
 

Manual de instalação do MagicKeyboard 
 

 

1.    No seu browser de internet aceda ao site: www.magickey.ipg.pt 

2.    Aceda ao menu  suporte->software http://www.magickey.ipg.pt/software.html  

3.    Fazer  o  download  de  “Magickeyboard”  e  “Pacote  de  Linguagem  em  Português,  inclui  síntese  de  voz, 

reconhecimento de voz e dicionário em Português ”. 

4.    Efetuar a instalação dos ficheiros recebidos ”installmagickeyboard.msi” e “installvoiceseven.msi”. 

5.    Se não quiser que sejam feitas atualizações automáticas do Magickeyboard salte para o ponto 8. No caso do  

computador  não  permitir  atualizações  automáticas,  poderá  fazê-las  manualmente  abrindo  o  ficheiro 

“C:\Magickey\Magickeyboard\installmagickeyboard.msi”. 

6.     No menu iniciar, abrir o “Painel de Controlo” do Windows. 

 

7.    Escolher  “Contas  de  Utilizador”  e  de  seguida  escolher  “Alterar  definições  de  Controlo  de  Conta  do 

Utilizador”. Deverá baixar a barra para a posição “Nunca me Notificar”, conforme a imagem: 

 

8.    Abrir gestor de ficheiros na pasta “C:\Programas (x86)\Magickeyboard”. Fazer clique com o botão do lado 

direito    do    rato    em    cima    do    ficheiro    “Magickeyboard.exe”.    Escolher    “Propriedades”.    Na    aba 

“Compatibilidade” selecionar a opção “Executar este programa como administrador”. 

9.    Abrir o MagicKeyboard. 

10.  Se  tiver  uma  licença  introduzir  os  campos  “FATURA”  e  “NIF”  que  lhe  foram  fornecidos.  Caso  contrário 

selecione “Activar Versão de Demonstração”. 

11.  Será iniciada a instalação da síntese e reconhecimento de voz em português que deverá aceitar. 

12.  Para instalar novos perfis do MagicKeyboard aceda novamente ao site da MagicKey e escolha Suporte->perfis 

Magickeyboard  

13.  O perfil depois de descarregado terá o formato “nome_do_perfil.mgkz”. Deverá colocar este ficheiro numa 

pasta que deseje ou, de preferência, em “C:\Magickey\Magickeyboard\Perfis”. 

14.  Se tiver o Magickeyboard aberto use a opção de escolha de um novo perfil ( Manual do Magickeyboard). Caso 

contrário faça um duplo click no perfil desejado e o MagicKeyboard abrirá com esse perfil. 
 

 

Apoio técnico: magickey@ipg.pt  
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