar diminuir o número de efeitos aplicados a essa 
voz.

5



Voz de importação/exportação
Esse recurso fornece uma maneira fácil para os usuários compartilharem suas criações de voz 
simplesmente passando os arquivos .voxal ao redor ou compartilhando através das mídias 
sociais. 

Voz de Exportação
Exporte a voz selecionada para um arquivo .voxal.

Voz de Importação
Importe uma nova voz de um arquivo .voxal.
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Silenciando e contornando

Silenciando o microfone
A qualquer momento, enquanto estiver usando o Voxal, você pode desejar silenciar o 
microfone. Você pode fazer isso rapidamente clicando no botão Silenciar na barra de 
ferramentas principal. Uma vez que este botão é clicado, o Voxal não reproduzirá nenhum 
áudio do microfone em nenhum de seus aplicativos. Se você está atualmente em uma 
chamada VOIP/Skype, então a pessoa com quem você está falando não será mais capaz de 
ouvi-lo. 

Ignorando a voz atual
Você pode descobrir que deseja voltar a usar sua voz normal enquanto usa Voxal. Para fazer 
isso clique no botão Bypass na barra de ferramentas principal. Isso instruirá a Voxal a ainda 
passar o áudio do microfone para o aplicativo que você está usando (por exemplo. Skype), 
mas não aplicará mais efeitos a ele. 
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Aplicando uma voz a um arquivo

Processando um arquivo
Um arquivo pode ser processado através da cadeia de efeitos de forma semelhante aos 
dados do microfone. 

1. Selecione a voz que você gostaria de aplicar.
2. Clique no botão Processar na barra de ferramentas. 
3. Escolha o arquivo que deseja processar.
4. Escolha onde você gostaria de salvar o arquivo (a saída é sempre formato mp3).
Se você quiser visualizar como o arquivo irá soar uma vez que a voz tenha sido aplicada, 
então você pode usar o botão Arquivo de visualização na barra de ferramentas e, em seguida, 
selecionar o arquivo que você gostaria de visualizar. Ao visualizar o arquivo, você pode alterar 
a voz aplicada usando o botão Alterar voz e selecionando qualquer voz desejada. Se você 
estiver satisfeito com os resultados, use Save As  para salvar arquivo processado em uma 
pasta local. 
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Solucionando problemas

Falha na conexão do driver
Se você receber a seguinte mensagem de erro na janela de registro: "A conexão do driver 
falhou. Você fez questão de reiniciar o computador depois de instalar o Voxal?", é porque o 
Voxal não consegue se comunicar com o driver de que precisa capturar os dados de áudio do 
microfone. Certifique-se de reiniciar seu computador. Em alguns casos raros, pode ser 
necessário reinstalar o Voxal se esse problema persistir."

Incapaz de detectar um fluxo de áudio
Se você receber uma mensagem dizendo que o Voxal é incapaz de detectar um fluxo de 
áudio enquanto estiver usando o modo de visualização do Voxal, então você pode não ter o 
dispositivo de áudio correto selecionado para trabalhar com o Voxal. Vá até a Opções do 
Voxal e certifique-se de selecionar os dispositivos de visualização corretos nas listas de drop 
down.

Em algumas circunstâncias raras, o microfone que você está usando pode não ser compatível 
com o Voxal. Se você continuar com problemas tente usar um microfone diferente para ver se 
isso corrige o problema.

O nível de saída é muito alto
Às vezes você pode receber um aviso na parte inferior da tela de que o nível do microfone é 
muito alto. Se o nível de saída do microfone estiver muito alto, o áudio será distorcido. Você 
deve mirar para manter o pico do nível do microfone em algum lugar na área marca como 
"Bom Nível de Microfone". Você pode baixar ou elevar o nível da saída do microfone 
ajustando o controle de volume no painel superior. Alternativamente, você pode adicionar um 
efeito "Amplificar" à voz e usá-lo para controlar o volume. O termo "Amplify" é um pouco 
enganoso porque também pode ser usado para reduzir o volume do áudio, bem como 
aumentá-lo.

