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Smlouva o používání softwaru

Silhouette America Corporation („Silhouette America“) tímto přiděluje kupujícímu a oprávněnému Uživateli („Uživatel“) právo používat software („Software“)
v souladu se specifikovanými podmínkami a ujednáními. Uživatel koupí a/nebo používáním Softwaru tímto přijímá zde stanovené podmínky a ujednání a
souhlasí, že je bude dodržovat.
1. Autorská práva
Veškerá autorská práva ohledně Softwaru a doprovodných tištěných materiálů jako například manuálů si musí ponechat jedinci nebo organizace uvedené v
Softwaru nebo tištěném materiálu.
2. Licence
Uživatel může používat Software současně pouze na jednom počítači.
3. Kopírování a modifikace
(1) Uživatel může kopírovat Software kvůli záložním účelům.
(2) Uživatel nemůže žádným způsobem jako například rozložením nebo dekompilací Software modifikovat, spojit, pozměnit nebo si ho jinak přizpůsobit.
4. Používání třetí stranou
Uživatel nemůže převést, přiřadit nebo jinak uspořádat práva ohledně Softwaru nebo jeho používání třetími stranami.
5. Záruka
(1) Pokud kvůli fyzickým vadám na instalačním CD nefunguje Software správně, pak kontaktujte společnost Silhouette America. V případě fyzické výrobní vady
se toto CD se Softwarem vymění nebo bude podle uvážení společnosti Silhouette America poskytnut odkaz na stažení softwaru.
(2) Silhouette America ručí za CD pouze podle výše uvedené situace.
(3) Silhouette America poskytuje Software na bázi „jak je“. Silhouette America ani dodavatel nezaručují výkon ani výsledky, kterých lze dosáhnout používáním
Softwaru a doprovodné dokumentace. Silhouette America ani dodavatel neposkytují žádnou přímo ani nepřímo vyjádřenou záruku ohledně porušení práv
třetích stran vzniklých používáním Softwaru nebo doprovodných manuálů, jejich komerčního výkonu nebo vhodnosti pro specifické účely. Silhouette America
ani dodavatel na sebe neberou za žádných okolností včetně případů, kdy prodejce naznačí Uživateli možnost určitého poškození, žádnou odpovědnost za
náhodné, vedlejší ani speciální škody následkem používání Softwaru nebo doprovodných manuálů. Silhouette America ani dodavatel dále na sebe neberou
žádnou odpovědnost za nároky třetích stran.
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Registrované obchodní značky

Názvy společností a produktů popsané v tomto manuálu jsou registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků.

Zřeknutí se práv

Některé obrázky softwaru, které jsou použity v tomto manuálu, jsou obrázky ze softwaru během jeho vývoje a můžou se mírně lišit od ve skutečnosti
zobrazených obrázků. Neexistují žádné rozdíly mezi funkcemi a rozvrženími nastavení zobrazených zde a těch ve skutečné verzi.

O tomto manuálu

Záměrem tohoto manuálu je poskytnout přehled o tom, jak používat software Mint Studio.
(1) Obsah tohoto manuálu nelze bez povolení v celém rozsahu ani částečně kopírovat.
(2) Detaily a specifikace produktu se můžou bez předchozího upozornění změnit.
(3) Byla vynaložena maximální snaha o srozumitelnost a přesnost informací v tomto manuálu. Pokud máte nějaké otázky, pak prosím kontaktujte společnost
Silhouette America nebo svého prodejce.
(4) Vezměte prosím na vědomí, že Silhouette America na sebe nebere žádnou odpovědnost za žádné škody vzniklé používáním tohoto manuálu nebo
produktu.
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1 - Všeobecné informace
1.1 Systémové požadavky

Pro používání softwaru Mint Studio je nutné následující systémové prostředí.
Operační systém:
Windows – Vista/7 (32-bit a 64-bit)
Mac – OS X 10.6.8 nebo vyšší
CPU: Pentium III 800 MHz nebo vyšší
Paměť: doporučen 1 GB RAM
Monitor: doporučeno 1024 x 768 True-color (pro notebooky je dostupný režim s kompaktními tlačítky)
Myš a/nebo grafický tablet
CD-ROM mechanika (pro instalaci)

1.2 Přehled funkcí

Software Mint Studio obsahuje mimo jiné následující softwarové funkce a výhody:
• Import řady formátů souborů
• Stahování exkluzivního obsahu
• Organizace a optimalizace knihovny se sbírkou obrázků
• Zpracování textu pomocí:
o Zalomení slov a písmen
o Zarovnání pozic textu
o Ovládání řádkování písmen
o Umístění textu na cestu
• Změna velikosti obrázků podle přesných specifikací
• Zrušení seskupení / Seskupení řady čar pro snazší manipulaci
• Úpravy a manipulace s body textu a obrázků
• Vymazání částí obrázků pomocí nástroje gumy
• Spojení obrázků dohromady
• Tvorba stínových matných efektů
• Úprava obrázků pomocí následujících funkcí:
o Transformace
o Otočení
• Neomezené akce „Vrátit zpět“ a „Provést znovu“
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1.3 Formáty souborů softwaru

Software Mint Studio používá speciální formát souborů .MINT, který se skládá z typu dat vektorových děl pro čáry a barvy/přechody výplní určených. Mint
Studio dokáže otevřít* také následující formáty souborů:
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2 - Instalace softwaru Mint Studio
2.1 Instalace na PC

1. Vložte do CD-ROM mechaniky ve svém počítači instalační CD.

• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
Kromě souborů, které lze otevřít nebo importovat, dokáže Mint Studio také přistupovat k písmům.

2. Uživatelé Windows Vista, Windows 7 a 8: Možná budete muset povolit spuštění instalačního programu, který se automaticky spustí, nebo spustit
SilhouetteInstaller.exe, pokud vám bude nabídnuta tato možnost.

1.4 Dostupný digitální obsah

POZNÁMKA POUZE PRO UŽIVATELE WINDOWS: Po zapojení USB kabelu z elektronického řezacího nástroje Silhouette do vašeho počítače a zapnutí jednotky Silhouette vás může „Průvodce
novým hardwarem“ vyzvat k instalaci ovladače. Můžete pokračovat automatickým vyhledáváním a instalací ovladače umístěného na instalačním CD. Tento ovladač není nutný pro správné
fungování softwaru Mint Studio, ale můžete ho nainstalovat, abyste vyřešili automatickou funkci Windows „Plug and Play“, která po každém zapnutí Silhouette vyžaduje instalaci ovladače pro
hardware.

Software Mint Studio přináší 50 připravených předem načtených designů. Tyto designy jsou dostupné, jakmile připojíte a zapnete svůj elektronický řezací
nástroj.

E
L
P
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SA

Další obsah je dostupný v Online obchodě Silhouette (přístup ze softwaru Mint Studio). Online obchod vám umožňuje pro software procházet a nakupovat
další digitální obsah od umělců Silhouette America a také nezávislých umělců a různých společností. Tím je zajištěna pestrost předem vytvořeného obsahu.
Další informace o obchodu a stahování obsahu budou uvedené dále v tomto manuálu.

3. Po spuštění instalátoru klikněte na Další.
4. Poté se zobrazí licenční smlouva. Pečlivě si přečtěte a zkontrolujte poskytované informace. Poté klikněte na Ano, aby pokračoval instalační proces.
5. Postupujte podle výzev k instalaci do požadovaného adresáře a dokončete instalační proces.

2.2 Instalace na Mac

1. Vložte do CD-ROM mechaniky ve svém počítači instalační CD.
2. Přetáhněte program Mint Studio do složky Aplikace, aby se spustil instalační proces.
3. Po prvním spuštění programu se zobrazí licenční smlouva. Pečlivě si přečtěte a zkontrolujte poskytované informace. Poté klikněte na Ano, aby se dokončil
instalační proces.
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3 - Základní přehled softwaru
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3.2 Sekce softwaru

3.1 Otevření softwaru

Chcete-li otevřít software na PC, pak na ploše najděte ikonu a dvakrát na ni klikněte. Pokud se během instalace ikona na ploše nevytvořila, pak ve Windows
přejděte do nabídky Start a vyberte spustit Mint Studio.
Chcete-li otevřít software na Macu, pak otevřete složku Aplikace a spusťte Mint Studio.

