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Cara Download Suara Google ‘Ada Wa Masuk’ - Ketika ada di tempat kerja, pernahkah kamu mendengar ada teman
yang notifikasi Whatsappnya suara robot Google? Suara yang seperti itu tidak dibuat dari aplikasi Google Translate
tetapi menggunakan sound of text.
Sebab Google Translate tidak bisa menyimpan audio sehingga kamu bisa membuatnya melalui situs sound of text. Ada
beberapa cara downlaod suara Google ‘ada WA masuk’ menggunakan beberapa situs.
Untuk hasilnya memang akan cukup memuaskan suara yang dihasilkan umumnya akan berbeda diantara situs tersebut.
Dengan kata-kata tersebut nantinya juga bisa divariasikan agar tidak hanya menarik tetapi juga lucu.

CONTENTS
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CHAPTER

ONE

KELEBIHAN SUARA GOOGLE TRANSLATE DI SOUND OF TEXT

Meski banyak situs yang menawarkan sistem sound of text dalam membuat nada dering, namun Sound of text memiliki
beberapa fitur unggulan yang membuat nyaman para penggunanya.
Oleh sebab itu tak heran jika banyak pengguna yang menggunakan situs ini. Berikut beberapa keunggulan yang bisa
pengguna manfaatkan dari situs Sound of text dalam membuat nada dering.
1. Gratis
Situs Sound of text bisa digunakan secara gratis oleh semua pengguna. Sound of text juga tidak memberikan batasan
download bagi pengguna yang akan membuat sound of text. Sehingga, pengguna bebas membuat sound of text dalam
jumlah banyak dan tanpa biaya berlangganan.
2. Tanpa Iklan
Saat menggunakan Playdown.id dalam membuat sound of text, pengguna tidak akan diganggu dengan adanya iklan.
Sebab, situs ini bebas iklan sehingga pengguna bisa lebih nyaman dalam menggunakan situs Sound of text.
3. Ragam Bahasa
Keunggulan fitur lainnya yang terdapat pada Sound of text adalah memiliki banyak ragam bahasa yang ada di dunia.
Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna untuk meningkatkan kreativitasnya dalam membuat nada dering sound of
text bahasa Indonesia dan bahasa lainnya.
4. Play and Download
Sound of text dilengkapi dengan fitur play & download guna meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan adanya
fitur tersebut pengguna bisa mendengarkan hasil konversi yang dibuat sebelum nantinya di download atau diunduh.
Proses unduh file pada Sound of text juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan situs lainnya. Pengguna hanya perlu
menunggu beberapa menit, untuk memperoleh hasil pengunduhan file tersebut.
5. Maksimal 200 Karakter
Keunggulan fitur Sound of text selanjutnya adalah memiliki kapasitas maksimal 200 karakter. Dengan kapasitas tersebut, pengguna bisa memaksimalkan kata dalam membuat suara Google Translate yang unik dan menarik.
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Chapter 1. Kelebihan Suara Google Translate di Sound of Text

CHAPTER

TWO

CARA DOWNLOAD SUARA GOOGLE ADA WA MASUK DENGAN
SOUND OF TEXT

Untuk menggunakan suara Google, kamu bisa memanfaatkan berbagai situs sound of text yang ada di internet. Berbagai
suara bisa kamu dapat di platform itu dan berikut tutorial selengkapnya:

2.1 #1 Suara Spongebob
Suara Google Translate yang bisa kamu manfaatkan sebagai notifikasi Whatsapp adalah Spongebob. Suara yang dihasilkan dari salah satu tokoh kartun tersebut hingga kini banyak diminati oleh orang dari semua kalangan.
Rata-rata suara dari tokoh tersebut tergolong lucu dan akan mampu menghibur orang yang mendengarkannya. Bagi
kamu yang ingin mencoba membuatnya, berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan:
1. Kamu bisa membuka aplikasi browser di smartphone lalu ketikkan situs berikut fakeyou.com
2. Kemudian kamu bisa mulai masuk di categories filter lalu pilih cartoons.
3. Pada sisi kanan dari kategori tersebut, kamu bisa memilih Spongebob SquarePants.
4. Kamu bisa melanjutkan dengan memilih tokoh Spongebob di bagian voice.
5. Pada kolom teks yang tersedia, kamu bisa mengetikkan kata-kata ada WA masuk.
6. Ketika proses pengaturan selesai, kamu bisa mengklik speak.
7. Untuk melihat hasilnya, kamu bisa scroll ke bawah lalu pilih download untuk mengunduh file audionya.
8. Ketika menggunakan situs tersebut, kamu bisa memilih tokoh-tokoh yang disukai dari sisi suaranya. Di dalamnya
terdapat 39 voice atau tokoh Spongebob yang dapat kamu pilih dan nantinya bisa di download ke smartphone.
Karena proses percobaan dari beberapa tokoh maka kamu tidak perlu langsung mengklik download tetapi bisa memilih
play terlebih dahulu. Setelah kamu mendapatkan suara terbaik maka bisa langsung mengklik download mp3 untuk
mulai mengunduh audio.
Sumber: https://www.sebuahutas.com/cara-membuat-suara-google/
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2.2 #2 Suara Wanita
Umumnya suara wanita lebih disukai daripada suara pria saat digunakan untuk notifikasi di Whatsapp. Bagi kamu yang
menginginkan hal ini maka bisa memanfaatkan situs Sound of text untuk membuatnya.
Dalam proses pembuatannya cukup mudah dan kamu bisa langsung menggunakan dengan cara sebagai berikut:
1. Bukalah aplikasi browser yang ada di ponsel kamu dan ketikkan situs soundoftext.com di kolom pencarian.
2. Pada bagian text, kamu bisa langsung mengetikkan kata-kata ada WA masuk.
3. Kemudian di kolom voice, kamu bisa memilih Indonesia.
4. Selanjutnya kamu bisa scroll ke bawah lalu pilih play untuk memutar
5. Jika suaranya sudah sesuai, kamu bisa langsung mengklik download untuk mulai mengunduh.
6. Dengan situs Sound of text, suara yang dihasilkan tergolong merdu karena menggunakan suara wanita. Hal yang
perlu kamu perhatikan ketika membuat adalah jumlah karakternya dibatasi sebanyak 200 karakter saja.
Jadi ketika menggunakan kata-kata selain di atas, kamu perlu mengukur dan menghitung berapa jumlah karakternya.
Selain itu, di situs tersebut tidak hanya bahasa Indonesia melainkan bisa juga menggunakan bahasa Jawa dengan tools
berikut ini: https://www.voiceoftext.com/p/sound-of-text-javanese.html
Untuk hasil yang lebih maksimal, kamu bisa mencoba dari dua pilihan tersebut untuk di convert menjadi audio. Setelah
menemukan yang terbaik maka kamu bisa langsung mengunduhnya dan menyimpan di smartphone.
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CHAPTER

