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Användningsavtal för mjukvara

Silhouette America Corporation ("Silhouette America") beviljar härmed köparen och den auktoriserade användaren ("Användaren") rätten att använda
programvaran ("Programvaran") i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges. Genom att köpa och/eller använda Programvaran accepterar
Användaren härmed de villkor som anges häri och samtycker till att följa dem.
1. Upphovsrätt
Allt upphovsrättsmaterial som rör Programvaran och medföljande tryckt material såsom till exempel manualer tillhör de personer eller organisationer som
anges i Programvaran eller det tryckta materialet.
2. Licens
Användaren får använda Programvaran på en dator i taget.
3. Kopiering och modifiering
(1) Användaren får kopiera Programvaran för säkerhetskopieringsändamål.
(2) Användaren får ej modifiera, kombinera, ändra på eller på andra sätt anpassa Programvaran på något sätt, inklusive demontering och dekompilering.
4. Användning av tredje part
Användaren får inte överföra, överlåta eller på annat sätt göra sig av med sina rättigheter till Programvaran eller dess användning till en tredje part.
5. Garanti
(1) Kontakta Silhouette America om Programvaran inte fungerar korrekt på grund av fysiska defekter i installationsskivan. Programvaruskivan kommer att bytas
i händelse av ett fysiskt fabrikationsfel, eller så kommer en länk för att ladda ner Programvaran tillhandahållas på Silhouette USA:s godtycke.
(2) Silhouette America ger endast garanti för skivan vid ovannämnd situation.
(3) Silhouette America tillhandahåller Programvaran i "befintligt skick". Varken Silhouette America eller leverantören garanterar den prestanda eller de resultat
som kan uppnås med Programvaran och medföljande dokumentation. Varken Silhouette America eller leverantören ger några direkta eller indirekta garantier
gällande fall av upphovsrättsbrott som kan uppstå vid användning av Programvaran eller medföljande dokumentation, deras kommersiella resultat eller deras
lämplighet för särskilda ändamål. Varken Silhouette America eller leverantören åtar sig något ansvar för oförutsedda, sekundära eller särskilda skador som
uppstår som följd av användning av Programvaran eller medföljande manualer under några omständigheter, inklusive fall där möjligheten till den skada som
uppstått indikerats av återförsäljaren. Dessutom åtar sig varken Silhouette America eller leverantören något ansvar för krav från tredje parter.
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Registrerade varumärken

De företagsnamn och produktnamn som beskrivs i den här manualen är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Ansvarsbegränsning

Vissa bilder av Programvaran som används i denna manual togs när Programvaran var under utveckling, och de kan skilja sig något från vad som faktiskt visas.
Det finns inga skillnader mellan de funktioner och menylayouter som visas här och de som visas i den faktiska versionen.

Om denna manual

Denna manual är avsedd att ge en översikt över hur man användare Mint Studio-programvaran.
(1) Innehållet i denna manual får ej kopieras delvis eller helt utan tillstånd.
(2) Informationen och produktspecifikationerna i denna manual kan ändras utan förvarning.
(3) En stor insats har gjorts för att säkerställa informationens klarhet och precision i manualen. Kontakta Silhouette Amerika eller din återförsäljare om du har
några frågor.
(4) Observera att Silhouette America inte tar något ansvar för eventuella skyldigheter som uppstår som följd av användning av denna manual och produkt.
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1 - Allmän information
1.1 Systemkrav

Följande systemmiljö krävs för användning av Mint Studio.
Operativsystem:
Windows –Vista/7 (32-bit & 64-bit)
Mac – OS X 10.6.8 eller högre
CPU: Pentium III 800 MHz eller högre
Minne: 1GB RAM rekommenderas
Monitor: 1024 x 768 True-color rekommenderas (kompakt knappläge finns tillgängligt för bärbara datorer)
Mus och/eller ritplatta
CD-ROM-enhet (för installation)

1.2 Funktionsöversikt

I Mint Studio-programvaran ingår bland annat följande funktioner och fördelar:
• Importerar en mängd olika filformat
• Ladda ner exklusivt digitalt innehåll
• Organisera och optimera bildbiblioteket
• Manipulera text med:
- Ord- och bokstavsanpassning
- Textjustering
- Kontroll över teckenavstånd
- Justera stycketext till bana
• Ändra storlek på bilder till exakta specifikationer
• Gruppera/avgruppera linjeuppsättningar för manipulering
• Redigera och manipulera stycketext och bilder
• Radera bilddelar med verktyget för frihandsradering
• Svetsa samman bilder
• Skapa skuggeffekter
• Ordna bilder med följande funktioner:
- Omvandla
- Rotera
• Obegränsade ”Ångra” och ”Gör om”-åtgärder
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1.3 Programvarans filformat

Mint Studio-programvaran använder ett proprietärt .MINT-filformat som består av vektorgrafik för linje- och färg/toningsinformation. Mint Studio kan även
öppna* följande filformat:
• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
Förutom filer som kan öppnas eller importeras kan Mint Studio också komma åt teckensnitt.