Software nabízí několik oblastí se sekcemi. V dalších sekcích probereme detaily jako např. specifické funkce tlačítek. Nyní vám nicméně poskytneme stručný
přehled každé sekce, abyste se seznámili s umístěním všech funkcí.

Všeobecná správa razítko

Tato sekce podél levé horní strany obrazovky je pro všeobecné funkce správy razítko jako například otevírání a ukládání soborů a odesílání na tiskárnu nebo do
Silhouette Mint.

Ikona Mint Studio vypadá následovně:

Standardní editační nástroje
Po otevření Mint Studio se zobrazí domovská stránka, která vám umožní
přejít do různých částí softwaru. Chcete-li začít s designem, pak klikněte na Design.
Po otevření by měl software zobrazit dostupný počáteční razítkoa pracovní prostor, jak je zobrazeno níže:

Tato sekce podél levé horní strany obrazovky je pro základní akce kopírovat/vložit/vyjmout a vrátit zpět / provést znovu, které se běžně nachází v mnohých
programech.

Nástroje lupy

Tato sekce podél levé horní strany obrazovky je pro základní funkce přiblížení a oddálení pro zobrazení částí razítko z bližšího nebo vzdálenějšího pohledu.
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Nástroje Mint Studio
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3.3 Oblast řezání/kreslení

Ve svém pracovním prostoru si všimněte si dvou různých sekcí:

Sekce podél pravé horní strany obrazovky poskytuje řadu nástrojů pro úpravu obrázků, textu, velikosti razítek a filtrů.

• Bílý pracovní prostor
• Šedá přídržná oblast

Kreslicí nástroje
Tato sekce podél levé strany obrazovky poskytuje nástroje pro výběr a kreslení obrázků a také možnost pustit text přímo do vaší oblasti pracovního
prostoru.
Bílý pracovní prostor znamená oblast aktivního razítko. Do této oblasti můžete vkládat obrázky nebo kreslit. Vkládat obrázky a kreslit můžete také v šedé
přídržné oblasti. Všechny obrázky v této šedé oblasti jsou neviditelné pro váš Mint nebo tiskárnu.

Nástroje knihovny a obchodu
Tato sekce podél levé strany obrazovky poskytuje nástroje pro přístup k sekci knihovny a online obchodu.

3.4 Otevírání razítko

Po otevření softwaru se vždy zobrazí nový razítko, ale kdykoliv můžete vybrat nový pracovní prostor a zahájit nový projekt. Chcete-li začít nový razítko, pak
můžete použít možnost Nový z nabídky Soubor nebo vybrat ikonu Nový:
Chcete-li otevřít existující dokument, pak můžete použít možnost Otevřít z nabídky Soubor nebo vybrat ikonu Otevřít:
Poté budete vyzváni, abyste přešli na umístění, kde se nachází vámi požadovaný soubor. Funkce Otevřít v softwaru Mint Studio umí otevřít následující soubory
typu:

Nástroje pro manipulaci s obrázky

• MINT (soubory Mint Studio®)
• STUDIO (soubory Silhouette Studio®)
Funkce Otevřít dokáže přistoupit také k typům souborů s jednoduchými obrázky, které lze převést na razítka.

Tato sekce podél dolní strany obrazovky poskytuje řadu nástrojů pro použití tahů a výplní, náhled barev a odstranění prvků.

Pomocí možnost Otevřít nedávné soubory v nabídce Soubor můžete také přistoupit k seznamu nedávno použitých razítko.
Dále můžete v nabídce Soubor použít funkci Sloučit, která otevře soubor do stejného pracovního prostoru a nebude otevírat nový pracovní prostor.
A na závěr, kompatibilní typy souborů můžete otevřít pomocí přetažení uloženého souboru z počítače přímo na pracovní prostor v softwaru.
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3.5 Karty dokumentu

Každý nový nebo otevřený dokument vám poskytne v levém dolním rohu obrazovky novou kartu dokumentu.

Karta bude mít označení „Bez názvu“, až dokud soubor neuložíte s nějakým názvem. Pokud jste otevřeli soubor, který již má název, pak se na kartě zobrazí
název tohoto souboru. Karta s bílou barvou bude vždy aktivním dokumentem. Všechny ostatní otevřené neaktivní dokumenty budou šedé. Můžete kliknout na
kteroukoliv neaktivní kartu a učinit ji aktivní a přecházet mezi otevřenými dokumenty. Kliknutí na „X“ zavře kterýkoliv otevřený pracovní prostor.

3.6 Nastavení razítek

Velikost a orientaci oblasti designu razítka můžete nastavit v „Nastavení razítka“. Dokumenty lze zobrazit v orientaci Na šířku nebo Na výšku.
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3.7 Zobrazení a lupa

Při prohlížení svého pracovního prostoru ho můžete chtít často přiblížit, abyste získali bližší pohled na malé obrázky nebo části obrázku, se kterými může být
obtížné pracovat.

Přiblížit
Tento nástroj přiblíží střed vašeho pracovního prostoru, abyste získali bližší pohled.

Oddálit
Tento nástroj oddálí vaše zobrazení, abyste získali pohled z větší perspektivy.

Velikost razítek je uvedena vždy v milimetrech a můžete ji najít vytištěnou na listu s razítkem. Například číslice „1560“ na níže uvedeném obrázku značí, že
velikost razítka je 15 mm x 60 mm (nebo 60 mm x 15 mm).
Pracovní prostor můžete otočit podle potřeby na výšku nebo na šířku.

Přiblížení výběru
Tento nástroj vám umožní přiblížit specifickou oblast svého pracovního prostoru tak, že okolo oblasti, kterou chcete přiblížit, nakreslíte rámeček.

Přetáhnout lupu
Po kliknutí na tento nástroj se vaše ikona zobrazí jako výše uvedená ikona Přetáhnout lupu. Poté může kliknout tlačítkem myši a držet ho stisknuté,
abyste manuálně přibližovali nebo oddalovali na jakékoliv vybrané měřítko.

Pánev
Tento nástroj umožňuje nastavit pozici na obrazovce vašeho pracovního prostoru.

Přizpůsobit stránce
Kliknutí na ikonu Přizpůsobit stránce okamžitě nastaví celý definovaný pracovní prostor na střed vaší obrazovky.

11
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3.8 Předvolby

V nabídce Soubor (PC) nebo v nabídce Mint Studio® (Mac) v možnosti Předvolby můžete najít řadu možností ovládaných uživatelem.

Všeobecné
V této sekci si můžete vybrat jazyk programu, a jak často chcete automaticky kontrolovat dostupné aktualizace softwaru. Tato sekce poskytuje také předvolby
ohledně měrných jednotek zobrazených v programu. Můžete upravit následující:
• Jednotka délky – Upravuje všechny zobrazené míry na požadovanou jednotku.
• Rozměry – Zapíná nebo vypíná vlastnosti měření obrázků během výběru.

Zobrazení
Tato sekce poskytuje možnosti zobrazení včetně
• Anti-aliasing – Pomáhá vyhladit zubaté čáry během vytváření a prohlížení. Vyšší vzorkovací frekvence zlepší hladkost čar. Nastavení „Vypnuto“ způsobí
hrubší hrany, ale zvýší rychlost kreslení.
• Velikost tlačítek – Umožňuje zobrazit větší nebo menší tlačítka.
• Animace – Ovládá rychlost animačních akcí jako například při přesunování obrázků, během akcí Vrátit zpět a Provést znovu nebo během přibližování a
oddalování. Lze nastavit na „Okamžitě“, aby se animace vypnuly.
• Kvalita křivek – Vylepšuje vizuální vzhled čar na obrazovce. Nemá to vliv na kvalitu skutečného řezání.

Výběr
Tato sekce poskytuje předvolby pro úpravu, jak program vybírá obrázky, nebo jak různé kreslicí nástroje po dokončení kreslení pokračují v kreslení nebo se
vypínají.

