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Aftale for brug af software
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Silhouette America Corporation ("Silhouette America") giver hermed køberen og den autoriserede Bruger (“Brugeren”) retten til at anvende softwaren
(“Softwaren”) i overensstemmelse med de specificerede vilkår. Ved køb af og/eller brug af Softwaren accepterer, og samtykker, Brugeren hermed at overholde
de betingelser og vilkår beskrevet heri.
1. Ophavsrettigheder
Alle ophavsrettigheder relateret til Software og medfølgende printede materialer (så som brugervejledninger) skal opbevares af de individer eller personer
beskrevet i Softwaren eller det printede materiale.
2. Licens
Brugeren må anvende Softwaren på én computer ad gangen.
3. Kopiering og modificering
(1) Brugeren må kopiere Softwaren med det formål at have en backup.
(2) Brugeren må ikke modificere, kombinere, ændre eller på anden vis tilpasse Softwaren på nogen måde, dette inkluderer adskillelse og dekompilering.
4. Tredjeparts anvendelse
Brugeren må ikke overføre, tildele eller på anden måde afhænde de til Softwaren relaterede rettigheder eller anvendelse til tredjeparter.
5. Garanti
(1) Skulle Softwaren ikke virke på korrekt vis grundet fysiske defekter i Softwarens installations-CD, så kontakt Silhouette America. Software-Cd’en vil blive
ombyttet i tilfælde af en fysisk produktionsfejl, eller alternativt vil Silhouette America sørge for, at der bliver givet et link til download af Softwaren.
(2) Silhouette America garanterer kun for CD’en i ovenstående tilfælde.
(3) Silhouette America tilbyder Softwaren på et “som den er”-grundlag. Hverken Silhouette America eller leverandøren garanterer de præstationer
eller resultater, som måtte kunne opnås ved brugen af Softwaren og medfølgende dokumentation. Hverken Silhouette America eller leverandøren giver
nogen eksplicit eller implicit garanti vedrørende krænkelse af tredjeparts rettigheder, som måtte fremkomme ved brugen Softwaren eller medfølgende
brugervejledninger, deres kommercielle præstation, eller hvor godt de passer til specifikke formål. Hverken Silhouette America eller leverandøren påtager
sig ingen omstændigheder noget ansvar for hændelige, sekundære eller særlige skader, som måtte fremkomme ved brugen af Softwaren eller medfølgende
brugervejledninger, inklusiv tilfælde hvor muligheden for den særlige skade, som er sket, er anført af forhandleren til Brugeren. Ydermere påtager hverken
Silhouette America eller forhandleren sig noget ansvar for krav fra tredjeparter.
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Registrerede Varemærker

Firmaets navne og produkter, beskrevet i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker for deres respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle af billederne af softwaren i denne brugervejledning stammer fra da softwaren blev udviklet, og disse kan være en smule anderledes, end dem som rent
faktisk vises. Der er ingen forskel, mellem layout for funktioner og indstillinger som vises her og i den faktiske version.

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning har til formål at give et overblik over anvendelsen af Mint Studio softwaren.
(1) Indholdet i denne brugervejledning må ikke kopieres, helt eller delvist, uden tilladelse.
(2) Detaljer og produktspecifikationer må ikke kopieres, helt eller delvist, uden tilladelse.
(3) Der er blevet gjort den største indsats for at sikre tydeligheden og præcisionen af oplysningerne i denne brugervejledning. Kontakt venligst Silhouette
America eller din forhandler med ethvert spørgsmål, du måtte have.
(4) Bemærk venligst at Silhouette America ikke påtager sig noget ansvar for eventuelt erstatningsansvar, som måtte stamme fra brugen af denne
brugervejledning eller dette produkt.
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1 - Generel information
1.1 Systemkrav

Følgende systemkrav er gældende for at anvende Mint Studio.
Operativsystem:
Windows –Vista/7 (32-bit & 64-bit)
Mac – OS X 10.6.8 eller nyere
CPU: Pentium III 800 MHz eller højere
Hukommelse: 1GB RAM anbefales
Monitor: 1024 x 768 True-color anbefales (modus med kompakte knapper tilgængeligt for notebooks)
Mus og/eller Graphic Tablet
CD-ROM drev (til installation)

1.2 Oversigt over funktioner

The Mint Studio softwaren inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende softwarefunktioner og fordele:
• Importerer et bredt udvalg af filformater
• Download eksklusivt digitalt indhold
• Organiser og optimer billedsamlingen i biblioteket
• Manipuler tekst med:
o Ord- og bogstavsvridning
o Justeringsbegrundelse
o Bogstavafstandskontrol
o Tilpas tekst til kurve
• Tilpas billeders størrelse til præcise specifikationer
• Dan/ophæv grupperede linjesæt for manipulation
• Rediger og manipuler steder med tekst og billeder
• Slet dele af et billede med frihånds sletteværktøj
• Sammensvejs billeder
• Skab skyggeeffekter
• Arranger billeder med følgende funktioner:
o Transformer
o Rotér
• Ubegrænsede “Fortryd” og “Gentag” handlinger
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1.3 Software filformater

Mint Studio® softwaren anvender et selvudviklet .MINT filformat, som består af vektorgrafik for linjer og fyld-data (farve/gradient). Mint Studio kan også
åbne* følgende vektor-filformater:
• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
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2 - Installation af Mint Studio
2.1 Installation på PC

1. Indsæt installations-CD’en i din computers CD-ROM drev.
2. Windows Vista, Windows 7 og 8 brugere: Du skal eventuelt give tilladelse til at køre installationsprogrammet, som opstartes automatisk, eller vælge at køre
SilhouetteInstaller.exe hvis du har mulighed for dette.
3. Når installationsprogrammet er startet, klik Næste for at fortsætte.
4. Herefter vises licensaftalen. Læs og gennemse omhyggeligt de oplysninger som gives, og klik herefter på Ja for at fortsætte installationen.

Udover filer, som kan åbnes eller importeres, kan Mint Studio også tilgå skrifttyper.

1.4 Tilgængeligt digitalt indhold

Mint Studio softwaren kommer med 50 allerede indlæste og færdige designs. Disse er tilgængelige for dig, når du forbinder og tænder dit Mint.
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Yderligere indhold er tilgængeligt i Silhouette Online Store (som du får adgang til via Mint Studio softwaren). Den online butik giver dig adgang til at købe
yderligere digitalt indhold til softwaren, skabt af kunstnere tilknyttet Silhouette America samt uafhængige kunstnere og forskellige firmaer, hvorved der sikres
variation i udseendet og følelsen af det tilgængelige færdiglavede indhold. Yderligere oplysninger om butikken og download af indhold, kan findes senere i
denne brugervejledning.

5. Følg fortsat anvisningerne for at installere på den ønskede placering og fuldfør installationen.
BEMÆRK KUN FOR WINDOWS-BRUGERE:: Når du tilslutter USB-kablet fra dit elektroniske Silhouette-skæreværktøj til din computer, og slutter strøm til Silhouette-enheden, kan du blive
bedt om at opstarte “Guide til Ny Hardware” for at installere driveren. Du kan fortsætte for automatisk at finde og installere driveren, som er placeret på installations-CD’en. Driveren er ikke
påkrævet, for at Mint Studio softwaren fungerer ordentligt, men kan installeres for at imødekomme den automatiske “Plug and Play”-funktion i Windows, hvor der bliver bedt om at installere
en driver, når som helst Silhouette optændes.

