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Umowa użytkowania oprogramowania
Silhouette America Corporation („Silhouette America”) niniejszym zapewnia nabywcy oraz uprawnionemu użytkownikowi („Użytkownik”) prawo do 
korzystania z oprogramowania („Oprogramowanie”) zgodnie z określonymi warunkami handlowymi. Poprzez zakup lub użytkowanie Oprogramowania, 
Użytkownik akceptuje określone tutaj warunki handlowe oraz dobrowolnie się nimi wiąże.

1. Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie związane z Oprogramowaniem oraz towarzyszącymi mu materiałami drukowanymi takimi jak np. instrukcje, należą do osób lub 
organizacji wskazanych w Oprogramowaniu lub materiałach drukowanych.

2. Licencja
Użytkownik może korzystać z Oprogramowania tylko na jednym komputerze jednocześnie.

3. Kopiowanie i modyfikacja
(1) Użytkownik może utworzyć kopię bezpieczeństwa Oprogramowania przez jego skopiowanie. 
(2) Użytkownik nie może modyfikować, łączyć, zmieniać, ani w żaden inny sposób dostosowywać Oprogramowania, niezależnie od metody, włączając w to 
dezasemblację i dekompilację.

4. Wykorzystanie przez strony trzecie
Użytkownik nie może przenieść, przypisać, ani w żaden inny sposób zbyć na rzecz stron trzecich praw związanych z Oprogramowaniem lub jego użytkowaniem.

5. Gwarancja
(1) Jeśli Oprogramowanie nie będzie działało poprawnie z powodu fizycznych wad CD instalacyjnego, skontaktuj się z Silhouette America. CD z 
Oprogramowaniem zostanie wymienione w przypadku fizycznej wady produkcyjnej, bądź alternatywnie zostanie zapewniony odnośnik pozwalający na 
pobranie oprogramowania. Wybór metody pozostaje w gestii Silhouette America.
(2) Silhouette America udziela gwarancji na nośnik CD wyłącznie w powyższej sytuacji.
(3) Silhouette America dostarcza Oprogramowanie na zasadzie „stanu faktycznego”. Ani Silhouette America, ani dostawca nie gwarantują użyteczności i 
efektów, które mogą być osiągnięte z wykorzystaniem Oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji. Ani Silhouette America, ani dostawca nie dają 
żadnych gwarancji: wyrażonych, bądź dorozumianych dotyczących naruszenia praw stron trzecich wynikającego z użytkowania Oprogramowania, bądź 
towarzyszących mu instrukcji, ani dotyczących komercyjnej użyteczności Oprogramowania lub jego przydatności do szczególnych celów. Ani Silhouette 
America, ani dostawca nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za przypadkowe, uboczne, ani szczególne szkody wynikające z użytkowania Oprogramowania 
lub towarzyszących instrukcji, w żadnych okolicznościach, włączając przypadki, w których możliwość wystąpienia konkretnych szkód została wskazana 
Użytkownikowi przez dostawcę.  Ponadto ani Silhouette America, ani dostawca nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za roszczenia wysuwane przez strony 
trzecie.
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Zastrzeżone znaki handlowe
Nazwy firm i produktów opisanych w tej instrukcji są zastrzeżonymi znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenie
Niektóre ilustracje oprogramowania wykorzystane w tej instrukcji zostały wykonane na etapie jego rozwoju i mogą różnić się nieco od rzeczywistych. Różnice 
nie dotyczą rozmieszczenia funkcji i ustawień. 

O instrukcji
Zadaniem tej instrukcji jest przekazanie w ogólnym zarysie informacji dotyczących tego, jak korzystać z oprogramowania Mint Studio. 

(1) Zawartość tej instrukcji nie może być bez zgody kopiowana — ani w całości, ani we fragmentach.
(2) Szczegóły i specyfikacje produktu podane w tej instrukcji mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia.
(3) Instrukcja ta została przygotowana z najwyższą starannością, aby zapewnić jasność i precyzję zawartych w niej informacji. W przypadku wszelkich pytań 
prosimy o kontakt z Silhouette America lub ze swoim dostawcą.
(4) Prosimy pamiętać, że Silhouette America nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z użytkowania tej instrukcji i 
oprogramowania.
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1 – Informacje ogólne
 

1.1 Wymagania systemowe
Do korzystania z Mint Studio wymagane jest następujące środowisko systemowe.
System operacyjny: 
 Windows –Vista/7 (32-bit albo 64-bit) 
 Mac  – OS X 10.6.8 albo nowszy
CPU: Pentium III 800 MHz albo wyższy
Pamięć: zalecane 1GB RAM
Monitor: zalecany 1024 x 768 True-color (tryb kompaktowych przycisków dostępny na komputerach przenośnych)
Mysz lub tablet graficzny
Napęd CD-ROM (do instalacji)

1.2 Przegląd funkcji
Oprogramowanie Mint Studio zawiera m.in. następujące funkcje i udogodnienia:

• Import plików rozmaitych formatów
• Możliwość pobrania dostępnych na wyłączność treści cyfrowych
• Organizacja i optymalizacja biblioteki obrazów
• Manipulowanie tekstem:
 o Zawijanie słów i liter
 o Wyrównywanie
 o Kontrola odstępów między literami
 o Dostosowanie tekstu do ścieżki
• Skalowanie obrazów do konkretnych specyfikacji
• Grupowanie i rozgrupowywanie zestawów linii do manipulacji
• Edycja i manipulowanie punktami tekstu i obrazów
• Usuwanie fragmentów obrazów przy użyciu narzędzia swobodnego wymazywania
• Spajanie obrazów
• Tworzenie efektów cieniowania
• Aranżacja obrazów z następującymi możliwościami:
 o Transformacja
 o Obracanie
• Nielimitowane kroki „cofnij” i „powtórz”
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1.3 Formaty plików oprogramowania
Oprogramowanie Mint Studio korzysta z własnego formatu pliku .STUDIO, składającego się z grafiki wektorowej dla linii oraz danych dotyczących koloru 
wypełnienia / gradientu. Mint Studio pozwala również otwierać* następujące formaty:

• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF

Poza plikami, które mogą zostać otwarte lub importowane, Mint Studio® ma również dostęp do czcionek.

1.4 Dostępne treści cyfrowe
Oprogramowanie Mint Studio jest dostarczane z 50 predefiniowanymi, gotowymi projektami.  Staną się one dostępne po podłączeniu i włączeniu Mint.

SAMPLE
Dodatkowe treści są dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Silhouette (dostępny poprzez oprogramowanie Mint Studio). Sklep ten udostępnia 
i umożliwia zakup treści cyfrowych dla oprogramowania, udostępnianych przez artystów Silhouette America, jak również niezależnych twórców i firmy, co 
zapewnia zróżnicowanie dostępnych treści. Dalsze informacje nt. sklepu i pobierania treści zostaną podane w dalszej części tej instrukcji
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2 - Instalacja Mint Studio
2.1 Instalacja na PC
1. Włóż CD instalacyjne do napędu CD-ROM w swoim komputerze. 

2. Użytkownicy systemów Windows Vista, Windows 7 i 8: konieczne może się okazać zezwolenie na uruchomienie automatycznie rozpoczętego programu 
instalatora, bądź wybranie: „Uruchom SilhouetteInstaller.exe” w przypadku, gdy taka opcja będzie dostępna.

3. Gdy instalator zostanie uruchomiony, kliknij „Dalej”, aby kontynuować.

4. Zostanie wyświetlona umowa licencyjna. Uważnie przeczytaj i zapoznaj się z podanymi informacjami, a następnie kliknij „Tak”, aby kontynuować instalację.

5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować oprogramowanie w wybranej lokalizacji i ukończyć proces instalacji.

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKÓW WINDOWS: Podłączenie elektronicznego urządzenia tnącego Silhouette do komputera za pomocą przewodu USB i jego włączenie może skutkować pojawieniem 
się okna „Kreatora znajdowania nowego sprzętu”  z zaleceniem instalacji sterownika. Możesz kontynuować automatyczne wyszukanie i zainstalować sterownik znajdujący się na CD 
instalacyjnym. Sterownik nie jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania  oprogramowania Mint Studio, ale może zostać zainstalowany, aby rozwiązać problem z automatyczną funkcją 
Windows „Plug and Play”, która nakazuje instalację sterownika za każdym razem, gdy urządzenie Silhouette zostaje włączone.

2.2 Instalacja na Mac
1. Włóż CD instalacyjne do napędu CD-ROM w swoim komputerze.

2. Przeciągnij i upuść aplikację Mint Studio do swojego folderu „Aplikacje”, aby rozpocząć proces instalacji.

3. Przy pierwszym uruchomieniu zostanie wyświetlona umowa licencyjna. Uważnie przeczytaj i zapoznaj się z podanymi informacjami, a następnie kliknij „Tak”, 
aby kontynuować instalację.
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3 - Ogólny zarys programu
3.1 Otwieranie programu
Aby otworzyć oprogramowanie na PC, odszukaj ikonę na pulpicie i kliknij ją dwukrotnie. Jeśli ikona nie została utworzona podczas instalacji, przejdź do Menu 
Start systemu Windows i wybierz Mint Studio, aby uruchomić program.