Zařízení Silhouette
Ovládá, jak se detekují modely Silhouette při připojení k počítači.
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Pokročilé
Tato sekce poskytuje další pokročilé možnosti. V této sekci můžete upravit následující:
• Obnovit tovární nastavení – Resetuje všechny předvolby.
• Přeindexovat mou knihovnu – Provedení této akce přeindexuje knihovnu, aby se zajistilo vyřešení poškození nebo chyb, pokud narazíte na jakékoliv potíže se
správným načítáním knihovny nebo používáním funkce knihovny Hledat.
• Nastavit oprávnění knihovny – Umožňuje knihovně správný přístup podle oprávnění účtu počítače.
• Obnovit předem načtené designy – Obnoví předem načtené designy podle detekovaného modelu Silhouette.
• Resetovat knihovnu – Tato akce odstraní z vaší knihovny všechny obrázky a složky, a resetuje knihovnu na původní nastavení instalace softwaru.
• Nastavení OpenGL – Stará se o potíže se zobrazením.
• HTTP sokety – V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení je možné tuto možnost nastavit na vyšší počet soketů, aby se během kupování
obrázků na internetovém obchodě zvýšila rychlost stahování.
• Nastavení IME – Umožňuje psaní nezápadních znaků.
• Nastavení proxy – Používá se pro nastavení proxy připojení.
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4 - Kreslení/Úprava obrázků

4.2 Úpravy obrázků

Mint Studio umožňuje uživatelům velmi snadno pomocí řady základních kreslicích nástrojů kreslit a vytvářet obrázky. Všechny kreslicí nástroje se nachází na
levé straně obrazovky softwaru.

Nástroj Vybrat

4.1 Základní kreslicí nástroje

Nástroj Tvar

15

Chcete-li změnit existující obrázek, pak můžete upravit jakýkoliv bod obrázku.

Nástroj Vybrat určuje, který obrázek je vybraný jako aktivní, a umožňuje vám ho volně posunovat po obrazovce. Toto je váš výchozí nástroj, kterým
můžete kliknout na obrázky a vybrat je.

Nástroj Tvar umožňuje tvorbu řady předem vytvořených tvarů. Některé tvary můžete dále upravit pomocí posuvníku uvnitř tvaru.

Úprava bodů
Nástroj Rámeček
Nástroj Rámeček umožňuje tvorbu řady předem vytvořených rámečků. Pokud držíte během kreslení stisknutou klávesu Shift, pak bude šířka rámečku
stejná jako jeho výška. Pokud držíte stisknutou klávesu Alt, pak bude počáteční bod kurzoru, ve kterém jste začali obrázek, přesným středem objektu.
Některé rámečky můžete dále upravit pomocí posuvníků uvnitř rámečku.

Nástroj Čára
Nástroj Čára umožňuje kreslit jednu rovnou čáru. Pokud během kreslení držíte stisknutou klávesu Shift, pak se od počátečního bodu vynutí vodorovná
nebo svislá čára nebo čára s 45stupňovými přírůstky.

Chcete-li vstoupit do Režimu úpravy bodů, pak dvakrát klikněte na vybraný obrázek, nebo na něj klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte „Upravit body“.
Tento nástroj vám umožňuje upravit jakékoliv body obrázku. Body můžete přesunout nebo odstranit. Můžete upravit pouze jeden neseskupený výběr. Zrušení
seskupení probereme v pozdějších sekcích.
Chcete-li ukončit režim úpravy bodů, pak můžete opět dvakrát kliknout na obrázek nebo se vrátit do normálního režimu výběru tak, že kliknete na nástroj
Vybrat.

Režim úpravy bodů
Když vstoupíte do režimu úpravy bodů, pak vybrané obrázky místo zobrazení ovládacích úchytů pro změnu velikosti a otočení zobrazí body nebo uzly. Body na
čarách jsou místa, kde může čára nabrat nový směr nebo se změnit z ploché (nebo rovné) na zakřivenou.

Nástroj Vyhlazená volná ruka
Nástroj Vyhlazená volná ruka umožnuje vytvářet pokračující vyhlazenou volně tvořenou čáru. Čáry nakreslené tímto nástrojem budou mít vyhlazené
přechody a nebudou mít žádné ostré hrany. Kreslení čar tímto nástrojem bude pokračovat, až dokud neuvolníte tlačítko myši, nebo dokud se obrázek
neuzavře tak, že se zarovná koncový bod s počátečním bodem.
Režim normálního výběru

Režim úpravy bodů

V režimu úpravy bodů se vybraný bod zobrazí v bílé barvě a všechny ostatní body budou tmavě šedé. Vybraná čára spojená s vybraným bodem bude
zvýrazněna jako tučná červená čára. Další čáry, které mají modré body, jsou úchyty k úpravám zakřivených čar.
V režimu úpravy bodů se na pravé straně obrazovky zobrazí také panel nástrojů Úpravy bodů. V režimu Úpravy bodů můžete provést také následující akce:

Mint Studio | Chapter 4 - Kreslení/Úprava obrázků
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Přesunout/Upravit body

Mint Studio | Chapter 4 - Kreslení/Úprava obrázků

Roh

Bod můžete přesunout tak, že myší přejedete přes kterýkoliv bod na čáře. Jakmile budete nad bodem, který lze upravit, tak se kurzor změní a ukáže vám,
že můžete kliknout, uchopit bod a přesunout ho do požadovaného umístění. U zakřivených čar můžete obdobně uchopit modré body a přetáhnout je po
obrazovce, abyste tak upravili křivku segmentu související čáry.

Přidat body
Bod můžete přidat tak, že myší přejedete přes čáru v místě, kde ještě neexistuje žádný bod, a kde chcete přidat bod pro úpravy obrázku. Jakmile budete nad
čárou v místě, kde lze přidat bod, tak se kurzor změní a ukáže vám, že můžete kliknout a do požadovaného umístění na čáře přidat bod.

Smazat bod
Jakýkoliv vybraný bod můžete smazat tak, že použijete nástroj Smazat bod nebo kliknete pravým tlačítkem na vybraný bod a vyberete možnost
Smazat bod. Smazání bodu způsobí, že se připojí kterýkoliv nejbližší bod z kterékoliv strany smazaného bodu a vytvoří novou spojovací čáru. Vezměte
prosím na vědomí, že tento nástroj se liší od nástroje na smazání obrázku, a je určený jen pro mazání jednotlivých bodů. Tento nástroj je dostupný
pouze v režimu úpravy bodů.

Zlomit cestu
Cestu jakékoliv čáry můžete zlomit tak, že použijete nástroj Zlomit cestu nebo kliknete pravým tlačítkem na vybraný bod a vyberete možnost Zlomit
cestu. Zlomení cesty vytvoří z původně vybraného bodu, kde jste zlomili cestu, dva nové body.
Zlomenou cestu nebo dva nespojené koncové body opačných konců stejné čáry můžete znovu spojit tak, že přetáhnete jeden koncový bod na opačný
koncový bod obrázku.
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Nástroj Roh umožňuje, aby měl vybraný bod ve vybraném protínajícím se bodě ovládací úchyty, které lze jednotlivě upravit a vytvořit tak ostrý roh.

Vyhladit
Nástroj Vyhladit umožňuje, aby se vybraný roh mohl upravit a vytvořit ve vybraném protínajícím se bodě bod vyhlazeného přechodu.

Vyrovnat
Možnost Vyrovnat upraví vybranou čáru (čára zvýrazněná tučně červenou barvou, která je spojena s aktuálně vybraným bodem) na rovnou přímou
čáru.

Zakřivit
Možnost Zakřivit upraví vybranou čáru (čára zvýrazněná tučně červenou barvou, která je spojena s aktuálně vybraným bodem) na zakřivenou čáru.

Zjednodušit
Některé obrázky z knihovny nebo obrázky importované z jiných zdrojů můžou obsahovat velké množství bodů. Nástroj Zjednodušit automaticky upraví
body obrázku a obrázek zjednoduší na nejjednodušší možnou formu bodů se zachováním původního celkového čárového tvaru.
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Obrázky můžete kromě nástrojů v Režimu úpravy bodů upravit také v následujících nástrojích:

Nástroj Guma
Pomocí nástroje Guma můžete smazat jakoukoliv část jakéhokoliv obrázku a snadno okamžitě odstranit vnitřní části nebo hrany čárového obrázku.

