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Sobre a Silhouette 3D®
Sobre este manual
Este manual tem por objetivo oferecer uma visão geral sobre como usar o software Silhouette
3D®. Embora outras impressoras 3D possam ser compatíveis, este manual se baseia no uso
da Silhouette Alta®. As instruções sobre o uso da Silhouette Alta® podem ser encontradas em
manuais subsequentes relacionados ao próprio hardware da Silhouette, incluindo instruções
sobre como configurar a Silhouette Alta® para impressão ou como carregar materiais.
»» O conteúdo deste manual não pode ser copiado parcial ou totalmente sem permissão.
»» Os detalhes e especificações do produto neste manual estão sujeitos a alteração sem aviso
prévio.
»» Foram empregados todos os esforços para assegurar a clareza e precisão das informações
deste manual. Por favor, entre em contato com a Silhouette ou seu revendedor caso tenha
quaisquer dúvidas.
»» Por favor, observe que a Silhouette America não assume nenhuma responsabilidade por
encargos decorrentes do uso deste manual e produto.

Informações gerais
O Silhouette 3D® é um software de design/edição/produção que permite a criação de objetos
e textos 3D. O software é compatível com o modelo Silhouette Alta®. Recursos e resultados de
impressões não são garantidos em impressoras 3D compatíveis não oferecidas pela Silhouette
America.

Requisitos do sistema
O ambiente de sistema a seguir é exigido para usar o Silhouette 3D®:
»» Sistema operacional: Windows 7 ou Mac 10.8+
»» RAM: 4 GB
»» Disco rígido: 4 GB de espaço livre
»» Placa de vídeo: qualquer uma compatível com Open GL 1.2 (qualquer GPU desde 2010)
»» Rede: qualquer controlador de rede (Wi-Fi ou Ethernet)
»» Impressora 3D compatível: Silhouette Alta®

Contrato de utilização de software
A Silhouette America Corporation (“Silhouette America”), por meio deste instrumento, concede
ao comprador e usuário autorizado (o “Usuário”) o direito de utilizar o software (o “Software”)
de acordo com os termos e condições especificados. Pela compra e/ou utilização do Software, o
Usuário aceita e concorda em cumprir os termos e condições definidos neste documento.
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Direitos autorais
Todos os direitos autorais relacionados ao Software e materiais que o acompanham (como
os manuais) serão mantidos pelos indivíduos e empresas indicados no Software ou materiais
impressos.

Licença
O Usuário pode usar o Software em um único computador por vez.

Cópias e modificações
O Usuário não pode modificar, combinar, emendar ou de outra forma adaptar o Software, de
forma alguma, inclusive desmontar e descompilar.
O Usuário pode copiar o Software para fins de backup.

Utilização por terceiros
O Usuário não pode transferir, ceder ou de outra forma dispor dos direitos relacionados ao
Software ou seu uso a terceiros.

Garantia
A Silhouette America oferece o Software da forma como se encontra. Nem a Silhouette America
nem o fornecedor garantem o desempenho ou resultados que possam ser atingidos com a
utilização do Software e documentação que o acompanha. Nem a Silhouette America nem o
fornecedor oferecem qualquer garantia expressa ou implícita relacionada à violação de direitos
de terceiros decorrente do uso do Software ou manuais que o acompanham, seu desempenho
comercial ou sua adequação para fins específicos. Nem a Silhouette America nem o fornecedor
assumem qualquer responsabilidade por danos incidentais, secundários ou especiais resultantes
do uso do Software ou manuais que o acompanham, sob nenhuma circunstância, inclusive
casos em que a possibilidade da ocorrência do dano em particular seja indicada ao Usuário
pelo revendedor. Além disso, nem a Silhouette America nem o fornecedor assumem qualquer
responsabilidade por reivindicações de terceiros.

Marcas comerciais registradas
Os nomes da empresa e nomes de produtos descritos neste manual são marcas comerciais
registradas de seus respectivos proprietários.

Aviso legal
Algumas das imagens usadas neste manual representam o software quando estava em desenvolvimento, podendo diferir ligeiramente da aparência do produto final. Não há diferença entre as
funções e os layouts de configuração exibidos aqui e aqueles presentes na versão real.
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Visão geral de recursos
O software Silhouette 3D® inclui, mas não se limita aos seguintes recursos e benefícios:
»» Importar uma variedade de formatos de arquivos
»» Baixar conteúdo digital exclusivo
»» Organizar e otimizar a coleção da biblioteca
»» Imprimir com fontes já instaladas no seu computador
»» Desenhar diferentes formas: cone, cubo, cilindro, meia esfera, pirâmide, esfera, toroide,
cilindro oco e prisma triangular
»» Montar designs 3D personalizados com os snapkits da Silhouette
»» Redimensionar objetos 3D com especificações exatas
»» Desagrupar e agrupar conjuntos de objetos 3D para manipulação
»» Formatar designs os reduzindo, ampliando e girando
»» Duplicar objetos
»» Ver designs como objetos sólidos ou contornos de estrutura
»» Ajustar o objeto à plataforma e o centralizar

Formatos de arquivo do software
O software Silhouette 3D® usa um formato de arquivo proprietário (.S3D) que consiste em uma
arte vetorial para linhas e em dados de tipo de preenchimento de cor/gradiente destinados à
impressão 3D. O software Silhouette 3D® também é capaz de abrir arquivos .STL* e .OBJ* em um
formato pronto para impressão.
Além dos arquivos que podem ser abertos ou importados, o Silhouette 3D® também pode
acessar fontes. Observe que a Silhouette não garante a qualidade ou sucesso das fontes não
oferecidas pela nossa empresa, visto que nem todas as fontes são projetadas tendo em mente a
impressão 3D.
Você também pode criar seus próprios objetos 3D e fatiá-los para impressão 3D dentro do
software da Silhouette. O software incorpora funções simples para desenhar formas, possibilitando que você faça isso dentro do próprio programa Silhouette 3D®.
*É possível que nem todos os recursos desses tipos de arquivos sejam importados para o software Silhouette 3D®.