THREE

CARA MENGGANTI NADA DERING WHATSAPP DENGAN SUARA
GOOGLE

Setelah proses pembuatan audio file selesai, kamu bisa mengganti nada dering tersebut dengan cara sebagai berikut:
1. Buka aplikasi Whatsapp dan silahkan kamu update terlebih dahulu di Google Play.
2. Kamu bisa klik tiga titik di kanan atas lalu pilih setelan.
3. Kemudian kamu bisa memilih menu notifikasi lalu pilih salah satu antara pesan, group atau panggilan.
4. Pada bagian tersebut, kamu bisa pilih nada dering lalu klik pilih dari file.
5. Terakhir kamu bisa memilih nada dering yang sudah dibuat di bagian atas tersebut.
Dengan cara downlaod suara Google ‘ada WA masuk’ kamu tentunya bisa memilih situs mana yang terbaik. Setelah
audionya selesai, kamu bisa menggunakan untuk berbagai notifikasi seperti chat, group atau panggilan di Whatsapp.
Sekian dan terimakasih.
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Chapter 3. Cara Mengganti Nada Dering WhatsApp dengan Suara Google

CHAPTER

FOUR

CARA MEMASUKKAN SUARA GOOGLE DI APLIKASI TIKTOK

Setelah kamu mengunduh suara Google dengan menggunakan salah satu situs di atas, sekarang langkah yang harus
dilakukan adalah memasukkan suara tersebut ke aplikasi TikTok. Berikut langkah-langkahnya:
• Langkah 1: Buka aplikasi Tiktok yang ada di ponsel kamu
• Langkah 2: Tekan ikon plus (+) yang berada di tengah layar untuk membuat konten baru
• Langkah 3: Pilih durasi video yang kamu inginkan
• Langkah 4: Mulai merekam dengan klik tombol merah yang ada di tengah aplikasi
• Langkah 5: Rekam video yang kamu inginkan
• Langkah 6: Pilih centang jika sudah selesai merekam video
• Langkah 7: Pilih efek suara pada menu vertikal di sebelah kanan aplikasi
• Langkah 8: Pada menu horizontal (di bawah aplikasi) pilih suara Google yang sudah kamu unduh
• Langkah 9: Edit lainnya jika kamu masih memerlukannya
• Langkah 10: Posting dan selesai
Untuk lebih lanjut membaca mengenai nada dering wa suara Google, kamu dapat mempelajarinya lewat tulisan berikut
ini:
• Sound Text
• Sound of text Suara Google

4.1 Cara Download Nada Dering WA di iPhone
Jika ingin mengganti nada dering iPhone agar terdengar lebih menarik dan keren, ada cara download ringtone untuk
notifikasi iPhone khususnya WhatsApp. Mau tau caranya seperti apa? Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini!
Meskipun setiap smartphone sudah dilengkapi pilihan nada dering, namun banyak yang merasa kurang lengkap. Maka
dari itu, sebagai solusi bisa mengunduh dan memasang nada dering yang diperoleh melalui pihak ketiga.
Ada banyak pilihan nada dering WhatsApp unik dan keren yang bisa di download secara gratis, hal ini pun bisa dilakukan oleh pengguna iPhone yang ingin mengganti ringtone atau notifikasi WA agar lebih menarik dan tidak membosankan.
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4.1.1 Kumpulan Nada Dering Unik dan Keren
Jika ingin memasang nada dering iPhone unik dan keren, maka sebagai rekomendasi bisa mencari mp3 dari video
YouTube, kemudian melakukan konversi video menjadi file mp3 agar bisa digunakan sebagai nada dering smartphone.
Sebenarnya ada banyak situs penyedia nada dering mp3 untuk smartphone, namun biasanya file tersebut kebanyakan
diambil dari video YouTube, agar bisa digunakan sebagai nada dering WhatsApp maka harus dikonversi terlebih dahulu.
Adapun cara mencari kumpulan nada dering WA di YouTube yakni dengan memasukan kata kunci di kolom pencarian.
Untuk lebih jelasnya, berikut langkah-langkahnya:
1. Langkah pertama buka aplikasi YouTube
2. Pada kolom pencarian ketik nada dering iPhone
3. Pilih dan buka kumpulan video nada dering
4. Kemudian klik tombol Bagikan
5. Setelah itu, pilih dan klik Salin Link
Langkah selanjutnya download nada dering melalui situs konversi video YouTube menjadi mp3. Mau tahu caranya?
Simak tutorialnya dibawah ini hingga tuntas!

4.1.2 Cara Download Nada Dering iPhone
Setelah mendapatkan link unduhan nada dering di YouTube, maka kamu harus melakukan konversi terlebih dahulu agar
bisa dipasang di smartphone sebagai nada dering iPhone atau notifikasi WhatsApp. Adapun caranya sebagai berikut:
1. Buka situs MP3 Juice
2. Paste atau tempel link YouTube di kolom yang tersedia
3. Klik tombol Convert, untuk melakukan proses konversi
4. Setelah itu, klik tombol Download MP3
5. Maka file nada dering akan tersimpan di hp
Setelah mendapatkan file nada dering dengan format mp3, selanjutnya memasangnya untuk nada dering atau notifikasi
WhatsApp di iPhone. Bagaimana cara memasangnya?

4.1.3 Cara Ganti Nada Dering WA di iPhone
Untuk mengganti atau memasang nada dering WhatsApp dengan menggunakan nada dering iPhone sangat mudah,
prosesnya cepat dan tidak memerlukan waktu lama. Adapun caranya adalah sebagai berikut:
1. Buka aplikasi WhatsApp
2. Pilih Settings di bagian bawah kanan
3. Kemudian pulih Notifications
4. Selanjutnya klik bagian Sound 4. Pilih nada dering yang diunduh sebelumnya 6. Terakhir klik Save 7. Cara Ganti
Nada Dering iPhone
Adapun cara mengganti nada dering atau notifikasi iPhone bisa melalui pengaturan smartphone, cara ini berlaku untuk
iOS 10 ke atas. Untuk lebih jelasnya, kamu juga bisa membaca tutorial ganti nada dering iPhone berikut ini, secara
singkat berikut caranya:
1. Buka aplikasi Pengaturan iPhone
2. Kemudian pilih menu Sound
10
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3. Pilih Sound and Vibration Patterns
4. Klik pada opsi Ringtones
5. Pilih nada dering yang diunduh sebelumnya
6. Centang warna biru nada dering yang dipilih
7. Selesai
Itulah beberapa cara untuk mengganti nada dering WhatsApp atau notifikasi iPhone, hal ini menjadi solusi bagi yang
ingin ganti nada dering menjadi lebih keren, dengan cara download nada dering melalui situs unduhan nada dering
khusus iPhone.
Demikian pembahasan tentang nada dering di iPhone, semoga bisa membantu bagi yang ingin ganti nada dering atau
notifikasi unik dan keren. Selamat mencoba!