Nástroje Oříznutí
Pomocí nástroje Oříznutí můžete rozdělit obrázky. Uvnitř nástroje Oříznutí můžete vybrat předem vytvořené šablony nebo řadu nástrojů s noži,
pomocí kterých můžete obrázek libovolně segmentovat.

Magnetické trasování

V nabídce Oříznutí v Mint Studiu je funkce nazvaná Magnetické trasování. Ta vám pomůže
snadno oříznout obrázek okolo zakřivených a nerovných čar.

Chcete-li použít Magnetické trasování, pak vyberte tento nástroj a zvolte počáteční bod na hraně obrázku, který chcete trasovat. Klikněte jednou, abyste
vytvořili počáteční bod. Poté veďte zelenou čáru (magnet) trochu dále podél hrany obrázku a klikněte znovu. Toto vytvoří další bod. Magnet se bude držet
obrázku a tak vám pomůže snadno vést jednotlivé body přesně tam, kde je chcete mít.
Kliknutím na více bodů blízko sebe získáte přesnější oříznutí okolo zamýšlené oblasti. Veďte svůj magnet okolo obrázku a pokračujte v klikání.

Magnetické trasování s kruhem výběru malé velikosti magnetu

Magnetické trasování s kruhem výběru velké velikosti magnetu

Upravte velikost kruhu výběru magnetu tak, že posuvník posunete v možnostech Magnetické trasování pomocí šipek nahoru nebo dolů, nebo použijete funkci
posunování na myši. Čím menší kruh, tím budete mít při umísťování bodů větší přesnost. Větší kruh je lepší pro umísťování bodů daleko od sebe na dlouhých
plochých površích.
Velikost kruhu můžete upravit během magnetického trasování obrázku, abyste získali na určitých místech detailnější přesnost. Menší magnet je dobrý pro
křivky, rohy a detailnější místa, zatímco větší je ideální pro větší oblasti s přímějšími čárami.
Jakmile spojíte své body do kompletního tvaru, pak Mint Studio ořízne vše na pozadí. Nedělejte si starosti, pokud nemáte dokonalý obrázek. Můžete použít
Úpravu bodu a provést jakékoliv úpravy oříznutého obrázku.
Chcete-li provést úpravu, pak dvakrát klikněte na obrázek, abyste vstoupili do Režimu úpravy bodů. Vyberte bod nebo body, které správně nepřiléhají k
obrázku, a přitáhněte bod blíže k zamýšlenému obrázku, abyste upravili Magnetické trasování.
Oříznutá část obrázku není ve skutečnosti odstraněná. Je stále dostupná na pozadí a oříznutý obrázek můžete upravit tak, aby zahrnoval více z originálu. To
můžete udělat tak, že dvakrát kliknete a vstoupíte do Režimu úpravy bodů. Vytáhněte body ven, abyste odkryli více z originálního pozadí.
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4.3 Výplně a obrysy

Designy v programu včetně textu, obrázků vytvořených pomocí kreslicích nástrojů a obrázků z knihovny můžete upravit, aby měly jiné vlastnosti.
Pro uzavřené obrázky (kde se počáteční bod čáry spojuje s jejím koncovým bodem) můžete použít také výplň.
Obrys, výplň neb oboje můžete použít tak, že vyberete design a zvolíte si jednu z níže uvedených ikon:
Ikona Obrys vytvoří okolo vybraného tvaru prázdný obrys. Pokud používáte filtr, pak obrys použije vlastnosti vybraného filtru. Obrys můžete upravit
pomocí nabídky Styl čáry.
Ikona Výplň vyplní váš vybraný tvar, pokud je to uzavřený obrázek. Výplň použije vlastnosti filtru (pokud platí).
Ikona Vyplnit obrys kombinuje vlastnosti ikon Výplň a Obrys. Jakýkoliv filtr se použije pro výplň i pro obrys.
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Možnosti stylu čar
V nabídce Styl čáry můžete upravit styl své čáry na nepřerušovaný (výchozí) nebo čárkovaný. Čáry se podle vybraného stylu vytisknou nebo vyřežou.
Čáry se zobrazují ve velikostech bodů s ohledem na svou šířku. Velikost bodu můžete upravit na jakoukoliv požadovanou hodnotu. Ačkoliv šířku čáry
můžete upravit, tak se čára bude vždy řezat nebo načrtávat v pevné šířce podle toho, jak tlustou používáte čepel nebo pero.
Tloušťku čáry můžete upravit manuálně tažením posuvníku možnosti Tloušťka nebo tak, že napíšete požadovanou tloušťku bodu.
Možnost Styl rohu upravuje, jak vypadají čáry v jakémkoliv rohovém bodu obrázku. Možnost Roh znamená ostré hrany, možnost Zakulacený znamená
vyhlazené hrany.
Možnost Styl koncového uzavření upravuje pouze čáry, které mají otevřené konce. Možnost Plochý nebo Čtvercový poskytuje ostřejší ploché hrany na špici
čáry, možnost Zakulacený poskytuje zakulacenou hranu.

Filtry razítka
Díky řadě filtrů je snadné použít na razítko řadu efektů. Na stejné razítko můžete použít několik filtrů, ale na každý vybraný tvar můžete použít pouze
jeden filtr. Některé filtry můžete přesněji nastavit pomocí posuvníků uvnitř nabídky filtru. Všechny filtry můžete invertovat, takže se přepne negativní
a pozitivní prostor razítka.

4.4 Náhled barev

Použitím barvy nebo barev ze vzorníků ve spodní části softwaru můžete zobrazit náhled, jak bude vypadat dokončené razítko. Na stejné razítko můžete použít
několik barev, ale na každý vybraný tvar můžete použít pouze jednu barvu. Většina vzorníků je pouze pro vizuální reprezentaci a neovlivňují, jak se razítko ve
skutečnosti vytiskne. Nicméně je důležité poznamenat, že jakýkoliv tvar obarvený bílým vzorníkem se na konečné razítku nevytiskne.
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Mint Studio umí používat jakákoliv písma nainstalovaná na vašem počítači. Tato písma nemusíte instalovat do programu. Mint Studio jednoduše přistoupí ke
všem nainstalovaným souborům písem a zobrazí je pro vás během tvorby požadovaného textu.

5.1 Tvorba textu
Chcete-li použít svá písma, pak klikněte na textový nástroj umístěný na levé straně obrazovky softwaru.
Kliknutí na tuto ikonu vám umožňuje umístit do svého pracovního prostoru textový kurzor a začít psát přímo na obrazovku.
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5.2 Operace s textem

Během tvorby textu se na pravé straně vaší obrazovky otevře nabídka Styl textu, která vám poskytuje mnoho možností úprav.

Dostupná písma
První sekce této nabídky vám zobrazí aktuálně vybrané písmo s dalšími možnostmi písem nainstalovaných na vašem počítači, které můžete procházet. Horní
část této sekce můžete použít k vyhledání specifického písma tak, že napíšete název písma, pokud ho znáte.
Během režimu úpravy textu můžete měnit písma a používat nové písma společně s ostatními písmy ve stejném textovém poli. Na existující text nebo písmena
můžete během režimu úpravy textu použít také různá písma tak, že zvýrazníte požadovaný textový řetězec a vyberete nové požadované písmo. Pokud nejste v
režimu úpravy textu, pak se i přesto použijí na vybraný text nová písma, ale tyto úpravy změní písmo pro celé textové pole.

Charakteristika písma

Blikající čára je kurzor, který ukazuje, kde píšete. Kliknutím myší nebo pomocí pravé a levé šipky na klávesnici se můžete posunovat dopředu nebo dozadu.
Obklopující zelený rámeček je vaše textové pole. Toto pole můžete upravit tak, že kliknete na posuvník na pravém rohu textového pole a budete ho držet.
Táhnutí tohoto posuvníku doleva vám umožňuje zalomit text. Táhnutí doprava vám umožňuje přenést text zpět na jednoduchou přímou cestu.
Ukončit režim úpravy textu můžete tak, že dvakrát kliknete nebo kliknete mimo text. Do režimu úpravy textu se můžete kdykoliv vrátit a pokračovat v editaci
jakýchkoliv slov nebo písmen tak, že znovu dvakrát kliknete na svůj vytvořený text.