1.4 Tillgängligt digitalt innehåll

Mint Studio-programvaran levereras med 50 färdiga designer. Dessa blir tillgängliga då du ansluter och slår på ditt Mint.

E
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A
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Ytterligare innehåll finns tillgängligt på Silhouettes nätbutik (nås via Mint Studio®-programvaran). Nätbutiken låter dig komma åt och köpa ytterligare digitalt
innehåll för programvaran från både artister från Silhouette America och oberoende artister och olika företag, vilket garanterar ett varierande utbud av färdigt
innehåll. Vidare information om butiken och nedladdning av innehåll finns senare i denna manual.
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2 - Installation av Mint Studio®
2.1 Installation på PC

1. Sätt in installationsskivan i din dators CD-ROM-enhet.
2. Windows Vista, Windows 7, och 8-användare: Du kan behöva tillåtelse att köra installationsprogrammet som körs automatiskt, eller välj Kör
SilhouetteInstaller.exe om det valet är tillgängligt.
3. Tryck på Nästa för att fortsätta då installationsprogrammet startas.
4. Licensavtalet kommer att visas. Läs noggrant igenom informationen som visas och tryck sedan på Ja för att fortsätta installationen.
5. Fortsätt följa instruktionerna för att installera programmet till önskad mapp och slutföra processen.
OBS ENDAST WINDOWS-ANVÄNDARE: När du kopplar USB-kabeln från Silhouette-skärverktyget till din dator och slår på Silhouette-enheten kan en guide för att installera en ny drivrutin dyka
upp. Du kan välja att automatiskt hitta och installera drivrutinen som finns på installationsskivan. Drivrutinen krävs inte för användning av Mint Studio-programvaran, men kan installeras för
att få bort Windows automatiska "Plug and Play"-funktion som uppmanar att installera en drivrutin för hårdvaran när Silhouette slås på.

2.2 Installation på Mac

1. Sätt in installationsskivan i din dators skivenhet.
2. Drag och släpp Mint Studio-programmet till din programmapp för att inleda installationsprocessen.
3. Licensavtalet visas då programmet körs för första gången. Läs noggrant igenom informationen som visas och tryck sedan på Ja för att fortsätta slutföringen
av installationen.
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3 - Grundläggande programöversikt
3.1 Öppna programvaran

För att öppna programvaran på en PC, dubbelklicka på skrivbordsikonen. Om ingen skrivbordsikon skapades vid installationen, gå till Windows startmenyn och
välj att köra Mint Studio®.
För att öppna programvaran på en Mac, öppna mappen Program och kör Mint Studio®.
Mint Studio-ikonen kommer att se ut så här:

En hemsida kommer att visas när du öppnar Mint Studio, där du kan navigera till olika moduler i programvaran. Tryck på Design för att börja designa.
När programvaran öppnats borde ett startstämpel och en arbetsyta visas som nedan:
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3.2 Programsektioner

Programmet erbjuder flera olika ytor med sektioner. Vad varje knapp gör tas upp senare i denna manual. En kort översikt över vad varje sektion är till för ges
så att du kan bekanta dig med var allting finns.

Allmän stämpel

Denna sektion uppe till vänster på skärmen är till för allmänna stämpelsfunktioner, som att öppna, spara eller skicka stämpel till skrivare eller din Silhouette
Mint.

Standardredigeringsverktyg

Denna sektion på vänstra sidan av skärmen är för enkla kopiera/klistra in/klipp ur och ångra/gör om-åtgärder som är vanliga i många program.

Zoomverktyg

Denna sektion uppe till vänster på skärmen är till för enkla in- och utzoomningsfunktioner för att visa delar av ett stämpel från ett närmare perspektiv eller
längre bort.
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Mint Studio-verktyg

Detta avsnitt längs den högra sidan av skärmen erbjuder att antal verktyg för att justera bilder, text, storlek på stämpel samt filter.