4.2 Nada Dering Andin Keren
Ada banyak audio menarik dan unik yang bisa dijadikan sebagai nada notifikasi WhatsApp, salah satu yang sedang
populer saat ini adalah nada dering WA Andin, nada panggilan telepon keren yang kerap digunakan pada sinetron
Ikatan Cinta.
Bagi sebagian orang memasang nada dering WA menggunakan suara yang unik dan keren akan merasa senang, apalagi
suara tersebut banyak diminati pengguna smartphone, maka tidak ada salahnya mencoba download nada dering tersebut.
Seperti halnya nada dering Andin, yang merupakan suara nada notifikasi atau panggilan telepon masuk yang ada di
sinetron Ikatan Cinta. Kamu pun bisa memasangnya di smartphone untuk nada dering WhatsApp atau notifikasi pesan.
Untuk mendownload lebih banyak jenis nada dering iPhone yang keren dan lucu, kamu juga bisa merujuk ke halaman
berikut ini: https://whitepaper.co.id/50-download-nada-dering-wa-pendek/

4.2.1 Hal Penting Sebelum Ganti Nada Dering WA
Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui sebelum ganti nada dering WhatsApp, pada aplikasi pesan instan ini terdapat
pilihan nada yang bisa diubah sesuai keinginan.
Pada WhatsApp terdapat pilihan nada dering untuk pesan masuk, nada group, dan nada panggilan video call. Kamu
bisa mengganti semua pengaturan notifikasi nada dering WA ini dengan suara yang unik dan keren seperti nada dering
Andin.
Jika kamu tertarik memasang nada dering WA Andin, maka bisa download melalui layanan pihak ketiga atau menggunakan nada dering yang bisa diperoleh di YouTube. Berikut tutorial cara mengunduhnya.

4.2.2 Cara Download Nada Dering WA Andin
Untuk mendapatkan nada dering Andin bisa mencarinya di aplikasi YouTube, dengan format file berupa video mp4.
Agar bisa dipasang sebagai nada dering di hp maka perlu diubah terlebih dahulu menjadi format mp3. Berikut caranya:
1. Silahkan buka aplikasi YouTube di hp kamu
2. Pada kolom pencarian ketik nada dering Andin
3. Pilih dan putar nada dering yang kamu inginkan
4. Setelah itu, klik Bagikan dan pilih Salin Link
5. Selanjutnya buka situs YT MP3
4.2. Nada Dering Andin Keren
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6. Paste atau tempel link di kotak yang tersedia
7. Klik Convert MP3, untuk konversi video ke mp3
8. Pilih format file MP3, lalu klik Get Link
9. Untuk download nada dering, klik Unduh
10. Selesai

4.2.3 Download Nada Dering Andin di MP3Juices
Adapun alternatif untuk download nada dering WA Andin bisa melalui situs MP3Juices, situs ini memberikan kemudahan bagi yang ingin mengunduh nada dering dengan cara cukup tuliskan kata kunci yang diinginkan. Caranya sebagai
berikut:
1. Kunjungi situs MP3 Juice
2. Pada kolom pencarian, tulis nada dering Andin
3. Klik Search, maka muncul pilihan nada dering
4. Klik Play, untuk mendengarkan nada dering
5. Klik Download, untuk mengunduh nada dering
Cara ini terbilang cukup praktis karena kamu cukup tuliskan kata kunci atau nama nada dering yang diinginkan, kemudian bisa mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengunduhnya.

4.2.4 Cara Memasang Nada Dering WA Andin
Untuk kamu yang ingin menggunakan nada dering Andin untuk notifikasi WhatsApp, berikut ini langkah-langkah cara
memasang nada dering WA dengaj mudah.
1. Buka aplikasi WhatsApp
2. Klik icon tiga titik di pojok kanan atas layar
3. Pilih menu Setelan, lalu klik Notifikasi
4. Kemudian pilih dan klik nada notifikasi
5. Pilih nada dering Andin yang diunduh sebelumnya
6. Selesai
Itulah cara memasang nada dering WA Andin agar lebih menarik, kamu juga bisa mengatur nada notifikasi untuk
pesan, grup dan panggilan di WhatsApp. Dengan demikian, ketika ada pesan atau panggilan masuk akan terdengar
lebih keren.
Melalui pembahasan di atas bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin ganti nada dering Andin untuk notifikasi
WhatsApp, semoga tutorialnya membantu dan bermanfaat.
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4.3 Nada Dering WA Sebut Nama Pengirim Dengan dan Tanpa Aplikasi
Jenuh dengan nada dering WA yang itu-itu saja? Kamu bisa buat nada dering WA kamu jadi unik dengan nada dering yang bisa menyebutkan nama pengirimnya. Dengan menggunakan nada dering yang dapat menyebutkan nama
pengirimnya, Kamu tentu saja dapat langsung mengetahui pesan yang masuk berasal dari siapa tanpa membuka pesan
tersebut terlebih dahulu. Bagaimana cara buatnya? Yuk simak di bawah ini cara buat nada dering WA menyebutkan
nama pengirimnya.

4.3.1 Cara Buat Nada Dering WA Menyebutkan Nama Pengirimnya
Untuk membuat nada dering yang bisa menyebutkan nama pengirimnya, Kamu membutuhkan pihak ketiga seperti situs
pengubah suara atau text to speech. Atau jika ingin yang lebih praktis, Kamu juga dapat memasang aplikasi tambahan
layaknya Shouter.
#1. Cara Buat Nada Dering WA Menyebutkan Nama Pengirimnya dengan Aplikasi
Berikut tutorial cara buat nada dering WA menyebutkan nama pengirimnya dengan menggunakan aplikasi Shouter.
• Langkah 1: Buka aplikasi Play Store pada Android atau App Store pada iOS, cari dan download aplikasi Shouter.
• Langkah 2: Setelah aplikasi Shouter berhasil terpasang di perangkat ponsel, buka aplikasi tersebut dan izinkan
semua permintaan yang muncul pada aplikasi.
• Langkah 3: Pilih menu Notification, kemudian ubah status notifikasi tersebut menjadi Enable.
• Langkah 4: Lalu pilih Select App dan beri centang pada pilihan aplikasi WhatsApp.
• Langkah 5: Setelah itu, secara otomatis nada dering WhatsApp kamu akan menyebutkan nama pengirimnya.
• Langkah 6: Kamu juga dapat menyesuaikan bahasa pembaca nada dering dengan apa yang kamu inginkan di Pengaturan atau Setting. Atau Kamu juga dapat menyesuaikan pengucapan nada dering di bagian App Notification,
kemudian pilih Customize.
#2. Cara Buat Nada Dering WA Sebut Nama Indonesia Tanpa Aplikasi
Buat Kamu yang ingin menghemat ruang penyimpanan di perangkat ponsel tanpa melakukan instalasi aplikasi tambahan, namun dapat tetap membuat nada dering WA yang bisa menyebutkan nama pengirimnya tidak perlu khawatir,
kamu dapat memanfaatkan situs ubah suara dari teks atau text to speech dengan langkah-langkah berikut ini:
• Langkah 1: Buka situs soundoftext.com pada browser yang terdapat di ponsel kamu
• Langkah 2: Masukkan teks berisi nama kamu sendiri yang ingin kamu ubah menjadi suara pada kolom yang
tersedia lalu klik Convert
• Langkah 3: Setelah proses konverter selesai dilakukan, kamu dapat mendengarkan terlebih dahulu hasil ubah
teks menjadi suara, kemudian klik Download untuk mengunduhnya dalam format MP3
• Langkah 4: Setelah didownload, hasil suara MP3 tersebut akan secara otomatis tersimpan pada perangkat handphone kamu.
• Langkah 5: Buka aplikasi WhatsApp, atur Notifikasi Pesan pada kontak yang ingin kamu ubah nada deringnya
• Langkah 6: Pilih nada dering “More Ringtones” atau “Tambahkan Nada Dering” untuk menambahkan file MP3
yang telah dibuat sebelumnya, lalu pilih dan nada dering WA kamu pun berhasil diganti.