Některá písma jsou naprogramována, aby vám umožnila používat určité charakteristiky stylu, které umožňují udělat text nebo písmena
tučná, zvýrazněná kurzívou nebo podtržená. Tyto charakteristiky budou zvýrazněny jako dostupné, jen u takových písem, která jsou
naprogramována s těmito charakteristikami a lze je použít. Chcete-li použít některou z těchto charakteristik, pak zvýrazněte požadovaná
písmena nebo slova a poté klikněte na dostupnou charakteristiku.
Pokud jsou během zobrazení možností Tučně, Kurzívou a Podtržené dostupné nějaké další možnosti naprogramované pro vybrané
písmo, pak se na pravé straně tohoto pole s možnostmi zobrazí posuvník, který vám umožňujte posouvat se dolů a podívat se, jaké jsou
naprogramovány další možnosti.
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Zarovnání písma
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Proložení znaků
Text se automaticky zarovnává doleva, ale pokud je text zalomený na více řádků, pak můžete zarovnání textu upravit na
vámi požadované zarovnání.

Velikost textu
Výchozí velikost textu je vždy 36 bodů. Toto značí velikost písma při tisku. Ačkoliv se fonty liší, protože jsou programovány řadou různých zdrojů, tak se tato
velikost obyčejně rovná výšce 0.5 palce (tj. 13 mm). V rozevíracím seznamu jsou zahrnuty nejběžnější bodové velikosti, ale můžete manuálně zadat jakékoliv
číslo a zvolit si vlastní velikost.

Pomocí možnosti Proložení znaků můžete upravit písmena, aby místo normálně naprogramovaného proložení byla písmena blíže k sobě nebo dále od sebe.

Proložení začíná vždy na 100 %, což znamená normální vzdálenost mezi znaky. Pokud snižujete číslo nebo posouváte posuvník doleva, pak se písmena přibližují
k sobě. Pokud číslo zvyšujete nebo posouváte posuvník doprava, pak se písmena vzdalují od sebe.

Řádkování
Pokud je vytvořený text zalomený na více řádků, pak můžete obdobně použít možnost Řádkování a upravit tak vzdálenost mezi řádky textu.

Další běžné ekvivalentní míry zahrnují:
18 bodů = 0,25 palců (6 mm)
24 bodů = 0,33 palců (8 mm)
48 bodů = 0,66 palců (17 mm)
72 bodů = 1 palců (25 mm)
144 bodů = 2 palce (50 mm)
288 bodů = 4 palce (100 mm)
Opět upozorňujeme, že tyto míry jsou odhady a u různých písem se liší. Takže pokud usilujete o specifický rozměr, pak po tvorbě textu můžete střídavě měnit
velikost textu, abyste získali požadovanou specifikaci.

Řádkování začíná vždy na 100 %, což znamená normální vzdálenost mezi řádky. Pokud snižujete číslo nebo posouváte posuvník doleva, pak se řádky přibližují k
sobě. Pokud číslo zvyšujete nebo posouváte posuvník doprava, pak se řádky vzdalují od sebe.
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5.3 Text na cestu

Během tvorby textu nebo v režimu úpravy textu se na levé straně vytvářeného texu zobrazí ovládací bod:
Tento kontrolní bod můžete přetáhnout tak, aby ležel přímo na jakékoliv čáře ve svém pracovním prostoru.
Můžete například pomocí nástroje Kruh vytvořit elipsu a poté na tuto čáru přetáhnout text, abyste dosáhli
obloukového efektu:
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6 - Operace s obrázky

Mint Studio obsahuje mnoho nástrojů umožňujících základní a pokročilé operace s obrázky a textem. Následující sekce poskytuje přehled všech zahrnutých
nástrojů a jejich používání.

6.1 Základy

Mint Studio má stejně jako většina softwarových programů řadu základních editačních nástrojů:

Výběr
Během použití cesty tímto způsobem si všimněte vertikální lišty nalevo od textu. Toto je nová ovládací lišta, kterou můžete použít pro úpravu umístění textu
relativně k čáře, na kterou se použil text tak, aby se text umístil nad, v rovině, nebo pod cestu.

5.4 Zakřivený text

V nabídce „Zakřivený text“ je výběr běžných tvarů textových cest. Chcete-li je použít, pak nejprve vyberte text, který chcete upravit, a poté vyberte tvar z
nabídky Zakřivený text.

Obrázky můžete samozřejmě vybrat tak, že na ně kliknete. Chcete-li vybrat více obrázků, pak držte stisknutou klávesu Shift a klikněte na další obrázek. Tuto
akci můžete opakovat, kolikrát chcete, a vybrat tak požadovaný počet obrázků. Pokud držíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na obrázek, který je již vybraný,
pak se výběr tohoto obrázku zruší.
Více obrázků můžete vybrat také tak, že kliknete nad obrázek a táhnete myší, abyste zahrnuli všechny požadované tvary
najednou. Během držení stisknutého tlačítka myši a tažení myší uvidíte tečkovanou čáru, která vytváří pole výběru a
ukazuje tak, co vybíráte. Poté, co uvolníte myš, budou vybrány všechny zahrnuté obrázky.
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Nástroje Kopírovat/Vložit/Vyjmout
Tyto nástroje provádí základní očekávané akce kopírování obrázků, jejich vložení nebo vyjmutí ze zobrazení. Zkopírované nebo vyjmuté
obrázky zůstanou v paměti počítače ve virtuální schránce. V této schránce můžete mít pouze jeden objekt najednou. To znamená, že
pokud zkopírujete jeden obrázek a poté zkopírujete jiný obrázek, tak ve schránce bude na vložení čekat pouze naposledy zkopírovaný
obrázek. K těmto akcím máte přístup z horního panelu nástrojů v nabídce Úpravy, pomocí kliknutí pravým tlačítkem na obrázek nebo pomocí standardních
klávesových zkratek pro tyto akce.
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6.2 Seskupení / Rušení seskupení

Tyto dvě akce se používají často a jsou neocenitelnými nástroji, které pomáhají s operacemi a úpravami obrázků. Pro pochopení těchto konceptů musíte
nejprve porozumět tomu, co jsou to seskupené a neseskupené obrázky.
Toto je příklad jedné čáry:
Ačkoliv má tento obrázek mnoho částí, je to stále jen jedna čára s jedním počátečním a koncovým bodem.

Vložení zkopírovaných obrázků vloží kopii přímo vedle původního obrázku, takže ji můžete snadno vidět a najít. Dále je tu možnost Vložit do popředí,
která vloží kopii obrázku přímo na sebe. Tuto možnost najdete v nabídce Úpravy, v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na vybraný obrázek nebo pomocí
standardních klávesových zkratek pro tyto akce.

Smazat
Vybrané obrázky můžete ze svého pracovního prostoru smazat kliknutím na tlačítko Smazat v dolní části obrazovky softwaru, výběrem možnosti
Smazat v nabídce Úpravy, kliknutím pravým tlačítkem na vybraný obrázek a výběrem Smazat, nebo jednoduše kliknutím na klávesu Del.

Toto je příklad obrázku s více čárami:

Vrátit zpět / Provést znovu
Jakoukoliv akci včetně pouhého přesunutí obrázku můžete vrátit zpět. Chcete-li vrátit předchozí akci zpět, pak klikněte na tlačítko Vrátit zpět.
Pomocí tlačítka Vrátit zpět můžete vrátit zpět neomezený počet akcí až do okamžiku, kdy jste poprvé otevřeli svůj nový pracovní prostor.
Podobně můžete kliknout na tlačítko Provést znovu a zopakovat jakékoliv akce, které jste vrátili zpět. Toto tlačítko můžete použít opakovaně až do okamžiku,
kdy jste vrátili poslední akci.
Tento obrázek má dvě množiny částí. První z nich je tělo listu a stonek, druhou jsou vnitřní detaily listu. Tento obrázek je seskupený dohromady. Díky tomu,
pokud obrázek přesunete po své obrazovce, tak nemusíte nejprve přesunovat vnější část listu a poté přesunovat nezávisle vnitřní část a snažit se ji zarovnat
dovnitř.
I když není nezbytně nutné vědět, kolik má obrázek čárových částí, je důležité rozumět tomu, že obrázky z jedné čáry nejsou s ničím seskupeny, zatímco vše s
více částmi je nebo může být seskupeno.
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Seskupení
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6.3 Složené cesty

Pomocí možnosti Seskupit můžete seskupit jakékoliv dvě množiny čar, takže mají pevnou relativní pozici, i když je přesunete.
Chcete-li použít možnost Seskupit, vyberte najednou dva nebo více obrázků. Klikněte na výběr pravým tlačítkem a z nabídky vyberte „Seskupit“.