Ritverktyg
Denna sektion på den vänstra sidan av skärmen innehåller verktyg för markering och ritning av bilder och gör det även möjligt att direkt skriva text på
din arbetsyta.

Bibliotek- och nätbutiksverktyg
Denna sektion på den vänstra sidan av skärmen erbjuder verktyg som tar dig till biblioteket och nätbutikssektionen.

Bildmanipuleringsverktyg

Det här avsnittet längs skärmens botten ger ett antal verktyg för att lägga till penseldrag och ifyllnad, förhansgranska färger samt för att radera element.
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3.3 Skär-/Rityta

Det finns två olika sektioner på din arbetsyta:
• Vit arbetsyta
• Grå yta

Den vita arbetsytan är den aktiva ytan för stämpelet. Bilder kan placeras eller ritas på denna yta, och de kan placeras eller ritas på den gråa ytan. Alla bilder på
den gråa ytan är osynliga för den Mint eller din skrivare.

3.4 Öppna stämpel

Även om programmet alltid ger dig ett nytt stämpel då programmet öppnas kan du välja en ny arbetsyta för att börja på ett nytt projekt när som helst. För att
börja på ett nytt stämpel kan du antingen använda alternativet Ny i menyn Arkiv, eller välja Ny-ikonen:
För att öppna existerande filer kan du antingen använda Alternativ i Arkiv-menyn, eller välja Öppna-ikonen:
Du kan sedan navigera till din önskade fils sökväg. Mint Studio-programmet kan öppna följande filtyper för med Öppna:
• MINT (Mint Studio®-filer)
• STUDIO (Silhouette Studio®-filer)
Funktionen Öppna ger också möjlighet att förvandla enkla bildfilstyper till stämplar.
En lista över de senaste använda dokumenten kan ses i menyn Arkiv under Öppna senaste.
Du kan också använda Sammanfogning från Arkiv för att öppna en fil i samma arbetsyta som du använder just nu istället för att öppna en ny arbetsyta för
dokumentet.
Slutligen kan kompatibla filtyper också öppnas genom att dra den sparade filen direkt till din arbetsyta från datorn.
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3.5 Stämpelflikar

Varje nytt eller öppnat stämpel kommer öppna en ny stämpelflik nere till vänster på din skärm.

Flikens namn kommer att vara "Namnlös" tills du sparar filen med ett namn, eller om filen du öppnat redan har ett namn, i vilket fall det visas. Den vita fliken
kommer alltid att vara det aktiva stämpelet medan alla andra öppnade inaktiva stämpel är gråa. Du kan klicka på en inaktiv flik för att göra den till den aktiva
arbetsytan och växla mellan öppna stämpel. Stäng en öppen arbetsyta genom att klicka på "X".

3.6 Stämpelinställningar

Din stämpels designområdes inriktning och storlek kan väljas under “Stämpelinställningar”. Stämpel kan visas antingen i liggande eller stående läge.
Stämpelstorlekarna anges i millimeter och finns angivna på stämpelbladet. Till exempel anger siffrorna “1560” på bilden nedan att stämpeln är i storleken 15
mm x 60 mm (eller 60 mm x 15 mm).
Arbetsytan kan roteras från porträtt- till landskapsvy efter behov.
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3.7 Visning och zoomning

Då du ser på din arbetsyta kanske du vill antingen zooma in för en närmare inblick på mindre bilder eller delar av en bild som annars kan vara svårare att
arbeta med.

Zooma in
Detta verktyg zoomar in på mitten av din arbetsyta för en närmare inblick.

Zooma ut
Detta verktyg zoomar ut från din vy för en bättre överblick.

Markeringszoom
Detta verktyg låter dig zooma in på specifika områden på din arbetsyta genom att markera en ruta du vill zooma in på.

Dragzoom
Efter att du klickat på detta verktyg kommer det se ut som Dragzoom-ikonen ovan. Du kan sedan klicka och hålla nere musen för att manuellt zooma in
eller ut till önskad skala.

Pan
Med detta verktyg kan du justera positionen på skärmen på din arbetsyta .

Anpassa till sida
Anpassa till sida-ikonen anpassar direkt hela den definierade arbetsytan till mitten av skärmen.
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3.8 Inställningar

Det finns ett antal användarvalda alternativ i menyn Arkiv (PC) eller Mint Studio (Mac) under Inställningar.