4.3. Nada Dering WA Sebut Nama Pengirim Dengan dan Tanpa Aplikasi
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#3. Nada Dering Sebut Nama Wanita
Botika Online menjadi situs pertama yang di dalamnya ada pilihan nada dering wa sebut nama suara wanita dewasa
dan muda. Dengan dua pilihan ini bisa membuat kamu punya opsi terkait mana yang terbaik. Daripada penasaran,
berikut proses pembuatan sound of text dengan situs tersebut:
• Langkah 1: Pastikan terkoneksi internet lalu pada browser ketikkan situs berikut https://botika.online/
TextToSpeech/index.php?lang=id
• Langkah 2: Pada kategori text to speech, kamu bisa mengetikkan kata-kata yang diinginkan.
• Langkah 3: Pilih female 1 jika ingin bersuara wanita dewasa dan female 2 untuk yang suara wanita muda.
• Langkah 4: Pada bagian bawahnya kamu bisa mencentang I am not robot.
• Langkah 5: Klik tombol play untuk memutar suara
• Langkah 6: Silahkan pilih download untuk mulai mengunduh suara tersebut.
Pada situs ini ada dua pilihan yaitu akun free dan premium. Akun free bisa digunakan selama jumlah karakternya tidak
mencapai 10 ribu. Untuk selebihnya kamu perlu masuk ke akun premium untuk mengunduh suara di situs tersebut.
Hasil suara pada situs Botika tidak hanya untuk nada dering wa sebut nama suara wanita tetapi bisa untuk kebutuhan
lain. Misalnya pengumuman di mall, antrian customer service atau kebutuhan lainnya.
Mudah bukan? Selamat mencoba.
Referensi:
• Nada Dering WA Sebut Nama
• Download Nada Pesan WA Sebut Nama
• Nada Dering WA Sebut Nama dengan Kata Sendiri

4.4 Tanya Jawab Seputar Aplikasi WhatsApp Modifikasi
Berikut pertanyaan yang mungkin muncul dikalangan para pengguna WhatsApp:

4.4.1 Apakah WhatsApp Modifikasi bisa download status WA?
Status WA atau story WA bisa di download di WhatsApp Modifikasi, kelebihan ini tidak akan kamu temukan di aplikasi
whatsapp original.

4.4.2 Apakah WhatsApp Modifikasi aman digunakan?
WhatsApp Modifikasi ini sudah dibekali dengan fitur anti banned, yang memberikan keamanan bagi penggunanya. Hal
ini karena WhatsApp Modifikasi selalu update versi terbaru.
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4.4.3 Apa saja fitur unggulan WhatsApp Modifikasi?
Fitur unggulan aplikasi WhatsApp Modifikasi, antara lain:
• Download story WhatsApp, kamu bisa download story teman yang kamu suka tanpa harus ijin pemiliknya.
• Desain tema yang beragam, sehingga kamu tak akan bosan melihat tampilan desain WA kamu
• Fitur Anti hapus pesan, jadi kamu bisa tetap baca pesan, meskipun pengirim sudah menghapusnya.
• Fitur untuk kirim pesan dan menelpon seseorang tanpa kamu harus save nomornya
• Fitur Pesan terjadwal, kamu bisa kirim pesan untuk waktu yang telah ditentukan
• Fitur untuk kunci aplikasi, sehingga memberikan kenyamanan dan privasi bagi penggunanya.
• Fitur untuk bisa kirim file, foto dan gambar, bahkan video dengan ukuran besar
• Fitur Anti banned, sehingga dipastikan aman digunakan meskipun merupakan aplikasi modifikasi.
• Fitur untuk sembunyikan status sedang online dan mengetik

4.4.4 Apa keunggulan WhatsApp Modifikasi?
WhatsApp Modifikasi memiliki keunggulan atau kelebihan dibandingkan aplikasi Wa lainnya, seperti:
1. Kemudahan Melakukan Update: Keunggulan pertama yang ada dalam WhatsApp Modifikasi ini adalah kemudahan untuk melakukan update. Kamu cukup mendownload file terbaru yang disediakan pengembangnya.
Lakukan update sebulan sekali atau beberapa minggu bila ada versi terbaru. Dengan begitu akun kamu aman
dari banned.
2. Ringan: WhatsApp Modifikasi memiliki ukuran yang sangat ringan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluan. Kamu dapat menggunakan Android versi lama maupun versi terbaru.
3. Anti Virus: Berdasarkan beberapa pengujian aplikasi ini tergolong aman dan anti virus di dalamnya. Jadi kamu
dapat langsung melakukan proses instalasi setelah mendownload file Apknya.
4. Beragam Fitur Menarik: WhatsApp Modifikasi dibekali dengan beragam fitur keren, menarik dan kekinian.
Pastinya fitur-fitur tersebut tidak ada pada WhatsApp original, sehingga ini jadi kelebihan tersendiri bagi pengguna aplikasi keren ini.
Itulah ulasan mengenai WhatsApp Modifikasi terbaru dengan beragam fitur dan kelebihan, lengkap juga dengan cara
instalnya yang sangat mudah. Semoga bermanfaat.
Referensi: GB WhatsApp Official Download

4.5 Cara Buat Teks Miring Aesthetic di WhatsApp Chat
Cara Buat Tulisan Miring di WA – Halo peeps! Jenis font yang digunakan biasanya menggambarkan ekspresi atau
perasaan kita. Selain font, menambahkan emoji juga sangat berpengaruh loh sobat.
Nah, coba kita bayangkan apa arti tulisan yang bercetak tebal dalam chat? Bisa jadi tulisan tersebut menegaskan sesuatu
yang dibicarakan atau memberi isyarat yang penting.
Gaya huruf yang digunakan seperti cetak tebal, cetak miring atau font bergaya huruf kanji bisa digunakan di WA loh
sobat. Lalu, bagaimana sih cara menggunakannya?
Dalam artikel ini, kami akan memberikan informasi bagaimana cara buat tulisaan miring di WA. Mari simak ulasannya
di bawah ini peeps!

4.5. Cara Buat Teks Miring Aesthetic di WhatsApp Chat
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4.5.1 Cara Buat Tulisan Miring di WA
Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membuat tulisan miring di WA. Bisa secara langsung membuatnya di
WhatsApp atau dengan menggunakan website generator teks.

4.5.2 Membuat tulisan miring di WhatsApp
Buka aplikasi Whatsapp lalu cari nomor yang akan kamu kirimkan pesan Tambahkan underscore ( _ ) di awal dan di
akhir kalimat yang akan kamu buat cetak miring Contoh : _ Sekolah berada jauh dari rumahku _ dan tulisan tersebut
akan berubah otomatis menjadi Sekolah berada jauh dari rumahku
Mudah bukan?