2.2 Installation på Mac

1. Indsæt installations-CD’en i din computers diskdrev.
2. Træk og slip Mint Studio programmet i din Applikationsmappe for at igangsætte installationen.
3. Når programmet indledende igangsættes, vises licensaftalen. Læs og gennemse omhyggeligt de oplysninger som gives, og klik herefter på Ja for at fuldføre
installationen.
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3 - Grundlæggende overblik over software
3.1 Åbning af softwaren

For at finde softwaren på PC, find skrivebordsikonet og dobbeltklik. Hvis der ikke blev oprettet et skrivebordsikon under installationen, gå til Windows
Startmenu og vælg at køre Mint Studio.
For at åbne softwaren på Mac, åbn Applikationsmappen og start Mint Studio.
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3.2 Software-sektioner

Softwaren tilbyder flere sektionsopdelte områder. Detaljer omkring hver eneste knaps specifikke funktioner diskuteres senere. Så du er fortrolig med hvor alt
er placeret, giver vi dog et kort overblik over hver af sektionerne.

Generel mærkehåndtering

Denne sektion er, sammen med den øverste venstre side af skærmen, for funktioner omkring generel mærkehåndtering som at åbne, gemme og sende
dokumenter til en printer, eller til dit.

Mint Studio ikonet vil se sådan ud:

Standard redigeringsværktøjer
Når du åbner Mint Studio, vises en startside hvorfra du kan navigere til
forskellige områder i softwaren. Klik på Design for at begynde at designe.
Denne sektion er, sammen med den øverste venstre side af skærmen, for grundlæggende kopier/indsæt/skær-handlinger, der findes i mange programmer.
Når engang åbnet, burde softwaren vise et klart startmærke og arbejdsrum som vist nedenfor:
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Zoom-værktøjer

Denne sektion er, sammen med den øverste venstre side af skærmen, for grundlæggende zoom-ind og zoom-ud funktioner, for at kunne se dele af
dokumentet tættere på eller længere væk.
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Mint Studio Værktøjer
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3.3 Område for at skære/tegne

Du vil bemærke, at der er to forskellige sektioner i dit arbejdsområde:
• Hvidt arbejdsområde
• Gråt venteområde

Området øverst til højre på skærmen rummer en række værktøjer til justering af billeder, tekst, mærkestørrelse og filtre.

Tegneværktøjer
Denne sektion tilbyder, sammen med den venstre side af skærmen, værktøjer, som bruges til at udvælge og tegne billeder, samt muligheden for at
indsætte tekst direkte ind i dit arbejdsområde.
Det hvide arbejdsområde er området for det aktive mærke. Billeder kan anbringes eller trækkes ind i dette område, eller de kan anbringes eller trækkes ind i
det grå venteområde. Ethvert billede i dette grå område er usynligt for dit Mint eller din printer.

Biblioteks- og opbevaringsværktøjer
Denne sektion tilbyder, sammen med den venstre side ad skærmen, værktøjer, som anvendes til at få adgang til biblioteket og sektionen
med online butik.

3.4 Åbning af mærke

Selvom du altid vil få et nyt mærke, når du åbner softwaren, kan du til enhver tid vælge et nyt arbejdsområde til at påbegynde et nyt projekt.. For at starte det
nye mærke op kan du enten vælge Nyt fra Filmenuen, eller anvende Nyt-ikonet:
For at åbne eksisterende filer kan du enten vælge Åbn fra Filmenuen, eller anvende Åbn-ikonet:
Herefter bliver du bedt om at navigere til den placering, hvor den ønskede fil er placeret. Via Åbn-funktionen kan Mint Studio softwaren åbne følgende filer:

Billedmanipulationsværktøjer

• MINT (Mint Studio® filer)
• STUDIO (Mint Studio filer)
Funktionen Åbn kan også åbne simple billedfiltyper og lave dem til mærker.

Området i bunden af skærmen rummer en række værktøjer til at påføre strøg og udfyldning, kontrollere farver og slette elementer.

Du kan også få adgang til en liste over nyligt anvendte dokumenter fra Filmenuen under Åben Nylige.
Du kan også anvende Flettemuligheden fra Filmenuen til at åbne enhver fil i det samme arbejdsrum, som du arbejder i, i stedet for at åbne et nyt mærkearbejdsrum.
Endelig kan du også få adgang til alle kompatible filtyper, ved at trække den gemte fil fra din computer direkte ind i dit arbejdsrum i softwaren.
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3.5 Mærkefaner

Hvert nyt mærke, eller åbnet mærke, giver dig en ny mærkefane i den nederste venstre kant af skærmen.

Fanen vil være benævnt som “Uden titel”, indtil du gemmer dit fil med et navn, eller hvis du har åbnet en fil som allerede havde et navn, i hvilket tilfælde filens
navn vises. Den hvide fane vil altid være det aktive mærke, mens alle andre åbne inaktive dokumenter er grå. Du kan klikke på enhver inaktiv fane for at gøre
denne til det aktive arbejdsområde og skifte mellem åbne dokumenter. Ved at klikke på “X” lukkes ethvert åbent arbejdsområde.

3.6 Mærkeindstillinger

Størrelsen og orienteringen af dit mærkedesignområde kan vælges under Mærkeindstillinger. Dokumenter kan ses i Liggende eller Stående retning.
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3.7 Visning og zoom

Når du ser på dit arbejdsområde, kan du ofte enten ønske at zoome ind for at kigge nærmere på mindre billeder eller dele af et billede, som kan være mere
vanskeligt at arbejde med.

Zoom ind
Dette værktøj zoomer ind på centrum af dit arbejdsområde, så du ser det tættere på.

Zoom ud
Dette værktøj zoomer dit synsfelt ud, så du får et større overblik.

Mærkestørrelser er altid i millimeter og kan blive printet på dit mærkeark. For eksempel vil “1560” på billedet nedenfor indikere, at mærket har en størrelse
på 15 mm x 60 mm (eller 60 mm x 15 mm).
Arbejdsområder kan efter behov roteres til portrait eller landscape.

Udvalgt zoom
Dette værktøj giver dig mulighed for at zoome ind på specifikke områder af dit arbejdsområde, ved at tegne en boks rundt om det område du ønsker
at zoome ind på.

Træk-zoom
Efter at du har klikket på dette værktøj, vil dit ikon vises som ikoner for Træk-zoom ovenfor. Du kan da klikke og holde museknappen nede, for manuelt
at zoome ind eller ud til enhver valgt skala.

Pande
Dette værktøj giver dig mulighed for at justere positionen på skærmen af dit arbejdsområde .

Tilpas til siden
Når du klikke på ikonet for Tilpas til siden, vil hele det definerede arbejdsområde omgående tilpasses til midten af skærmen.
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3.8 Præferencer

Der findes et antal brugerstyrede muligheder, som kan findes i Filmenuen (PC) eller Mint Studio menuen (Mac) under Præferencer.
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Avanceret
Denne sektion tilbyder yderligere avancerede muligheder. I denne sektion kan du justere følgende:

Generelt

• Genopret fabriksstandard - Nulstiller alle præferencer.

Denne sektion tillader dig manuelt at vælge programsproget, og hvor ofte du ønsker at programmet automatisk tjekker, om der er tilgængelige
softwareopdateringer. Denne sektion giver også præferencer i forhold til de måleenheder, som vises i programmet. Du kan justere følgende:

• Genindekser mit bibliotek - Når denne handling udføres, genindekseres biblioteket for at sikre at fejlfunktioner eller fejl løses, hvis du har problemer med at
indlæse dit bibliotek korrekt, eller med at bruge bibliotekets søgefunktion korrekt.

• Længdeenheder - Juster alle viste målinger til den ønskede enhed.

• Indstil bibliotekstilladelser - Tillader korrekt adgang til biblioteket i henhold til computerens konti-tilladelser.

• Dimensioner – Tænd eller sluk for billeder måleegenskaber, mens billeder vælges.

• Genopret forudindlæste designs – Genopretter forudindlæste designs i henhold til den registrerede Silhouette-model.

Visning

• Nulstil bibliotek - Denne handling fjerner alle billeder og mapper fra dit bibliotek, og nulstiller biblioteket tilbage til dets oprindelige indstillinger fra
softwareinstallationen.