Allmänt
Denna sektion låter dig manuellt välja programspråket och hur ofta du vill att programmet automatiskt söker efter tillgängliga uppdateringar. Denna sektion
erbjuder även inställningar för vilka måttenheter som ska visas i programmet. Du kan justera följande:
• Längdenhet - Ändra alla måttenheter till önskat läge.
• Dimensioner– Aktivera eller inaktivera måttegenskaper för bilder då en bild markeras.

Visning
Denna sektion innehåller visningsalternativ såsom:
• Anti-aliasing – Slätar ut taggiga linjer då de skapas och visas. En högre samplingsfrekvens ökar linjernas jämnhet. ”Av” resulterar i grövre kanter, men ökar
rithastigheten.
• Knappstorlek - Välj mellan att visa större eller mindre knappar.
• Animering– Kontrollerar hastigheten för animeringar, såsom bilder som flyttas vid ångra- eller gör om-åtgärder eller vid in- eller utzoomning. Kan ställas in
på ”Omedelbar” för att avaktivera animeringar.
• Kvalitet på kurvor – Förbättrar utseendet på linjer på skärmen. Har ingen effekt på skärkvalitet.

Markering
Denna sektion innehåller inställningar för att välja hur programmet markerar bilder och hur olika ritverktyg antingen fortsätter rita eller slutar efter att
ritverktygen använts.

Silhouette-enheter
Kontrollerar hur Silhouette-modeller upptäcks när de ansluts till datorn.
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Avancerat
Denna sektion innehåller fler avancerade alternativ. I denna sektion kan du ställa in följande:
• Återställ till fabriksinställningar - Återställer alla inställningar.
• Indexera om mitt bibliotek - Detta kommer att indexera om biblioteket för att se till att fel eller korrupta filer löses om du upplever problem med laddning
av ditt bibliotek eller med bibliotekets sökfunktion.
• Ange behörigheter för bibliotek - Begränsar eller tillåter åtkomst till biblioteket baserat på din dators kontobehörigheter.
• Återställ förinställda designer - Återställer förinställda designer beroende på vilken Silhouette-modell som används.
• Återställ bibliotek - Detta kommer att radera alla bilder och filer från ditt bibliotek och återställa det till ursprungliga programinställningar.
• OpenGL-inställningar – Ändra vissa visningsinställningar.
• HTTP-sockets - Beroende på din internetanslutningshastighet kan detta alternativ justeras till fler sockets för en högre hastighet vid köp av bilder från
nätbutiken.
• IME-inställning - Möjliggör användning av icke-västerländska tecken.
• Proxyinställningar – Används för proxyanslutningar.
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4 - Rita/redigera bilder

4.1 Grundläggande ritverktyg

Mint Studio låter användare rita och skapa bilder enkelt med hjälp av en uppsättning grundläggande ritverktyg. Alla ritverktyg finns på programmets vänstra
sida.

Formverktyg
Formverktyget möjliggör skapandet av en mängd förskapade former. Vissa former kan justeras vidare med hjälp av reglagen inuti formen.

Inramningsverktyg
Inramningsverktyget möjliggör skapandet av en mängd förskapade ramar. Håller du in/ned knappen Shift på ditt tangenbord medan du ritar skapas en
ram vars bredd är lika stor som dess höjd, håller du ned knappen Alt på tangentbordet kommer den plats där du initiellt pekar med markören att bli
objektets absoluta mitt. Vissa ramar kan justeras vidare med hjälp av reglagen inuti ramen.

Linjeverktyget
Med linjeverktyget kan du skapa enkla raka linjer. Genom att hålla nere Shift-tangenten då du ritar skapas en rak vertikal, horisontell, eller 45 graders
linje från startpunkten.

Mjukt frihandsverktyg
Med det mjuka frihandsverktyget kan du skapa en mjuk, kontinuerlig linje på fri hand. Linjer som ritas med detta verktyg har mjuka övergångar utan
skarpa vinklar. Linjer som ritas med detta verktyg fortsätter tills musknappen släpps, eller tills bilden stängs genom att ansluta slutpunkten till
ursprungspunkten.
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4.2 - Redigera bilder

Alla linjepunkter på en bild kan redigeras, om du önskar göra ändringar på en befintlig bild.

Markeringsverktyget
Markeringsverktyget väljer vilken bild som är aktiv och låter dig flytta omkring bilder på din skärm. Detta är ditt standardverktyg för att klicka på bilder
för att visa att de är markerade.