Conteúdo digital disponível
O software Silhouette 3D® vem pré-carregado com designs. Eles são disponibilizados depois que
você registra a sua Silhouette Alta®. (Os objetos pré-carregados podem variar entre os produtos
da Silhouette.)
Conteúdos adicionais estão disponíveis na Loja de Designs da Silhouette (que pode ser acessada
através do software Silhouette 3D®). A loja possibilitará que você acesse e compre conteúdos
digitais adicionais para o software, disponibilizados tanto pelos artistas da Silhouette quanto por
artistas independentes e diversas empresas, assegurando assim uma variedade de aspectos em
conteúdos pré-fabricados disponíveis. Mais informações relacionadas à loja e ao download de
conteúdo podem ser encontradas posteriormente neste manual.
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Visão Geral Básica do Software
Instalando o Silhouette 3D®
O Silhouette 3D® é um software gratuito, disponível para download em silhouetteamerica.com.
Siga as instruções para baixar o software em seu computador. Certifique-se de escolher o sistema
operacional (PC ou Mac) correspondente para o computador que você estiver usando.
Nota para usuários do Windows: depois de conectar o cabo USB à Silhouette Alta® e ligar a
impressora, poderá ser exibido o "Assistente de Configuração de Novo Hardware" para instalar
um driver. Você pode prosseguir para encontrar e instalar automaticamente o driver. O driver não
é necessário para operar adequadamente o software Silhouette 3D®, mas pode ser instalado para
resolver o recurso "Plug and Play" automático do Windows, que solicita a instalação de um driver
para o hardware sempre que a Alta é ligada.

Abrindo o software
Para abrir o software no PC, localize o ícone na área de trabalho e dê um duplo clique nele. Se
não foi criado o ícone na área de trabalho durante a instalação do software, acesse o menu
Iniciar do Windows e selecione Silhouette 3D®.
Para abrir o software no Mac, abra a pasta Aplicativos e execute o Silhouette 3D®.

O ícone do Silhouette 3D® aparecerá da seguinte forma:

Depois de aberto, o software exibirá um documento inicial disponível e o espaço de trabalho,
conforme mostrado abaixo:
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Seções do software
O software oferece várias áreas seccionadas. Os detalhes das funções específicas de cada botão
são expostos em seções posteriores. No entanto, para que você se familiarize com a localização
de tudo, uma breve visão geral é apresentada para cada uma das seções.
Gerenciamento de documentos: essa seção na parte superior esquerda se
destina às funções de gerenciamento de documentos, tais como abrir e salvar
documentos.
Ferramentas de edição padrão: essa seção na parte superior
esquerda da tela se destina às ações comuns de copiar/colar/
recortar e desfazer/refazer, comumente encontradas em diversos
programas.
Ferramentas de visualização do objeto: essa seção na parte
superior esquerda da tela se destina a mudar a maneira de ver
suas formas. Você pode mudar a seleção do objeto, a visão do
objeto ou a perspectiva de design que desejar visualizar.
Ferramentas de exibição de página: essa seção na parte superior
esquerda da tela se destina às funções básicas de ampliação e
redução de zoom para ver partes dos objetos 3D a partir de uma
perspectiva mais próxima ou distante.
Barra de ferramentas de acesso rápido/ferramentas do Silhouette 3D®: essa seção na parte
superior direita da tela aparece apenas quando uma forma é selecionada. Ela oferece uma gama

de ferramentas para ajustar a posição, transformar, criar cópias ou centralizar objetos.
Abas: as abas na parte superior direita da tela permitem o acesso à página do Design, à página de
Impressão 3D e à Loja.
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Área de design
Você perceberá que há duas seções diferentes em seu espaço de trabalho: o espaço de trabalho
branco e a área circundante cinza.
O espaço de trabalho circular é a área do documento ativo. Os objetos 3D podem ser colocados
ou criados nessa área ou podem ser posicionados ou criados na área circundante cinza. Talvez
você queira posicionar objetos 3D deslocados para a lateral, mas poderá selecionar esses objetos
individualmente se clicar na aba de impressão 3D para ver sua fila de impressão. Você notará
uma borda vermelha dentro desse espaço de trabalho branco. A linha vermelha representa a área
de impressão ativa.

Abrindo documentos
Embora abrir o software sempre ofereça um novo documento, você pode a qualquer momento
selecionar um novo espaço de trabalho para começar um novo projeto. Para começar um novo
documento, você pode usar a opção Novo (no menu Arquivo), selecionar o ícone Novo na barra
de ferramentas ou usar o atalho de teclado Ctrl + N.
Para abrir arquivos existentes, você pode usar a opção Abrir (no menu Arquivo), selecionar o
ícone Abrir ou usar o atalho de teclado Ctrl + O.
Você então receberá instruções para navegar até o local onde o arquivo desejado se encontra.
Através do recurso Abrir, o software Silhouette 3D® tem capacidade de abrir os arquivos de
impressão .S3D, .STL e .OBJ.

Abas de documentos
Cada novo documento ou documento já aberto lhe apresentará uma nova aba de documento no
canto superior esquerdo da tela.
A aba será rotulada como “Sem título” até que você salve seu arquivo com um nome. Se você
abrir um arquivo que já tenha um nome, o nome do arquivo será exibido. A aba branca sempre
será o documento ativo, enquanto outros documentos inativos estarão em cinza. Você pode clicar
em qualquer aba inativa para torná-la o espaço de trabalho ativo e alternar entre os documentos
abertos. Clicar no "x" da aba do documento fechará o respectivo espaço de trabalho aberto.
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Orientação de página
Mover o cubo fará seu espaço de trabalho girar na tela para uma perspectiva
diferente. Mudar a perspectiva não ditará como o design é impresso.
Visualização e zoom
Ao visualizar seu espaço de trabalho, você pode ampliar o zoom
para ter uma visão mais próxima das partes de um design com o
qual seja difícil trabalhar. Veja algumas ferramentas da esquerda
para a direita:
»» Ampliar zoom: essa ferramenta ampliará o zoom no centro do seu espaço de trabalho para
uma visão mais aproximada.
»» Reduzir zoom: essa ferramenta reduzirá o zoom da sua visão para uma perspectiva mais
ampla.
»» Ampliar seleção: isso permite que você amplie o zoom em uma seleção específica.
»» Pan: isso permite que você mova seu espaço de trabalho inteiro livremente.
»» Ajustar à página: clicar no ícone Ajustar à Página ajustará imediatamente o espaço de
trabalho inteiro ao centro da sua tela.

Visão em perspectiva e ortogonal
A visão ortogonal: exibe como seria a representação da forma a partir de determinado
ângulo. Os comprimentos dos lados e afins são exibidos aqui com maior precisão do que na
visão em perspectiva.
A visão em perspectiva: exibe um ponto de vista que é a representação aproximada da
forma sobre a base de impressão.