Z nabídky „Objekt“ můžete vytvořit (nebo uvolnit) složenou cestu. Koncept složených cest je důležitý k pochopení, proč se určité atributy používají u zdánlivě
identických situací rozdílně. Složené cesty jsou sbírkou dvou nebo více množin čar, kde jsou do obrázku vložené vnitřní čáry. Složená cesta může vypadat stejně
jako seskupená množina čar, ale liší se například ve způsobu reakce na vyplnění barvou.
Složené cesty jsou skutečně důležité jen, když vytváříte obrázky pro tisk a řezání.

Zrušit seskupení
U jakéhokoliv obrázku, který se skládá z více než jedné množiny čar, můžete zrušit seskupení, takže s jednotlivými částmi obrázku můžete manipulovat
samostatně a můžete je odstraňovat, otáčet, měnit velikost nebo provádět jiné úpravy.
Například můžete chtít vyřezat tento obrázek dortu, ale chcete zrušit seskupení obrázku, abyste z něho mohli odstranit některé vnitřní dekorace:
Po zrušení seskupení se obrázek zobrazí s jednotlivými oblastmi výběru okolo každé nové části
obrázku, se kterými můžete nyní manipulovat:
Chcete-li přistoupit k jednotlivým neseskupeným částem, pak musíte u svého obrázku zrušit
výběr.

Nesložený obrázek

Obrázek se složenou cestou

Dva horní obrázky v předchozích příkladech vypadají stejně. Nicméně pokud se podíváte na dolní obrázky, pak vidíte jasný rozdíl. Na obrázku vlevo nahoře
vidíme šedého motýla s bílými plochami ležícími nahoře. Toto je obrázek, který není složenou cestou. Na obrázku vpravo nahoře vidíme šedého motýla s bílými
plochami vloženými do obrázku.
Samozřejmě, že jakmile půjdeme řezat nebo načrtnout oba obrázky pomocí Silhouette, pak se vyřežou naprosto stejně. Nicméně je důležité rozumět tomu, že
pokud chcete dosáhnout určitých efektů výplní pro aplikace tisku a řezání, pak je mezi těmito obrázky rozdíl.
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Toto je stejný obrázek bez výplně. Všechny části jsou seskupeny dohromady.
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6.4 Otáčení

Objekty můžete otáčet do jakéhokoliv požadovaného úhlu. U vybraných obrázků se vždy zobrazí zelená ovládací lišta
pro otáčení. Tu můžete manuálně chytit pomocí myši a otáčet s ní.

Možnosti nabídky Otočit vám poskytnou také další možnosti otáčení pro přesnější specifikaci otočení.
Pokud je tento obrázek nesloženým obrázkem a vyplníte ho barvou, pak bude výsledkem toto:
Ačkoliv jsou všechny čáry seskupeny dohromady, tak jsou stále jen jednotlivými kusy, které leží na sobě. Proto jsou všechny vyplněny
vybraným efektem vyplnění.

Z nabídky Otočit můžete vybrat kteroukoliv z následujících možností.

Otočit o
Tato možnost otočí vybraný obrázek ze současného úhlu o vybraný běžný úhel.

Otočit do
Tato možnost otočí vybraný obrázek do vybraného úhlu na základě původního pevného 0° bodu.

Vlastní otočení do
Pokud je tento obrázek složeným obrázkem a vyplníte ho barvou, pak bude výsledkem toto:
Nevyplněné části u obrázků se složenou cestou nelze vyplnit, protože tyto vložené oblasti jsou negativním prostorem.
U složených cest můžete stále zrušit seskupení a přesunovat více částí obrázků. Nicméně akce zrušení seskupení okamžitě zruší
složenou cestu a udělá z obrázku obrázek s nesloženou cestou.
Chcete-li z řady vybraných obrázků vytvořit složenou cestu, pak můžete kliknout pravým tlačítkem, dokud nevyberete všechny části,
a vybrat Vytvořit složenou cestu. Obdobně můžete kliknout pravým tlačítkem na složený obrázek a vybrat Uvolnit složenou cestu, aby
se provedla opačná akce. Tyto možnosti můžete najít také v nabídce Objekt.

Tato možnost vám umožňuje manuálně pomocí posuvníku nebo zadáním specifického čísla vybrat hodnotu úhlu a tento úhel použít pro otočení
vybraného obrázku na základě původního pevného 0° bodu.
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6.5 Změna velikosti

Velikost objektů můžete nastavit na jakoukoliv požadovanou hodnotu.
Během kreslení nebo výběru obrázků můžete vidět podél obrázků jejich rozměry.
Na poli výběru jsou také ovládací prvky pro manuální změnu velikosti obrázků. Chcete-li změnit velikost manuálně, pak
jednoduše klikněte na jedno z těchto polí a táhněte myší do požadovaného umístění, abyste daný tvar zvětšili nebo zmenšili.
Rohové ovládací body změní proporcionálně velikost obrázku a zachovají jeho relativní výšku a šířku. Boční ovládací body
nicméně roztáhnou obrázek ve směru, kterým táhnete myší.
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V nabídce Měřítko můžete vybrat kteroukoliv z následujících možností.

Měřítko
Tato možnost vám umožňuje změnit velikost vybraného obrázku na jakékoliv specifické hodnoty. Pokud zaškrtnete Zamknout poměr stran, pak bude zajištěno,
že se velikost obrázku změní proporcionálně a změní se pouze jeden rozměr, pokud si přejete zachovat proporce obrázku. Pokud například vezmeme náš
původní příklad s lístkem, který začínal na výšce 1 palce a šířce 2 palců, a upravíme ho na šířku 1 palce, pak uvidíte následující výsledek:

Možnosti nabídky Měřítko poskytují další možnosti změn velikosti pro přesnější nebo specifičtější možnosti otáčení a změny
velikosti.

Se Zamknout poměr stran

Bez Zamknout poměr stran

Přizpůsobit razítku
Velikost obrázku můžete změnit na maximální rozměry (podle velikosti razítka) tak, že v nabídce „Změnit velikost“ kliknete na tlačítko „Přizpůsobit
razítku“, která se nachází v dolní části obrazovky softwaru.
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6.6 Zrcadlení

6.7 Uspořádání

Chcete-li zrcadlit obrázek, pak můžete kliknout pravým tlačítkem na jakýkoliv vybraný obrázek a vybrat možnost Převrátit vodorovně nebo Převrátit svisle.

Přenést do popředí
Tato možnost vezme vybraný obrázek a přesune ho do popředí před všechny ostatní překrývající obrázky.

Některé materiály nebo situace vyžadují, aby se obrázky řezaly ve formátu zrcadlového obrázku. Případně můžete prostě chtít objekty otočit tak, abyste
dosáhli požadovaného vzhledu obrázku.

Žádný efekt zrcadlení

Zrcadleno vodorovně

Zrcadleno svisle

Zrcadleno vodorovně a svisle

Další možnosti zrcadlení najdete v nabídce Objekt pod položkou „Zrcadlení“.
Pomocí této nabídky a možnosti Převrátit můžete obdobně převracet obrázky (jak je zobrazeno výše).
Dále můžete vytvářet zrcadlové kopie vybraných obrázků pomocí možností nabídky Zrcadlit, díky které můžete vytvořit zrcadlovou kopii doleva, doprava, nad
nebo pod obrázek.
Chcete-li zrcadlit obrázek, pak klikněte pravým tlačítkem na vybraný obrázek a vyberte možnost Zrcadlit vodorovně nebo Zrcadlit svisle.