Aby uruchomić oprogramowanie na Mac, otwórz folder Aplikacje i włącz Mint Studio.

Ikona Mint Studio wygląda następująco:   

Po otwarciu Mint Studio pojawi się strona główna pozwalająca na nawigację po różnych lokalizacjach w zakresie oprogramowania. Kliknij „projekt”, aby zacząć 
projektować.

Po otwarciu, program powinien wskazywać dostępne stemple początkowe oraz obszar roboczy, we wskazany poniżej 
sposób:
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3.2 Sekcje programu
Ta znajdująca się w lewej górnej części ekranu sekcja opisuje funkcje zarządzania dokumentem, takie jak: otwieranie, zapisywanie, wysyłanie dokumentów do 
drukarki lub do elektronicznego urządzenia tnącego Silhouette.

Ogólne zarządzanie dokumentem

 
Ta znajdująca się w lewej górnej części ekranu sekcja opisuje funkcje zarządzania dokumentem, takie jak: otwieranie, zapisywanie, wysyłanie dokumentów do 
drukarki lub do elektronicznego urządzenia tnącego Silhouette.  

Narzędzia edycji standardowej

 
Ta położona wzdłuż lewej górnej części ekranu sekcja służy do podstawowego kopiowania / wklejania / wycinania oraz korzystania z poleceń cofnij / ponów 
znajdujących się również we wielu innych programach.

Narzędzia przybliżania

 
Ta położona wzdłuż lewej górnej części ekranu sekcja służy do podstawowego przybliżania i oddalania, umożliwiającego przeglądanie fragmentów dokumentu 
z bliższej lub dalszej perspektywy.
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Narzędzia Mint Studio

 
Sekcja umieszczona wzdłuż prawej strony ekranu zawiera szereg narzędzi do edycji obrazów, tesktu, rozmiaru stempla i filtrów.

Narzędzia do rysowania
Ta położona wzdłuż lewej strony ekranu sekcja oferuje narzędzia wykorzystywane do zaznaczania oraz rysowania obrazów, jak również możliwość 
upuszczania tekstu  bezpośrednio na obszar roboczy

Narzędzia biblioteki i sklepu
Ta położona wzdłuż lewej strony ekranu sekcja oferuje narzędzia wykorzystywane do otwierania sekcji biblioteki i sklepu internetowego.

 

Narzędzia do manipulowania obrazami

 
Sekcja umieszczona u dołu ekranu zawiera szereg narzędzi do stosowania obramowań i wypełnień, przeglądania kolorów i usuwania elementów.
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3.3 Obszar cięcia / drukowania
W obszarze roboczym znajdują się dwie sekcje:

• Biały obszar roboczy
• Szary obszar podtrzymania

Biały obszar roboczy oznacza aktywny obszar stempla. Obrazy mogą być umieszczane, bądź rysowane na tym obszarze, jak również na szarym obszarze 
podtrzymania. Wszelkie obrazy znajdujące się na szarym obszarze są niewidoczne dla Twojego Mint lub drukarki. 

3.4 Otwieranie stempel
Po otwarciu, program zawsze stworzy dla Ciebie nowy stempel. Możesz również w dowolnej chwili wybrać nowy obszar roboczy, aby rozpocząć nowy projekt. 
Aby otworzyć nowy stempel, możesz użyć opcji „nowy” z menu „plik”, albo wybrać ikonę „nowy”:
 
Aby otworzyć istniejący stempel możesz użyć opcji „otwórz” z menu „plik”, albo wybrać ikonę „otwórz”: 
 
Konieczne będzie wskazanie ścieżki lokalizacji, w której znajduje się pożądany plik. Oprogramowanie Mint Studio może otwierać za pomocą funkcji „otwórz” 
następujące typy plików:

• MINT (pliki Mint Studio)
• STUDIO (pliki Silhouette Studio®)

Dzięki opcji Otwórz masz również dostęp do pojedynczych rodzajów obrazów, które można zamienić w stemple.

Lista ostatnio otwartych dokumentów jest dostępna w menu „plik” pod opcją „otwórz ostatnie”.

Możesz również skorzystać z opcji scalenia z menu „plik”, aby otworzyć dowolny plik w tym samym obszarze roboczym, zamiast otwierania nowego obszaru 
roboczego kolejnego dokumentu.

Wreszcie, kompatybilne pliki mogą być również otwierane przez przeciągnięcie zapisanego pliku z Twojego komputera bezpośrednio na obszar roboczy w 
programie.
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3.5 Zakładki stempel
Każdy nowy lub otwarty stempel udostępnia zakładkę nowego stempla w lewej dolnej części ekranu.

Zakładka będzie opisana jako „nienazwany” do czasu, aż nie zapiszesz pliku pod konkretną nazwą. W przypadku otwarcia istniejącego dokumentu wyświetlona 
zostanie nazwa pliku. Biała zakładka będzie zawsze oznaczać aktywny dokument, podczas gdy wszystkie nieaktywne otwarte dokumenty będą wyświetlane na 
szaro. Możesz kliknąć dowolną nieaktywną zakładkę, aby przywołać ją jako aktywny obszar roboczy i wybierać pomiędzy otwartymi dokumentami. Kliknięcie 
„x” zamknie dowolny otwarty obszar roboczy.  

3.6 Ustawienia stempli
Rozmiar i położenie Twojego obszaru stempla można dostosować w “Ustawieniach Stempli”.  Dokumenty mogą być wyświetlane w orientacji pionowej lub 
poziomej. 

Rozmiary stempli zawsze podane są w milimetrach i można je znaleźć na arkuszach stempli. Na przykład, liczba 
‘1560’ na obrazku poniżej wskazuje, że stempel ma rozmiary 15mm x 60mm (lub 60mm na 15mm). 

Obszary robocze można obracać do pozycji portretu lub krajobrazu, według potrzeby.
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3.7 Przeglądanie i przybliżanie
Często, podczas przeglądania swojego obszaru roboczego, konieczne jest przybliżenie widoku, aby przyjrzeć się dokładniej mniejszym obrazom lub ich 
fragmentom, z którymi praca może być normalnie utrudniona.

Przybliżenie
 Narzędzie to przybliży środek Twojego obszaru roboczego, pozwalając dokładniej przyjrzeć się detalom.

Oddalenie

Narzędzie to oddali widok, pozwalając przyjrzeć się projektowi w szerszej perspektywie.

Przybliżenie zaznaczenia
To narzędzie pozwoli Ci przybliżyć konkretne wycinki obszaru roboczego, poprzez zakreślenie prostokątnego zaznaczenia wokół obszaru, który chcesz 
przybliżyć.

Przeciągnij przybliżenie
Po kliknięciu tego narzędzia, pojawi się ikona przeciągania przybliżenia. Możesz wtedy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, aby przybliżać i 
oddalać widok do dowolnej wybranej skali.

Pan

 Za pomocą tego narzędzia można dostosować pozycję na ekranie swojego obszaru roboczego

Dopasuj do strony 
Kliknięcie ikony „dopasuj do strony” spowoduje natychmiastowe dopasowanie całego zdefiniowanego obszaru roboczego do środka Twojego ekranu. 
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3.8  Ustawienia
Istnieją liczne kontrolowane przez użytkownika opcje, które znajdują się w menu „plik” (PC) lub menu Mint Studio (Mac) jako ustawienia.  

Ogólne
Sekcja pozwala na ręczną zmianę języka programu oraz ustawienie, jak często program ma sprawdzać dostępne aktualizacje. Sekcja ta zawiera również 
ustawienia dotyczące jednostek miary wyświetlanych w programie. Możliwa jest zmiana następujących z nich:

 • Jednostka miary – dostosowuje wszystkie wyświetlane wymiary do wybranych jednostek.

 • Wymiary – włącza lub wyłącza właściwości wymiarów obrazu przy ich wybieraniu.

Wyświetlanie
Sekcja zawiera opcje wyświetlania, w tym: 

• Anti-aliasing – Pomaga wygładzać postrzępione linie podczas ich tworzenia i wyświetlania. Wyższe poziomy próbkowania zwiększą gładkość linii. 
Ustawienie „wyłączony” będzie skutkowało ostrzejszymi krawędziami, ale zwiększy szybkość szkicowania.

• Rozmiar przycisków – pozwala na wyświetlanie większych lub mniejszych przycisków. 

• Animacja – kontroluje tempo animowanych akcji, takich jak przemieszczanie obrazów, cofanie i powtarzanie lub przybliżanie i oddalanie. Może zostać 
ustawiona na „natychmiast”, aby wyłączyć animacje.

• Jakość krzywych – polepsza wizualną prezentację linii na ekranie. Nie wpływa na rzeczywistą jakość cięcia.

Zaznaczanie
Sekcja zawiera ustawienia dotyczące sposobu, w jaki program zaznacza obrazy oraz czy różne narzędzia do rysowania po zakończeniu korzystania z nich 
umożliwiają kontynuowanie rysowania, bądź je kończą.