Áudio gago ou glitchy
Se a voz selecionada tiver muitos efeitos aplicados, você poderá notar uma degradação no 
desempenho do Voxal e o fluxo de áudio pode quebrar ou distorcer. Isso se deve ao seu 
computador não ser mais capaz de processar a cadeia de efeitos rapidamente o suficiente. 
Para corrigir o problema, você precisará remover alguns efeitos da voz selecionada. Se isso 
ainda não resolver o problema, entre em contato com nossa área de suporte para obter ajuda.
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Efeitos

Equalizador de 3 bandas
Um Equalizador de 3 Bandas é um equalizador especial que pode alterar o nível de volume na 
banda 100Hz, 900Hz e 2500Hz. 

Eco
Um eco é uma repetição do som após um curto período de tempo (geralmente 1 - 4000ms). 
Parece que a pessoa que fala está em um grande estádio ou gritando entre duas montanhas. 

Metamorfo de arremesso
Isso muda o tom do áudio sem alterar a velocidade. 

Shifter de tom de voz
Isso faz o mesmo trabalho que o metamorfo de tom normal, exceto que mantém os formantes 
vocais em tato criando um resultado mais realista. 

Reverb
Reverb é muitos pequenos reflexos do som que vêm depois de um tempo definido. 
Geralmente ocorre quando alguém está falando em uma sala, salão, etc. Mais reverb é 
chamado de molhado, nenhum reverb é chamado de seco. 

Passe Baixo
Um filtro de baixa passagem (às vezes chamado de filtro de corte alto) mantém as frequências 
no áudio abaixo de um determinado valor. 

Passe Alto
Um filtro de alta passagem (às vezes chamado de filtro de corte baixo) remove todas as 
frequências baixas abaixo de um Hz especificado. Isso é útil se você quiser fazer sua 
gravação soar 'mais clara' ou menos 'lamacenta'. É muito comum usar um filtro de alta 
passagem de cerca de 300Hz em todas as gravações de voz para melhorar a inteligibilidade. 

Coro
O efeito sonoro do refrão é usado para fazer uma voz ou um instrumento soar como 3 vozes 
ou instrumentos tocando o original com cópias variadamente atrasadas e ligeiramente 
alteradas do original. 

Nota: O refrão é uma maneira muito útil de fazer um som de fonte mono mais estéreo. 

Distorção
Enquanto normalmente fazemos tudo para reduzir a distorção, às vezes você quer adicioná-la. 
Por exemplo, é popular para uso com guitarras. A distorção é medida entre 0,0 (off) e 1.0 
(recorte). Você também especifica o nível onde ele chuta no dB (padrão -8db). 

Compressor
Um Compressor de alcance dinâmico limita os níveis de volume de uma gravação de som 
para que ele permaneça dentro de um certo intervalo de sonoridade. 

Um exemplo de onde é usado está na transmissão de TV, onde garante que os níveis de 
volume de anúncios sejam percebidos como sendo mais altos do que o próprio programa de 
televisão (sem qualquer alteração no volume real de transmissão). 
Ele também tem um uso para gravar áudio de um meio para outro, onde os dois meios não 
são capazes de manusear a mesma faixa de níveis de volume. por exemplo, um CD pode 
lidar com um alcance muito maior do que uma fita. 
A configuração "Tempo de Ataque" é o tempo (entre 0 e 1000 milissegundos) que será 
necessário para aplicar o ajuste de ganho. O ajuste total de ganhos necessário será 
gradualmente introduzido durante este período. 
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A configuração "Tempo de liberação" é o tempo (entre 0 e 5000 milissegundos) que será 
necessário para remover o ajuste de ganhos uma vez que o ajuste de ganho não é mais 
necessário. Isto é o oposto de ataque. 
A configuração "Limiar" funciona detectando quando o volume de gravação de som excede 
um nível de decibél definido. Em seguida, atenua gradualmente o som para derrubá-lo abaixo 
do nível dB, e faz isso de tal forma que o ouvinte não estará ciente de que a atenuação está 
ocorrendo. 
A configuração "Relação" limita o valor que o nível de volume da gravação aumenta ao 
mesmo tempo. Se, por exemplo, você quisesse que os níveis de volume de uma gravação 
aumentassem apenas em no máximo 1/4 do valor que normalmente aumentariam, então isso 
corresponderia a uma razão de 4:1. Então, se o nível de volume de gravação aumentasse em 
8dB, então você só ouviria um aumento de volume de 2dB. 
A configuração "Limite" define em que nível máximo de decibéis a gravação de som poderá 
subir. Então, se, por exemplo, o Limite foi definido como 0dB, então você nunca vai ouvir o 
nível de volume da gravação ficar mais alto do que 0dB. A configuração Limite tem 
semelhanças com a configuração Limiar, mas a principal diferença é que o Limiar permite que 
os sons vão acima do nível de decibél definido (por um curto período de tempo), enquanto o 
Limite não. 
Você verá que o volume limite mínimo que você pode definir é o mesmo que o valor máximo 
do limite. Isso basicamente significa que, em qualquer situação, o som começará a atenuar no 
nível limiar, mas nunca será ouvido mais alto do que o limite. 