4.5.3 Buat tulisan miring dengan autobild.co.id
Membuat tulisan dengan bantuan website.
• Buka website autobild.co.id, lalu pilih menu tulisan miring
• Kemudian akan muncul satu kolom untuk tulisan pertama dan kolom kedua untuk hasilnya
• Ada dua tipe teks yaitu reguler dan bold
• Menggunakan tipe reguler
• Masukkan teks pada kolom pertama
• Kemudian pilih tipe reguler untuk membuat font menjadi bentuk font biasa
• Kemudian di kolom output akan muncul hasil teks yang sudah bercetak miring
• Block dan copy kemudian kirim di WA
Contohnya seperti di bawah ini

• Menggunakan tipe bold
• Masukkan teks pada kolom pertama
• Kemudian pilih tipe bold untuk membuat font menjadi lebih tebal
16
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• Kemudian di kolom output akan muncul hasil teksnya
• Block dan copy lalu kirim di WA
Terlihat perbedaan pada kedua hasil teks di atas yang mana tipe reguler akan membuat font menjadi lebih tipis sedangkan tipe Ball akan membuat font menjadi lebih tebal.

4.5.4 Buat tulisan aesthetic dengan autobild.co.id
Di atas merupakan cara buat tulisan miring di WA. Nah, disini akan diberikan penjelasan untuk membuat tulisan dengan
font yang aesthetic dan bisa kamu gunakan di segala media sosialmu.
• Ketik di pencarian Google Generator Font Aesthetic Autobild
• Lalu akan muncul kolom input untuk memasukkan teks
• Ketik teks yang akan kamu rubah menjadi font aesthetic
• Jika sudah Maka akan muncul secara otomatis jenis-jenis teks yang sangat beragam mulai dari cetak miring
hingga teks dengan berbagai macam model
• Kemudian pilih salah satu dan klik copy di kanan teks yang akan kamu salin
• Kemudian tempel di media sosialmu seperti bio Instagram, status WA, Twitter hingga Facebook
Contohnya seperti di bawah ini

4.5. Cara Buat Teks Miring Aesthetic di WhatsApp Chat
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Selesai!

4.5.5 Akhir Kata
Untuk cara buat tulisan miring di WA, cara buat font aesthetic bisa kamu lakukan dengan mudah yaitu dengan membuatnya secara langsung di WhatsApp atau membuka website autobild.co.id.
Di website tersebut kamu bisa memilih banyak sekali Jenis teks yang bisa kamu copy dan paste sesuai keinginanmu.
Kamu bisa dengan mudah menyalin dan menempel teks tersebut pada akun media sosialmu seperti status, bio dan
semacamnya.
Sebenarnya website untuk membuat teks yang beragam ada banyak tetapi website ini adalah website yang cukup lengkap
sebagai teks generator. Bagaimana, mudah bukan?
Itulah informasi yang bisa kami berikan untuk artikel cara buat tulisan miring di WA dan cara membuat font estetik
dengan bantuan website Text Generator.
Semoga apa yang kami sampaikan di atas bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman sekalian. Jangan
lupa untuk tinggalkan kritik dan saran pada kolom di bawah agar kami bisa terus mengembangkan dan memperbaiki
website kami agar kami bisa terus memberikan informasi yang lebih baik selanjutnya.
Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya. Semoga membantu!
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4.6 Cara Mengunci Aplikasi di HP, Lakukan Ini Demi Keamanan Data
Setiap orang mempunyai privasi masing-masing. Tak ada yang bisa mencampuri hal tersebut karena itu termasuk Hak
Asasi Manusia. Berbicara mengenai privasi ada beberapa aplikasi yang ternyata juga dianggap mampu menyimpan hal
ini. Oleh karena itulah penting bagi kamu untuk mengetahui cara mengunci aplikasi di HP guna berjaga-jaga.
Pasalnya sekarang ini begitu banyak orang yang sering penasaran terhadap privasi orang lain. Tak tanggung-tanggung
bahkan mereka akan melakukan hal apapun untuk bisa mengetahui persoalan tersebut. Umumnya ada beberapa hal
yang sering ingin diketahui seperti chat, foto, galeri, bahkan dokumen-dokumen penting.
Kondisi inilah yang perlu kamu waspadai, jangan sampai privasi kamu terbobol dan diketahui orang lain karena itu
bisa menjadi boomerang bagi kamu. Jika tidak mengetahui terkait informasi ini berikut adalah penjelasan tentang cara
mengunci aplikasi di HP yang dapat membantu kamu.

4.6.1 Cara Mengunci Aplikasi di HP Ini Tidak Perlu Unduh Aplikasi Lain
Seperti yang kita tahu bahwa smartphone menjadi salah satu alat telkomunikasi pintar yang mampu membantu pengguna untuk berbagai pekerjaan sekaligus. Oleh karena itulah tak heran apabila melakukan cara mengunci aplikasi di
HP bisa pula dilakukan dengan berbagai opsi yang salah satunya tidak menggunakan aplikasi ketiga. Berikut adalah
langkah-langkahnya.
• Langkah 1: Buka menu pengaturan yang ada di smartphone kamu. Menu ini tidak perlu diunduh kembali karena
sudah ada secara otomatis di ponsel.
• Langkah 2: Scroll ke bawah untuk mencari tulisan Pengaturan Tambahan.
• Langkah 3: Klik bagian Privasi.
• Langkah 4: Klik pada menu pilihan Lock Individual Apps dan choose App to Lock.
• Langkah 5: Buatlah pola terlebih dahulu untuk mengunci salah satu aplikasi yang kamu inginkan. Pola ini akan
berguna untuk gembok atau password yang kamu gunakan untuk kembali membuka aplikasi.
• Langkah 6: Apabila pola sudah kamu buat maka silahkan memilih beberapa aplikasi yang ingin diprivasi atau
kunci. Dengan demikian aplikasi sudah berhasil kamu kunci dan tidak akan mudah dibobol orang lain karena
ada kunci yang melindunginya.

4.6.2 Cara Mengunci Aplikasi di HP Dengan Aplikasi
Selain menggunakan cara mengunci aplikasi di HP diatas kamu bisa pula memakai aplikasi ketiga untuk membantu
pekerjaan ini. Ada beberapa aplikasi yang bisa kamu gunakan jadi tidak hanya satu nama saja. Untuk mengetahui lebih
jelas berikut ada penjelasan lengkapnya.

4.6.3 #1. AppLock – Lock Apps & Password
AppLock – Lock Apps & Password menjadi alat pertama yang bisa kamu gunakan untuk cara mengunci aplikasi di
HP. Dalam aplikasi ini kamu bisa melakukan setting atau pengaturan untuk melindungi beberapa aplikasi yang hendak
dikunci. Dibawah langkah-langkahnya:
• Langkah 1: Siapkan smartphone kamu beserta kuota untuk mengunduh aplikasi Applock.
• Langkah 2: Unduh aplikasi melalui Google Play Store atau Play Store.
• Langkah 3: Tunggu beberapa saat sampai proses download selesai.
• Langkah 4: Masuk ke aplikasi untuk melanjutkan langkah cara mengunci aplikasi di HP.

4.6. Cara Mengunci Aplikasi di HP, Lakukan Ini Demi Keamanan Data
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• Langkah 5: Pilih menu yang bertuliskan Secure Your Apps.
• Langkah 6: Tunggu sampai muncul beberapa aplikasi yang akan kamu kunci. Lanjutkan untuk mengeklik icon
gembok sampai icon tersebut benar-benar tertutup.
• Langkah 7: Untuk keamanannya sendiri kamu bisa memilih sandi, pin, face unlock, dan fingerprint.