Urządzenia Silhouette 
Określa sposób, w jaki wykrywane zostają modele urządzeń Silhouette po ich podłączeniu do komputera.
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Zaawansowane
Sekcja zwiera dodatkowe zaawansowane opcje. Możesz w niej dopasować następujące ustawienia:

• Przywróć ustawienia fabryczne – resetuje wszystkie ustawienia.

• Ponownie indeksuj moją bibliotekę – przeprowadzenie tej akcji sprawi, że biblioteka zostanie ponownie zindeksowana. W przypadku, gdy doświadczasz 
problemów z właściwym ładowaniem biblioteki, bądź korzystaniem z funkcji wyszukiwania, wszelkie uszkodzenia i błędy powodujące powyższe problemy 
mogą zostać w ten sposób rozwiązane.

• Ustaw dostępy do biblioteki – pozwala na odpowiednie korzystanie z biblioteki, zgodne z uprawnieniami konta na komputerze.

• Przywróć predefiniowane projekty – przywraca predefiniowane projekty zgodnie z wykrytym modelem Silhouette.

• Przywróć bibliotekę – akcja usunie wszystkie obrazy i foldery z Twojej biblioteki i przywróci ją do oryginalnych ustawień instalacyjnych.

• Ustawienia OpenGL – pozwala na wybór ustawień związanych z wyświetlaniem. 

• HTTP Sockets – w zależności o szybkości łącza internetowego, opcja ta może zostać dostosowana do zwiększenia liczby przyłączy i zwiększenia prędkości 
pobierania podczas zakupów obrazów ze sklepu internetowego.

• Ustawienia IME – pozwala na wprowadzanie znaków innych niż zachodnie.

• Ustawienia Proxy – wykorzystywane do ustawiania połączenia z wykorzystaniem proxy.
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4 - Rysowanie / edycja obrazów
4.1 Podstawowe narzędzia do rysowania
Mint Studio pozwala użytkownikom w bardzo prosty sposób rysować i tworzyć obrazy z wykorzystaniem zestawu podstawowych narzędzi do rysowania. 
Wszystkie narzędzia do rysowania znajdują się po lewej stronie ekranu.

Kształty
Narzędzie to pozwala na tworzenie różnorodnych kształtów. Niektóre z nich można edytować korzystając z suwaków.

Ramki
Narzędzie to pozwala na tworzenie różnorodnych ramek. Przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze podczas rysowania stworzysz ramkę o szerokości 
równej jej wysokości, natomiast przytrzymując klawisz Alt ustawisz punkt środkowy swojego obrazka w miejscu, gdzie znajduje się obecnie kursor 
myszy. Niektóre ramki można edytować korzystając z suwaków.

Linia

Narzędzie linii pozwala tworzyć pojedyncze proste linie. Przytrzymanie klawisza Shift na klawiaturze podczas rysowania linii spowoduje narysowanie 
linii prostej pionowej, poziomej lub nachylonej pod kątem 45 stopni, rozpoczynającej się w punkcie początkowym.

Wygładzone swobodne rysowanie 
Narzędzie wygładzonego swobodnego rysowania pozwala na tworzenie gładkiej, ciągłej linii o dowolnej formie. Linie narysowane z wykorzystaniem 
tego narzędzia będą miały łagodny przebieg oraz będą wolne od ostrych kątów. Linie rysowane za pomocą tego narzędzia będą tworzone tak długo, aż 
nie zostanie zwolniony przycisk myszy, bądź do momentu zamknięcia obiektu przez złączenie punktu początkowego i końcowego.
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4.2 Edycja obrazów
W przypadku gdy zmiany w obrazie są pożądane, punkty linii składających się na obraz mogą być edytowane. 

Zaznaczanie

Narzędzie selekcji określa, który obraz jest zaznaczony jako aktywny i umożliwia poruszanie nim po ekranie. Jest to domyślne narzędzie służące do 
zaznaczania obrazów.

Edycja punktów
Aby wejść w tryb Edycji Punktów, możesz albo dwukrotnie kliknąć wybrany obrazek, albo kliknąć go prawym przyciskiem i wybrać “Edytuj punkty” w menu.  
Narzędzie to pozwala na edycję punktów obrazu poprzez dowolne ich przemieszczanie i usuwanie. Tylko pojedyncze, niezgrupowane zaznaczenia mogą być 
edytowane. Rozgrupowywanie zostanie omówione w późniejszych sekcjach.

Aby wyjść z trybu edycji punktów, możesz ponownie dwukrotnie kliknąć obraz, bądź powrócić do zwykłego trybu zaznaczania, klikając narzędzie zaznaczania.

Tryb edycji punktów
Gdy wejdziesz do trybu edycji punktów, przy zaznaczonych obrazach zamiast punktów kontrolnych skalowania i obracania wyświetlone zostaną punkty lub 
węzły obrazu. Punkty na liniach to miejsca, w których linie mogą obierać nowy kierunek, bądź zmieniać się z płaskiej (prostej) linii w krzywą. 

                        Zwykły tryb zaznaczania            Tryb edycji punktów

W trybie edycji linii zaznaczony punkt jest wyświetlany na biało, podczas gdy wszystkie inne punkty są ciemnoszare. Zaznaczona linia powiązana z zaznaczonym 
punktem zostanie wyszczególniona jako czerwona pogrubiona linia. Dodatkowe linie z niebieskimi punktami są kontrolerami służącymi do dostosowywania 
krzywych.

W trybie edycji linii zostanie również wyświetlony pasek edycji punktów, znajdujący się po prawej stronie ekranu. W trybie edycji punktów są również 
dostępne następujące akcje: 
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Przesuń / dostosuj punkty
Przesuń punkt, przesuwając myszą nad dowolnym punktem na linii. Gdy kursor znajdzie się nad punktem, który może zostać wyedytowany, kursor wskaże 
możliwość kliknięcia, złapania punktu i przesunięcia go w pożądane miejsce. W przypadku krzywej istnieje możliwość złapania niebieskich punktów i 
przeciągania ich w obrębie ekranu w celu dostosowania krzywizny powiązanej linii.

Dodaj punkty
Dodaj punkt poprzez przesunięcie kursora w miejsce na linii, w którym nie ma jeszcze punktu, a w którym chcesz go dodać, aby edytować swój obraz. Gdy 
kursor znajdzie się nad miejscem, w którym możliwe jest dodanie punktu, zmieni się on, wskazując możliwość kliknięcia i dodania punktu. 

Usuń punkty
 Każdy zaznaczony punkt może zostać usunięty za pomocą narzędzia usuwania punktów, bądź poprzez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i 

wybranie opcji usuń punkt. Usunięcie punktu spowoduje połączenie nową linią dwóch punktów znajdujących się najbliżej usuwanego punktu. Opcja 
będzie dostępna tylko w trybie edycji punktów. 

Rozbij ścieżkę
 Możesz rozbić ścieżkę każdej linii złożonej z punktów za pomocą narzędzia rozbijania ścieżki, bądź klikając wybrany punkt prawym przyciskiem myszy i 

wybierając opcję rozbij ścieżkę. Rozbicie ścieżki spowoduje utworzenie dwóch nowych punktów w miejscu początkowo zaznaczonego punktu, w 
którym ścieżka została rozbita.

Zwróć uwagę, że rozbita ścieżka, bądź dwa niepołączone punkty po przeciwnych stronach tej samej linii, mogą zostać ponownie połączone poprzez 
przeciągnięcie jednego końca do przeciwstawnego punktu końcowego obrazu.



Mint Studio   |   Rozdział 4 - Rysowanie / edycja obrazów 17

Narożnik
 Narzędzie narożnika pozwala na dostosowanie każdego z punktów kontrolnych zaznaczonego punktu z osobna w sposób pozwalający na utworzenie 

ostrego narożnika.

Wygładź
 Narzędzie wygładzania pozwoli na dostosowanie zaznaczonego punktu w taki sposób, że w miejscu jego przecięcia utworzone zostanie gładkie 

przejście.

Spłaszcz 
Opcja spłaszcz dostosuje zaznaczoną linię (linię wskazaną przez pogrubienie i czerwony kolor, powiązaną z aktualnie wybranym punktem) tworząc 
płaską prostą linię.

Utwórz krzywą
 Opcja utwórz krzywą dostosuje zaznaczoną linię (linię wskazaną przez pogrubienie i czerwony kolor, powiązaną z aktualnie wybranym punktem) 

tworząc krzywą.

Uprość 
 Niektóre obrazy z biblioteki, bądź importowane z innych źródeł, mogą zawierać bardzo dużą liczbę punktów. Narzędzie upraszczania automatycznie 
dostosowuje punkty obrazu i sprowadzi obraz do jego najprostszej postaci (np. usuwając zbędne punkty), z zachowaniem jego oryginalnego, ogólnego 
ogólnego kształtu. 
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Oprócz narzędzi znajdujących się w trybie Edycji Punktów, istnieją również inne narzędzia do edycji obrazów:

Gumka
Możesz wymazać dowolną część każdego obrazu za pomocą narzędzia gumki, służącego do łatwego i natychmiastowego usuwania wewnętrznych 
fragmentów, bądź krawędzi obrazu wektorowego. 