Flanger
Um efeito sonoro Flanger é criado misturando um sinal ligeiramente atrasado com o original, 
com o atraso sendo lentamente modulado ao longo do tempo. Você pode especificar o tempo 
de atraso inicial (padrão de 5ms), a frequência de modulação em tempos por segundo (padrão 
de 5Hz que é 5 vezes por segundo), a profundidade de modulação (padrão 70%) e o ganho 
seco molhado (75% for molhado, 0% f ou seco). 

Amplificar
Amplificar é aumentar os níveis de sonoridade ou volume da região selecionada. Para tornar 
uma parte da gravação mais suave ou mais alta, selecione-a e use o menu Efeitos -> 
Amplificar. O volume é inserido em por cento (100 não sendo nenhuma mudança, sendo 50 
-6dB mais macio ou 200 sendo +6dB mais alto). 

Vibrato
O efeito sonoro vibrato é um pulsante do tom em uma profundidade e frequência especificada 
pelo usuário. Quanto maior o conjunto de frequência (Hz), mais frequentemente os pulsos 
serão ouvidos, e quanto maior a Profundidade (semitones), maior será a flutuação no tom.

Tremolo
O efeito sonoro tremolo é semelhante ao efeito vibrato, exceto que a amplitude pulsa em vez 
do tom. Quanto maior o conjunto de frequência (Hz), mais frequentemente a pulsação será 
ouvida, e maior a Profundidade (%), mais profunda será a flutuação no volume.