Criando e editando formas em 3D
A Ferramenta de seleção: a Ferramenta de seleção determina qual imagem é selecionada
como ativa e permite que você mova as setas livremente pela tela. Essa ferramenta é a
padrão para clicar em imagens e mostra que estão selecionadas.
Formas em 3D: clicar aqui exibe todas as formas em 3D que você pode criar.
»» Cone

»» Esfera

»» Cubo

»» Toroide

»» Cilindro

»» Rosquinha

»» Meia esfera

»» Cilindro oco

»» Pirâmide

»» Prisma triangular
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Preferências
Você pode mudar algumas das configurações padrão através de ajustes em suas preferências.
Para fazer isso, vá até Editar, na parte superior da janela do Silhouette 3D, e selecione Preferências. Você verá uma caixa que se parece com a mostrada abaixo, com algumas opções que você
pode mudar.

Idioma: você pode selecionar entre seis idiomas: inglês, português, espanhol, francês, alemão e
coreano.
Unidade de medida: aqui você pode selecionar suas unidades de medida padrão. O padrão da
indústria para impressão 3D é em milímetros, mas você pode alterá-lo para ver suas medidas em
polegadas.
Abrir um modelo maior do que a base de impressão: você pode mudar o que o software faz
quando você abre ou importa um objeto maior que o tamanho da base de impressão da Alta.
Verificar atualizações: escolha com que frequência o software procurará novas atualizações.
Suas escolhas são diariamente, semanalmente, mensalmente ou nunca.
Você também pode marcar a caixa de seleção se quiser que o software reúna dados para fins
de melhoria de desempenho. Isso apenas significa que, se houver um erro (bug) ou o software
fechar inesperadamente, ele enviará dados à Silhouette para que futuramente sejam realizadas as
correções dos erros ou melhorias.
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Criando e editando textos
Texto 3D: clicar aqui exibe uma caixa de texto. Para criar texto 3D, digite seu texto e clique em
"OK". O texto será exibido na área de impressão. Para mudar a fonte, certifique-se de que o texto
esteja selecionado e vá até o canto superior esquerdo. Clique no menu suspenso para selecionar
uma nova fonte. Você pode selecionar qualquer fonte disponível no seu computador.

Mude a cor das formas ou texto no Silhouette 3D® se certificando de que a forma
ou texto esteja selecionado. Então, clique no quadrado abaixo da opção Novo
Arquivo, na barra de ferramentas do Documento.
Nota: mudar a cor da forma no software não afetará a cor da impressão 3D. A única maneira de mudar a
cor de uma impressão 3D é mudando a cor do filamento.
O Silhouette 3D® é capaz de utilizar qualquer fonte instalada em seu computador. Você não
precisa instalar essas fontes no programa. O Silhouette 3D® simplesmente acessará todos os
arquivos de fontes instaladas e as exibirá conforme você criar o texto desejado.
Para usar suas fontes, clique na Ferramenta de texto e digite o texto desejado. Clique em "OK".
Seu texto 3D então aparecerá na sua área de impressão.
Manipulando textos
Para mudar a fonte, certifique-se de que o texto esteja selecionado. Vá até o canto superior
esquerdo e clique no menu suspenso para selecionar uma nova fonte.
Características da fonte
Algumas fontes são programadas para permitir o uso de determinadas características estilísticas,
que possibilitam o uso de texto ou letras em negrito e itálico.
Você pode mover e ajustar o texto da mesma maneira que move e ajusta as formas. Para mudar o
texto, dê um duplo clique na caixa e insira o novo texto. Para mudar a fonte, certifique-se de que
o texto esteja selecionado e vá até o topo da página no Silhouette 3D®. Na parte esquerda, sob
as Ferramentas do Documento, você verá um menu suspenso onde poderá selecionar sua fonte.
Para mudar o texto, dê um duplo clique nele e insira o novo texto.
Embora você não possa digitar no tamanho de texto que deseja aplicar, você pode usar os
quadrados em branco para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.
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Manipulando formas
Há muitas ferramentas no Silhouette 3D® que permitem a manipulação básica e avançada dos
objetos e textos. A seção a seguir oferece uma visão geral de todas essas ferramentas incluídas e
como elas podem ser usadas.
Selecionando formas
Naturalmente, os objetos podem ser selecionados com um clique. Múltiplos objetos podem ser
selecionados segurando a tecla Shift no seu teclado e clicando em outro objeto. Você pode repetir
essa ação para selecionar quantos objetos desejar. Segurar a tecla Shift e clicar em um objeto que
já esteja selecionado cancelará a seleção do respectivo objeto.
Múltiplos objetos também podem ser selecionados clicando acima de um objeto e arrastando
o mouse para selecionar de uma vez só todos os objetos desejados. Ao manter pressionado o
botão do mouse e o arrastar, você verá uma linha sólida criar uma caixa de seleção que mostra o
que você está selecionando. Depois de soltar o botão do mouse, todos os objetos dentro dessa
caixa serão selecionados juntos.
Se quiser selecionar todos os objetos disponíveis na tela ao mesmo tempo, você pode
clicar no botão Selecionar Todos, localizado na barra de ferramentas de acesso rápido.
Se quiser cancelar a seleção de todos os objetos atualmente selecionados, você pode
clicar no botão Cancelar Seleção, localizado na barra de ferramentas de acesso rápido.
Ferramentas para recortar, copiar e colar
Essas ferramentas realizam as ações básicas esperadas de copiar os objetos selecionados, colálos ou recortá-los da sua visualização. Os objetos copiados ou recortados residirão na memória
do seu computador, em uma área de transferência virtual. Você só pode ter um objeto por vez na
área de transferência. Isso significa que, se você copiar um objeto e então copiar outro, somente
o objeto mais recente permanecerá na área de transferência para ser colado. Essas ações podem
ser acessadas a partir da barra de ferramentas superior (no menu Editar), clicando com o botão
direito em um objeto ou também usando as teclas de atalho padrão para essas ações (veja a
página 25 deste manual).
Colar o objeto copiado posicionará a cópia diretamente ao lado do objeto original para que você
possa ver e encontrar facilmente sua cópia.