Przycinanie
Możesz dzielić obrazy na segmenty za pomocą narzędzia Przycinanie .  Dzięki temu narzędziu możesz wybierać spośród gotowych szablonów lub 
różnorodnych narzędzi do wycinania, aby wykadrować obraz według własnych upodobań.

Śledzenie magnetyczne

Pod narzędziem Przycinania w Mint Studio znajduje się opcja “Śledzenia magnetycznego”. 
Pomoże Ci ona z łatwością przyciąć obraz wzdłuż zakrzywionych i nierównych linii.

Aby jej użyć, wybierz Śledzenie magnetyczne i wybierz punkt startowy na krawędzi obrazka, który chcesz “śledzić”. Kliknij raz aby stworzyć punkt początkowy. 
Następnie poprowadź zieloną linię (magnes) nieco dalej wzdłuż krawędzi obrazka i kliknij ponownie. To stworzy następny punkt. Magnes będzie się trzymał 
obrazka, co ułatwi Ci prowadzenie poszczególnych punktów dokładnie tak, jak tego chcesz.

Ustawienie wielu punktów blisko siebie da Ci bardziej precyzyjny wynik przycięcia wokół wybranego obszaru. Prowadź swój magnes wzdłuż obrazka i klikaj 
dalej.  
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Śledzenie magnetyczne z magnesem o dużym rozmiarzeŚledzenie magnetyczne z magnesem o małym rozmiarze

Dostosuj rozmiar magnesu za pomocą strzałek w górę i w dół pod opcją Śledzenia magnetycznego lub przewijając za pomocą kółka w myszy. Im mniejszy 
rozmiar, tym większa precyzja w umieszczaniu Twoich punktów. Duży magnes jest lepszy do umieszczania punktów w dużych odległościach na płaskich 
powierzchniach.

Możesz dostosować swój rozmiar podczas Śledzenia magnetycznego dla większej precyzji w konkretnych miejscach. Mniejszy magnes jest przydatny w 
krzywych, narożnikach i bardziej szczegółowych miejscach, natomiast duży magnes będzie idealny dla większych obszarów i linii prostych.

Kiedy już połączysz punkty w kompletny kształt, Mint Studio wytnie wszystko w tle. Nie martw się, jeśli obrazek nie jest idealny. Możesz wykorzystać Edycję 
punktów, aby nanieść dowolne poprawki na przycięty obrazek.

Aby nanieść poprawki kliknij dwukrotnie obrazek, by wejść w tryb Edycji punktów. Wybierz punkt lub punkty, które nie trzymają się Twojego obrazka i przenieś 
je bliżej oczekiwanego rezultatu, by dostosować śledzenie.

Wycięta część obrazka nie przepada. Nadal będzie dostępna w tle i możesz poprawić swój przycięty obrazek dodając mu więcej elementów oryginału. Możesz 
to zrobić dwukrotnie klikając obrazek i wchodząc w tryb Edycji punktów. Rozciągnij punkty na zewnątrz, by odkryć większą część pierwotnego tła.
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4.3 Wypełnienia i kontury
Projekty w programie — włączając w to tekst, obrazy stworzone z wykorzystaniem narzędzi do rysowania oraz te pochodzące z biblioteki — mogą zostać 
zmodyfikowane poprzez nadanie im nowych atrybutów.

Obrazy zamknięte (takie, gdzie punkt początkowy linii łączy się z punktem końcowym linii) również mogą być wypełniane

Możesz zastosować kontur, wypełnienie lub jedno i drugie wybierając swój projekt i jedną z poniższych ikon:

Ikona Konturu stworzy pusty kontur wokół wybranego kształtu. Jeśli korzystasz z filtra, kontur dostosuje się do jego ustawień. Kontur można edytować 
w menu Styl linii.

Ikona Wypełnienia pozwoli wypełnić wybrany kształt, jeśli jest on obrazem zamkniętym. Wypełnienie dostosuje się do ustawień wybranego filtra (jeśli 
z jakiegoś korzystasz).

Ikona Wypełnienia konturu łączy cechy Wypełnienia i Konturu. Każdy zastosowany filtr zostanie dopasowany zarówno do wypełnienia jak i konturu.
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Opcje stylu linii

Menu stylu linii pozwala dostosować styl linii pomiędzy linią ciągłą (domyślną), a przerywaną. Linie zostaną wycięte lub wydrukowane w 
odpowiadający sposób.

Grubość wyświetlanych linii wyrażona jest w punktach. Wartość ta może być dostosowana wedle potrzeb. Mimo, że grubość linii może być dopasowana, 
zostaną one zawsze wycięte, bądź naszkicowane z wykorzystaniem stałej grubości, zależnej od wykorzystywanego ostrza lub rysika. 

Grubość linii może zostać dopasowana manualnie z wykorzystaniem suwaka opcji grubości lub poprzez wpisanie pożądanej wartości.

Opcja stylu narożników określi jak linie będą wyświetlane w narożnikach obrazu, gdzie róg oznacza ostrą krawędź, a zaokrąglenie — gładką.

Opcja stylu zakończenia pozwala tylko dostosować linie posiadające otwarte zakończenia. Styl płaski i kwadratowy oferują różne rodzaje płaskich zakończeń, a 
styl zaokrąglony spowoduje zaokrąglenie krawędzi końca linii.

Filtry stempli
 Różnorodność filtrów umożliwia zastosowanie szerokiej gamy efektów na Twoim stemplu. Na jeden stempel można nałożyć wiele filtrów, ale tylko 

jeden filtr można zastosować dla każdego wybranego kształtu. Niektóre filtry można dostosowywać za pomocą suwaków w menu. Wszystkie filtry 
można odwrócić, aby zamieniać dodatnią i ujemną przestrzeń stempla.

4.4 Przeglądanie kolorów
Możesz podejrzeć jak wyglądać będzie ukończony stempel stosując kolory z próbników wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Na jeden stempel można nałożyć wiele 
kolorów, ale tylko jeden kolor można zastosować do każdego wybranego kształtu. Większość próbników służy tylko jako wizualicja i nie wpływa na to, jak 
wydrukowany zostanie stempel. Należy jednak pamiętać, że każdy kształt pokolorowany na biało nie zostanie wydrukowany na ostatecznym stemplu.
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5 - Tekst
Mint Studio korzysta ze wszystkich czcionek zainstalowanych na komputerze, dzięki czemu nie jest konieczna ich dodatkowa instalacja w programie. Mint 
Studio wykorzystuje wszystkie czcionki zainstalowane na komputerze i wyświetla je podczas tworzenia pożądanego tekstu. 

5.1 Tworzenie tekstu

Aby korzystać ze swoich czcionek, kliknij narzędzie tekstu znajdujące się po lewej stronie ekranu oprogramowania.

 Kliknięcie narzędzia pozwoli na wprowadzanie tekstu bezpośrednio na ekranie, po umieszczeniu kursora w dowolnym punkcie obszaru roboczego.  

Czerwona, linia to kursor wskazujący obszar wprowadzania tekstu. Możesz przenosić się do przodu i do tyłu, korzystając z myszy, bądź klawiszy strzałek na 
klawiaturze. 

Zielone obramowanie to pole tekstowe. Może ono zostać dostosowane przez kliknięcie i przytrzymanie paska na prawym skraju pola tekstowego. 
Przeciągnięcie tego paska w prawo pozwoli na przeniesienie tekstu z powrotem do pojedynczej, linearnej ścieżki. 

Aby wyjść z trybu edycji tekstu wystarczy kliknąć dwukrotnie pole tekstowe, bądź jednokrotnie dowolne miejsce poza nim. W dowolnym momencie możliwa 
jest dalsza edycja wszystkich słów i liter poprzez podwójne kliknięcie stworzonego tekstu.
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5.2 Manipulowanie tekstem
Podczas tworzenia tekstu, menu stylu tekstu będzie pozostawało otwarte po prawej stronie ekranu, dając możliwość dostosowania wielu opcji.

Dostępne czcionki
Pierwsza sekcja tego menu wyświetla aktualnie wybraną czcionkę, wraz z opcją wyboru czcionek zainstalowanych na komputerze z wykorzystaniem 
przewijanej listy. Na górze sekcji istnieje możliwość  wyszukania czcionki po jej nazwie, jeśli jest ona znana.

Możliwa jest zmiana czcionki w trybie edycji tekstu i wykorzystania nowej czcionki w obrębie tego samego pola tekstowego, obok innych dotychczasowo 
wybranych. Różne czcionki mogą również zostać zastosowane do istniejącego tekstu lub liter, jeśli jesteś w trybie edycji tekstu, poprzez zaznaczenie 
pożądanego ciągu znaków i wybranie nowego kroju czcionki. Gdy jesteś poza trybem edycji tekstu, czcionki mogą nadal zostać zastosowane, lecz zmiany będą 
dotyczyły całego zaznaczonego pola tekstowego.