Wah-Wah
Como o nome sugere, o efeito modula uma faixa de frequência especificada dentro da 
amostra, o que resulta no som característico "Wah wah". O efeito é um filtro de bandpass com 
sua frequência central (não confundir com o parâmetro de frequência central, abaixo) 
alternando entre uma frequência mínima e frequência máxima (especificada pelos parâmetros 
de frequência central e profundidade) e da frequência máxima para a frequência mínima. A 
frequência de direção alternada é representada como uma onda triangular com uma 
frequência especificada pelo parâmetro de frequência wah.
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Ressonância: também conhecido como Q ou ênfase, este parâmetro controla o pico 
ressonante do filtro bandpass. Este valor determina a nitidez do efeito wah-wah. Valores mais 
elevados produzem tons mais ressonantes/agudos.
Profundidade: este parâmetro determina a faixa de frequência varrida pelo filtro bandpass. 
Seu alcance é especificado como uma porcentagem da faixa (0 a frequência central). Se o 
valor da porcentagem da faixa (0, frequência central) for especificado como X, as frequências 
mínima e máxima são (frequência central - X) e (frequência central + X).
Frequência central: Este parâmetro é a frequência central da varredura do filtro bandpass, e é 
usado para determinar as frequências mínima e máxima, conforme mencionado acima.
Wah Frequency: Esta é a frequência de alternar a direção da varredura, ou a frequência do 
som wah-wah. É a frequência da onda triangular descrita acima.
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Chaves de atalho
● Alt Mostrar menu completo 
● Ctrl+N  Nova Voz 
● Ctrl+S Salvar a voz atual 
● Excluir  Exclua a voz selecionada 
● Ctrl+Shift+H Definir chaves de ar para vozes 
● Ctrl+Shift+P  Visualização de voz atual 
● Ctrl+Shift+M  Silenciar o microfone 
● Ctrl+Shift+R Reduza o ruído de fundo 
● Ctrl+Shift+B Alternar ruído de fundo 
● Ctrl+O Opções 
● F1 Ajudar conteúdos 
● Ctrl+Shift+N Adicione uma nova pasta de categoria na biblioteca de efeitos sonoros 
● Alt+F4 Sair 
● F3 Alternar desvio de efeitos 
Diálogo sintetizador 
● Ctrl+E Carregue todo o texto do aplicativo selecionado atualmente 
● Ctrl+S Carregar texto selecionado no aplicativo selecionado atualmente 
● Ctrl+Alt+E Salvar todo o texto do aplicativo selecionado atualmente 
● Ctrl+Alt+ Salvar texto selecionado no aplicativo selecionado atualmente 
● Ctrl+Shift+E  Leia todos os textos do aplicativo selecionado atualmente 
● Ctrl+Shift+S  Leia texto selecionado a partir do aplicativo selecionado atualmente 
Encontrar e Reproduzir Gravações
● Brincar F9 
● Editar áudio com nch wavepadCtrl+E 
● Salvar como Ctrl+S 
● Enviar para e-mail agora Ctrl+N  
● Gravar arquivos para CD-ROM com nch express burn Ctrl+B  
● Compactar e fazer backup de arquivos com nch express burn Ctrl+G 
● Converta o formato do arquivo de som com o switch NCH Ctrl+M 
● Transcreva com NCH Express Scibe Ctrl+T  
● Excluir Ctrl+Excluir  
● Selecione Todos Ctrl+A  
● Renomear F2 
● Update Now (Rescan para novas gravações) F5 
● Fechar janela de encontrar e jogar Esc 
Reprodução de gravações
● Jogar/Pausa Espaço 
● Vá para a faixa de partida/anterior Casa  
● Rebobinar Seta esquerda 
● Avançar Seta direita  
● Vá para end/Next Track Fim 
● Jogar mais devagar CTRL+L  
● Jogue mais rápido CTRL+F  
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Sintetizar texto à fala
O sintetizador é projetado para auxiliar na escuta de textos. Suas funções de texto para fala 
podem ser controladas usando o teclado (Hotkeys). O texto pode ser lido no programa Voxal 
como um conversor texto-para-fala, ou em aplicativos como leitor de tela.
● O sintetizador pode ser usado para ler em voz alta qualquer texto e salvá-lo como mp3 ou 

acenar arquivos para escuta futura.
● O sintetizador possui controle hotkey e reprodução de voz variável.
● Você pode copiar texto de qualquer aplicativo e o Sintetizador lê para você. Ele corre em 

segundo plano.
● O sintetizador pode ler texto de qualquer aplicativo sem se afastar desse aplicativo.
Características 
● Sente-se e relaxe enquanto seu PC lê o texto para você
● Salvar texto para MP3 ou acenar
● Revise sua própria escrita
● Encontre ajuda para alguém com deficiência de leitura ou leitor lento
● Faça alguma leitura para sua caminhada diária ou corra
● Ouça um eBook durante sua jornada
● Ajude alguém com baixa visão ou um idoso
● Prepare-se para um grande discurso ouvindo suas palavras lidas em voz alta
● Hotkeys ajudam a usar teclas de teclado para fazer trabalhos especiais como você quiser
● Encontre uma nova ferramenta para estudar para exames
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Efeito de voz de visualização
Esta janela Visualização do Efeito de Voz permite que o usuário visualize o efeito de voz 
selecionado no momento. Para abrir este diálogo, você precisa ter certeza de que você 
selecionou a "Fale uma frase e, em seguida, ouça o resultado" no Modo Deprevisão > Opção. 

Amostra
Clique neste botão se quiser provar(gravar) sua voz com o efeito de voz selecionado atual. 
Esta função está ativa por padrão quando a janela Visualização do Efeito de Voz está aberta. 

Escutar
Clique neste botão para parar a amostragem e ouça o efeito de voz selecionado. 

Parar
Clique neste botão para parar de ouvir o efeito de voz selecionado. 

Editar
Clique neste botão para editar o efeito de voz selecionado atual. 

Consulte o Live Mode Preview se quiser que o Voxal reprodumente a voz enquanto estiver 
falando. 
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Gravar efeito de voz
Esta janela Gravar Efeito de Voz permite que o usuário se grave com o efeito de voz 
atualmente selecionado. 