Původní obrázek

Zrcadlová kopie doleva

Zrcadlová kopie nad

Zrcadlová kopie pod

Zrcadlová kopie doprava

Více obrázků se může vzájemně překrývat. Můžete uspořádat jejich pořadí a určit, který obrázek bude na popředí, a který na pozadí. Kliknutím pravým
tlačítkem na vybraný objekt zobrazíte následující možnosti:

Původní pořadí obrázků

Kruh vybrán a přenesen do popředí
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Přenést do pozadí
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6.8 Zarovnání

Tato možnost vezme vybraný obrázek a přesune ho za všechny ostatní překrývající obrázky.

Více obrázků můžete zarovnat vůči sobě. V nabídce „Objekt“ jsou dostupné následující možnosti Zarovnání:

Centralizovat (Zarovnat na centrum-střed)
Tato možnost vystředí dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány ve svých středech.
Původní pořadí obrázků

Trojúhelník vybrán a odeslán do pozadí

Kromě těchto možností můžete na obrázek také kliknout pravým tlačítkem a vybrat Přenést o jeden objekt dozadu, aby se místo poslání úplně dozadu poslal
jen o jednu úroveň dozadu.

Zarovnat doleva
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány k levé hraně sdíleného ohraničujícího rámečku a zároveň se
zachovaly jejich příslušné vzdálenosti nad sebou nebo pod sebou.

Zarovnat na střed
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány jejich středové body a zároveň se zachovaly jejich příslušné
vzdálenosti nad sebou nebo pod sebou.
Původní pořadí obrázků

Trojúhelník vybrán a odeslán o jeden objekt dozadu

Podobně můžete na obrázek také kliknout pravým tlačítkem a vybrat Přenést o jeden objekt dopředu, aby se místo poslání úplně dopředu poslal jen o jednu
úroveň dopředu.

Zarovnat doprava
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány k pravé hraně sdíleného ohraničujícího rámečku a zároveň se
zachovaly jejich příslušné vzdálenosti nad sebou nebo pod sebou.

Zarovnat nahoru
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány k horní hraně sdíleného ohraničujícího rámečku a zároveň se
zachovaly jejich příslušné vzdálenosti od sebe.

Původní pořadí obrázků

Kruh vybrán a poslán o jeden objekt dopředu
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Zarovnat doprostřed
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány jejich středové body a zároveň se zachovaly jejich příslušné
vzdálenosti od sebe.
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7 - Knihovna a online obchod

Silhouette Studio® nabízí funkci knihovny pro uchování, kategorizaci a snadnou orientaci ve všech vašich stažených a uživatelsky vytvořených obrázcích.
Dále nabízí online obchod, který poskytuje uživatelům stažení nového obsahu.
Knihovnu a obchod můžete najít na levé straně obrazovky softwaru a ukazuje, který panel (pracovní prostor, knihovna nebo obchod) je právě vybraný
jako aktivní.

Zarovnat dolů
Tato možnost zarovná dva nebo více vybraných objektů, aby byly vzájemně zarovnány k dolní hraně sdíleného ohraničujícího rámečku a zároveň se
zachovaly jejich příslušné vzdálenosti od sebe.

Stejné mezery vodorovně
Pokud jsou vybrány minimálně tři objekty, pak tato možnost vezme všechny obrázky a zajistí, aby měly navzájem od sebe vodorovně stejné mezery.

7.1 Knihovna
V knihovně se nachází veškerý váš předem nastavený a zakoupený obsah, který můžete kategorizovat, třídit a přistupovat k němu.

Zobrazení
Své obrázky můžete zobrazit jako ikony tak, že kliknete na možnost Zobrazení ikon:

Stejné mezery svisle
Pokud jsou vybrány minimálně tři objekty, pak tato možnost vezme všechny obrázky a zajistí, aby měly navzájem od sebe svisle stejné mezery.

Vystředit na razítko
Tato možnost umístí vybraný objekt nebo skupinu objektů na střed razítka.

6.9 Spojit

Spojení vezme dva nebo více překrývajících se obrázků a spojí je dohromady do jednoho souvislého obrázku. Chcete-li k sobě spojit skupinu vybraných
objektů, pak na výběr klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Spojit dohromady“.

Nespojený obrázek s překrývajícími se čárami
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Spojený obrázek s odstraněnými překrývajícímí se čárami

Knihovna v zobrazení ikon

Svou knihovnu můžete zobrazit také v zobrazení seznamu, abyste viděli více detailů. Do tohoto zobrazení se přepnete tak, že kliknete na možnost
Zobrazení seznamu:

Knihovna v zobrazení
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V režimu Zobrazení seznamu můžete své obrázky řadit podle Názvu, Kategorie, Umělce, Data stažení nebo Velikosti tak, že kliknete na záhlaví těchto popisků.
Kromě zobrazení obsahu své knihovny máte také možnost upravit, jak se bude vaše knihovna zobrazovat. Můžete nastavit, zda se má zobrazovat pouze
knihovna nebo knihovna i váš pracovní prostor. Tyto možnosti zobrazení můžete najít na levé straně obrazovky jako tlačítka Knihovna a Online obchod.
Horní ikona zobrazující pouze jeden panel zobrazí při přístupu pouze vaši knihovnu nebo pouze online obchod:
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Přístup k obsahu knihovny
Chcete-li přistoupit k obrázkům knihovny, pak můžete:
• Dvakrát kliknout na obrázek, aby se otevřel ve vašem pracovním prostoru
• Přetáhnout obrázky z knihovny do pracovního prostoru (pouze pokud je váš pracovní prostor zobrazený)

Kategorizace a správa knihovny
S růstem knihovny a nového obsahu můžete chtít svou knihovnu upravit, přidat nové složky nebo řadit obrázky.
Nové vlastní složky můžete přidat tak, že kliknete na ikonu Přidat složku.
Po vytvoření nových Složek bez názvu je můžete chtít ihned pojmenovat. Po vytvoření složky do ní můžete přetáhnout obrázky. Kliknutí pravým tlačítkem myši
na složku umožňuje vytvořit ve vybrané složce novou podsložku, smazat složku (společně s veškerým obsahem) nebo ji přejmenovat.
Kromě přizpůsobení složek můžete upravit také jakékoliv obrázky v knihovně. Kliknutí pravým tlačítkem myši na složku umožňuje smazat obrázek, přejmenovat
ho, řadit obrázky ve složce nebo zobrazit/skrýt vlastnosti obrázků. Vlastnosti obrázku vám poskytnou popis obrázku (podle stažení z online obchodu) a zobrazí
související klíčová slova.
Dolní ikona zobrazující dva panely zobrazí vaši knihovnu nebo online obchod podél vašeho pracovního prostoru:

Obrázky a složky se po smazání přesunou do Odpadkového koše. Kterékoliv z těchto obrázků nebo složek můžete přetáhnout zpět do své knihovny. Jakmile
nicméně z Odpadkového koše smažete jakýkoliv obsah, pak se tento obsah trvale odstraní z počítače.
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Online obchod Silhouette poskytuje další stažitelný obsah nejen od společnosti Silhouette America, ale také od řady nezávislých umělců a přispívajících
společností. Do online obchodu Silhouette můžete vstoupit pouze ze softwaru Mint Studio a vyžaduje připojení k internetu.
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Přihlášení do obchodu
Po přihlášení do online obchodu Silhouette, tak že kliknete na tlačítko online obchodu Silhouette, budete přesměrováni na domovskou stránku obchodu.

Nákupní sekce Silhouette „Koupit online“ je přístupná 24 hodin denně, 7 dní týdně.
Obrázky můžete zakoupit jednotlivě a přizpůsobit si tak svůj zážitek z knihovny. Dále jsou dostupné také možnosti předplatného za měsíční poplatek. Další
informace o předplatných můžete najít v online obchodě Silhouette.
Všechny obrázky poskytují následující výhody:
• Obrázky můžete stahovat pomocí jakékoliv hlavní kreditní karty, stahovacích karet nebo kreditů předplatného
• Neomezené používání (po nákupu nemusíte být připojeni k internetu)
• Obnovitelné (v případě havárie nebo výměny počítače)
• Lze měnit velikost nebo obrázky přizpůsobit podle vašich požadavků (za použití nástrojů Mint Studio, které jsme probrali v předchozích sekcích)

Stahovací karty
Silhouette America nabízí stahovací karty, které poskytují kredit ke stažení jakéhokoliv obsahu, který chcete koupit a přidat do své knihovny. Na zadní straně
každé karty najdete dva kódy. V pravém dolním rohu je identifikační číslo karty. Za stříbrným bezpečnostním páskem se nachází vlastní kód pro stažení. To je
kód s 16 číslicemi.