Atrybuty czcionki
 Niektóre czcionki są zaprogramowane tak, aby móc wykorzystywać konkretne atrybuty stylów. Pozwala to na pogrubienie, pochylenie, 

czy podkreślenie tekstu lub liter. Atrybuty te zostaną wyszczególnione jako aktywne tylko wtedy, jeśli dana czcionka wspiera takie 
atrybuty i tym samym mogą one zostać zastosowane. Aby zastosować dowolny z tych atrybutów, możesz zaznaczyć wybrane litery lub 
słowa i kliknąć dostępny atrybut.

Podczas gdy pogrubienie, kursywa i podkreślenie są zawsze wyświetlone, to jeśli dla wybranej czcionki dostępne są inne opcje, z prawej 
strony pola opcji pojawi się pasek przewijania pozwalający na przewinięcie listy i sprawdzenie opcji zaprogramowanych dla danej 
czcionki.
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Wyrównywanie tekstu

Podczas gdy tekst będzie automatycznie wyrównywany do lewej strony, to jeśli składa się on z większej ilości zawiniętych 
wierszy, otrzymasz możliwość zmiany jego wyrównywania zgodnie z potrzebami.

Rozmiar tekstu
Tekst będzie domyślnie ustawiony do rozmiaru 36 punktów. Odnosi się to do rozmiaru wydrukowanej czcionki. Podczas gdy czcionki pochodzące z różnych 
źródeł różnią się miedzy sobą licznymi parametrami, zazwyczaj wartość ta oznacza wysokość około jednego cala (lub 13 mm). Najpowszechniejsze rozmiary 
czcionek w formatach do druku (wyrażone w punktach), są zawarte na rozwijanej liście. Możliwe jest też wpisanie dowolnej wartości w pole rozmiaru.

 
Inne popularne wymiary z odpowiednikami na liście to:

18 pt = 0.25 cala (6 mm)
24 pt = 0.33 cala (8 mm)
48 pt = 0.66 cala (17 mm)
72 pt = 1 cala (25 mm)
144 pt = 2 cale (50 mm)
288 pt = 4 cale (100 mm)

Raz jeszcze: wymiary te podajemy w przybliżeniu i będą się one różnić w zależności od czcionki. Jeśli chcesz uzyskać konkretny rozmiar, możesz również 
rozważyć przeskalowanie całego tekstu do pożądanego rozmiaru już po utworzeniu.
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Odstęp między znakami
Standardowo zaprogramowane odstępy pomiędzy literami mogą zostać dostosowane poprzez zbliżenie bądź oddalenie liter od siebie z wykorzystaniem opcji 
odstępu między znakami.

 

Odstępy między znakami będą zawsze początkowo ustawione na 100%, co wskazuje na normalne odległości. Zmniejszenie tej wartości, bądź przeciągnięcie 
suwaka w lewo, spowoduje zbliżenie się liter do siebie. Zwiększenie wartości, bądź przesunięcie suwaka w prawo, sprawi, że litery będą od siebie bardziej 
oddalone.

Odległości między wierszami 
Jeśli stworzony tekst jest sformatowany w wiersze, możesz w podobny sposób zwiększyć lub zmniejszyć odstępy pomiędzy nimi z wykorzystaniem opcji 
odległości pomiędzy wierszami.

 

Odstępy między wierszami będą zawsze początkowo ustawione na 100%, co wskazuje na normalne odległości. Zmniejszenie tej wartości, bądź przeciągnięcie 
suwaka w lewo, spowoduje zbliżenie się wierszy do siebie. Zwiększenie wartości, bądź przesunięcie suwaka w prawo, sprawi, że wiersze oddalą się od siebie.
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5.3 Tekst do ścieżki
Podczas tworzenia tekstu, bądź gdy tryb edycji tekstu jest aktywny, po lewej stronie tworzonego tekstu znajdziesz punkt kontrolny:

Ten punkt kontrolny może zostać przeciągnięty na dowolną wektorową ścieżkę w obrębie obszaru roboczego. 
Możesz przykładowo stworzyć owal za pomocą narzędzia okręgu i przeciągnąć tekst na linię, aby uzyskać 
efekt łuku:

Podczas takiego nakładania tekstu po lewej stronie pojawia się pionowy pasek. Pozwala on na dopasowanie położenia tekstu w stosunku do linii, do której 
został nałożony, w taki sposób, że można tekst umieścić na ścieżce, powyżej ścieżki, poniżej, bądź równo z nią.

5.4 Zakrzywiony tekst
Istnieje wybór kształtów tekstu w menu “Zakrzywiony tekst”. Aby z nich skorzystać, zaznacz tekst, który chcesz zmienić a następnie wybierz kształt z menu 
Zakrzywiony tekst.



Mint Studio   |   Rozdział 6 - Manipulowanie obrazami 27

6 - Manipulowanie obrazami
Mint Studio posiada wiele narzędzi pozwalających na podstawowe i zaawansowane manipulowanie obrazami i tekstem. Sekcja ta dostarcza przeglądu 
wszystkich dostępnych narzędzi i podstawowych sposobów, w jakie mogą być wykorzystywane.

6.1 Podstawy 
Jak prawie każdy program, Mint Studio posiada zestaw następujących podstawowych narzędzi:  

Zaznaczanie
Obrazy mogą oczywiście zostać zaznaczone przez kliknięcie. Kolejny obraz może zostać zaznaczony przez kliknięcie go z wciśniętym na klawiaturze klawiszem 
Shift. Akcja może zostać powtórzona, aż zaznaczone zostaną wszystkie pożądane obrazy. Kliknięcie zaznaczonego wcześniej obrazu z wciśniętym klawiszem 
spowoduje jego odznaczenie.

Większa ilość obrazów może zostać również zaznaczona przez kliknięcie powyżej obrazu i przeciągnięcie myszy, tak aby 
zaznaczenie objęło wszystkie pożądane kształty, co zaznaczy je wszystkie na raz. Przeciągając kursor myszy z wciśniętym 
lewym przyciskiem zobaczysz przerywaną linię tworzącą pole selekcji, wykazującą zaznaczane elementy. Po zwolnieniu 
klawisza myszy, wszystkie obrazy objęte polem zostaną zawarte w ramach jednego, wspólnego obrysu zaznaczenia.
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Kopiuj / wklej / wytnij
Narzędzia te spełniają spodziewane, podstawowe funkcje kopiowania zaznaczonych obrazów, wklejania i wycinania ich z widoku. 
Skopiowane lub wycięte obrazy będą przechowywane w pamięci komputera, w schowku. W schowku tym możesz mieć jednocześnie tylko 
jeden obiekt. Oznacza to, że jeśli skopiujesz jeden obraz, a potem kolejny, tylko najświeższy będzie czekał w schowku na wklejenie. Akcje te 

mogą zostać wykonane z górnego paska narzędzi, menu edycji lub po kliknięciu obrazu prawym przyciskiem, jak również z wykorzystaniem standardowych 
skrótów klawiaturowych.

Wklejenie skopiowanych obrazów spowoduje umieszczenie ich kopii bezpośrednio po prawej stronie oryginalnych obrazów, tak że zawsze łatwo znajdziesz 
swoją kopię. Dodatkowa opcja „wklej na wierzchu” daje możliwość wklejenia kopii bezpośrednio na oryginalnym obrazie i jest dostępna w menu edycji lub po 
skorzystaniu ze standardowego skrótu klawiaturowego dla tej akcji. 

Usuń
Zaznaczone obrazy mogą zostać usunięte z obszaru roboczego poprzez kliknięcie przycisku usuwania, który znajduje się w dolnej części ekranu 
programu, przez wejście w menu edycji i wybranie usuń lub po prostu przez wciśnięcie klawisza delete na klawiaturze komputera.

Cofnij / powtórz
Wszelkie działania, włączając w to proste przesuwanie obrazów, mogą zostać cofnięte. Aby przywrócić stan sprzed poprzedniej akcji kliknij 
przycisk cofnij. Liczba akcji, które możesz cofnąć z wykorzystaniem tego przycisku jest nieograniczona, aż do momentu otwarcia nowego 
obszaru roboczego.

Podobnie możesz kliknąć przycisk powtórz, aby powtórzyć dowolne akcje, które zostały cofnięte. Możesz kontynuować korzystanie z tego przycisku, aż do 
momentu powrotu do ostatniej wykonanej akcji.
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6.2 Grupowanie / rozgrupowywanie
Obie akcje są powszechnie używane i są ogromnie pomocne podczas manipulowania i dostosowywania obrazów. Aby zrozumieć stojące za nimi koncepty, 
należy najpierw dowiedzieć się czym są zgrupowane i rozgrupowane obrazy.

Poniżej przedstawiona została przykładowa pojedyncza linia:

Podczas gdy Twój obraz może mieć wiele elementów, jest on ciągle jedną linią z jednym punktem początkowym i jednym 
końcowym.