Duplicar
A opção Duplicar realiza a mesma ação de copiar e colar o objeto selecionado, mas faz isso sem a
necessidade de utilizar a sua área de transferência e é realizada com um único clique. Esse botão
da barra de ferramentas está localizado no topo da tela do software e pode alternativamente ser
localizado no menu Editar ou clicando com o botão direito sobre um objeto selecionado.
Excluir
As imagens selecionadas podem ser excluídas do seu espaço de trabalho: clicando no botão
Excluir, localizado no topo da tela do software; através do menu Editar e depois Excluir; clicando
com o botão direito na imagem selecionada e selecionando a opção Excluir; ou simplesmente
pressionando a tecla Delete no seu teclado.
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Desfazer/refazer
Qualquer ação realizada, incluindo a simples movimentação de um objeto, pode ser desfeita. Para
regressar à ação anterior, clique no botão Desfazer. Há um número ilimitado de ações a que você
pode regressar com o botão Desfazer, inclusive voltar ao momento em que você abriu seu novo
espaço de trabalho.
Similarmente, você pode clicar no botão Refazer para repetir quaisquer ações que tenha desfeito.
Você pode continuar usando esse botão até retornar à última ação realizada.

Agrupar e desagrupar
Essas duas ações são comumente usadas e são ferramentas valiosas para ajudar a manipular e
ajustar objetos. Para entender esses conceitos, primeiro precisamos entender o que são objetos
agrupados e não agrupados.
»» Objetos agrupados consistem em múltiplas formas que constituem um design inteiro.
»» Objetos não agrupados geralmente consistem em uma única forma.
»» A única exceção disso no Silhouette 3D® é com textos. Quando você cria um texto, as
letras são automaticamente agrupadas para você.
Agrupando
»» Quaisquer dois conjuntos de design podem ser agrupados para que sejam fixados em suas
posições relativas (mesmo que movidos), usando a opção Agrupar.
»» Para usar a opção Agrupar, selecione duas imagens ou mais ao mesmo tempo e clique no
ícone Agrupar, localizado na barra de ferramentas de acesso rápido. Ele pode ser localizado
alternativamente no menu Objeto ou clicando com o botão direito sobre múltiplas imagens
selecionadas e escolhendo Agrupar.
Desagrupando
»» Qualquer imagem que contenha mais de um conjunto de designs pode ser desagrupada,
de modo que as partes do design possam ser tratadas isoladamente para possibilitar a
remoção, rotação, redimensionamento ou outras manipulações. Dessa forma, o usuário
não precisa manipular o design como um todo.
»» Depois de desagrupado, o design será exibido com caixas de seleção individuais ao redor
de cada nova parte de imagem desagrupada que poderá agora ser manipulada. Para
acessar as partes individuais desagrupadas, você deve desmarcar o design todo.
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Movendo formas
Obviamente, os objetos podem ser movidos usando o mouse para selecioná-los e arrastá-los pela
tela para qualquer localização desejada. Os objetos selecionados também podem ser movidos
usando as teclas direcionais no seu teclado.

Girando as formas
Os objetos podem ser girados para qualquer ângulo desejado, e há várias maneiras de girar o seu
design. Você pode usar as setas na barra de ferramentas para girar o posicionamento do objeto
em incrementos de 90º na esteira. Quando o objeto estiver selecionado, você também pode usar
as setas curvas para girar o design.

Dimensionando as formas
Os objetos podem ser dimensionados para qualquer medida desejada. No entanto, é importante
notar que, embora você possa personalizar os designs para qualquer tamanho desejado, a
qualidade das impressões pode variar. Reduzir o tamanho de um design com partes complexas é
um exemplo de quando a qualidade da impressão pode ser prejudicada.
Há pontos de controle na caixa de seleção para redimensionar os designs manualmente. Para
redimensioná-los manualmente, basta clicar em qualquer dessas caixas e arrastar o seu mouse
na direção desejada para aumentar ou diminuir o tamanho da sua forma. Os pontos de controle
nos cantos esticarão o objeto na direção que você arrastar o mouse. Segure a tecla Shift ao
clicar e arrastar um quadrado branco se quiser mudar uma parte da forma em vez de mudar seu
tamanho geral.

Alinhando as formas
Se a qualquer momento você mover uma forma na base de impressão, você pode usar as opções
de alinhamento para nivelar a forma com a plataforma ou centralizá-la na plataforma. Nota:
quando você acessa a aba de impressão 3D, o software automaticamente centraliza a forma e a nivela
com a base de impressão.
Você pode nivelar o seu design com a base de impressão clicando neste ícone.
Você pode centralizar objetos na base de impressão clicando no ícone de alvo quando o
design estiver selecionado.
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Usando a barra de ferramentas para ajustar objetos
Quando houver um objeto no seu espaço de trabalho, você tem a opção de verificar ou alterar sua
dimensão, rotação e escala. Certifique-se de que o objeto esteja selecionado e, então, vá à barra
de ferramentas acima do espaço de design. Você verá um menu suspenso onde poderá selecionar
"Dimensões", "Rotação" ou "Escala".

Dimensões: você pode mudar o tamanho de um objeto alterando sua largura, altura e profundidade.
Rotação: você pode mudar os eixos x, y ou z para girar sua forma para uma posição específica. O
eixo x é o eixo horizontal, o eixo y é o eixo vertical e o eixo z é o eixo de profundidade.
Escala: você pode mudar a escala de um objeto ajustando a largura, altura e profundidade.
Travar proporção de tela: com as opções de dimensão e escala, você tem a possibilidade de
travar a proporção de tela clicando no ícone de cadeado. Isso significa que quando você fizer uma
alteração, o software mudará as outras medidas para manter o objeto proporcional. Nota: travar e
destravar a proporção de tela só funciona para as opções de Dimensão e Escala.
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Biblioteca e Loja de Designs
O Silhouette 3D® oferece uma biblioteca para guardar e categorizar todos os seus designs
baixados e criados, facilitando seu acesso. Há uma aba em que você pode clicar para acessar a
Loja de Designs da Silhouette para visualizar e baixar novos conteúdos.
A visualização da biblioteca e loja pode ser encontrada nas abas à direita da tela do software.
Você consegue ver qual painel de Design, Impressão 3D e Loja está atualmente selecionado
porque ele estará em destaque.

Biblioteca
A Biblioteca é onde se encontra todo o conteúdo pré-carregado, podendo ser categorizado,
classificado e acessado.
»» Você pode ver seus designs como ícones clicando na opção Exibição de Ícones.
»» Alternativamente, você pode visualizar os designs da sua biblioteca numa exibição de lista
com mais detalhes clicando na opção Exibição de Lista.
»» No modo Exibição de Lista, você pode classificar seus designs por nome ou data de adição.

Acessando conteúdos da biblioteca
»» Para acessar os designs da biblioteca, você pode dar um duplo clique no seu objeto para
abri-lo em seu espaço de trabalho.
»» Você também pode arrastar os designs da sua biblioteca para o seu espaço de trabalho
(apenas se o seu espaço de trabalho estiver sendo exibido).