Denne sektion giver forskellige visningsmuligheder inklusiv:
• Kantudjævning - Hjælper med at udglatte takkede linjer, mens de oprettes og vises. Højere prøvehastigheder vil gøre linjerne mere glatte. Når indstillingen
er slukket, produceres mere ru kanter, men tegningshastigheden forøges.

• OpenGL indstillinger – Varetager valgte visningsproblemer.

• Knapstørrelse – Giver mulighed for visning af større eller mindre knapper.

• HTTP Sockets – Afhængig af hastigheden af din internetforbindelse, kan der via denne mulighed justeres til et højere antal sockets, for at forøge
hastigheden af download, når der købes billeder fra den online butik.

• Animation – Kontrollerer hastigheden af animationskrævende handlinger, så som flytning af billeder, eller fortryd/gentag-handlinger, eller når der zoomes
ind og ud. Kan justeres til “Omgående” for at slå animationer fra.

• IME-indstillinger - Giver mulighed for at skrive med ikke-vestlige tegn.
• Proxy-indstillinger - Anvendes til opsætning af proxy-forbindelser.

• Kurvekvalitet - Forbedrer den visningen af linjer på skærmen. Påvirker ikke den faktiske skærekvalitet.

Valg
Denne sektion tilbyder præferencer, for justering af hvordan programmet vælger billeder, eller hvordan forskellige tegneværktøjer enten fortsætter med at
tegne eller afsluttes, når brugeren er færdig med at anvende tegneværktøjer.

Silhouette-enheder
Kontrollerer hvordan Silhouette-modeller registreres, når de tilsluttes computeren.

.
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4 - Tegne/redigere billeder

4.2 Redigering af billeder

Mint Studio giver brugere muligheden for nemt at tegne og skabe billeder via et sæt grundlæggende tegneværktøjer. Alle tegneværktøjer findes på venstre
side af softwareskærmen.

Vælgeværktøj

4.1 Grundlæggende tegneværktøjer

Figurværktøj
Med Figurværktøjet kan du lave en række præfabrikerede figurer. Nogle figurer kan justeres yderligere ved at bruge skyderne inden i figurerne.

Rammeværktøj
Med Rammeværktøjet kan du lave en række præfabrikerede rammer. Ved at holde Shift-knappen på tastaturet nede og samtidig trække med musen
laver du en ramme med samme bredde og højde. Ved at holde Alt-knappen på tastaturet nede vil cursorens placering definere centeret for dit objekt,
og der hvor dit billede starter. Nogle rammer kan justeres yderligere ved at bruge skyderne inden i rammerne.

Linjeværktøj
Linjeværktøjet giver mulighed for at skabe enkelte rette linjer. Hvis du holder Shift-knappen på tastaturet nede, mens du tegner, får du en ret vertikal,
horisontal eller 45-graders linje fra startpunktet.
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Alle linjepunkter på billeder kan redigeres, hvis ændringer til det eksisterende billede ønskes.

Vælgeværktøjet bestemmer, hvilket billede der vælges som det aktive billede, og giver dig mulighed for at flytte billeder rundt på skærmen. Dette er
dit standardværktøj til at klikke på billeder, for at vise at de er valgt.

Redigering af punkter
For at komme til Punktredigering kan du enten dobbeltklikke på et valgt billede eller højreklikke på billedet og vælge “Rediger punkter” fra menuen. Dette
værktøj giver dig mulighed for at redigere ethvert punkt i dine billeder, for at flytte dem rundt eller fjerne dem. Kun enkeltstående ikke-grupperede linjevalg
kan redigeres. Ophævning af grupper omtales i senere sektioner.
For at gå ud af punktredigeringstilstand kan du dobbeltklikke på billedet igen, eller vælge tilbage til den almindelige valgtilstand ved at klikke på
Vælgeværktøjet.

Punktredigeringstilstand
Når du går ind i Punktredigeringstilstand, ændres valgte billeder fra at vise kontrolhåndtagene til at rotere og ændre størrelse rundt om billedet, til at vise
billedets punkter eller knudepunkter. Punkter på linjer er, hvor linjen kan tage en ny retning, eller ændre form fra at være flad (eller ret) til at være buet.

Jævnt frihåndsværktøj
Det jævne frihånds-tegneværktøj giver mulighed for at skabe en jævn, kontinuerlig linje i fri form. Linjer, tegnet med dette værktøj, vil have jævne
overgange og ingen skarpe vinkler. Linjer, tegnet med dette værktøj, fortsættes indtil museknappen slippes, eller billedet lukkes ved at justere
slutpunktet med startpunktet.
Almindelig Valgtilstand

Punktredigeringstilstand

I Punkredigeringstilstand vises det valgte punkt med hvidt, mens alle andre punkter er mørkegrå. Den valgte linje, associeret med det valgte punkt, bliver
fremhævet som en fed rød linje. Yderligere linjer, som indeholder blå punkter, er håndtag til justering af buede linjer.
I Punktredigeringstilstand vises værktøjslinjen for Punktredigering også på højre side af skærmen. Du kan foretage følgende handlinger i
Punktredigeringstilstand:
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Flyt/juster punkter
Flyt et punkt ved at køre musen over ethvert punkt på linjen. Cursoren justeres, når den befinder sig over et redigerbart punkt, for at vise dig at du kan klikke
og holde punktet, for at flytte det til den ønskede placering. Med buede linjer kan du på samme tid holde de blå punkter, og trække dem rundt på skærmen
for at justere kurven for det associerede linjesegment.

Tilføj punkter
Tilføj et punkt ved at køre musen over linjen, hvor der aktuelt ingen punkter er, hvor du måtte ønske at indsætte et nyt punkt til redigering af dit billede. Når
du befinder dig over en linje, hvor et punkt kan indsættes, justeres cursoren for at vise at du kan klikke for at indsætte et punkt, det ønskede sted på linjen.

Slet punkt
Ethvert punkt kan slettes ved at bruge værktøjet til at slette punkter, eller ved at højreklikke på det valgte punkt og vælge Slet punkt. Når et punkt
slettes, sammenføjes de nærmeste punkter, på hver side af det slettede, hvorved en ny sammenhængende linje skabes. Bemærk at dette værktøj er
forskelligt fra at slette et billede, og kun er beregnet til at slette individuelle punkter. Dette er kun tilgængeligt i Punktredigeringstilstand.
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Hjørne
Hjørneværktøjet giver mulighed for at vælge et punkt, sådan at kontrolhåndtagene for det valgte krydsende punkt kan justeres individuelt, for at
skabe et skarpt hjørne.

Udjævning
Udjævningsværktøjet giver mulighed for at udvalgt punkt justeres til et jævnt overgangspunkt i det valgte krydsende punkt.

Gør flad
Gør flad-muligheden justerer den valgte linje (linjen markeret med fed rød, som er associeret med det aktuelt valgte punkt) til en flad, ret linje.

Afbryd linje
Du kan afbryde ethvert linjepunkts vej ved at anvende værktøjet til Afbryd linje, eller ved at højreklikke på det valgte punkt og vælge Afbryd linje. Når
en linje afbrydes, skabes to nye punkter fra det oprindeligt valgte punkt, hvor linjen blev afbrudt.

Dan bue
Dan bue-muligheden justerer den valgte linje (linjen markeret med fed rød, som er associeret med det aktuelt valgte punkt) til en buet linje.

Du vil bemærke, at en afbrudt linje, eller to ikke-forbundne slutpunkter for modsatte ender af den samme linje, kan genforenes, ved at trække den
ene slutpunkt til billedets modsatte slutpunkt.

Simplificer
Nogle biblioteksbilleder, eller andre importerede billeder fra andre kilder, kan indeholde et meget stort antal punkter. Simplificerværktøjet genjusterer
automatisk billedets punkter, og simplificerer billedet til den enkleste mulige punktform, samtidig med at billedets oprindelige generelle linjeform
bevares.

18
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Udover de værktøjer, der findes under Punktredigering, kan billeder redigeres med følgende værktøjer:

Sletteværktøj
Du kan slette enhver del af billedet, ved at anvende Sletteværktøjet til nemt og omgående at slette indre dele eller kanter af linjetegningen.