Registro
Clique neste botão se quiser gravar sua voz com o efeito de voz selecionado atual. 

Escutar
Clique neste botão para parar a amostragem e ouça o efeito de voz selecionado. 

Parar
Clique neste botão para parar de ouvir o efeito de voz selecionado. 

Abrir
Clique neste botão para abrir a pasta com arquivos de gravação. Os arquivos de gravação 
têm nomes com a data de criação. 

Para ouvir todos os arquivos de gravação, clique em "Gravações" na barra de ferramentas. 
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Redução de Ruído
Portão de Ruído
Um portão de ruído é um filtro que controla o volume de um sinal de áudio. Qualquer parte do 
seu áudio que esteja abaixo do Limiar será atenuada pelo valor especificado.

Limiar
O áudio que cair abaixo desse limiar (em decibéis - dB) será atenuado. 

Segurar
O período de tempo (em milissegundos) para esperar antes de aplicar a atenuação. 

Soltar
O período de tempo (em milissegundos) tomado para aplicar plenamente a atenuação. 

Atacar
O período de tempo (em milissegundos) tomado para remover totalmente a atenuação. 

Atenuação
A quantidade (em decibéis - dB) para atenuar o sinal de áudio quando ele cai abaixo do limiar. 

Predefinido
A opção predefinição permite que você salve uma configuração que você gosta como uma 
nova predefinição. Na lista de predefinições, você pode escolher qualquer configuração 
predefinição salva ou Padrão para voltar às configurações iniciais. Qualquer predefinição 
escolhida salva pode ser excluída com o botão Excluir predefinição.
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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 na categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Procurar  
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a quaisquer palavras-chave que você 
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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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e Vista
Passos extras são necessários para dar Voxal autorização para carregar no Google Drive e/ou 
YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique Autorizar... no {Autorização} Autorização diálogo. 
2. Na página web que abre, faça login na sua conta do Google, se necessário. 
3. Confirme que você autoriza Voxal a acessar os recursos solicitados. 
4. Copiar o Código de Autorização  fornecido pelo Google e colá-lo no Autorização 

confirmar diálogo em Voxal. 
5. Clique Pronto para confirmar que a autorização está completa. 
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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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Geral - Encontrar e reproduzir gravações
Encontrar e reproduzir gravações
Abra a caixa de diálogo Encontrar e Reproduzir gravações a partir do item do menu Find & 
Play ou pressionando o botão Find & Play Toolbar. 
Todas as gravações na pasta de gravação especificada serão listadas.
Reproduzindo uma gravação
Para reproduzir uma gravação selecione-a e pressione F9. Quando a Caixa de Controle de 
Reprodução for aberta, você pode se mover para trás e para frente dentro da gravação 
usando as teclas de seta esquerda e direita. Para pausar a reprodução pressione a barra de 
espaço. Para parar e ir para o início imprensa Esc. Para ir para o início imprensa Casa. Para ir 
para o final imprensa End. Para voltar à lista de gravações pressione Enter. 

Salvar como
Isso salvará a gravação selecionada para uma posição diferente em uma pasta local ou em 
rede.
Para salvar o arquivo gravado no disco rígido, selecione a gravação e clique no botão 
"Salvar". Digite o nome do arquivo e clique em OK. 
Excluindo uma gravação
Para excluir gravações, selecione-as e clique no botão Excluir. Você pode selecionar mais de 
uma gravação segurando a tecla Shift durante a seleção. 

Envie uma gravação por e-mail
Esta opção permitirá que você envie uma gravação por e-mail. 

Faça upload de uma gravação
Essa opção permitirá que você carregue suas gravações para diferentes serviços de nuvem, 
incluindo Google Drive, One Drive e Dropbox. 

Editar áudio
Isso abrirá a gravação selecionada no WavePad: Um editor de som profissional completo para 
Windows. Ao editar arquivos de áudio, você pode cortar, copiar e colar partes das gravações 
e, se necessário, adicionar efeitos como eco, amplificação e redução de ruído. WavePad 
funciona como um editor de wav ou editor mp3, mas também suporta uma série de outros 
formatos de arquivo, incluindo vox, gsm, áudio real, au, aif, flac, ogg e muito mais. 