Categorizando designs e gerenciando sua biblioteca
»» Conforme sua biblioteca for crescendo com conteúdos adicionais, talvez seja conveniente
personalizá-la com novas pastas e classificar os designs da forma que você achar melhor.
»» Você pode adicionar novas pastas personalizadas clicando com o botão direito e selecionando "Nova Pasta".
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»» Conforme novas pastas forem criadas, você pode imediatamente dar a elas o nome que
desejar. Depois que a sua nova pasta for criada, você pode arrastar e soltar objetos dentro
dela. Clique com o botão direito sobre a pasta para criar uma nova subpasta dentro dela,
excluí-la (junto com todo o conteúdo dela) ou a renomear.
»» Além de personalizar pastas, você também pode ajustar qualquer objeto dentro da
biblioteca. Clique com o botão direito em um objeto para excluí-lo, renomeá-lo, ordenar os
objetos na pasta atual ou exibir/ocultar as propriedades do objeto.
»» Quando objetos ou pastas forem excluídos, eles serão movidos para a lixeira da biblioteca.
Você ainda poderá restaurar quaisquer desses objetos ou pastas arrastando-os de volta
para a sua biblioteca. No entanto, depois de excluir qualquer conteúdo da sua lixeira, ele
será permanentemente excluído do seu computador.
»» Use o botão Visualizar como Ícones e o botão Visualizar como Lista próximo à lateral
superior direita da janela para alterar a visualização dos seus designs no painel à direita.

Loja de Designs da Silhouette
A Loja de Designs da Silhouette oferece conteúdos adicionais para download, não apenas da
Silhouette, mas também de uma variedade de artistas independentes e empresas colaboradoras.
A Loja de Designs da Silhouette pode ser acessada de dentro do software Silhouette 3D®, desde
que você tenha conexão com a internet.
A loja pode ser acessada a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Embora os objetos possam ser comprados individualmente para personalizar sua experiência de
biblioteca, também estão disponíveis opções de assinatura por um valor mensal. Mais informações sobre assinaturas podem ser encontradas na Loja de Designs da Silhouette.
Todas as imagens são fornecidas com os seguintes benefícios:
»» Você pode baixar as imagens usando qualquer um dos principais cartões de crédito,
cartões de download ou créditos de assinatura
»» Uso indefinido (você não precisa estar conectado à internet para acessar os designs depois
de comprados)
»» Recuperáveis (em caso de pane ou substituição do computador)
»» Redimensionáveis e personalizáveis de acordo com as suas especificações (usando as
ferramentas do Silhouette 3D® abordadas nas seções anteriores)

Efetuando login na loja de designs
»» Depois de acessar a Loja de Designs da Silhouette clicando na aba Loja, você será levado à
página inicial da loja.
»» Você pode efetuar login ou registrar uma conta se ainda não a tiver criado. Para isso, clique
no link no canto superior direito.
»» Para criar uma conta, você precisará fornecer o seu nome, endereço de e-mail (que será o
seu nome de login) e qualquer senha desejada.
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Minhas opções de conta
Depois de efetuar login na sua conta, você encontrará um link no canto superior direito denominado "Minha Conta", que lhe oferecerá as ferramentas para gerenciar a sua conta. Você terá as
seguintes opções:
»» Alterar minhas informações de conta: mude seu e-mail e senha.
»» Meu histórico de downloads: veja uma cópia de todos os pedidos realizados. Ao visualizar
um pedido específico, você também pode optar por recuperá-lo se houve qualquer
interrupção na conexão durante o processo de download.
»» Recuperar todos os designs baixados: recupere qualquer conteúdo baixado anteriormente
se estiver procurando carregar o software em um novo computador. Isso é conveniente se
o seu computador falhar ou for substituído.
»» Adicionar um cartão de download ao meu saldo: insira quaisquer códigos de cartão de
download para aplicar o saldo disponível à sua conta.
»» Gerenciar meus cartões de crédito: gerencie as informações dos cartões de crédito em
registro usados para pagar assinaturas ou compras individuais.

Comprando designs
Você é livre para explorar todo o conteúdo disponibilizado pela Silhouette, sem nenhuma
obrigação de comprar. Você encontrará um auxiliar de navegação na lateral esquerda da sua
janela de compras. Conforme as categorias forem selecionadas ou conforme você pesquisar
designs, também serão listadas sugestões relacionadas.
Para pesquisar designs específicos, você pode inserir nomes ou termos no canto superior direito.
Conforme você explorar os diferentes temas e lançamentos ou realizar pesquisas específicas,
depois de encontrar uma imagem que gostaria de baixar, você poderá adicioná-la ao seu carrinho
clicando na opção Adicionar ao Carrinho.
Abaixo do design há uma listagem de designs similares ou relacionados pelos quais você talvez
também tenha interesse.
Observe que imagens já compradas não podem ser adicionadas ao seu carrinho e serão exibidas
informações se você já as possuir.
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Baixando formas
Você pode continuar explorando e adicionando outras imagens até estar pronto para fechar a
compra. Depois de pronto, você pode clicar no carrinho (na pré-visualização do minicarrinho) ou
clicar no ícone no canto superior direito da janela de compras.
Quando estiver pronto para baixar seus designs selecionados, basta clicar no botão Fechar Compra. Se você tiver saldo em sua conta oriundo de um cartão de download ou crédito de assinatura,
os valores totais serão retirados do seu saldo automaticamente. Se você não tiver saldo ou o
saldo da sua conta não cobrir o total dos designs que está querendo comprar, você será instruído
a fornecer as informações de um cartão de crédito ou adicionar um código de cartão de download
à sua conta.

Depois de pronto, será solicitada a sua senha para autorizar a compra. Depois de inserir a sua
senha para confirmar sua compra, a biblioteca será exibida em um painel acima da loja, e você
poderá visualizar seus designs conforme forem baixados em sua biblioteca.
Você poderá então continuar navegando pela loja de designs ou fechá-la conforme desejado.
Depois que os seus designs forem baixados, você poderá arrastá-los da seção de downloads
recentes e classificá-los como quiser em qualquer das pastas de sua biblioteca. Os designs
baixados permanecerão na pasta de Downloads Recentes até serem classificados.
Você perceberá que, embora os designs comprados sejam armazenados em sua biblioteca, as
fontes compradas também aparecerão na biblioteca em uma pasta especial chamada "Fontes".
Você pode acessar essas fontes compradas n loja de designs dando um duplo clique nelas a
partir da biblioteca, o que o levará ao seu espaço de trabalho com o cursor já posicionado para a
inserção do texto. Ou você pode digitar o texto e mudar a fonte como abordado anteriormente na
seção "Criando e editando texto".
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Transformando designs 2D em objetos 3D
O software Silhouette 3D® é único no sentido de que pode transformar designs 2D em objetos
3D seletos. Alguns designs 2D funcionarão melhor do que outros, por isso, talvez você tenha que
ajustar algumas coisas e fazer alguns testes de impressão 3D para ver quais designs funcionarão
melhor.