Poniżej przedstawiony został obraz składający się z wielu linii:

Ten obraz składa się z dwóch zestawów linii. Jeden stanowi obrys liścia i łodyga, a drugi wewnętrzne szczegóły. Obraz 
ten jest zgrupowany, tak aby możliwe było jego przemieszczanie bez konieczności osobnego przesuwania obrysu i 
detali i późniejszego ich dopasowywania.

Mimo, że nie jest niezbędne wiedzieć z ilu dokładnie wektorowych części składa się obraz, ważne jest, aby zdawać 
sobie sprawę, że obrazy składające się z jednej linii  nie są zgrupowane, za to wszystkie obiekty składające się z 
większej ilości elementów są, lub mogą zostać, zgrupowane.
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Grupowanie
Dowolne dwa zestawy linii mogą zostać zgrupowane razem z wykorzystaniem opcji grupowania w taki sposób, że ich relatywne położenie względem siebie 
zostanie zachowane, nawet po przesunięciu.
 
Aby użyć opcji Grupy, wybierz dwa lub więcej obrazów jednocześnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane obiekty i kliknij “Grupa” w menu.

Rozgrupowywanie
Każdy obraz, który zawiera więcej niż jeden zestaw linii, może zostać rozgrupowany w taki sposób, że jego fragmenty będą traktowane jako niezależne i będą 
mogły być osobno usuwane, obracane, skalowane i w inny sposób modyfikowane, zamiast manipulowania obrazem jako jedną całością.

Możesz przykładowo chcieć wyciąć ten obraz ciasta, rozgrupowując go przedtem, aby usunąć niektóre z wewnętrznych dekoracji:

Po rozgrupowaniu, obraz będzie zawierał osobne pola zaznaczenia wokół każdego nowego 
elementu obrazu, który może być teraz manipulowany:

 
Aby pracować na poszczególnych rozgrupowanych elementach, możesz odznaczyć obraz jako 
całość.
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6.3 Złożone ścieżki
Ścieżka złożona może zostać stworzona (lub wypuszczona) w menu “Obiekt”.  Pojęcie złożonej ścieżki jest ważne dla zrozumienia, dlaczego niektóre atrybuty 
mogą być stosowane w odmienny sposób w pozornie takich samych sytuacjach. Złożone ścieżki są zbiorami dwóch lub więcej zestawów linii, w których 
wewnętrzne linie zostały osadzone w obrazie. Złożona ścieżka może wyglądać tak samo jak zespół zgrupowanych linii, ale jej zachowanie będzie inne, 
chociażby w przypadku wypełnienia kolorem. 

Złożone ścieżki są wykorzystywane przeważnie tylko podczas tworzenia obrazów drukuj i tnij.

        Niezłożony obraz                                         Obraz złożonej ścieżki

W powyższych przykładach dwa górne obrazy są wyświetlane w podstawowy sposób i wydają się identyczne. Mimo to, patrząc na dolny zestaw obrazów, 
różnice stają się oczywiste. W przypadku obrazu po lewej stronie, w widoku bocznym patrzymy na szarego motyla, a białe kropki znajdują się nad nim. Ten 
obraz nie jest złożoną ścieżką. W przypadku obrazu po prawej stronie, w widoku bocznym widzimy szarego motyla w białe kropki osadzone w obrazie.

Oczywiście, gdy zdecydujemy się wyciąć lub naszkicować oba obrazy korzystając z Silhouette, zostaną one wycięte w ten sam sposób. Istotne jest jednak 
zrozumienie różnicy pomiędzy tymi obrazami, gdy chcesz osiągnąć konkretne efekty wypełniania obrazów korzystając z funkcji drukuj i tnij.
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 Na przykład:
Poniżej ten sam, niewypełniony obraz. Wszystkie elementy są zgrupowane.

Gdy niezgrupowany obraz zostanie wypełniony z wykorzystaniem funkcji koloru, rezultat będzie wyglądał następująco:

Choć zgrupowane ze sobą, wszystkie zestawy linii są tylko osobnymi elementami leżącymi jeden na drugim tak, że każdy z osobna 
zostaje wypełniony z wykorzystaniem wybranego efektu.

Gdy obraz będący złożoną ścieżką zostanie wypełniony z wykorzystaniem funkcji koloru, rezultat będzie wyglądał następująco:

W przypadku złożonej ścieżki, niemożliwe jest wypełnienie niewypełnionych części obrazu, ponieważ te osadzone obszary stanowią 
przestrzeń ujemną obiektu.

Złożone ścieżki mogą ciągle zostać rozgrupowane, pozwalając na przemieszczanie wielu składających się na nie elementów, lecz 
spowoduje to uwolnienie złożonej ścieżki, tworząc z niej obraz niezłożony.

Aby stworzyć złożoną ścieżkę z wielu zaznaczonych obrazów możesz skorzystać z prawego kliknięcia, aż wszystkie obrazy zostaną 
zaznaczone, a następnie wybrać opcję stwórz złożoną ścieżkę. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący złożony 
obraz i wybrać uwolnij złożoną ścieżkę, aby wykonać odwrotną akcję. Opcje te są również dostępne w menu obiekt.
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6.4 Obracanie

Obiekty mogą być obracane o dowolne kąty. Zaznaczone obrazy zawsze będą wyświetlane z zielonym uchwytem obracania, 
który po złapaniu umożliwia obracanie z wykorzystaniem myszy.

Opcje menu obracania zapewniają dodatkowe możliwości bardziej szczegółowego i precyzyjnego obracania.
 
Możesz wybrać dowolną z poniższych opcji w menu “Obróć”.

Obróć o
Opcja ta obróci zaznaczony obraz w stosunku do aktualnego nachylenia obrazu o wybrany standardowy kąt.

Obróć do
Opcja ta obróci zaznaczony obraz do wybranego kąta określonego względem jego pierwotnego, stałego punktu 0°.

Dowolne obracanie do
Opcja ta pozwoli Ci ręcznie dopasować kąt na suwaku, bądź wpisać konkretną wartość, a po jego zastosowaniu obróci zaznaczony obraz do wybranego kąta 
określonego względem oryginalnego, stałego punktu 0° obrazu.
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6.5 Skalowanie
Obiekty mogą być skalowane do dowolnych rozmiarów. 

Wymiary będą widoczne podczas rysowania lub zaznaczania obrazów. 

Dostępne są również punkty kontrolne przy polu zaznaczania, umożliwiające manualne skalowanie. Aby rozpocząć manualne 
skalowanie, kliknij którekolwiek z pól i przeciągnij kursor myszy w pożądanym kierunku, zmieniając lub powiększając obiekt. 
Narożne punkty kontrolne proporcjonalnie przeskalują obraz, zachowując oryginalny stosunek wysokości i szerokości, podczas 
gdy boczne punkty kontrolne rozciągną obraz w kierunku, w którym przeciągnięty zostanie kursor myszy.

Opcje menu skalowania zapewniają dodatkowe możliwości bardziej szczegółowego i precyzyjnego skalowania.
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W menu skalowania dostępne są następujące opcje:

Skaluj
Opcja ta pozwala na przeskalowanie zaznaczonego obrazu do określonych wymiarów. Po zaznaczeniu, opcja blokowania proporcji sprawi, że obraz będzie 
skalowany proporcjonalnie w momencie zmiany któregokolwiek z wymiarów. Można tę opcję zastosować, gdy chcesz zachować oryginalny stosunek wysokości 
i szerokości. Na przykład, jeśli weźmiemy nasz wcześniejszy przykład liścia o wymiarach początkowych 1 cal wysokości i 2 cale szerokości i zmniejszymy 
szerokość do 1 cala, rezultaty będą następujące:

 Z zablokowanymi proporcjami             Bez zablokowanych proporcji

Dopasuj do stempla
Możesz przeskalować swój obraz do maksymalnych wymiarów (na podstawie rozmiaru stempla) klikając przycisk “Dopasuj do stempla” w menu lub 
ikonę “Dopasuj do stempla” u dołu ekranu.
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6.6 Odbicie lustrzane
Niektóre materiały lub sytuacje wymagają, aby obrazy zostały wycięte w postaci odbić lustrzanych. Może się również zdarzyć, że dla osiągnięcia zamierzonego 
efektu estetycznego konieczne będzie odwrócenie obiektu.

Aby wykonać odbicie lustrzane obrazu, możesz kliknąć zaznaczony obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać „Przerzuć poziome” lub „Przerzuć pionowe

Brak efektu odbicia lustrzanego Odbicie lustrzane poziome

Odbicie lustrzane pionowe Odbicie lustrzane pionowe

Więcej opcji lustra można znaleźć w menu Obiekt pod hasłem Lustro.

Również w tym menu możesz odwrócić swój obraz (jak pokazane poniżej) korzystając z menu opcji odwrócenia.
Dodatkowo możesz tworzyć lustrzane kopie zaznaczonych obrazów korzystając z opcji menu odbić lustrzanych, gdzie dostępne są następujące kopie lustrzane: 
lewa, prawa, odbita powyżej i odbita poniżej. 
Aby wykonać odbicie lustrzane obrazu, możesz kliknąć zaznaczony obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać odbicie lustrzane poziome lub odbicie lustrzane 
pionowe.