Redigera punkter
För att gå in i läget Punktredigering kan du antingen dubbelklicka på en vald bild eller högerklicka på bilden och välja “Redigera punkter” från menyn.
Detta verktyg låter dig redigera alla punkter på din bild för att flytta omkring eller radera den. Endast enkla ogrupperade linjemarkeringar kan redigeras.
Avgruppering förklaras senare i manualen.
För att avsluta Punktredigeringsläget kan du antingen dubbelklicka på bilden igen, eller gå tillbaka till det normala markeringsläget genom att klicka på
Markeringsverktyget.

Punktredigeringsläget
Då du går till Punktredigeringsläget kommer bildens punkter, eller noder, att visas istället för kontrollerna för att ändra storlek på eller rotera bilden. Punkter
på linjer finns där linjen kan gå i en ny riktning eller ändras från att vara rak till att vara böjd.

Vanligt markeringsläge

Punktredigeringsläge

I punktredigeringsläget kommer den markerade punkten visas i vitt och alla andra punkter kommer att vara mörkgråa. Den markerade linjen som tillhör den
markerade punkten kommer att betonas med en tjock röd linje. Ytterligare linjer med blåa punkter är kontroller för att justera böjda linjer.
I Punktredigeringsläget visas också verktygsfältet Punktredigering på skärmens högra sida. Du kan göra följande i Punktredigeringsläget:
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Flytta/justera punkter
Flytta en punkt genom att dra din mus över vilken som helst punkt på linjen. Då musen går över en punkt som kan redigeras ändras markören för att visa att
du kan klicka och dra punkten för att flytta den till önskad plats. Du kan likaså dra de blå punkterna på böjda linjer runt skärmen för att justera kurvan för just
det linjesegmentet.

Lägg till punkter
Lägg till en punkt genom att dra musen över linjen var det inte finns några punkter och du vill skapa en ny för att redigera din bild. Då musen är på en linje där
en punkt kan läggas till ändras markören för att visa att du kan klicka på linjen för att lägga till en punkt där.

Radera punkt
En markerad punkt kan raderas genom att använda verktyget Radera punkt, eller genom att högerklicka på den markerade punkten och välja Radera
punkt. Då en punkt raderas kommer de två närmaste punkterna på vardera sida av den raderade punkten att anslutas och skapa en ny linje.
Observera att detta verktyg skiljer sig från verktyget att radera en bild och är endast till för att radera enskilda punkter. Det är endast tillgängligt i
Punktredigeringsläget.

Bryt bana
Du kan bryta en bana för vilken som helst linjepunkt genom att använda verktyget Bryt bana, eller genom att högerklicka på den markerade punkten
och välja Bryt bana. Då en bana bryts kommer två nya punkter skapas från den ursprungliga markerade punkten där banan bröts.
En bruten bana, eller två oanslutna slutpunkter på motsatta ändor av samma linje kan anslutas genom att dra en slutpunkt till den motsatta ändan av
bilden.
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Hörn
Med hörnverktyget kan en markerad punkt göras så att en kontroll på den markerade skärningspunkten justeras individuellt för att skapa ett skarpt
hörn.

Mjuk
Med verktyget Mjuk kan en markerad punkt justeras för att skapa en mjuk övergångspunkt vid den markerade skärningspunkten.

Gör rak
Alternativet Gör rak justerar den markerade linjen (den röda betonade linjen som tillhör den markerade punkten) till en rak linje.

Gör kurva
Alternativet Gör kurva justerar den markerade linjen (den röda betonade linjen som tillhör den markerade punkten) till en kurvad linje.

Förenkla
Vissa biblioteksbilder eller andra importerade bilder från andra källor kan innehålla väldigt många punkter. Verktyget Förenkla justerar automatiskt om
bildens punkter och förenklar bilden så mycket som möjligt och behåller ändå bildens ursprungliga linjeform.

Mint Studio | Kapitel 4 - Rita/redigera bilder

18

Utöver de verktyg som finns i läget Punktredigering kan bilder redigeras med följande verktyg:

Raderingsverktyget
Du kan radera alla delar på vilken bild som helst med Raderingsverktyget för att enkelt och direkt radera inre delar eller kanter på linjebilden.

Beskärningsverktyg
Du kan dela upp bilder med Beskärningsverktyg. Med beskärningsverktyget kan du välja bland förskapade mallar och ett antal knivverktyg för att dela
upp bilden som du vill.