4.6.4 #2. Applock Pro – App Lock & Privacy Guard for Apps
Tak jauh berbeda dengan aplikasi yang pertama karena Applock Pro – App Lock & Privacy Guards for Apps juga
bisa digunakan untuk cara mengunci aplikasi di HP yang sangat mudah kamu lakukan. Untuk mengetahui langkahlangkahnya silahkan simak penjelasan yang ada di bawah ini.
• Langkah 1: Buka HP kamu dan pastikan bahwa kuota masih ada.
• Langkah 2: Masuk ke aplikasi Play Store kemudian kettikan Applock Pro – App Lock & Privacy Guard for Apps
di kolom pencarian. Setelah muncul klik download.
• Langkah 3: Tunggu beberapa saat sampai proses download diselesaikan. Pastikan pula bahwa aplikasi tersebut
telah selesai terinstall.
• Langkah 4: Buka aplikasi dan biasanya pada halaman pertama akan dimunculkan beberapa menu fitur yang
dapat kamu pilih.
• Langkah 5: Klik menu yang bertuliskan Secure Your Apps, maka secara otomatis sistem akan memunculkan
beberapa aplikasi yang bisa dikunci.
• Langkah 6: Pilih salah satu aplikasi atau beberapa sekaligus.
• Langkah 7: Klik gambar icon gembok yang ada di halaman tersebut sampai gambar tertutup sempurna.
• Langkah 8: Pasang pengaman untuk mengunci aplikasi. Kamu bisa memilih salah satu dari pilihan mulai dari
kata sandi, pola, PIN, finger print, atau face unlock.
• Cara Mengunci Aplikasi di HP Samsung yang Bisa Kamu Coba
• Jika tadi sudah dijelaskan mengenai cara mengunci aplikasi di HP android maka saat ini akan dijelaskan pula
mengenai cara penguncian Hp Samsung. Ada sekitar 3 cara yang bisa kamu pilih, dimana semuanya mempunyai
kemudahan maisng-masing. Tak perlu menunggu lama lagi berikut adalah penjelasannya.

4.6.5 #1. Menggunakan fitur bawaan
Berikut langkah-langkah mengunci aplikasi HP Samsung menggunakan fitur bawaan:
• Langkah 1: Buka smartphone kamu dan silahkan masuk ke menu settings.
• Langkah 2:Klik menu Lock Screen and Security.
• Langkah 3: Klik menu Other Security Settings.
• Langkah 4: Carilah menu yang bertuliskan Pin Windows.
• Langkah 5: Klik tombol yang digunakan untuk mengaktifkan kunci aplikasi.
• Langkah 6: Silahkan pilih PIN atau pola untuk mengunci aplikasi yang dikehendaki.
• Langkah 7: Pilih Done dan tunggulah Recent Applications Key.
• Langkah 8: Pilih icon PIN dan klik start untuk mengaktifkan penguncian.
• Langkah 9: Tunggulah beberapa saat sampai aplikasi terkunci.
Lihat juga: Fitur Kunci Chat Aplikasi GB WA APK
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4.6.6 #2. Menggunakan S Secure
Untuk bisa melakukan cara mengunci aplikasi di HP kamu perlu mengunduh aplikasi yang bernama S Secure. Setelah
terunduh, silakan ikuti langkah di bawah ini:
• Langkah 1: Pilih opsi Lock and Mask App dan silahkan ubah posisi ikon tombol ke arah On.
• Langkah 2: Klik opsi App Lock Type dan kamu bisa mengatur mode pengamannya.
• Langkah 3: Klik ikon panah agar kamu bisa kembali ke halaman Lock and Mask App.
• Langkah 4: Lanjutkan langkah dengan masuk ke Locked Apps.
• Langkah 5: Klik tombol Add agar kamu bisa menambahkan aplikasi. Klik done dan tunggulah aplikasi sampai
terkunci.

4.6.7 #3. Menggunakan Secure Folder
Mengunci aplikasi di HP Samsung juga bisa dilakukan menggunakan Surce Folder. Berikut langkah-langkahnya:
• Langkah 1: Buka smartphone kamu dan masuk ke menu Pengaturan.
• Langkah 2: Pilihlah tulisan atau opsi Lock Screen and Security atau Biometricts and Security.
• Langkah 3: Pilih Secure Folder dan klik Next sampai kamu bertemu dengan keterangan Start.
• Langkah 4: Klik tulisan Start dan masukklah ke akun Samsung kamu.
• Langkah 5: Pilih metode untuk mengunci aplikasi kemudian silahkan masukkan verifikasi keamanan biometrik
dan klik Next untuk melanjutkan proses.
• Langkah 6: Masukkan kunci sesuai dengan jenisnya. Jadi kamu bisa memilih yang sudah disediakan. Pastikan
membuat kunci yang sulit ditebak dan tidak mudah diibobol namun usahakan kamu untuk mengingatnya selalu.
• Langkah 7: Klik selanjutnya dan verifikasi kunci kemudian klik OK.
• Langkah 8: Masukklah ke halaman Secure Folder dan pilih Add Apps dengan ikon plus.
• Langkah 9: Tambahkan aplikasi yang ingin kamu privasi dan tekan lama aplikasi. Tunggu beberapa saat sampai
aplikasi terkunci.

4.6.8 Bagaimana cara kunci aplikasi di HP?
Mengunci aplikasi di HP bisa dilakukan dengan menggunakan atau tanpa aplikasi. Berikut aplikasi yang bisa digunakan
untuk mengunci aplikasi pada HP:
• AppLock - Hyper Speed
• LOCKit
• AppLock - DoMobile Lab
• AppLock – IVYMOBILE
• AppLocker | Lock Apps
• App Lock: Fingerprint Password
• Norton App Lock
• Perfect AppLock(App Protector)
• Smart AppLock (App Protect)

4.6. Cara Mengunci Aplikasi di HP, Lakukan Ini Demi Keamanan Data

21

Style guide for Sphinx-based documentations, Release 0.1dev

• AppLock – Fingerprint

4.6.9 2. Bagaimana cara mengunci aplikasi Google?
Berikut cara mengunci aplikasi Google:
1. Silakan mengaktifkan Verifikasi dua Langkah lalu pilih langkah verifikasi kedua.
2. Buka buka myaccount.google.com/security pada ponsel Android
3. Pilih verifikasi dua langkah pada menu Login ke Google
4. Scroll pada bagian “Siapkan langkah kedua alternatif” kemudian ketuk Tambahkan kunci keamanan.