Brincos de Diamante por Lori Whitlock—ID do Design #268357
Há seis opções de importação 3D diferentes para você escolher: extrusão, cortador de biscoito,
porta-joias, caixa de estêncil, estêncil e pingente de cera. Com o exemplo acima, selecionamos
o design de brincos e escolhemos a opção de extrusão, que aumentou a espessura e tornou o
design 3D.

Usando snapkits
Construa objetos personalizados com peças pré-concebidas, chamadas snapkits. Comece
acessando a pasta Snapkit na sua biblioteca e escolhendo uma peça. Então selecione outra
peça. Quando você mover uma peça, verá que serão exibidos dois círculos vermelhos em alguns
pontos. Isso mostra a você onde é possível encaixar as peças no lugar. As caixas de texto também
podem ser usadas como peças de snapkit.
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Importando designs
Um ótimo recurso do software Silhouette 3D® é que você pode importar designs de quaisquer
fontes de terceiros, desde que estejam em um formato de arquivo compatível (isto é, .STL e .OBJ).
Há vários sites de terceiros que oferecem designs 3D que você pode usar. Certifique-se apenas
de estar em conformidade com as licenças de produto apropriadas que são listadas ao baixar o
arquivo.

Quando designs maiores criados fora do Silhouette 3D® forem importados para o software,
uma janela pop-up será exibida perguntando se você gostaria de diminuir o tamanho do objeto
para ajustá-lo à base de impressão. Se você clicar em "Sim", o software fará o dimensionamento
automático do design para um tamanho menor. Se você clicar em "Não", o objeto será importado
em seu tamanho original. Você ainda terá a oportunidade de diminuir o tamanho do objeto
manualmente.

Importando múltiplos designs
Muitos designs importados podem vir em vários pedaços que você pode imprimir e juntar. Veja
este design de um set de bateria, por exemplo. Há várias peças que compõem este design e, para
garantir que elas se encaixem adequadamente, certifique-se de dimensioná-las juntas.
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Para importar vários arquivos, siga estes passos:
1.

Abra o Silhouette 3D® e clique no ícone de pasta, no canto superior esquerdo, ou clique em
Arquivo e selecione "Abrir".

2.

Localize os arquivos que deseja abrir.
Nota: frequentemente, ao baixar designs de terceiros, eles vêm em um arquivo zipado. Para importar os
designs para o Silhouette 3D® com sucesso, extraia os arquivos antes de tentar abri-los no software da
Silhouette.

3.

Clique nos arquivos que deseja abrir. Para selecionar múltiplos arquivos, mantenha a tecla Ctrl
ou Command pressionada e clique nos arquivos.

4.

Decida se você deseja que o software dimensione automaticamente o design. O software
detectará automaticamente se o design será muito grande para ser impresso.

5.

Altere os designs ou as configurações de impressão se necessário.

Adicionar múltiplos designs de uma vez é uma ótima forma de garantir que seus designs sejam
dimensionados da mesma forma, seja manual ou automaticamente. Além disso, todos os
seus designs estarão na mesma página e você não precisará ter o trabalho de mexer em vários
documentos.
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Silhouette Cloud
O Silhouette Cloud funciona em conjunto com o software da Silhouette para manter todos os
seus designs sincronizados em múltiplos dispositivos. Você pode sincronizar até cinco dispositivos com a sua conta na nuvem. Se você não estiver usando múltiplos dispositivos, o Silhouette
Cloud é útil como backup para os seus designs e para prevenir a necessidade de recuperações.
No Silhouette Cloud, você tem armazenamento ilimitado para downloads da Loja de Designs da
Silhouette. Há 1 GB disponível para conteúdos personalizados. Os membros do Clube Silhouette
recebem 5 GB de armazenamento para conteúdos personalizados.
O painel ao lado direito solicitará imediatamente que você efetue login na sua conta Silhouette,
onde poderá acessar seus designs armazenados. Classifique e organize seus designs da maneira
que quiser adicionando pastas e subpastas. Você também pode sincronizar sua conta para
adicionar quaisquer novos designs que tiver comprado recentemente, bem como conferir quanto
armazenamento na nuvem você ainda tem disponível.

Se você quiser, a qualquer momento, minimizar o painel da nuvem, clique na aba com duas setas
apontando para a direita. Assim, o painel será minimizado. Para abri-lo novamente, clique na
mesma aba com as setas agora apontando para a esquerda.
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Recuperando formas
A Silhouette America mantém um banco de dados de todos os usuários da Silhouette e seus
históricos de download. Na hipótese de o computador falhar ou ser substituído, depois de
reinstalar o software no seu computador, você poderá efetuar login na sua conta de usuário da Silhouette com o seu endereço de e-mail e senha. Depois de efetuar login na sua conta, você poderá
acessar as opções em "Minha Conta" para selecionar "Recuperar Todos os Designs Baixados".
Se você tiver múltiplos computadores (por exemplo, um computador de mesa e um notebook)
e estiver simplesmente procurando recuperar em um computador secundário suas imagens
compradas mais recentemente, em vez de usar a opção Recuperar Tudo, você pode visitar o Meu
Histórico de Downloads, nas opções da sua conta, para acessar uma lista das suas compras anteriores. Nessa seção, você pode clicar em qualquer número de pedido e o recuperar. Você pode
realizar recuperações de pedidos individuais somente em um número limitado de computadores
dos quais você expressamente seja proprietário.
Naturalmente, usar os recursos de recuperação não recuperará nenhum design criado pelo
usuário (a menos que você tenha especificamente salvo esses designs na conta na nuvem).
No entanto, o armazenamento é limitado para conteúdos não provenientes da Silhouette (1 GB
para usuários padrão ou 5 GB para membros do Clube Silhouette). Você pode fazer backup dos
designs que você criou localizando os respectivos arquivos no seu computador e os salvando em
um disco ou outro dispositivo de armazenamento.
A Silhouette America de fato regula o número de computadores únicos nos quais você efetua
login, e se reserva o direito de suspender ou remover contas de usuários registrados na Silhouette
cuja atividade da conta possa ser suspeita ou indicativa de compartilhamento público de arquivos.