Zdjęcie oryginalne Kopia lustrzana powyżej Kopia lustrzana poniżej

Kopia lustrzana po lewej Kopia lustrzana po prawej
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6.7 Aranżowanie
Różne obrazy mogą na siebie zachodzić. Możliwe jest ustawienie ich kolejności, określając, który znajdzie się z przodu, a który z tyłu.  Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy na wybranym obiekcie daje dostęp do poniższych opcji:

Wyślij na wierzch
Opcja ta przeniesie zaznaczony obraz przed wszystkie inne, nakładające się na niego obrazy.

Kolejność oryginalnego obrazu Koło zaznaczone i przeniesione na 
wierzch
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Wyślij na spód
Opcja ta przeniesie zaznaczony obraz za wszystkie inne nakładające się na niego obrazy. 

Kolejność oryginalnego obrazu Trójkąt zaznaczony i przeniesiony na 
spód

Oprócz powyższych opcji, możesz również kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać wyślij do tyłu, aby przenieść wybrany obraz jeden poziom w dół, 
zamiast wysyłania do na sam spód.  

Kolejność oryginalnego obrazu Trójkąt zaznaczony i przeniesiony do 
tyłu

Tak samo możesz kliknąć obraz prawym przyciskiem i wybrać wyślij do przodu, aby przenieść obraz jeden poziom w górę, zamiast wysyłania do na sam 
wierzch. 

Kolejność oryginalnego obrazu Koło zaznaczone i przeniesione do 
przodu
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6.8 Wyrównywanie

Obrazy mogą także być wyrównywane względem siebie.  W menu “Obiekt” dostępne są poniższe opcje Justowania.

Wyśrodkowanie (Wyrównywanie do środka w pionie i poziomie)  

Opcja wyśrodkuje dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że zostaną one ustawione względem siebie w centralnym punkcie każdego z nich.

Wyrównie do lewej 
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że zostaną one ustawione razem do lewej krawędzi wspólnego pola zaznaczenia, 
zachowując te same odległości odnoszące się do ich pozycji w płaszczyźnie pionowej.

Wyrównanie do środka w poziomie
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że ich środki zostają wyrównane w płaszczyźnie poziomej, jednocześnie zachowując te 
same odległości odnoszące się do ich pozycji w pionie.

Wyrównanie do prawej 
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że zostaną one ustawione razem do prawej krawędzi wspólnego pola zaznaczenia, 
zachowując te same odległości odnoszące się do ich pozycji w płaszczyźnie pionowej.

Wyrównanie do góry
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że zostaną one ustawione razem do górnej krawędzi wspólnego pola zaznaczenia, 
zachowując te same odległości odnoszące się do ich pozycji w płaszczyźnie poziomej.
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Wyrównanie do środka w pionie
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że ich środki zostają wyrównane w płaszczyźnie poziomej, jednocześnie zachowując te 
same odległości odnoszące się do ich pozycji w poziomie.

Wyrównanie do dołu
Opcja ta wyrówna dwa lub więcej zaznaczonych obiektów tak, że zostaną one ustawione razem do dolnej  krawędzi wspólnego pola zaznaczenia, 
zachowując te same odległości odnoszące się do ich pozycji w płaszczyźnie poziomej.

Rozlokowanie w poziomie
Jeśli zaznaczone są co najmniej trzy obiekty, opcja ta ustawia je w poziomie w taki sposób, że odległości między nimi będą równe w płaszczyźnie 
poziomej.

Rozlokowanie w pionie
Jeśli zaznaczone są co najmniej trzy obiekty, opcja ta ustawia je w pionie w taki sposób, że odległości między nimi będą równe w płaszczyźnie 
pionowej.

Wyśrodkuj do stempla
Ta opcja umieści wybrany obiekt lub grupę obiektów w środku stempla.

6.9 Opcje spajania
Spajanie użyje dwóch, lub więcej, zaznaczonych, nachodzących na siebie obrazów, i połączy je w pojedynczy, jednolity obraz. Aby scalić grupę wybranych 
obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie i wybierz “Scal”.

Niezespojony obraz z nachodzącymi liniami Zespojony obraz z usuniętymi nachodzącymi liniami
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7 - Biblioteka i Sklep online Silhouette
Mint Studio oferuje funkcję biblioteki pozwalającą na przechowywanie i kategoryzowanie wszystkich pobranych i utworzonych przez użytkownika 
obrazów oraz funkcję sklepu internetowego, udostępniającą nowe treści gotowe do pobrania przez użytkowników.
Widok biblioteki i widok sklepu znajdują się po lewej stronie ekranu i wskazują, który panel (obszar roboczy, biblioteka, sklep) pozostaje obecnie 
aktywny.

7.1 Biblioteka
Biblioteka jest miejscem gdzie przechowywane są wszystkie predefiniowane oraz później zakupione treści. Biblioteka pozwala na ich kategoryzację, 
sortowanie i wykorzystywanie w projektach.

Wyświetlanie
Istnieje możliwość wyświetlania obrazów jako ikon, po kliknięciu opcji widoku ikon:

Biblioteka w trybie 
widoku ikon

Alternatywnie, po kliknięciu opcji widoku listy możliwe jest przeglądanie obrazów znajdujących się w bibliotece w widoku listy, pozwalającym na 
wyświetlanie większej ilości szczegółów:

Biblioteka w trybie 
widoku listy  
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W trybie widoku listy możesz sortować obrazy według nazwy, kategorii, twórcy, daty pobrania albo rozmiaru klikając na tytuł odpowiedniej kolumny.

Ponadto możliwe jest dostosowanie tego, czy wyświetlana jest tylko biblioteka, czy też biblioteka i obszar roboczy razem. Opcje przeglądania znajdują 
się po lewej stronie okna pod przyciskami biblioteki i sklepu internetowego.

Górna ikona, przedstawiająca tylko jeden panel, wyświetli bibliotekę lub sklep internetowy w momencie, gdy są one wykorzystywane:

Podczas gdy dolna ikona przedstawiająca dwa panele wyświetli bibliotekę albo sklep internetowy wraz z obszarem roboczym:
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Dostęp do zawartości biblioteki
Aby skorzystać z obrazów w bibliotece możesz:

• Dwukrotnie kliknąć obraz, aby otworzyć go w obszarze roboczym

• Przeciągnąć obraz z biblioteki na obszar roboczy (jeśli obszar roboczy jest wyświetlany)

Kategoryzacja i zarządzanie biblioteką
Podczas gdy Twoja biblioteka powiększa się o dodatkowe treści, wygodne może okazać się dostosowanie jej poprzez tworzenie nowych folderów i sortowanie 
obrazów zgodnie z potrzebami.

Stworzenie nowego własnego folderu jest możliwe po kliknięciu ikony „dodaj folder”.
 

Podczas tworzenia nowego folderu istnieje możliwość zdefiniowania jego nazwy. Po stworzeniu nowego folderu możliwe jest przeciągnięcie do niego obrazów. 
Kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy pozwoli na utworzenie jego podfolderu, usunięcie folderu (wraz z zawartością) oraz zmianę jego nazwy.

Oprócz dopasowywania folderów biblioteki możliwe jest dostosowanie dowolnych znajdujących się w nich plików. Kliknięcie obrazu prawym przyciskiem 
myszy pozwoli na usunięcie obrazu, zmianę jego nazwy, posortowanie obrazów w aktualnym folderze lub pokazanie / ukrycie właściwości obrazu. Właściwości 
obrazu zawierają opis obrazu (pobrany ze sklepu online) i powiązane słowa kluczowe.

Usuwane obrazy i foldery trafią do znajdującego się w bibliotece kosza. Istnieje możliwość ich przywrócenia przez przeciągnięcie z powrotem do biblioteki. 
Jednak należy pamiętać, że wszystko co zostanie usunięte z kosza, zostanie nieodwracalnie usunięte z komputera.
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7.2 Sklep online Silhouette
 Sklep online Silhouette dostarcza dodatkowe gotowe do pobrania  treści od Silhouette America, jak również wielu niezależnych twórców i firm. Dostęp 

do sklepu online Silhouette jest możliwy z oprogramowania  Mint Studio i wymaga połączenia internetowego. 

Sekcja zakupów online Silhouette jest dostępna przez cały czas, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Podczas gdy obrazy mogą zostać zakupione pojedynczo, dając możliwość dostosowania biblioteki do własnych potrzeb, dostępne są również opcje subskrypcji 
z miesięczną opłatą. Dalsze informacje dotyczące subskrypcji mogą zostać znalezione w sklepie online Silhouette. 