Beskæringsværktøjer
Du kan segmentere billeder ved hjælp af Beskæringsværktøjer. Beskæringsværktøjet rummer en række præfabrikerede skabeloner samt en række
knivværktøjer til at beskære dit billede med.

Magnetsporing
Magnetsporing med lille cirkel som magnetstørrelse

I Beskæringsmenuen i Mint Studio er der en funktion kaldet Magnetsporing. Den vil hjælpe
dig med nemt at beskære dit billede rundt om krumme eller ujævne linjer.

Vælg Magnetsporing og vælg så et startpunkt ved kanten af det billede, du vil spore. Klik én gang for at lave startpunktet. Før derefter den grønne linje
(magneten) et lille stykke længere langs kanten af billedet og klik igen. Dette laver et nyt punkt. Magneten vil klæbe til billedet og gøre det nemt for dig at
placere punkterne præcis der, hvor du vil have dem.
Ved at klikke mange punkter tæt sammen får du en mere præcis beskæring rundt om det tilsigtede areal. Før din magnet rundt om billedet og bliv ved med at
klikke.

Magnetsporing med stor cirkel som magnetstørrelse

Juster magnet-/cirkelstørrelsen ved at køre med skyderen eller brug op- og nedpilene i Magnetsporingsfunktionen eller brug scroll-funktionen på din mus. Jo
mindre cirkel, des større præcision opnår du i placeringen af dine punkter. Større cirkler er mere velegnede til at placere punkter langt fra hinanden på lange,
plane overflader.
Du kan justere din cirkelstørrelse, mens du foretager magnetsporing på dit billede, og derved opnå bedre præcision på udvalgte områder. En mindre magnet
er god til kurver, hjørner og detaljerede områder, mens en større magnet er ideel til store arealer med mere rette linjer.
Når du har forbundet dine punkter til en komplet figur, vil Mint Studio bortskære alt i baggrunden/uden for figuren. Vær ikke bekymret, hvis du ikke har et
perfekt billede. Du kan med Punktredigering lave enhver justering af dit beskårne billede.
For at lave en justering skal du dobbeltklikke på billedet og gå ind i Punktredigering. For at justere Magnetsporing skal du vælge det eller de punkter, der ikke
blev sat rigtigt på dit billede, og trække punktet/-erne tættere på den tilsigtede figur.
Den afskårne del af dit billede er ikke rigtig forsvundet. Den findes stadig i baggrunden, og du kan justere dit beskårne billede til at indeholde mere af
originalen. Du kan gøre dette ved at dobbeltklikke og gå ind i Punktredigering. Træk punkterne udad for at afdække mere af den originale baggrund.
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4.3 Udfyldninger og omrids

Design i programmet, inklusiv tekst, billeder skabt med tegneværktøjer og biblioteksbilleder, kan ændres til at have forskellige egenskaber.
Lukkede billeder (hvor linjens startpunkt og slutpunkt er forbundne) kan tilmed blive udfyldt.
Du kan påføre et omrids, udfyldning eller begge dele ved at vælge dit design og så vælge en af ikonerne nedenfor:
Omridsikonen laver et tomt omrids rundt om den valgte figur. Bruger du et filter, så vil omridset få filterets egenskaber. Omridset kan justeres i
menuen Linjeskabelon.
Udfyldningsikonen udfylder din valgte figur, hvis den er et lukket billede. Udfyldningen vil bruge egenskaberne for det valgte filter (hvis relevant).
Udfyldning-Omrids-ikonen kombinerer egenskaberne fra både Udfyldnings- og Omridsikonen. Ethvert filter, der bruges, vil blive anvendt til både
udfyldning og omrids.

20
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Indstillinger for linjestil
I Linjestil-menuen kan du justere din linjes stil til at være optrukket (standard) eller punkteret. Linjer vil herefter blive skåret eller udskrevet
tilsvarende.
Linjers bredde angives i punktstørrelser. Punktstørrelsen kan justeres efter eget valg. Selvom linjebredden kan justeres, skæres, eller tegnes, linjen altid i en
fast bredde, svarende til det blad, eller den skriver, som du anvender.
Tykkelsen af linjen kan justeres enten manuelt, ved at trække viseren for indstilling af tykkelse, eller ved at skrive den ønske punkttykkelse.
Indstillingen for Hjørnestil justerer hvordan linjer vises ved ethvert af billedets hjørnepunkter, hvor Hjørne giver en skarp kant, mens Afrundet giver et mere
udjævnet hjørne.
Stilindstillingen for Endestykker justerer udelukkende linjer med åbne ender. Flad eller Firkantet giver varierende skarpere flade kanter ved linjens spids, mens
Afrundet giver en jævnere, rundere kant til linjens spids.

Mærkefiltre
En række filtre gør det ment at påføre forskellige effekter til dine mærker. Flere filtre kan anvendes på samme mærke, men kun ét filter kan anvendes
på hver af de valgte figurer. Nogle filtre kan finjusteres ved at bruge skydebjælkerne inden i filtermenuen. Alle filtre kan inverteres, så mærkets
negative og positive område byttes rundt.

4.4 Farvekontrol

Du kan kontrollere, hvordan et færdigt mærke kommer til at se ud ved at påføre en eller flere farver fra farveprøverne nederst i programmet. Flere farver kan
anvendes på samme mærke, men kun én farve kan anvendes på hver af de valgte figurer. De fleste af farveprøverne fungerer kun som visuel kontrol, og de
påvirker eller ændrer ikke på, hvordan mærket faktisk bliver printet. Men bemærk, at enhver figur, der er farvelagt med den hvide farveprøve, ikke vil blive
printet på det færdige mærke.
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5 - Tekst

Mint Studio kan anvende enhver skrifttype, som er installeret på din computer. Du behøver ikke installere disse skrifttyper i programmet. Mint Studio tager
simpelthen adgang til alle installerede skrifttypefiler, og viser dem for dig, når du begynder at skabe den ønskede tekst.

5.1 Oprettelse af tekst
For at anvende dine skrifttyper klikker du på tekstværktøjet, som findes på venstre side af software-skærmen.
Når der klikkes på dette, kan en tekst-cursor anbringes i dit arbejdsområde, og du kan begynde at indtaste direkte på skærmen.
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5.2 Tekstmanipulation

Når du opretter din tekst, åbnes Tekststilmenuen på højre side af din skærm, hvorved adskillige justeringsmuligheder tilbydes.

Mulige skrifttyper
I første sektion af denne menu vises den aktuelt valgte skrifttype, samt yderligere mulige skrifttyper, som er installeret på din computer, som du kan bladre
gennem. Toppen af denne sektion kan anvendes til at søge efter en specifik font ved at indtaste skrifttypens navn, hvis dette kendes.
Du kan ændre skrifttyper i Tekstredigeringstilstand og anvende en ny skrifttype sammen med andre skrifttyper i den samme tekstboks. Forskellige skrifttyper
kan også anvendes på eksisterende tekst eller bogstaver i Tekstredigeringstilstand, ved at markere den ønskede tekst og vælge den ønskede skrifttype. Hvis
du ikke er i Tekstredigeringstilstand, kan nye skrifttyper stadig anvendes i den valgte tekst, men sådanne justeringer ændrer skrifttypen for hele den valgte
tekstboks.

Skrifttypeegenskaber
Den blinkende linje er din cursor, som viser hvor du indtaster. Du kan gå frem og tilbage, enten ved at klikke med din mus, eller ved at anvende din computers
højre- og venstrepile.
Den omkringliggende grønne boks er din tekstboks. Denne boks kan justeres ved at klikke og holde den bjælke på tekstboksens højre kant. Når denne bjælke
trækkes til venstre kan du ombryde din tekst. Når bjælken trækkes til højre, går teksten imod at blive én enkelt tekstlinje.
Du kan dobbeltklikke eller klikke udenfor teksten for at gå ud af Tekstredigeringstilstand. Du kan altid vende tilbage for at omredigere ethvert ord eller bogstav,
ved igen at dobbeltklikke på den oprettede tekst.