Salvando formas
Depois de criar uma imagem ou layout de documento, você terá uma variedade de opções para
salvar suas imagens.
Salvar
»» A opção Salvar é a função básica que permite que você crie um arquivo .S3D e o salve
em qualquer local do seu computador. Pode ser criado um backup desses arquivos em
qualquer dispositivo de memória removível ou externa.
Salvar como
»» Essa opção, encontrada no menu Arquivo, permitirá que você nomeie seu design ao salválo. Ele é salvo em qualquer local especificado em seu computador e seu backup pode ser
feito em qualquer unidade de memória removível ou externa, conforme desejado.
Salvar seleção
»» Essa opção, encontrada no menu Arquivo, salvará um arquivo .S3D somente dos designs
ativamente selecionados a partir do seu documento. Ele é salvo em qualquer lugar
especificado em seu computador e seu backup pode ser feito em qualquer dispositivo de
memória removível ou externa, conforme desejado.
Salvar na biblioteca
»» Essa opção, encontrada no menu Arquivo, salvará seu arquivo na Biblioteca do Silhouette
3D®. Depois de salvar as imagens na sua Biblioteca, elas serão adicionadas à seção
denominada Designs do Usuário, na Biblioteca. Não é possível navegar até essas imagens
em seu computador para fazer seu backup manual, por isso, é altamente recomendado
salvar uma cópia dos designs usando a opção comum Salvar.
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Impressão 3D
Depois de terminar de realizar os ajustes em seu design, salve as alterações e clique na aba
Impressão 3D. O Silhouette 3D® constrói automaticamente um modelo 3D de acordo com as
configurações padrão, e você poderá ver como a impressora construirá e imprimirá sua forma.
Clique no botão Reproduzir, na parte inferior da página, para ver as diferentes camadas que a
impressora imprimirá.

No canto superior direito, há uma caixa que exibe o status da Silhouette Alta®, bem como uma
estimativa do tempo total de impressão e a quantidade de filamento necessária.

Configurações de impressão
O Silhouette 3D® já possui três configurações de impressão selecionadas para você: esboço,
padrão e alta qualidade. A configuração escolhida depende do tipo de impressão que você estiver
realizando. Se estiver fazendo apenas um teste e não precisar que ele fique particularmente ótimo
ou dure por muito tempo, escolha o esboço como configuração de impressão. Se estiver fazendo
algo que precise ter uma aparência melhor, selecione as configurações de alta qualidade.
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Configurações de impressão avançadas
Você tem a possibilidade de criar seus próprios perfis de impressão para seus próprios projetos
específicos, e pode mudar quaisquer configurações predefinidas no software. As configurações
necessárias dependerão do que você estiver criando e para que o utilizará. Há muitos recursos
adicionais on-line para ajudá-lo a decidir quais ajustes fazer. Para criar um novo perfil, clique no
ícone de engrenagem próximo à lista suspensa de perfis de qualidade de impressão. Escolha um
perfil existente para começar e faça quaisquer alterações necessárias. Quando terminar de fazer
as alterações, clique em "Salvar Configurações", e então você poderá nomear seu novo perfil.

Camadas e perímetros
»» Temperatura: a temperatura das camadas de filamento da impressão 3D. Frequentemente,
diferentes filamentos têm suas próprias temperaturas ideais de impressão. Se houver
algum problema nas impressões, tais como a formação de "teias" ou fragilidade, talvez
você tenha que ajustar a temperatura. Dica: um bom intervalo de impressão para filamentos PLA vai de 180 a 210°C.
»» Altura da primeira camada: a altura da primeira camada de sua imagem impressa.
Conseguir a altura certa da primeira camada é importante porque a primeira camada é a
base de sua impressão.
»» Altura da camada: a altura de cada camada de filamento. É semelhante à resolução, pois
uma camada mais grossa terá menos detalhes.
»» Paredes do perímetro: quantas camadas serão impressas ao redor do preenchimento (sem
fazer parte do preenchimento)
»» Paredes da camada superior: quantas camadas serão impressas no topo da impressão.
Dica: uma boa regra de ouro é usar cerca de 0,5 mm como a espessura das camadas
superiores para evitar lacunas ou buracos no topo da impressão. Então, se estiver
imprimindo uma camada com altura de 0,25 mm, você precisará de duas paredes de
camada superior.
»» Paredes da camada inferior: quantas camadas serão impressas na parte inferior do objeto.
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Preenchimento
»» Densidade do preenchimento: a espessura do material de suporte no meio do design.
»» Sobreposição do preenchimento: pode ser ajustada para evitar lacunas entre o perímetro e
as camadas superiores.
Suportes e adesão
»» Suportes: permite que você imprima seu design com material de suporte se o objeto tiver
peças que serão impressas em um ângulo maior que 45°.
»» Largura do brim: quantos loops de perímetro vão ao redor da primeira camada para ajudar
a apoiar a base e oferecer mais área de superfície para prevenir o empenamento.
»» Distância do brim: a distância entre o brim e a primeira camada.
Velocidade
»» Você pode mudar a velocidade com que cada camada é impressa. A velocidade frequentemente depende da qualidade da impressão e temperatura do filamento. Geralmente, quanto mais rápido a máquina imprime, menor a qualidade da impressão. Um bom intervalo de
impressão para filamentos PLA vai de 30 mm por segundo a 90 mm por segundo.
»» Dica: se estiver imprimindo em uma temperatura mais baixa, você pode aumentar a
velocidade de impressão.
Largura de extrusão
»» A espessura de cada camada, como a primeira camada ou a camada do perímetro, quando
ela é impressa.
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Fatiando seu design
Depois de ajustar suas configurações de impressão, o Silhouette 3D® fatiará seu design automaticamente. Isso apenas significa que o software dividirá sua forma nas camadas que precisará
imprimir. Não se preocupe caso não veja a forma exata originalmente exibida em sua página de
design, porque quando seu design é fatiado, ele adiciona as camadas do brim e da base, além dos
rafts e suportes se você os adicionou.
Se você tiver múltiplos designs que não estejam agrupados na página de Design, o Silhouette
3D® separará cada objeto e os colocará em seus próprios trabalhos de impressão. Um trabalho de
impressão não será impresso a menos que seja selecionado. Se quiser imprimir múltiplos objetos
ao mesmo tempo, você deve agrupá-los quando estiver na aba Design.