WavePad foi projetado para ser muito fácil e intuitivo de usar para edição de áudio. Em 
poucos minutos você poderá abrir ou gravar um arquivo e editá-lo. Mas se você tiver tempo 
para explorar os outros recursos, você encontrará muitas ferramentas poderosas para editar 
áudio projetado com o engenheiro de som profissional em mente. WavePad vem em duas 
versões uma versão básica gratuita e uma edição masters, ambas com um período de teste 
completo. 

Converter arquivo de som
Converte os arquivos de áudio em um formato diferente usando o Switch. O conversor de 
arquivos de áudio do Switch é muito fácil de usar. Com os arquivos selecionados adicionados 
ao Switch, selecione o formato que deseja usar e clique no botão converter. O Switch suporta 
a conversão para wav (PCM, ADPCM+, aLaw+, uLaw+, e outros), mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, 
raw, ogg, flac, .rss, .amr+ e muito mais. 

Transcrever
Permita o ditado simples e fácil de arquivos usando o Express Scribe. Este aplicativo 
transcritor de computador apresenta reprodução de onda de velocidade variável, operação do 
pedal do pé, gerenciamento de arquivos e muito mais. 

Gravar para CD-ROM
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Os arquivos selecionados serão importados para o Express Burn. O Express Burn também é o 
programa de gravação de CD/DVD mais rápido do mundo usando sistemas de otimização 
proprietários. Ele também criará um arquivo de índice que começará a queimar imediatamente 
para um CD de dados. 
Guia de pastas
Por padrão, o Find and Play lista apenas gravações na pasta de registro local.
Você pode alterar a pasta padrão para manter seus arquivos de áudio ou pode alterar a pasta 
alternativa para atender às suas necessidades. 
Se você quiser reproduzir arquivos sobre sua rede local, instale este programa no outro 
computador e aponte-o para a pasta que a Janela De Encontrar e Reproduzir está fazendo 
referência. 
Exibir guia do filtro
A guia Exibir filtro permite pesquisar e filtrar o que é exibido na exibição da lista.
Você pode pesquisar ou filtrar o que é mostrado pelo texto em cada coluna, pela duração do 
áudio ou pela data da gravação. 
Guia de pesquisa de fala
Na guia 'Pesquisa de fala' você pode optar por procurar palavras-chave nas gravações. Você 
deve selecionar um mecanismo de reconhecimento de fala instalado (por exemplo. Dragon 
Naturally Falando, IBM Via Voice). A Microsoft fornece um mecanismo gratuito de Comando e 
Controle de Fala (nome de arquivo actcnc.exe) e isso pode ser localizado usando um 
mecanismo de busca na Internet. Observe que qualquer mecanismo de fala usado deve 
suportar gramáticas livres de contexto. Você também pode selecionar opcionalmente um 
alto-falante treinado para o motor. 

Se várias vezes forem encontradas em sua pesquisa de fala clicando no arquivo, fornecerá 
uma lista das vezes "key found at". A pesquisa de fala coloca um marcador para manter o 
lugar no áudio quando várias vezes são encontradas para que você possa saltar para a 
palavra-chave. 
Guia de opções de jogo
Defina o dispositivo de som que você usa para reproduzir seu arquivo de áudio, também 
defina 'Variable Speed Slow' e 'Variable Speed Fast' para variar a velocidade de reprodução. 
Pressione 'CTRL+L' para reproduzir o arquivo selecionado em uma velocidade lenta e 
pressione 'CTRL+F' para reproduzir o arquivo selecionado em uma velocidade maior. 
Clicar em 'Atualizar agora (Rescan para novas gravações) adicionará ou removerá 
quaisquer gravações que tenham sido feitas ou excluídas desde a última atualização. 
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Referências de tela - Áudio de backup
A caixa de diálogo "Backup Audio" pode ser usada para fazer uma cópia de backup de uma 
gravação de áudio para um CD gravável ou uma unidade ou pasta selecionada.
Nota: Outros dados associados ao áudio não serão ressarcidos com o áudio. 
Compacte e copie arquivos selecionados para  
Selecione onde fazer backup do áudio: 

● CD (usando Express Burn) 
O áudio comprimido será gravado em um CD, como arquivos de dados, usando o 
Express Burn. Se o Express Burn ainda não estiver instalado em sua máquina, ele será 
automaticamente baixado e instalado para você. 