Wszystkie obrazy wiążą się z następującymi korzyściami:

• Możesz pobierać obrazy korzystając z dowolnej popularnej karty kredytowej, z wykorzystaniem kart pobierania oraz kredytów subskrypcji

• Nieograniczone użytkowanie (połączenie internetowe nie jest konieczne do korzystania z zakupionych treści)

• Możliwość przywrócenia (w przypadku awarii lub wymiany komputera)

• Możliwość do skalowania i dostosowywania do własnych potrzeb (z wykorzystaniem narzędzi Mint Studio omówionych w poprzednich sekcjach)

Karty pobierania
Silhouette America oferuje karty pobierania, zapewniające środki, które mogą zostać wykorzystane na zakup dowolnych treści dostępnych do pobrania w 
sklepie, które chcesz pobrać i dodać do swojej biblioteki. Na odwrocie każdej karty znajdują się dwa numery. W prawym, dolnym rogu znajduje się numer 
identyfikacyjny karty. Za srebrnym paskiem bezpieczeństwa znajduje się faktyczny, 16-cyfrowy kod pobierania. 
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Logowanie do sklepu
Po kliknięciu przycisku sklepu online Silhouette zostanie wyświetlona strona główna sklepu.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto jeśli jeszcze nie zostało ono stworzone, klikając na link w prawym górnym rogu: „Nie jesteś 
zalogowany(-a)”.

Aby stworzyć konto, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail (który stanie się loginem) oraz wybrane hasło. 
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Opcje mojego konta
Po zalogowaniu do konta znajdziesz odnośnik w prawym, górnym rogu nazwany moje konto, który zapewnia podstawowe narzędzia zarządzania kontem. 
Dostępne będą następujące opcje:

Aktualizacja danych konta – pozwala na zmianę adresu e-mail i hasła. 

Moja historia pobierania – pozwala wyświetlić kopię wszystkich dokonanych zakupów. Podczas przeglądania konkretnych zakupów masz możliwość 
przywrócenia danego zamówienia, jeśli wystąpiło przerwanie połączenia w trakcie pobierania.

Przywróć wszystkie pobrane projekty – pozwala przywrócić wszystkie pobrane w przeszłości treści, gdy chcesz przenieść oprogramowanie na nowy 
komputer w przypadku awarii lub wymiany dotychczasowego urządzenia. 

Dodaj kartę do mojego salda – tutaj możesz podać kody kart pobierania doładowujący saldo Twojego konta. 

Zarządzaj moimi kartami kredytowymi – pozwala zarządzać danymi zapisanych kart kredytowych wykorzystywanych do opłacania subskrypcji lub 
pojedynczych zakupów.
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Kupowanie
Możesz przeglądać wszystkie dostępne obrazy Silhouette bez konieczności decydowania się na zakup. Po lewej stronie okna zakupów znajdziesz asystenta 
nawigacji. Po wyborze kategorii, bądź gdy szukasz obrazów wyświetlona zostanie lista powiązanych z nimi sugestii.

Podczas przeglądania różnych tematów i publikacji, bądź tworzenia konkretnych zapytań, gdy znajdziesz już obraz, który chcesz pobrać, możesz dodać go do 
klikając na opcję koszyka „dodaj”:

 
Możesz również kliknąć kształt w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów i listy podobnych kształtów, które mogą Cię zainteresować.

Zwróć uwagę, że zakupione już wcześniej obrazy nie mogą zostać dodane do koszyka, a fakt ich posiadania jest jasno oznaczony.
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Pobieranie
Możesz kontynuować przeglądanie i dodawanie kolejnych obrazów do momentu, w którym zdecydujesz się przejść do kasy. Aby to zrobić należy 
kliknąć link mój koszyk w mini-podglądzie koszyka, bądź na ikonę koszyka w prawym, górnym rogu okna zakupów.

Po zakończeniu wybierania, po prostu kliknij przycisk kasy. Jeśli posiadasz środki na swoim koncie pochodzące z karty pobierania lub bilansu subskrypcji, 
całkowity koszt zostanie pobrany automatycznie z Twojego salda. Jeśli nie posiadasz środków na koncie lub są one niewystarczające do pokrycia kosztu 
zakupów wszystkich wybranych obrazów, konieczne będzie podanie danych karty kredytowej lub dodanie nowego kodu karty pobierania do swojego konta.

Po wykonaniu tych kroków, konieczne będzie podanie hasła dla autoryzacji zakupu. Po podaniu hasła powyżej okna sklepu pojawi się panel biblioteki, w 
którym wyświetlone zostaną pobierane do niej obrazy. 
 

W tym momencie możesz dalej przeglądać sklep internetowy, bądź go zamknąć. Gdy wszystkie obrazy zostaną pobrane, możesz przeciągnąć je z sekcji 
ostatnio pobranych i posortować między folderami biblioteki w dowolny sposób. Pobrane obrazy pozostaną w folderze ostatnio pobranych, aż nie zostaną 
posortowane.

Zauważ, że podczas gdy wszystkie obrazy są przechowywane w bibliotece, zakupione czcionki są również widoczne w specjalnej sekcji biblioteki „moje 
czcionki”. Możesz korzystać z tych pobranych ze sklepu online czcionek poprzez podwójne kliknięcie na nie w bibliotece, co spowoduje przejście do obszaru 
roboczego, z kursorem tekstu gotowym do pisania. Możliwe jest również skorzystanie z czcionek w sposób opisany w sekcji 5. 
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Przywracanie obrazów
Silhouette America utrzymuje bazę danych wszystkich użytkowników Silhouette i historii ich pobierania. W przypadku awarii komputera lub jego wymiany, 
po instalacji oprogramowania na nowym komputerze, możesz zalogować do swojego konta użytkowania Silhouette korzystając z adresu e-mail i hasła. Po 
zalogowaniu wystarczy przejść do opcji konta i wybrać „przywróć wszystkie pobrane projekty”.

Jeśli posiadasz kilka komputerów (np. komputer stacjonarny i laptop) i po prostu chcesz przywrócić ostatnio zakupione obrazy na drugim komputerze, 
zamiast korzystania z opcji przywracania wszystkich pobranych projektów, możesz odwiedzić swoją historie pobierania w opcjach konta i wyświetlić listę 
dotychczasowych zakupów. W tej sekcji możesz kliknąć na dowolne poprzednie zamówienie i je przywrócić. Należy ponownie zaznaczyć, że możliwe jest tylko 
przywrócenie pojedynczych zamówień na ograniczoną liczbę komputerów, które pozostają własnością użytkownika.

Skorzystanie z opcji przywracania nie spowoduje oczywiście przywrócenia żadnych utworzonych przez użytkownika obrazów znajdujących się w bibliotece. 
Tylko pobrane obrazy kupione w sekcji zakupów mogą zostać przywrócone. Możesz utworzyć kopie bezpieczeństwa stworzonych przez siebie projektów, 
poprzez skopiowanie ich z lokalizacji, w których się znajdują na inny dysk lub urządzenie. 

Silhouette America kontroluje liczbę osobnych komputerów, które wykorzystujesz do logowania i zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia 
zarejestrowanych kont użytkowników Silhouette, których wykorzystanie jest podejrzane i wskazuje na publiczne udostępnianie plików.
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8 - Zapis
Po utworzeniu obrazu, bądź układu graficznego dokumentu, dostępna będzie szeroka gama opcji jego zapisu.

Zapisz

Opcja zapisz jest podstawową funkcją zapisywania pozwalającą na utworzenie pliku STUDIO i zapisanie go w dowolnej lokalizacji na komputerze. 
Możliwe jest utworzenie kopii bezpieczeństwa takich plików korzystając z przenośnych nośników danych.

Zapisz jako
Opcja ta znajduje się w menu pliku i pozwala na nadanie nazwy zapisywanemu plikowi. Może on zostać zapisany w dowolnej lokalizacji na komputerze. 
Możliwe jest utworzenie kopii bezpieczeństwa korzystając z przenośnego nośnika danych.

Zapisz do biblioteki
Opcja ta znajduje się w menu pliku i zapisuje plik w bibliotece Mint Studio. Po wybraniu tej opcji konieczne będzie podanie nazwy, słów kluczowych (które 
staną się wyszukiwalne po ponownym indeksowaniu biblioteki, możliwym do przeprowadzenia z poziomu ustawień zaawansowanych), opisu, twórcy i 
kategorii pliku. Po zapisaniu obrazów w bibliotece, zostaną one dodane do sekcji biblioteki oznaczonej jako „moje własne projekty”. Niemożliwe jest przejście 
do lokalizacji tych obrazów na komputerze w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa. Dlatego zaleca się zapisanie kopii obrazów z wykorzystaniem standardowej 
opcji zapisu.
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Dane kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dalsze informacje dotyczące wsparcia, mogą zostać uzyskane z poniższych źródeł:

Internet: www.silhouetteamerica.com
E-mail: support@silhouetteamerica.com

Telefon: 800 859 8243 (bezpłatny tylko w USA i Kanadzie)

Siedziba Silhouette America, Inc. znajduje się w Lehi w Utah i jest otwarta w pn. – pt.
w godzinach od 8 do 17 (czasu górskiego).

Specyfikacje itp. podane w tej instrukcji 
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

________________________________________
January 6, 2016 - 2nd edition

Silhouette America, Inc.
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