Magnetspårning

Under beskärningsmenyn i Mint Studio finns en funktion som heter Magnetspårning. Den
hjälper dig att enkelt beskära dina bilder kring kurviga eller ojämna linjer.
Välj Magnetspårning och en startpunkt vid kanten på den bild du vill spåra för att använda
funktionen. Klicka en gång för att skapa en startpunkt. Vägled sedan den gröna linjen (magneten) lite längre längs kanten på bilden och klicka igen. Detta
kommer att skapa ännu en punkt. Magneten kommer att fästa sig vid bilden vilket gör det enkelt för dig att vägleda de individuella punkterna till precis där du
vill ha dem.
Att klicka fram flera punkter nära varandra ger dig en mer precis beskäring runt ditt avsedda område. Vägled din magnet längs bilden och fortsätt att klicka.
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Magnetspårning med en markeringscirkel med stor magnetstorlek

Justera markeringscirkelns magnetstorlek genom att justera reglaget och/eller upp- eller nedpilarna under alternativet Magnetspårning, eller genom att
använda skrollhjulet på din mus. Ju mindre cirkel ju precisare kan du placera dina punkter. En större cirkel är bättre för att placera punkter långt ifrån varandra
på långa platta ytor.
Du kan justera din cirkelstorlek medan du magnetspårar i bilden för att få mer detaljerad precision på vissa platser. En mindre magnet är bra i kurvor, hörn och
på mer detaljerade platser medan en större magnet är idealisk för större områden med rakare linjer.
Så snart du kopplat samman dina punkter till en färdig form kommer Mint Studio att beskära borta allt i bakgrunden. Oroa dig inte om bilden inte är perfekt.
Du kan använda Punktredigering till att göra justeringar av din beskärda bild.
Dubbelklicka på bilden för läget Punktredigering om du vill göra justeringar. Välj den punkt eller de punkter som inte vidhäftade vid din bild som de skulle och
dra punkten närmare din tänkta bild för att justera magnetspårningen.
Den beskärda delen av din bild är i själva verket inte bort. Den finns tillgänglig i bakgrunden och du kan justera din beskärda bild för att innehålla mer av
originalet. Du kan göra detta genom att dubbelklicka och därmed gå in i läget Punktredigering. Dra ut punkterna för att visa mer av originalbakgrunden.
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4.3 Ifyllnad och konturer

Designer i programmet, inklusive text, bilder som skapas med ritverktygen och biblioteksbilder kan redigeras för att få olika egenskaper.
Stängda bilder (där linjens startpunkt ansluter till dess slutpunkt) kan även fyllas i.
Du kan skapa en kontur, fylla den, eller göra både och genom att välja design och en av ikonerna nedan:
Ikonen kontur kommer att skapa en tom kontur runt den valda formen. Om ett filter används kommer konturen att anta det valda filtrets egenskaper.
Konturen kan justeras i menyn Linjestil.
Ifyllnadsikonen kommer att fylla din valda form om det är en stängd bild. Ifyllnaden kommer att anta det valda filtrets egenskaper (om tillämpligt).
Ifyllnadskonturikonen kommer att kombinera egenskaperna för både Ifyllnadsikonen och Konturikonen. Eventuella filter som används kommer att
appliceras på både ifyllnad och kontur.
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Stilalternativ för linjer
Du kan justera stilen för din linje i menyn Linjestiler mellan heldragen (standard) eller streckad linje. Linjerna kommer att skäras eller skruvas ut i den
valda stilen.
Linjers bredd visas i punktstorlekar. Punktstorleken kan ändras till önskad storlek, Linjens bredd kan justeras, men linjen kommer alltid att skäras eller skissas i
en fast bredd; den bredd bladet eller pennan du använder är.
Linjetjockleken kan ändras genom att antingen manuellt dra Tjockleksslidern eller genom att skriva in den önskade tjockleken.
Hörnstilsalternativet justerar hur linjerna ser ut på bildens hörnpunkter där Hörn är skarpt och Rundad är en jämnare kant.
Alternativet Slutform justerar hur linjer med öppna ändar ser ut. Rak eller Rät erbjuder olika typer av skarpa raka kanter där linjen slutar medan Rundad
erbjuder en jämnare kant där linjen slutar.

Stämpelfilter
Ett antal filter gör det enkelt att tillämpa ett antal effekter på din stämpel. Flera filter kan användas på samma stämpel men endast ett filter kan
tillämpas på varje vald form. Vissa filter kan finjusteras med hjälp av skjutreglagen i filtermenyn. Alla filter kan inverteras så att stämpelns negativa
och positiva utrymme skiftar plats.