Nogle skrifttyper er programmeret til at muliggøre brugen af visse stilegenskaber, så du kan bruge fed, kursiv og understreget tekst eller
bogstaver. Disse egenskaber vises kun som tilgængelige, hvis den pågældende skrifttype er programmeret med denne egenskab, og hvis
sådanne egenskaber kan anvendes. For at anvende en af disse egenskaber, kan du markere de ønskede bogstaver eller ord og herefter
klikke på den tilgængelige egenskab.
Hvor egenskaberne Fed, Skrå og Understreget vises, vises yderligere tilgængelige programmerede indstillinger for den valgte skrifttype
via en rullebjælke, som vises på højre side af indstillingsboksen, her kan du bladre ned og se hvilke andre egenskaber, som måtte være
programmerede.

24
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Tegnmellemrum
Teksten justeres automatisk til venstre, men hvis din tekst ombrydes på flere linjer, kan du ændre tekstjusteringen som
ønsket.

Bogstavers normalt programmerede mellemrum kan justeres via indstillingen for Tegnmellemrum, så de enten bringes tættere sammen, eller længere væk fra
hinanden.

Tekststørrelse
Tekststørrelsen vil altid som standard være 36 punkter. Dette refererer til skrifttypens udskrevne størrelse. Selvom skrifttyper varierer, da de er programmeret
af en lang række kilder, vil dette generelt svare til 0.5 tommes højde (eller 13 mm). De mest almindelige punktstørrelser, for skrifttyper i punktformat, er
inkluderet i den tilgængelige rulleliste, dog kan enhver ønsket størrelse indtastes.

Mellemrummet begynder altid på 100%, hvilket viser at tegnene har en normal afstand. Hvis tallet sænkes, eller hvis viseren føres mod venstre, kommer
bogstaverne tættere på hinanden. Hvis tallet hæves, eller viseren føres mod højre, kommer bogstaverne længere fra hinanden.

Linjeafstand
Hvis din oprettede tekst ombrydes til flere linjer, kan du på samme måde formindske eller forøge indstillingen for Linjeafstand, for at justere afstanden mellem
linjer med tekst.
Andre almindelige ækvivalente målinger i listen inkluderer:
18 pkt. = 0.25 tomme (6 mm)
24 pkt. = 0.33 tomme (8 mm)
48 pkt. = 0.66 tomme (17 mm)
72 pkt. = 1 tomme (25 mm)
144 pkt. = 2 tommer (50 mm)
288 pkt. = 4 tommer (100 mm)
Igen er disse målinger tilnærmede, og varierer fra skrifttype til skrifttype, så hvis du ønsker at få et specifikt mål, kan du alternativt ændre tekststørrelsen til
det ønskede efter oprettelsen.

Linjeafstanden begynder altid på 100%, hvilket viser at linjerne har en normal afstand. Hvis tallet sænkes, eller hvis viseren føres mod venstre, kommer
tekstlinjerne tættere på hinanden. Hvis tallet hæves, eller viseren føres mod højre, kommer tekstlinjerne længere fra hinanden.

26
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5.3 Tekst på kurver

Når tekst oprettes, eller når du er i Tekstredigeringstilstand, kan du finde et kontrolpunkt placeret på venstre side af den tekst, som oprettes:
Dette kontrolpunkt kan trækkes til at hvile direkte på enhver linje indenfor dit arbejdsområde. For eksempel
kan du skabe en oval med Cirkelværktøjet og herefter trække teksten til denne linje, for at opnå en
bueeffekt.
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6 - Billedmanipulation

I Mint Studio findes der mange grundlæggende og avancerede værktøjer til manipulation af billeder og tekst. Følgende sektion giver et overblik over alle disse
inkluderede værktøjer og deres anvendelse.

6.1 Det grundlæggende

Som de fleste andre softwareprogrammer har Mint Studio en samling almindelige grundlæggende redigeringsværktøjer, som følger:

Udvælgelse
Mens teksten indtastes på denne måde, vil du bemærke en vertikal bjælke til venstre for teksten. Dette giver mulighed for en ny kontrolbjælke, som kan
anvendes til at justere din teksts placering i forhold til den linje, hvortil teksten er tilknyttet, teksten kan placeres på, over, på linje med eller nedenfor linjen.

5.4 Buetekst

Der er et udvalg af almindelige faconer på buet tekst i menuen Buetekst. Vælg først den tekst, du vil bearbejde, og vælg dernæst en facon fra menuen
Buetekst.

Billeder kan selvfølgelig vælges ved at klikke på dem. Flere billeder kan vælges ved at holde Shift-knappen nede på dit tastatur og klikke på et andet billede.
Du kan gentage denne handling til at vælge så mange billeder, som ønsket. Når du holder Shift-knappen nede, og trykker på et allerede valgt billede, fravælges
dette billede.
Flere billeder kan også vælges, ved at klikke ovenover billedet og trække din mus til at omfatte alle de billeder, som ønskes
valgt samtidigt. Mens du holder museknappen nede, og trækker din mus, vil du se en stiplet linje, som frembringer en
udvælgelsesboks, der viser det valgte. Når musen slippes, vælges alle de i boksen inkluderede billeder sammen i det
samme afgrænsningsområde.
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Værktøjer til at kopiere/indsætte/klippe
Disse værktøjer udfører de forventede grundlæggende handlinger med kopiering af valgte billeder, indsætte dem, eller klippe dem ud af
visningen. Billeder som er kopieret eller klippet, forbliver i din computers hukommelse i en virtuel udklipsholder. Du kan kun have ét
objekt ad gangen i denne udklipsholder. Det betyder, at hvis du kopierer ét billede, og herefter kopierer et andet, vil kun det nyeste
billede vente på at blive indsat fra udklipsholderen. Der er adgang til disse funktioner via den øverste værktøjsbjælke i Redigeringsmenuen, eller ved at
højreklikke på et billede, samt anvende standard-tastaturgenveje til disse handlinger.
Når du indætter kopierede billeder, anbringes en kopi direkte til højre for det originale billede, så du nemt kan se og finde din kopi. Der findes også
en yderligere Indsæt Forrest-indstilling, sådan at det er muligt at indsætte en kopi af et billede direkte ovenpå selve billedet, denne funktion findes i
Redigeringsmenuen, i højreklik-menuen for det valgte billede, eller ved at anvende standard-tastaturgenveje for denne handling.

Slet
Valgte billeder kan slettes fra dit arbejdsområde ved at klikke på Sletteknappen, som findes neders på software-skærmen, ved at gå ind i
Redigeringsmenuen og vælge Slet, højreklikke på et valgt billede og vælge Slet, eller simpelthen ved at klikke Sletteknappen på dit tastatur.
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6.2 Dan/opdel grupper

Disse to handlinger anvendes hyppigt, og de er uvurderlige værktøjer til at hjælpe med at manipulere og justere billeder. For at forstå disse koncepter er vi
først nødt til at forstå, hvad grupperede og ikke-grupperede billeder er.
Følgende er et eksempel med en enkelt linje:
Selvom billedet kan have mange dele, består den stadig kun af en enkelt linje med et enkelt start- og slutpunkt.

Følgende er et eksempel på et billede med flere linjer:

Gentag/Fortryd
Enhver handling der fortages, inklusiv simpel flytning af et billede, kan fortrydes. For at fortryde den seneste handling, klikkes Fortrydknappen.
Du kan gå uendeligt mange handlinger baglæns med Fortrydknappen, inklusiv at gå tilbage til da du første gang åbnede dit nye arbejdsområde.
På lignende vis kan du klikke på Gentagknappen, for at gentage enhver handling du måtte have fortrudt. Du kan fortsætte med at anvende denne knap indtil
du vender tilbage til den senest foretagne handling.