4.6.10 3. Apa arti dari Secure Folder?
Secure Folder merupakan salah satu fitur yang memungkinkan pengguna Samsung untuk memberikan keamanan pada
menu file, foto ataupun video.
Selesai sudah penjelasan mengenai cara mengunci aplikasi di HP yang bisa kamu pilih salah satunya. Cara ini sudah
dirangkum dengan bahasa yang mudah jadi kamu tidak perlu khawatir kesulitan dalam memahaminya.
Sumber:
• Apec2013.or.id
• Teknotuf.com

4.7 FreeTTS.com untuk Suara Google Laki-laki
Banyak sekali pengguna yang sering menggunakan suara laki-laki sebagai nada dering Whatsappnya. Suara ini dapat
dibuat dari beberapa situs sound of text WA laki di internet. Proses pembuatanya tidak perlu instal aplikasi apapun di
smartphone.
Setiap situs berbeda cara pembuatan suaranya berbeda namun tingkat kejernihannya sama. Lantas apa saja situs yang
bisa digunakan untuk pembuatan sound of text? Yuk simak ulasan berikut

4.7.1 Situs Sound of Text WA Laki-laki Terpopuler
Dalam membuat sound of text dengan suara laki-laki bisa memanfaatkan beberapa situs di internet. Kamu bisa menggunakan salah satu dari beberapa situs yang akan disebutkan berikut ini:
1. Freetts Nada Dering WA
Freets sangat cocok bagi kamu yang lebih mengedepankan jumlah karakter dalam membuat sound of text. Pada bebas
menentukan jumlah karakter di situs tersebut dan berikut langkah-langkah pembuatannya:
• Langkah 1: Kamu bisa menggunakan aplikasi Google Search lalu ketikkan freetts.com
• Langkah 2: Kamu bisa mengetikkan kata-kata pada kolom yang tersedia hingga 5000 karakter.
• Langkah 3: Pada bagian language, kamu bisa memilih Indonesian.
• Langkah 4: Untuk voice jangan lupa untuk memilih standard B.
• Langkah 5: Jika sudah selesai, kamu bisa mengklik convert to MP3.
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• Langkah 6: Untuk mengetahui kualitas suara, kamu bisa mengklik tombol play.
• Langkah 7: Jika dirasa sudah sesuai maka silahkan klik download MP3 dan tunggu hingga proses selesai.
Meski jumlah karakternya hingga 5000 karakter namun situs ini tetap bersifatnya free atau gratis. Dengan demikian
kamu bisa sepuasnya menggunakan situs ini untuk berbagai keperluan.
Suara laki-laki pada situs tersebut hanya tersedia pada standard B. Sehingga pastikan kamu memilih bagian tersebut
saat ingin yang suaranya laki. Untuk standard A dan C itu menggunakan suara wanita.
2. Voicemaker.in
Voicemaker merupakan satu dari sekian sound of text yang ada versi berbayar dan free. Untuk kamu yang ingin mencoba maka bisa menggunakan versi free dengan cara sebagai berikut:
• Langkah 1: Buka browser pada smartphone lalu ketikkan voicemaker.in pada kolom pencarian.
• Langkah 2: Pada kolom teks, kamu bisa mengetikkan kata-kata dalam bahasa Inggris.
• Langkah 3: Di bagian AI Engine bisa memilih Neutral TTS.
• Langkah 4: Untuk language kamu bisa buat secara default saja.
• Langkah 5: Pilih saja Joey (Male) pada kategori voice.
• Langkah 6: Dalam mengubah teks menjadi suara, kamu bisa mengklik convert to MP3. Langkah 7: Jika katakatanya sudah sesuai maka kamu bisa mengklik download MP3.
Pada Voicemaker, kamu tidak hanya berbagai hal seperti kecepatan suara, volume dan pengaturan lainnya. Semua
pengaturan ini sifatnya gratis selama jumlah karakternya tidak melebihi batasnya.
Dibalik kelebihan yang ada, situs ini memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya semua voice dibuat dalam dalam
versi Premium. Sehingga untuk kata-kata dalam bahasa Indonesia harus membayar uang sesuai dengan paket yang
dipilih.
Referensi:
• FreeTTS Nada Dering
• Suara Google Cowok

4.8 Cara Menggunakan Sound of Text Web untuk WA
Cara pakai situs sound of text dianggap mudah untuk mereka yang sudah paham dengan situs ini. Namun bagi sebagian
orang, situs SOT mungkin masih terdengar awam. Lantas apa itu sound of text dan bagaimana cara menggunakannya?

4.8.1 Apa Itu Sound of Text?
Secara singkat, SOT adalah situs yang cara kerjanya mirip dengan text to speech, dimana kamu bisa mengubah teks
menjadi suara. Situs ini menggunakan format MP3 dengan karakter suara yang bisa disesuaikan.
Dari situs ini kamu bisa menemukan lebih dari 100 jenis suara berbeda dari 34 bahasa dari seluruh dunia. Contohnya
seperti sound of text Korea, sound of text Jawa, sound of text bayi dll. Nantinya, hasil dari teks yang diubah jadi suara
ini bisa digunakan sebagai nada dering WA hingga konten video.
Lantas gimana cara pakai sound of text? scroll ke bawah untuk panduan lengkapnya!

4.8. Cara Menggunakan Sound of Text Web untuk WA
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4.8.2 Cara Pakai Situs Sound of Text
Sound of text dianggap sebagai terobosan baru dalam dunia teknologi dengan inovasinya yang terus diperbaharui. Salah
satunya adalah menghasilkan variasi suara berdasarkan logat maupun bahasanya.
Tak hanya itu, kamu juga bisa memilih sesuai dengan karakter seperti pria ataupun wanita. Bisa juga memilih karakter
dari kartun seperti Naruto, Spongebob hingga doraemon. Berikut langkah-langkah menggunakan situs sound of text:
• Langkah 1: Buka situs soundoftext.com
• Langkah 2: Pada bagian menu Voice silakan pilih Bahasa Indonesia
• Langkah 3: Klik Submit kata-kata yang ingin diubah
• Langkah 4: Klik Play untuk mendengarkan suara yang konverter
• Langkah 5: Klik DownloadSemudah itu bukan? Setelah didownload kamu langsung bisa menggunakannya sebagai nada dering WA ataupun
keperluan lainnya. Lebih jelasnya, selain mudah digunakan, situs ini juga bisa kamu akses secara gratis.

4.8.3 Cara Membuat Sound of Text WhatsApp?
Untuk kamu yang bosan dengan nada dering WA yang itu-itu saja bisa memanfaatkan situs sound of text. Untuk lebih
jelasnya, berikut langkah-langkah membuat SOT WA keren:
• Langkah 1: Setelah konversi teks menggunakan cara diatas, silakan masuk ke aplikasi WhatsApp
• Langkah 2: Pilih ikon titik tiga pada pojok kanan atas
• Langkah 3: Pilih Setting pada menu notifikasi
• Langkah 4: Pilih nada dering yang telah kamu konversi menjadi SOT

4.8.4 Cara Membuat Sound of Text TikTok
Selain sebagai nada dering WA, kamu juga bisa menggunakan SOT untuk konten video TikTok. Lebih praktis dari
sebelumnya, kamu bisa membuat sound of text langsung dari aplikasi TikTok. Berikut langkah-langkahnya:
• Langkah 1: Buka akun TikTok kamu
• Langkah 2: Upload video yang sudah kamu buat sebelumnya
• Langkah 3: Ketikkan kata-kata yang ingin di convert pada kolom teks
• Langkah 4: Ketuk lalu tekan teks hingga ada menu text to speech
• Langkah 5: Pilih dan ikuti prosesnya hingga selesai