4.4 Förhandsgranskning av färger

Du kan förhandsgranska hur en färdig stämpel kan se ut genom att applicera en eller flera färger från färgrutorna längst ned i programmet. Flera färger kan
användas på samma stämpel men endast en färg kan tillämpas på varje vald form. De flesta färgrutorna är endast för visuell framställning och påverkar eller
förändrar inte hur stämpeln blir vid utskrift. Dock är det viktigt att observera att former som färgas med den vita färgrutan inte kommer att skrivas ut på den
färdiga stämpeln.
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5 - Text

Mint Studio kan använda vilket tecken/typsnitt som helst som är installerad på din dator. Du behöver inte installera dessa teckensnitt i programmet. Mint
Studio kommer helt enkelt att använda alla installerade teckensnitt och visa dem för dig då du skapar din text.

5.1 - Skapa text
Klicka på textverktyget på vänstra sidan av programmet för att använda dina teckensnitt.
Efter att du klickat på det kan du placera en textmarkör på arbetsytan och direkt börja skriva på skärmen.

Den blinkande linjen är din markör för att visa var du skriver. Du kan gå framåt eller bakåt genom att antingen använda musen eller med din dators
piltangenter.
Den gröna rutan är din textruta. Rutan kan redigeras genom att klicka och dra på det fältet på rutans högra sida. Du kan radbryta din text genom att dra fältet
till vänster. Du kan få din text att följa en linjär bana genom att dra fältet till höger.
Du kan antingen dubbelklicka eller klicka utanför textrutan för att gå bort från Textredigeringsläget. Du kan gå tillbaka för att redigera ord eller bokstäver när
som helst genom att dubbelklicka på din text.
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5.2 Textmanipulering

Då du skapar din text kan du redigera ett flertal alternativ via menyn Textstil som öppnas från programmets högra sida.

Tillgängliga teckensnitt
Denna menys första sektion visar det för närvarande valda teckensnittet och ytterligare teckensnitt installerade på din dator. Början av denna sektion kan
användas för att söka efter specifika teckensnitt genom att skriva in ett teckensnittsnamn.
Du kan ändra teckensnitt i Textredigeringsläget och använda flera teckensnitt i samma textruta. Befintlig text kan också bytas till ett nytt teckensnitt i
Textredigeringsläget genom att markera den önskade texten och välja det nya teckensnittet. Om du inte är i Textredigeringsläget kan nya teckensnitt
fortfarande läggas till på markerad text, men detta ändrar teckensnittet för all text i den valda textrutan.

Teckensnittsegenskaper
Vissa teckensnitt kan använda olika stilegenskaper så att du kan använda dem i fetstil, kursiv, och stryka under text eller bokstäver.
Dessa egenskaper visas endast som tillgängliga om teckensnittet i fråga är programmerat för att stödja dessa egenskaper. Du kan
markera text eller bokstäver och sedan klicka på egenskapen du vill använda för att tillämpa dessa egenskaper.
Medan Fetstil, Kursiv och Understrykningsalternativen visas, kommer en rullningslista dyka upp på alternativrutans högra sida om dessa
egenskaper är tillgängliga för teckensnittet. Denna rullningslista låter dig bläddra och visa de alternativ som finns tillgängliga.
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Textjustering
Text kommer automatiskt att justeras till vänster, men om din text är radbruten på flera rader kan du ändra till önskad
textjustering.

Textstorlek
Standardtextpunktstorleken är alltid 36. Detta är teckensnittets storlek vid utskrift. Även om teckensnitt varierar då de kommer från en mängd olika källor
motsvarar detta ungefär en höjd på 0.5 tum eller 13 mm. De vanligaste punktstorlekarna för teckensnitt i utskriftsformat inkluderas i listrutan, även om vilken
som helst anpassad siffra manuellt kan anges.

Andra vanliga motsvarande mått i listan är:
18 pt = 0,25 tum (6 mm)
24 pt = 0,33 tum (8 mm)
48 pt = 0,66 tum (17 mm)
72 pt = 1 tum (25 mm)
144 pt = 2 tum (50 mm)
288 pt = 4 tum (100 mm)
Observera att dessa mått är ungefärliga och varierar från teckensnitt till teckensnitt, så om du vill ha ett specifikt mått kan det löna sig att ändra storlek på din
text enligt dina egna önskemål efter att den skapats.
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Teckenavstånd
Bokstäver kan ändras från sina normala teckenavstånd för att antingen föra dem närmare eller längre från varandra med Teckenavståndsalternativet.