Dette billede har to sæt linjer, hvor bladets krop og stilk er den ene del, og bladets indre detaljer er den anden. Dette billede er grupperet sammen, sådan at
hvis de flyttes på din skærm, er du ikke nødt til først at flytte bladets ydre linje og herefter den indre del uafhængigt af hinanden, og herefter prøve at justere
dem i forhold til hinanden.
Selvom det ikke nødvendigvis er vigtigt at vide, præcist hvor mange linjedele et billede har, er det vigtigt at forstå, at billeder med en enkelt linje ikke er
grupperet sammen med noget, mens alt som har flere dele er, eller kan, grupperes.
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6.3 Sammensatte kurver

Ethvert to sæt linjer kan grupperes sammen via Gruppe-funktionen, sådan at de fastlåses i deres relative positioner, selv hvis de flyttes.
For at bruge funktionen Grupper skal du vælge to eller flere billeder på én gang. Højreklik på de valgte og klik så på Grupper i menuen.

Opdel gruppe
Ethvert billede som indeholder mere end ét sæt linjer, kan opdeles i billeddele, sådan de enkelte dele kan behandles uafhængigt, fjernes, roteres, forstørres/
formindskes, eller på anden vis manipuleres, uden at billedet behandles som en helhed.

En sammensat linje kan laves (og frigøres) i menuen Objekt. Dette koncept med sammensatte kurver er vigtigt at forstå, for at kunne forstå hvorfor visse
attributter anvendes forskelligt i tilsyneladende identiske situationer. Sammensatte kurver er en samling af to eller flere sæt linjer, hvor indre linjer er indlejret
i billedet. En sammensat kurve kan vises på samme måde som grupperede linjer, men reagerer meget anderledes, for eksempel i forhold til at blive fyldt med
farve.
Sammensatte kurver er kun et virkeligt problem, når du skaber billeder til udskriv & skær.

For eksempel ønsker du måske at udskære dette kagebillede, men ønsker at opdele gruppen, så du kan fjerne noget af billedets indre dekorationer:
Når gruppen er opdelt, vises billedet med individuelle valgbokse omkring hver opdelt
gruppedel, som nu kan manipuleres:
For at få adgang til individuelt ikke-grupperede dele, kan du nu fravælge dit billede.

Ikke-sammensat billede

Billede med sammensatte kurver

I dette eksempel ses de to øverste billeder lige på, og ser ud til at være identiske. Hvis du ser på de to nederste billeder, er forskellene dog slående. I det
venstre billede ser vi faktisk en helt grå sommerfugl fra siden, hvor hvide pletter svæver ovenover. Dette billede består ikke af sammensatte kurver. På billedet
til højre, set fra siden, ser vi en grå sommerfugl, hvor de hvide pletter er indlejret i billedet.
Silhouette skærer eller tegner selvfølgelig begge billeder ud på samme måde, men det er vigtigt at forstå, at der er forskel på disse billeder, idet du måske
ønsker at skabe visse effekter med udfyldning af billeder til udskriv & skær applikationer.
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Dette er det samme billede uden fyld. Alle dele er grupperet sammen.
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6.4 Rotation

Objekter kan roteres til enhver ønsket vinkel. Valgte billeder vises altid med et grønt rotationshåndtag, som manuelt kan gribes
og roteres via musen.

Funktionerne i Rotationsmenuen giver også yderligere muligheder for mere præcis og specifik rotation.
Hvis dette er et ikke-sammensat billede og det fyldes med et farveelement, vil dette være resultatet:
Selvom de er grupperet sammen, er alle linjesæt stadig individuelle dele ovenpå hinanden, så de fyldes alle med den ønskede fyldeffekt.

I menuen Roter kan du vælge følgende muligheder:

Roter Med
Denne funktion roterer det valgte billede med den valgte almindelige vinkel udfra billedets nuværende vinkel.

Roter Til
Disse funktioner roterer det valgte billede til den valgte vinkel baseret udfra billedets oprindelige fikserede 0° punkt.

Brugertilpasset Roter Til
Hvis dette billede består af sammensatte kurver og det fyldes med et farveelement, vil dette være resultatet:
De ikke-fyldte dele af billedet kan ikke fyldes på billeder med sammensatte kurver, fordi de indlejrede områder er negativt rum.
Med sammensatte kurver kan grupperne stadig opdeles, så flere dele af billedet kan flyttes rundt, men handlingen med opdeling af
gruppen opløser omgående den sammensatte kurve, og gør billedet ikke-sammensat.
For at lave en række med flere valgte billeder omkring en sammensat kurve, kan du højreklikke indtil alle delene er valgt, og herefter
vælg Opret Sammensat Kurve. På lignende måde kan du klikke på et sammensat billede og vælge Opløs Sammensat Kurve for at
foretage den modsatte handling. Disse muligheder kan også findes i Objektmenuen.

Denne funktion giver dig mulighed for enten at køre en viser, eller indtaste et specifikt gradantal, og anvende dette til at rotere det valgte billede udfra
billedets oprindelige fikserede 0° punkt.
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6.5 Størrelse

Størrelsen på objekter kan ændres til ethvert ønskeligt mål.
Du kan se målinger ved siden af dit billede, når du tegner eller vælger billeder.
Der findes også styrepunkter i valgboksen til manuel ændring af størrelsen, For at ændre størrelsen manuelt, klikker du ganske
enkelt på enhver af disse bokse, og trækker musen i den ønskede retning for at gøre formen større eller mindre. Styrepunktet i
hjørnet ændrer billedets størrelse proportionalt, og bevarer den relative højde og bredde, mens styrepunkterne i siden
strækker dit billede i den retning, du trækker musen.
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I Skala-menuen kan du vælge enhver af følgende funktioner.

Skaler
Denne funktion giver dig mulighed for at ændre størrelsen på et billede med et specifikt mål. Når funktionen Låsning af Størrelsesforhold markeres, sikres
proportionaliteten i det størrelsesmæssigt ændrede billede, når du kun ændrer én dimension, men stadig ønsker at bevare billedets proportioner. Hvis vi for
eksempel tager vores oprindelige eksempel med bladet, der startede som 1 tomme højt og 2 tommer bredt, og vi justerer bredden til 1 tomme, kan du se
følgende resultater:

Skala-menuens funktioner tilbyder yderligere muligheder til en mere præcis eller specifik ændring af størrelsen.

Med Lås Størrelsesforhold

Uden Lås Størrelsesforhold

Tilpas til mærke
Du kan skalere dit billede til den maksimale størrelse (baseret på mærkestørrelsen) ved at klikke på knappen “Tilpas til mærke” i skaleringsmenuen
eller på ikonen “Tilpas til mærke”, der er placeret i bunden af programmets skærmbillede.

36
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6.6 Spejling

6.7 Arrangering

For at spejle et billede, kan du højreklikke på ethvert valgt billede for at vælge funktionen Spejlvending Horisontalt eller Spejlvending Vertikalt.

Bring forrest

Nogle materialer eller situationer kræver, at billeder skæres i et spejlbilledeformat, eller du kan simpelthen ønske at vende objekter om, for at opnå det
ønskede udseende.

Flere billeder kan overlappe hinanden. Rækkefølgen af hvilke billeder der er forrest, og hvilke der er bagerst, kan arrangeres. Følgende muligheder får man
frem ved at højreklikke på et valgt objekt:

Denne mulighed flytter det valgte billede forrest, i forhold til alle andre overlappende billeder.
Ingen spejleffekt

Spejlet horisontalt

Spejlet vertikalt

Spejlet vertikalt og horisontalt

Yderligere spejlfunktioner finder man i menuen Objekt, under Spejl.
I denne menu kan du på samme måde vende dine billeder om (som vist ovenfor), under de oplistede menuvalg under Vend.
Du kan derudover oprette spejlkopier af valgte billeder med mulighederne i Spejlmenuen, hvor du kan skabe en spejlkopi til venstre, til højre, spejlet ovenfor
eller spejlet nedenfor.
For at spejle et billede kan du højreklikke på ethvert valgt billede for at vælge funktionen Spejl Horisontalt eller Spejl Vertikalt.