26

Calibrando sua máquina
Sua máquina já vem calibrada, por isso, quando você a montar, ela já estará pronta para funcionar.
No entanto, se encontrar problemas na calibragem da sua máquina, você deve iniciar o processo
de calibragem a partir do Silhouette 3D®.
Para fazer isso, você pode seguir as instruções listadas abaixo ou ver o vídeo "Calibrando Sua
Silhouette Alta" no YouTube.
1. Para verificar a calibragem, vá até aba Impressão 3D no Silhouette 3D®.
2. Vá até caixa na lateral superior direita e certifique-se de que a sua máquina esteja
selecionada.
3. Clique no ícone circular com três pontos no canto esquerdo da caixa.
4. O software pedirá que você pegue um pedaço de papel de cópia cortado longitudinalmente
pela metade e o coloque na plataforma que já tenha fita de plataforma. O papel será usado
para testar a posição ideal do cabeçote de impressão. Não use um pedaço de papel
dobrado. Se o pedaço de papel que você estiver usando for muito grosso, a calibragem
sairá desregulada. Quando o pedaço de papel estiver posicionado, clique em Iniciar no
Silhouette 3D®.

5. Segure o papel em uma das extremidades. A máquina moverá o cabeçote de impressão
para três pontos diferentes: posição frontal esquerda, posição frontal direita e posição
traseira.
6. Quando o cabeçote de impressão for para cada uma das posições, tente deslizar o papel
sob o cabeçote para ver se consegue movê-lo. Não deve ser muito fácil mover o papel.
Você deve sentir alguma resistência ao tentar movê-lo, mas não deve ser tão difícil a ponto
de dobrar ou amassar o papel.
7. No software, indique para cada ponto se é fácil, normal ou difícil mover o papel e clique em
Avançar. Então, o software informará qual seção precisa ser ajustada.
8. Se você indicou que um ponto foi muito fácil, precisará apertar o parafuso.
9. Se você indicou que um ponto foi muito difícil, precisará afrouxar o parafuso.
10. Assim que você tiver ajustado o parafuso, clique em Testar Novamente no software.
11. A Alta abaixará o cabeçote de impressão e pedirá que você teste o ponto novamente com
seu pedaço de papel de cópia.
12. Quando todos os pontos estiverem normais, você terá concluído o processo de calibragem.
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Inserindo o filamento
Para carregar o filamento em sua impressora 3D Alta, comece abrindo o Silhouette 3D® e ligando
a máquina. No software, clique na aba Impressão 3D. No canto superior direito, certifique-se
de que a sua máquina esteja selecionada. Com a Alta selecionada, clique no botão Filamento.
Depois, clique em Carregar Filamento e siga as próximas etapas para carregá-lo corretamente.
Posicione o seu carretel de filamento na parte superior da sua máquina e coloque o rolo de filamento sobre o carretel. Ao usar filamentos que vêm com um rolo ou bobina solta, é importante se
certificar de segurar a extremidade principal, porque o filamento pode-se emaranhar.
No topo da máquina há um olhal e o clipe de filamento. Alimente o filamento através do olhal e
do tubo de filamento. Para evitar que o filamento fique emaranhado e atole a máquina, empurre o
tubo de filamento de volta pelo olhal. Em seguida, insira o tubo de filamento através da alavanca
de carregamento de filamentos. Pressione a aba no clipe de filamento para abrir o furo onde você
pode inserir o filamento e o tubo de filamento. O tubo de filamento não precisa ser empurrado
para muito longe; ele só precisa ir longe o suficiente para o ponto onde a alavanca de carregamento o agarra, quando a alavanca é liberada. O filamento deve ser empurrado através do tubo
de filamento cerca de uma polegada (2,5 cm), até que você veja o filamento na mangueira de
filamento perto do topo da máquina.
Clique em Avançar no Silhouette 3D® e depois em Carregar. A máquina passará o filamento pelo
tubo interno de impressão e aquecerá o cabeçote de impressão. O cabeço de impressão então
se moverá para baixo e imprimirá uma pequena quantidade de filamento depois que este for
aquecido.

Imprimindo seu objeto
Quando você tiver terminado de carregar o seu filamento e ajustar suas configurações de
impressão, clique em Imprimir. Sua máquina começará a imprimir seu objeto. Depois que a Alta
terminar, certifique-se de deixar o objeto esfriar antes de tentar removê-lo.
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Atalhos do Teclado
Ação

PC

MAC

Novo documento

Ctrl + N

Cmd + N

Abrir documento

Ctrl + O

Cmd + O

Salvar documento

Ctrl + S

Cmd + S

Copiar

Ctrl + C

Cmd + C

Colar

Ctrl + V

Cmd + V

Recortar

Ctrl + X

Cm + X

Desfazer

Ctrl + Z

Cmd + Z

Refazer

Ctrl + Shift + Z

Cmd + Shift + Z

Ajustar exibição à janela

Ctrl + 1

Cmd + 1

Salvar como

Ctrl + Shift + S

Cmd + Shift + S

Salvar na biblioteca (efetue

Ctrl + Alt + R

Cmd + Alt + R

Fechar documento

Ctrl + W

Cmd + W

Sair do Silhouette 3D®

Ctrl + Q

Cmd + Q

Duplicar objeto

Ctrl + D

Cmd + D

Selecionar tudo

Ctrl + A

Cmd + A

Desmarcar tudo

Ctrl + Shift + A

Cmd + Shift + A

Mover à esquerda

Seta para a esquerda

Seta para a esquerda

Mover à direita

Seta para a direita

Seta para a direita

Mover acima

Seta para cima

Seta para cima

Mover abaixo

Seta para baixo

Seta para baixo

Mover acima (Eixo Z)

Shift + Seta para cima

Shift + Seta para cima

Mover abaixo (Eixo Z)

Shift + Seta para baixo

Shift + Seta para baixo

Impressão 3D

Ctrl + L

Cmd + L

Agrupar

Ctrl + G

Cmd + G

Desagrupar

Ctrl + Shift + G

Cmd + Shift + G

Pan e mover

Mouse: botão do meio +
mover

Mouse: botão do meio +
mover

Mostrar biblioteca

Ctrl + Alt + S

Ctrl + Alt + S

Mostrar loja

Ctrl + Alt +L

Ctrl + Alt +L

login na sua conta da Silhouette)
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