4.8.5 Fitur-Fitur Unggulan Dalam Sound of Text
Untuk mengimbangi fungsi utamanya, situs ini juga dilengkapi dengan berbagai macam keunggulan seperti:
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Kualitas Suara Super Jernih
Menggunakan situs sound of text menjamin kamu untuk mendapatkan hasil suara super maksimal. Hadir dalam format
MP3, kualitas suara yang dihasilkan situs ini sangat jernih dan jelas.
Tampilan yang Sederhana
Sebagai situs yang membantu kamu dalam mengubah kata menjadi suara, sound of text hadir dalam tampilan yang
sederhana. Kamu tak perlu login dan langsung bisa menggunakannya dalam hitungan menit.
Bisa Diakses Secara Gratis
Sebuah situs yang menawarkan banyak keunggulan biasanya tidak bisa diakses secara cuma-cuma atau gratis. Namun
pada situs SOT kamu bebas menggunakannya kapan saja tanpa dipungut biaya sepeserpun.
Memiliki Banyak Sekali Pilihan Bahasa
Keunggulan terakhir dari sound of text adalah banyaknya pilihan bahasa yang bisa digunakan. Sehingga suara yang
dihasilkan pun akan terdengar natural dan tidak buatan sebuah situs.
Jadi seperti itulah cara pakai situs sound of text yang bisa kamu manfaatkan untuk membuat nada dering WA maupun
konten video. Dengan situs ini kamu bebas mengonversi teks tanpa perlu ribet karena tak perlu aplikasi tambahan.
Selamat mencoba!
Referensi:
• Sound of text
• Sound of text WA Keren Bahasa Indonesia
• Nada Dering Suara Google

4.9 Tutorial Install Aplikasi VidMate APK versi Lama
Apakah Anda sedang mencari cara download VidMate Apk versi lama dan terbaru? Jika benar, berikut ini terdapat
langkah-langkah untuk mengunduh VidMate dengan mudah, termasuk cara memasangannya di hp Android.
Saat ini ada banyak sekali aplikasi downloader untuk mengunduh video atau musik dari media sosial seperti Facebook,
Instagram dan YouTube. Salah satu aplikasi yang sering digunakan banyak kalangan adalah aplikasi VidMate.
Dengan aplikasi VidMate memungkinkan pengguna download video dengan kualitas jernih, begitu pula dengan file
audio yang dihasilkan sudah dalam format MP3. Tak heran, jika aplikasi downloader ini punya banyak peminatnya.

4.9.1 Sekilas Tentang VidMate Apk
VidMate adalah aplikasi downloader bisa dikatakan yang terbaik, aplikasi ini dapat didownload dan diinstal pada hp
Android secara gratis. Melalui VidMate, Anda dapat mengunduh video atau musik di berbagai platform dengan mudah.
Jika Anda ingin menyimpan video atau musik di platform YouTube agar bisa diputar secara offline, maka untuk mengunduhnya bisa menggunakan aplikasi VidMate. Menariknya, cara mengoperasikan aplikasi ini pun sangat tidaklah
sulit.
Meskipun demikian, bagi Anda yang masih awam tentang aplikasi downloader ini. Tidak perlu khawatir, berikut ini
terdapat cara download VidMate Apk versi lama dan terbaru sehingga bisa diinstal pada semua versi hp Android.
4.9. Tutorial Install Aplikasi VidMate APK versi Lama
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4.9.2 Cara Download VidMate Lama dan Terbaru
Bagi Anda yang ingin menggunakan aplikasi Vidmate apk versi lama atau terbaru, maka harus mengunduhnya terlebih
dahulu melalui toko aplikasi terpercaya. Adapun cara download Vidmate versi lama dan terbaru sebagai berikut:
Download VidMate versi Lama
Jika hp Android yang Anda gunakan merupakan versi lawas, maka sebaiknya unduh dan install VidMate versi lama.
Sebab, aplikasinya lebih ringan dan tidak banyak iklan sehingga bisa digunakan dengan lancar. Berikut cara downloadnya:
1. Buka browser di hp Android Anda
2. Ketik download VidMate Apk versi lama di pencarian
3. Silahkan pilih salah satu situs penyedia aplikasinya dibawah ini
4. Setelah itu, ikuti petunjuk cara mengunduhnya
5. Selesai
Download APK VidMate versi Lama
• Download Vidmate APK: https://www.teknotuf.com/download-aplikasi-vidmate-versi-lama/
• Vidmate APK versi lama: https://www.autobild.co.id/2022/07/download-vidmate-apk-versi-lama.html
• VidMate APK All version: https://www.sebuahutas.com/download-vidmate-versi-lama-apk/

4.9.3 Download VidMate versi Terbaru
Jika anda memiliki hp Android dengan spek lebih mumpuni, maka bisa download dan install aplikasi versi terbaru agar
hasilnya lebih memuaskan. Berikut cara download VidMate Apk versi terbaru selengkapnya:
1. Buka browser di hp Android Anda
2. Ketik download VidMate Apk versi terbaru di pencarian
3. Silahkan pilih salah satu situs penyedia aplikasinya
4. Setelah itu, ikuti petunjuk cara mengunduhnya
5. Selesai

4.9.4 Cara Install VidMate di Android
Setelah aplikasi VidMate berhasil di unduh, selanjutnya memasangnya di hp Android. Bagi yang masih bingung cara
instal VidMate di Android, silahkan simak tutorial langkah-langkah pemasangan aplikasinya berikut ini.
• Setelah aplikasi VidMate berhasil di download
• Buka Pengaturan hp, masuk ke menu Privasi
• Centang izinkan aplikasi dari sumber tidak dikenal
• Jika sudah, selanjutnya instal aplikasi VidMate
• Terakhir, tunggu proses instalasi selesai
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4.9.5 Cara Menggunakan VidMate di Android
Setelah aplikasi berhasil terpasang, Anda sudah bisa menggunakannya untuk unduh video atau MP3 di media sosial
dengan mudah dan gratis. Adapun cara mengunduh video dan musik MP3 melalui VidMate sebagai berikut:
• Buka aplikasi YouTube di hp Android Anda
• Kemudian cara video yang ingin Anda unduh
• Di bagian sampin video terdapat tombol Download
• Anda bisa langsung klik tombol download tersebut
• Pilih kualitas video yang diinginkan
• Tunggu proses unduhan video selesai
• Otomatis file video akan tersimpan di hp Anda

4.9.6 Perbedaan VidMate Lama dan Terbaru
Ada sejumlah perbedaan antara VidMate versi lama dan terbaru yang perlu Anda ketahui. Hal ini juga sebagai referensi
untuk yang ingin menggunakan VidMate mana yang cocok di install di hp Android Anda. Berikut perbedaanya.
• VidMate lama file unduhan lebih kecil dibanding terbaru
• Jumlah iklan di versi lama lebih banyak dibanding terbaru
• Versi lama lebih mendukung untuk di instal di hp lawas
• Antarmuka terbaru lebih menarik dibanding versi lama
• Fitur fitur lama yang dihilangkan pada versi terbaru
Itulah beberapa perbedaan aplikasi VidMate versi lama dan terbaru. Secara fungsi main sama, namun dari segi fitur
dan tampilan jauh berbeda. Versi terbaru mendapatkan banyak penyegaran, meski kapasitas lebih besar.

4.9.7 Penutup
Demikian pembahasan mengenai cara download VidMate Apk versi lama dan terbaru yang perlu diketahui. Aplikasi
download ini bisa digunakan untuk unduh video dan mp3 dengan mudah dan gratis. Yuk, coba sekarang!

4.9. Tutorial Install Aplikasi VidMate APK versi Lama
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