Originalt billede

Spejl-kopier venstre

Spejl-kopier ovenfor

Spejl-kopier nedenfor

Spejl-kopier højre

Original billedrækkefølge

Cirklen valgt og flyttet forrest
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Send bagerst
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6.8 Justering

Denne funktion flytter det valgte billede bag alle andre overlappende billeder.

Flere billeder kan justeres i forhold til hinanden. De følgende muligheder for at justere/rette ind kan findes i menuen Objekt.

Centraliser (juster centrum-midt)
Denne funktion centraliserer to eller flere valgte objekter, så de er på linje med hinanden i forhold til de respektive midtpunkter.

Juster til venstre
Original billedrækkefølge

Trekanten valgt og sendt bagerst

Udover disse muligheder kan du også højreklikke på et billede og vælge Send Bagud, så det valgte billede flyttes et niveau tilbage i stedet for hele vejen
tilbage.

Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så de justeres sammen til den venstre kant af det delte afgrænsningsområde, mens de bevarer
den respektive afstand i forhold til at være over eller under hinanden.

Juster midt
Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så deres midtpunkter er på linje, mens de bevarer den respektive afstand i forhold til at være
over eller under hinanden.

Juster til højre
Original billedrækkefølge

Trekanten valgt og sendt bagud

På lignende vis kan du højreklikke på et billede og vælge Send Frem, så det valgte billede sendes et niveau frem i stedet for helt forrest.

Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så de justeres sammen til den højre kant af det delte afgrænsningsområde, mens de bevarer den
respektive afstand i forhold til at være over eller under hinanden.

Juster øverst
Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så de justeres sammen til den øverste kant af det delte afgrænsningsområde, mens de bevarer
den respektive afstand i forhold til at være ved siden af hinanden.

Original billedrækkefølge

Cirklen valgt og sendt fremad
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Juster midt
Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så deres midtpunkter er på linje, mens de bevarer den respektive afstand i forhold til at være ved
siden af hinanden.
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7 - Bibliotek og online butik

Mint Studio tilbyder en biblioteksfunktion, som hjælp til at opbevare, kategorisere og finde alle dine downloadede og brugerskabte billeder, samt en
online butik der tilbyder nyt indhold, som brugere kan downloade.
Visningen af biblioteket og butikken kan findes på software-skærmens venstre side, og her vises hvilket panel (arbejdsområde, bibliotek eller butik),
som er det aktuelt valgte panel.

Juster nederst
Denne funktion justerer to eller flere valgte objekter, så de justeres sammen til den nederste kant af det delte afgrænsningsområde, mens de bevarer
den respektive afstand i forhold til at være ved siden af hinanden.

Mellemrum horisontalt
Når minimum tre objekter vælges, sørger denne funktion for, at de opstilles med sådanne mellemrum, at de har den samme afstand fra hinanden
horisontalt.

7.1 Bibliotek

Biblioteket er stedet, hvor alt dit forhåndsindlæste og indkøbte indhold opbevares, og hvor det kan kategoriseres, sorteres og findes.

Visning
Du kan få vist dine billeder som ikoner ved at klikke på muligheden Ikonvisning:

Mellemrum vertikalt
Når minimum tre objekter vælges, sørger denne funktion for, at de opstilles med sådanne mellemrum, at de har den samme afstand fra hinanden
vertikalt.

Centrer i mærket
Denne funktion vil placere det valgte objekt eller gruppe af objekter på midten/centeret af mærket.
Bibliotek i ikonvisningstilstand

Alternativt kan du, for at få flere oplysninger, få vist dine biblioteksbilleder som en liste ved at klikke på muligheden Listevisning:

6.9 Funktionerne Sammenføj

Sammenføjning tager to eller flere valgte overlappende billeder, og føjer disse sammen til ét sammenhængende billede. Sammenføj en gruppe valgte
objekter ved at højreklikke på det valgte og klik på Sammenføj.

Ikke-sammenføjet billede med linjeoverlap

Sammenføjet billede med linjeoverlap fjernet

Bibliotek i Listevisningstilstand
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I Listevisningstilstand kan du sortere dine billeder efter Navn, Kategori, Kunstner, Dato for Download eller Størrelse ved at klikke på de respektive titler øverst i
søjlen.
Udover at indstille hvordan du ser dit biblioteksindhold, har du også mulighed for at justere hvordan dit bibliotek vises, i forhold til om du kun ser
biblioteket, eller hvis du både ser biblioteket og dit arbejdsområde. Du finder disse visningsmuligheder på venstreside af software-skærmen, under
knapperne for bibliotek og online butik.
Det øverste ikon, som kun viser ét panel, udelukkende vil vise enten dit bibliotek eller online butikken, når disse tilgås:
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Adgang til biblioteksindhold
For at få adgang til biblioteksbilleder kan du:
• Dobbeltklikke på dit billede for at åbne det i dit arbejdsområde
• Trække billeder fra dit bibliotek ind i dit arbejdsområde (kun hvis dit arbejdsområde vises)

Kategorisering & biblioteksadministrering
Efterhånden som dit bibliotek fortsat vokser med yderligere indhold, kan det være praktisk at tilpasse dit bibliotek med nye mapper og sortere billeder efter
behov.
Du kan tilføje nye brugerdefinerede mapper ved at klikke på ikonet Tilføj Mappe.
Når nye navnløse mapper oprettes, kan du omgående navngive din mappe med det ønskede navn. Når din nye mappe er oprettet, kan du trække og slippe
billeder i mappen. Når du højreklikker på en mappe kan du oprette en ny undermappe for den valgte mappe, slette mappen (sammen med indholdet af
denne), eller ændre dens navn.
Udover at tilpasse mapper kan du også justere ethvert billede i biblioteket. Når du højreklikker på et billede, kan du slette det valgte billede, ændre dets navn,
sortere billederne i den aktuelle mappe, eller vise/skjule billedets egenskaber. Billedets egenskaber giver dig med en beskrivelse af billedet (som downloadet
fra online butikken) og viser associerede nøgleord.

Mens det nederste ikon, som viser to paneler, vil vise dit bibliotek og online butikken ved siden af hinanden i dit arbejdsområde:

Når billeder eller mapper slettes, flyttes de til bibliotekets Papirkurv. Du kan stadig genoprette ethvert af disse billeder eller mapper ved at trække dem tilbage
i dit bibliotek. Men når du har slettet indhold fra din Papirkurv, vil dette indhold dog være permanent slettet fra din computer.
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7.2 Silhouette Online Store

Silhouette Online Store giver mulighed for at downloade yderligere indhold, ikke kun fra Silhouette America men fra et udvalg af uafhængige
kunstnere og bidragende firmaer. Du kan få adgang til Silhouette Online Store via Mint Studio softwaren, og dette kræver internetforbindelse.
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Logge ind i butikken
Når du går ind i Silhouette Online Store ved at klikke på Silhouette Online Store-knappen, kommer du til butikkens startside.

Der er adgang til Silhouettes “Køb Online” indkøbsafdeling 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Udover at købe billeder individuelt for at tilpasse dit bibliotek, findes der også abonnementsmuligheder med månedlig betaling. Yderligere oplysninger
omkring abonnementer kan findes i Silhouette Online Store.
Alle billeder leveres med følgende fordele:
• Du kan downloade billeder ved brug af de mest almindelige betalingskort, via download-kort, eller ved at anvende abonnements-kredit
• Ubegrænset anvendelse (når købet er færdiggjort, behøver du ingen internetforbindelse)
• Erstattelige (i tilfælde af at din computer bryder sammen, eller du udskrifter den)

Du kan logge ind, eller oprette en konto, hvis du ikke allerede har gjort dette, ved at klikke på linket i øverste højre hjørne, hvor der står “Du er ikke logget ind”.