● Uma rede compartilhada ou pasta local 
O arquivo de áudio comprimido será copiado para a unidade ou pasta selecionada. 

Compressão de áudio 
Selecione o formato do arquivo e o codec para comprimir o áudio. 
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Referências de tela - Resolução personalizada
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução do seu vídeo durante a salvação. Para 
definir uma resolução personalizada, clique no botão Salvar na barra de ferramentas e 
selecione o Disco: Faça disco de dados, computador/dados, dispositivo portátil, sequência de 
imagem ou opções 3D estereoscópicas. No menu de soltar resolução, selecione 
Personalizado.
Na caixa de diálogo Resolução Personalizada que abre, insira a largura e a altura em pixels e 
clique em OK.
Se a caixa de seleção manter a proporção estiver disponível, você pode verificar se ela deve 
manter a mesma proporção ao alterar a largura ou a altura. 
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Referências de tela - Resolução personalizada 
(vídeo de 360 graus)
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução para o seu vídeo de 360 graus durante a 
salvação. Para definir uma resolução personalizada, clique no botão Salvar na barra de 
ferramentas e selecione a opção arquivo de vídeo 360. No menu de soltar resolução, 
selecione Personalizado.
Na caixa de diálogo Resolução Personalizada que abre, insira a largura e a altura em pixels e 
clique em OK.
A largura deve ser exatamente o dobro da altura para vídeos de 360 graus.
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Referências de tela - Taxa de quadros 
personalizado
Esta caixa de diálogo permite configurar a taxa de quadros (número de quadros por segundo) 
para o seu vídeo. Para definir uma taxa de quadro personalizada, clique no botão Salvar na 
barra de ferramentas e selecione qualquer uma das opções Disc, Computer/Data, Portable 
Device ou Stereoscopic 3D. No menu de queda da taxa de quadros, selecione Personalizado.
Na caixa de diálogo Taxa de quadro personalizada que abre, insira a taxa de quadros e clique 
em OK.
A taxa de quadro padrão é Variable Frame Rate (VFR),  mas a caixa de diálogo permite que o 
usuário selecione CFR (Constant Frame Rate, taxa de quadros constantes)  selecionando a 
caixa de seleção constante de taxa de quadros.
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Referências de tela - Formato detectado
Esta caixa de diálogo mostra o formato detectado da sequência de vídeo durante o processo 
de economia. Para detectar o formato do seu vídeo, clique no botão Exportar Vídeo na barra 
de guias Home e selecione qualquer uma das seguintes opções: Arquivo de vídeo, arquivo de 
vídeo 3D, vídeo portátil, vídeo sem perdas, DVD Movie Disc, DVD Data Disc, Image 
Sequence, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou Vimeo.
Clique no botão Detectar ao lado do campo Predefinição. Detecte ajustará o formato de 
resolução de saída de vídeo com base no tamanho da tela do monitor.
Se você quiser usar um formato diferente, você pode selecionar o formato da lista de 
drop-down predefinição.
Clique em OK para usar o formato selecionado como formato de saída.