Můžete se přihlásit nebo si zaregistrovat účet, pokud jste si ho ještě nezaložili. Účet si založíte tak, že v pravém horním rohu se zprávou „Nejste přihlášeni“
kliknete na odkaz.
K založení účtu musíte zadat své jméno, e-mailovou adresu (ta bude vaším přihlašovacím jménem) a jakékoliv požadované heslo.
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Možnosti mého účtu

Nakupování

Po přihlášení do svého účtu uvidíte v pravém horním rohu odkaz nazvaný Můj účet, který vám poskytuje nástroje pro správu účtu. Budete mít následující
možnosti:

Všechny dostupné obrázky Silhouette můžete procházet bez jakéhokoliv závazku k nákupu. Na levé straně nákupního okna naleznete navigaci. Během výběru
kategorií nebo hledání obrázků se vám zobrazí také související doporučení.

Změnit informace o mém účtu – Toto vám umožní změnit svůj e-mail a heslo.

Poté, co během procházení různých motivů a vydání nebo provádění specifických hledání, najdete obrázek, který si chcete stáhnout, ho můžete přidat do
svého košíku tak, že kliknete na možnost Přidat do košíku:

Historie mého stahování – Toto vám umožní zobrazit kopii všech uzavřených objednávek. Při prohlížení specifických objednávek si můžete zvolit také obnovení
specifické objednávky, pokud během procesu stahování nastal problém při spojení.
Obnovit všechny stažené designy – Toto vám umožní obnovit kterýkoliv a všechen dříve stažený obsah, pokud nahráváte software do nového počítače v
případě havárie počítače nebo jeho výměny.
Přidat k mému zůstatku stahovací kartu – Zde můžete zadat jakékoliv kódy stahovací karty a použít je k přidání dostupného zůstatku na svůj účet.
Spravovat mé kreditní karty – Umožňuje spravovat informace o uložených kreditních kartách použitých pro placení za předplatné a jednotlivé nákupy.

Nebo můžete kliknout na tvar a získat další detaily a zobrazit si podobné nebo související tvary, o které můžete mít také zájem.

Vezměte na vědomí, že obrázky, které jste již koupili, nelze přidat do košíku a zobrazí se vám, že je již vlastníte.
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Stahování
V procházení a přidávání dalších obrázků můžete pokračovat, až dokud nejste připraveni na zaplacení. Poté můžete kliknout na odkaz Můj košík v
miniaturním náhledu košíku nebo kliknout na ikonu košíku v pravém horním rohu nákupního okna.
Jakmile jste připraveni na stahování, pak jednoduše klikněte na tlačítko Pokladna. Pokud máte na svém účtu zůstatek ze stahovací karty nebo kreditu
předplatného, pak se celková částka automaticky odečte z vašeho zůstatku. Pokud nemáte zůstatek nebo zůstatek na vašem účtu nepokrývá celkovou částku
za obrázky, které chcete koupit, pak budete vyzváni, abyste ke svému účtu přidali informace o kreditní kartě nebo kód stahovací karty.
Jakmile jste připraveni, pak budete vyzváni, abyste zadali své heslo a ověřili svůj nákup. Poté se v panelu nad obchodem zobrazí knihovna a budete si moct
zobrazit své obrázky během jejich stahování do vaší knihovny.
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Obnovení obrázků
Silhouette America udržuje databázi všech uživatelů Silhouette a historii jejich stahování. V případě havárie nebo výměny počítače se můžete po načtení
softwaru do nového počítače přihlásit pomocí své e-mailové adresy a hesla. Po přihlášení můžete přejít do Možnosti mého účtu a vybrat Obnovit všechny
stažené designy.
Pokud máte několik počítačů (jako například stolní počítač a notebook) a jednoduše chcete na druhém počítači obnovit své nedávno zakoupené obrázky,
pak místo možnosti Obnovit všechny můžete v možnostech svého účtu navštívit Historii mého stahování a získat seznam svých předchozích nákupů. V této
sekci můžete kliknout na číslo kterékoliv předchozí objednávky a obnovit svou objednávku. Opět můžete provést obnovu pouze jednotlivých objednávek na
omezený počet počítačů, které jednoznačně vlastníte.
Použití funkce obnovení samozřejmě neobnoví uživatelsky vytvořené designy, které jste mohli vytvořit. Obnovit lze pouze stažené obrázky zakoupené v
nákupní sekci. Své uživatelsky vytvořené designy můžete zálohovat jednoduše tak, že najdete umístění, kam jste své uživatelsky vytvořené soubory uložili, a
uložíte je na disk nebo jiné ukládací zařízení.
Silhouette America reguluje počet unikátních počítačů, ke kterým se přihlašujete, a vyhrazuje si právo pozastavit nebo odstranit účty registrovaných uživatelů
Silhouette, pokud existuje podezření nebo náznak na veřejné sdílení souborů.

Poté můžete pokračovat v procházení online obchodu nebo ho zavřít. Po stažení všech obrázků je můžete přesunout ze sekce nedávného stažení a roztřídit je
do složek ve své knihovně. Stažené obrázky zůstanou v této složce Nedávná stažení, až dokud je neroztřídíte.
Všimněte si, že zatímco všechny zakoupené obrázky jsou uloženy ve vaší knihovně, tak zakoupená písma budou také zařazena do knihovny do speciální sekce
„Má písma“. Poté můžete k těmto písmům koupeným přes online obchod přistupovat tak, že na ně dvakrát kliknete v knihovně, což vás přenese do pracovního
prostoru a textový kurzor bude připraven na psaní. K písmům můžete také přistupovat tak, jak jsme probírali v sekci 5.
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8 - Ukládání

Další kontaktní informace pro podporu

Uložit

Web: www.silhouetteamerica.com
E-mail: support@silhouetteamerica.com
Telefon: 800.859.8243 (bezplatná linka pouze pro USA a Kanadu)

Poté, co jste vytvořili obrázek nebo rozložení razítko, budete mít řadu možností, jak své obrázky uložit.

Možnost Uložit je základní ukládací funkcí, která vám umožňuje vytvořit STUDIO soubor a uložit ho do jakéhokoliv umístění ve svém počítači. Tyto
soubory můžete zálohovat na jakákoliv zařízení s vyměnitelnými médii.

Uložit jako
Tato funkce, kterou najdete v nabídce Soubor, vám umožňuje pojmenovat ukládaný soubor. Můžete ho uložit do jakéhokoliv specifikovaného umístění ve svém
počítači nebo ho můžete zálohovat na zařízení s vyměnitelnou nebo externí pamětí.

Uložit do knihovny
Tato funkce, kterou najdete v nabídce Soubor, uloží váš soubor do Knihovny v Mint Studiu. Po výběru této možnosti budete vyzváni, abyste zadali název,
klíčová slova (která budou po přeindexování knihovny v Pokročilých předvolbách vyhledatelná), popis, umělce a typ kategorie tvaru. Po uložení obrázků do vaší
knihovny budou přidány do Knihovny do sekce označené Mé vlastní designy. K těmto obrázkům nemůžete ve svém počítači přejít manuálně a zálohovat je.
Proto doporučujeme, abyste kopii těchto obrázků uložili také pomocí obyčejné funkce Uložit.

Další informace pro podporu můžete získat přes následující zdroje:

Silhouette America, Inc. se nachází v Lehi v Utahu. Otevírací doba je PO–PÁ
8 hod. až 17 hod. (Čas v horské oblasti USA a Kanady).
Specifikace apod. v tomto manuálu se můžou bez předchozího upozornění změnit.
________________________________________
06. leden 2016, 2. vydání
Silhouette America, Inc.
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