• Du kan ændre størrelsen og tilpasse efter dine specifikationer (brug af Mint Studio værktøjer omtalt i tidligere sektioner)

For at oprette en konto skal du opgive dit navn, din e-mailadresse (som bliver dit log-in navn) og den ønskede adgangskode.

Download-kort
Silhouette America tilbyder download-kort, disse giver et beløb, der kan bruges til at downloade indhold fra butikken efter eget ønske og tilføje dette
til dit bibliotek. På bagsiden af hvert kort kan du finde to koder. På det nederste højre hjørne findes kortets identifikationsnummer. Bag den sølvfarvede
sikkerhedsstrimmel findes den faktiske download-kode. Det er en 16-cifret kode.
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Mine kontoindstillinger

Shopping

Når du er logget ind på din konto, kan du i øverste højre hjørne finde et link kaldet Min Konto, som giver dig værktøjerne til at administrere din konto. Du har
følgende muligheder:

Du kan frit bladre i alle tilgængelige billeder fra Silhouette uden nogen købsforpligtelse. Du finder en navigationshjælper på venstre side af dit butiksvindue.
Når kategorier vælges, eller når billeder søges, vil du også se en liste med relaterede foreslåede billeder.

Ændr mine kontooplysninger - Dette giver dig mulighed for at ændre din e-mail og adgangskode.

Når du finder et billede du ønsker at downloade, efter at have bladret gennem de forskellige temaer eller udgivelser, eller foretaget specifikke søgninger, kan
du enten tilføje dette billede til din indkøbsvogn ved at klikke på “Føj til Indkøbsvogn”:

Min download-historik - Dette giver dig mulighed for at se en kopi af alle indgivne bestillinger. Når du ser på specifikke bestillinger, kan du også vælge at
genoprette en specifik bestilling, hvis der var afbrydelser under download.
Genopret alle downloadede designs - Dette giver dig mulighed for at genoprette alt tidligere downloadet indhold, hvis du ønsker at indlæse softwaren på
en ny computer, i tilfælde af at din computer er brudt sammen, eller du ønsker at udskifte den.
Tilføj et download-kort til min saldo - Her kan du indtaste koder fra download-kort for at anvende saldoen på din konto.
Administrer mine betalingskort - Giver dig mulighed for at administrere alle gemte kortoplysninger, som har været brugt til at betale for abonnementer
eller individuelle køb.

Eller du kan klikke på linket til yderligere oplysninger og lister med lignende eller relaterede former, du også kunne være interesseret i.

Bemærk at billeder som allerede er købt, ikke kan tilføjes til din indkøbsvogn, og vil vise at du allerede ejer billedet.
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Download
Du kan fortsætte med at gennemse og tilføje yderligere billeder, indtil du er klar til at gå til kassen. Når du klar, kan du enten klikke på Min
Indkøbsvogn-linket i forhåndsvisningen for mini-indkøbsvognen, eller på ikonet med en indkøbsvogn i højre hjørne af butiksskærmen.
Når du er klar til at downloade, klikker du ganske enkelt på Gå til Kassen-knappen. Hvis du har en saldo stående på din konto, enten fra et download-kort eller
en abonnementskredit, vil denne saldo automatisk fratrækkes det samlede beløb. Hvis du ikke har en saldo, eller din saldo ikke dækker den samlede prise, for
de billeder du ønsker at købe, vil du blive bedt om enten at indgive kortoplysninger eller tilføje en kode for et download-kort til din konto.
Når du er klar, vil du blive spurgt om din adgangskode til godkendelse af dit køb. Når adgangskoden er indtastet, vises biblioteket i panelet ovenfor butikken,
og du kan se billederne, mens de downloades til dit bibliotek.
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Genoprettelse af billeder
Silhouette America har en database over alle Silhouette-kunder og deres download-historik. I tilfælde af at din computer bryder sammen, eller udskiftes, kan
du, efter at have genindlæst softwaren på din nye computer, logge ind på din brugerkonto hos Silhouette ved hjælp af din e-mailadresse og adgangskode. Når
du er logget ind, kan du gå til indstillingerne for Min Konto og vælge Genopret Alle Downloadede Designs.
Hvis du ejer flere computere (så som en bærbar og en stationær), og simpelthen ønsker at genoprette dine nyligt indkøbte billeder til en sekundær computer,
kan du, i stedet for at bruge Genopret Alle-funktionen, gå ind under Min Download-Historik under kontoindstillinger, for at få adgang til en liste med de
nyeste indkøb. I denne sektion kan du klikke på ethvert tidligere bestillingsnummer og genoprette din bestilling. Som sagt kan du kun udføre individuelle
genoprettelser til et bestemt antal computere, som du ejer.
Anvendelse af genoprettelses-funktionen genopretter selvfølgelig ikke de brugerskabte designs, du måtte have skabt. Kun downloadede billeder, købt via
butikken, kan genoprettes. Du kan sikkerhedskopiere dine brugerskabte designs, ved at finde deres placering og gemme dem på en CD-rom eller en anden
opbevaringsenhed.
Silhouette America regulerer antallet af unikke computere, som du logger ind på, og forbeholder sig retten til at suspendere eller fjerne konti for registrerede
Silhouette-brugere, hvis kontoaktiviteter er mistænkelige, eller indikerer offentlig fildeling.

Herefter kan du enten fortsætte med at navigere rundt i den online butik, eller lukke denne hvis du ønsker dette. Når billederne alle er downloadet, kan
du trække dem fra sektionen med nylige download og sortere dem som ønsket i bibliotekets mapper. Downloadede billeder forbliver i mappen Nylige
Downloads, indtil de er sorterede.
Du vil se, at når alle købte billeder gemmes i dit bibliotek, vil købte skrifttyper også blive opbevaret i biblioteket i en speciel sektion kaldet “Mine Skrifttyper”.
Herefter kan du få adgang til de i den online butik købte skrifttyper, enten ved at dobbeltklikke på disse fra biblioteket, som bringer dig til dit arbejdsområde
med en tekst-cursor klar til at skrive, eller ved at tage adgang til dine skrifttyper som omtalt i sektion 5.
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8 - Gem

Kontaktoplysninger yderligere support

Gem

Internet: www.silhouetteamerica.com
E-mail: support@silhouetteamerica.com
Telefon: 800.859.8243 (Gratis nummer kun for USA & Canada)

Efter at du har skabt et billede, eller et dokumentlayout, har du et udvalg af muligheder for at gemme dine billeder.

Gem-funktionen er den grundlæggende gemmefunktion, som giver dig mulighed for at oprette en STUDIO-fil og gemme den hvor som helst på din
computer. Disse filer kan sikkerhedskopieres til enhver form for flytbar opbevaringsenhed.

Gem som
Denne funktion findes i Filmenuen, og giver dig mulighed for at navngive dit billede, når det gemmes. Filen gemmes på enhver specificeret placering på din
computer, og kan sikkerhedskopieres til enhver ønsket form for flytbar opbevaringsenhed.

Gem til Bibliotek
Denne funktion findes i Filmenuen, og gemmer din fil i Biblioteket i Mint Studio. Når du vælger denne mulighed, bedes du om at indtaste dit navn, nøgleord
(som kan søges når biblioteket re-indekseres, se under Avancerede Præferencer), en beskrivelse, kunstneren og formens kategoritype. Når billeder gemmes
i dit bibliotek, tilføjes de til en sektion mærket Mine Egne Designs i Biblioteket. Du kan ikke manuelt navigere til disse billeder på din computer, for at
sikkerhedskopiere dem, så det anbefales kraftigt, også at gemme en kopi af ethvert billede ved hjælp af den almindelige gemmefunktion.

Yderligere supportoplysninger kan fås på følgende steder:

Silhouette America, Inc. har basis i Lehi, Utah og er åben man-fre
8.00 - 17.00 (Danmark -7 timer).
Specifikationer m.v. i denne brugervejledning
kan ændres uden forudgående varsel.
________________________________________
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