28



Referências de tela - Configurações de bitrate de 
DVD
Esta caixa de diálogo permite especificar bitrate para o seu vídeo DVD. Para abrir esta caixa 
de diálogo, clique no ícone Salvar na barra de ferramentas e selecione a opção salvar disco e 
clique na opção Fazer filme dvd. Clique no botão Avançado para abrir a caixa de diálogo 
Configurações de bitrate de DVD.
A opção padrão é calcular o bitrate automaticamente. Para definir o bitrate manualmente, 
selecione a opção manual e ajuste as bitrações de vídeo e áudio.
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Referências de tela - Opções de sintetização
Salvar configurações de fala 
Prompt para configurações de formato 
Selecione esta opção se quiser que o Voxal solicite configurações de formato quando salvar 
um arquivo de texto em um arquivo de áudio.
Use essas configurações de formato padrão 
Selecione esta opção se quiser usar as configurações do formato padrão ao salvar um arquivo 
de texto em um arquivo de áudio.
Para alterar as configurações do formato padrão clique no botão Escolher formato. Isso 
permite que você salve o arquivo de texto como mp3 ou arquivo de áudio wav. 
Esses arquivos de áudio salvos podem ser reproduzidos adequadamente baixando nosso 
software Wavepad Audio Editor. 
Nosso software Switch Audio Converter é recomendado para converter quaisquer arquivos de 
áudio salvos salvos pela Voxal em outros formatos. 
Alterar pronúncia de voz 
Clique neste botão para abrir a janela Pronúncia de Voz, onde as características da voz de 
leitura podem ser alteradas para suas preferências. 
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Referências de tela - Pronúncia de voz
Este diálogo permite alterar globalmente a forma como a voz fala o texto que você tem 
entrada. Você pode alterar a velocidade, o tom e o volume da voz. 
Seleção de Voz
A voz e o motor a serem usados.
Alterar globalmente a recitação de voz
Texto do exemplo:
O texto a ser recitado.
Velocidade:
Velocidade na qual a voz recitará o texto.
Campo:
Tom ou tom da voz enquanto fala o texto. Alguns motores de texto para fala têm uma gama 
limitada de arremessos (especialmente vozes SAPI 4). Se você exceder o alcance permitido, 
então o tom será revertido para o tom padrão das vozes.
Volume:
Volume base da voz enquanto fala o texto.
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Referências de tela - Ruído de fundo
Além de manipular diretamente os dados de voz, o voxal permite que você misture em um 
fluxo de ruído de fundo para fazer parecer que você está em outro lugar. Por exemplo, 
"Ocupado no escritório", "Esperando por um trem", "Planície Varrida pelo Vento", "Floresta" 
etc. 
Arquivo de ruído de fundo:
Selecione um arquivo de som para ruído de fundo. Um arquivo de som válido é um arquivo 
.wav ou .mp3. 
Você pode ajustar o nível de volume do ruído de fundo.
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Referências de tela - Opções ~ Áudio de 
visualização
Dispositivo de gravação de visualização: Selecione o dispositivo de gravação (como um 
microfone) que deseja usar para visualizar seus efeitos de voz Voxal. Este é o microfone em 
que você falará quando a função Visualizar estiver ligada.
Dispositivo de reprodução de visualização: Selecione o dispositivo de reprodução (como 
seus fones de ouvido) que deseja usar para visualizar seus efeitos de voz Voxal. É aqui que 
você ouvirá sua voz quando a função Visualização estiver ligada.
Modo de visualização:  Você pode escolher um dos dois métodos para visualizar suas vozes 
Voxal. O método Speak and Listen  é selecionado por padrão e permite que você diga uma 
frase em seu microfone e, em seguida, quando você terminar de reproduzi-lo e ouvir como ele 
soou. O método Live  significa que voxal reproduzirá a voz enquanto você está falando. Alguns 
tipos de hardware não funcionam bem usando o segundo método, então se você está tendo 
problemas, tente mudar para usar o método Falar e Ouvir.
Execute o Voxal no modo de segurança: Se for verificado, o Voxal será executado no Modo
de Segurança . No Modo Seguro, o Voxal precisa ser iniciado antes que os aplicativos 
de áudio funcionem corretamente, como Skype, jogos, softwares de gravação etc. Se não for 
verificado, o Voxal será executado no Modo Normal. No Modo Normal, o Voxal permanecerá 
em segundo plano e poderá modificar a voz assim que for aberta. No modo normal, você não 
precisa iniciar o Voxal antes de aplicativos de áudio para aplicar efeitos de voz. Aplicará 
efeitos sempre que estiver aberto.
Desinstale o dispositivo virtual Voxal...
Use esta opção se quiser remover ou desinstalar o Dispositivo Virtual Voxal. Você precisa 
reiniciar o computador para concluir a desinstalação.
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Referências de tela - Opções ~ Tecla de voz
Você pode atribuir teclas quentes a vozes para alternar entre vozes durante jogos ou 
conversar sem ter que abrir a janela Voxal. Há 4 hotkeys que você pode definir para 4 vozes 
diferentes. 
Definir hotkey 
Defina chave quente para a voz selecionada. 
Selecione a voz  
Selecione qual voz usar para a tecla quente. 
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