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INSTALAÇÃO 
 
- Clique 2 vezes no arquivo de instalação; 
- Clique em Next ou tecle Enter, durante a instalação; 
- Quando o sistema perguntar se você deseja ver o arquivo leia-me (View the readme file),  
     escolha Sim ou Não; 
- Copie o arquivo wnaspi32.dll para dentro da pasta “C:\Arquivos de programas\CDex_140b8”. 
 
CONFIGURAÇÃO 
 
- Na área de trabalho, clique 2 vezes no ícone "CDex"; 
- Clique no botão "SETUP" (último botão na coluna à direita); 
 
- Clique na segunda opção: Filenames 
- No campo File Name Format, digite: %1 - %2\%1 - %4 
 
- Clique na terceira opção: CD ROM 
- No campo CD Speed, digite a velocidade de leitura do CD-ROM. 
     Por exemplo: 32, 42 ou 48. O número máximo que se pode colocar é 48. 
 
O programa já vem configurado na qualidade padrão do MP3, que é de 128 kbps. Mas você pode alterá-la, a 
qualquer momento, na opção: Encoder... Bitrate Min.  
 
- Feche o programa e abra-o novamente; 
 
UTILIZAÇÃO 
 
- Coloque o CD que deseja copiar na unidade de CD-ROM; 
- No campo Artist, digite o Nome do Artista (se o CD for de um único artista) ou 
  digite Vários (se o CD for de vários artistas). 
- No campo Title, digite o Título do CD. Por exemplo: Greatest Hits. 
     Não é necessário escolher o Gênero Musical (Genre), nem digitar o Ano (Year) do CD. 
     Apenas se você desejar. 
 
- Clique nas faixas (AudioTracks) que deseja copiar e renomeie as mesmas. 
 
No caso de um CD de vários artistas, você deverá alterar o campo File Name Format, na parte de configuração, 
para: %1 - %2\%4 e digitar o nome do Artista junto com o nome da faixa, separados por hífen. Por exemplo: 
Kenny G - Songbird 
 
- Depois de renomear as faixas, clique no menu CDDB e selecione: 
     Save To CDPlayer.ini ou Save to Local CDDB 
     Assim, quando você inserir o mesmo CD na unidade, o sistema reconhecerá o CD e os  
     nomes das faixas aparecerão novamente. 
 
- Para copiar todas as faixas: Clique em uma delas e aperte CTRL + A 
  Para copiar somente as favoritas: Mantenha a tecla CTRL pressionada, enquanto clica  
     nas faixas escolhidas. 
 
- AGORA, BASTA CLICAR NO SEGUNDO BOTÃO NA COLUNA À DIREITA: MP3 
Os arquivos ficarão na pasta Meus documentos\Mp3 ou na pasta que você configurar. 
 
 
NOTA: Se, ao final da extração, aparecer um X na coluna Status, significa que a faixa está defeituosa e talvez 
seja necessário fazer uma limpeza no CD e tentar novamente. Se, mesmo assim, não conseguir o OK na coluna 
Status, tente conseguir o mesmo CD com outra pessoa, para que sua cópia fique perfeita. 