Avståndet startar alltid vid 100 %, det normala avståndet. Om siffran minskas eller fältet dras till vänster förs bokstäverna närmare varandra. Om siffran ökas
eller fältet dras till höger förs bokstäverna längre ifrån varandra.

Radavstånd
Om din text är uppdelad i rader kan du på ett liknande sätt öka eller minska Radavståndet för att redigera avståndet mellan rader.

Avståndet startar alltid vid 100 %, det normala radavståndet. Om siffran minskas eller fältet dras till vänster förs raderna närmare varandra. Om siffran ökas
eller fältet dras till höger förs raderna längre ifrån varandra.
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5.3 Textbana

Då text skapas, eller i Textredigeringsläget, finns det en kontrollpunkt på textens vänstra sida:
Denna konstrollpunkt kan dras mot vilken linjebana som helst på arbetsytan. Du kan till exempel skapa en
oval med Cirkelverktyget och sedan dra din text på ovallinjen för att få texten att följa den:

Då text förs på en bana på detta sätt kan du se ett vertikalt fält på textens vänstra sida. Detta fält är ett nytt kontrollfält som kan användas för att justera din
texts placering mot linjen som texten placerats på, antingen på, ovan, längs med eller under banan.

5.4 Böjd text

Det finns ett urval av vanliga textbaneformer i menyn “Böjd text”. Välj först den text du vill ändra och sedan en form från menyn Böjd Text för att använda
dem.
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6 Bildmanipulering

Mint Studio innehåller många verktyg för enkel eller avancerad bild - och textmanipulering. Denna sektion kommer att ge en överblick över alla dessa verktyg
och hur de kan användas.

6.1 Grunderna

Likt de flesta program har Mint Studio en uppsättning grundläggande redigeringsverktyg:

Markera
Bilder kan markeras genom att klicka på dem. Flera bilder kan markeras på en gång genom att hålla ned Shift på ditt tangentbord och klicka på en till bild. Du
kan fortsätta göra detta för att markera så många bilder du önskar. Du kan avmarkera en bild som redan markerats genom att hålla ned Shift och klicka på
bilden igen.
Flera bilder kan också markeras genom att klicka ovanför en bild och dra musen för att markera alla former som ska
markeras på en gång. Då du håller nere och drar musen kan du se en streckad linje, en markeringsruta som visar vad du
markerar. Då du släpper musen kommer alla bilder i denna ruta att markeras i samma ruta.
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Kopiera/Klistra in/Klippa ut
Dessa verktyg utför de vanliga funktionerna, kopiera, klistra in eller klipp ut markerade bilder. Bilder som kopieras eller klipps ut kommer
att finnas kvar i din dators minne i urklipp. Du kan endast ha en bild i urklipp i taget. Detta betyder att om du kopierar en bild och sedan
kopierar en annan bild, kommer endast den senaste bilden att kunna klistras in. Dessa åtgärder finns i verktygsfältet längst upp, i menyn
Redigera, eller genom att högerklicka på en bild, samt de vanliga kortkommandona.
Om du klistrar in en bild kommer kopian placeras direkt till höger om originalbilden så att det enkelt går att se och hitta den. Ett till alternativ, Klistra in i
förgrunden, finns också för att klistra in en bildkopia direkt på sig själv. Detta alternativ finns i menyn Redigera, i den markerade bildens högerklicksmeny, och
som ett vanligt kortkommando.

Radera
Markerade bilder kan raderas från din arbetsyta genom att klicka på knappen Radera som finns längst ned på programmet, genom att gå till menyn
Redigera och välja Radera, genom att högerklicka på en markerad bild och välja Radera, eller genom att helt enkelt trycka på Delete-knappen på ditt
tangentbord.

Ångra/Gör om
Alla åtgärder, även flyttningar av bilder, kan ångras. Klicka på Ångra för att gå tillbaka till den senaste åtgärden. Du kan gå tillbaka hur många
åtgärder som helst, ända tills stunden då du öppnade den nya arbetsytan.
Du kan likaså använda knappen Gör om för att göra om åtgärder du ångrat. Du kan använda knappen tills du är tillbaka till den senaste åtgärden.
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6.2 Gruppera/Avgruppera

Dessa åtgärder används ofta och är ovärderliga för att manipulera och justera bilder. För att förstå dessa koncept måste vi först veta vad grupperade och
avgrupperade bilder är.
Följande är ett exempel på en linje:
Även om bilden kan ha flera delar, är det fortfarande endast en linje med en startpunkt och en slutpunkt.

Följande är ett exempel på en bild med flera linjer:
Denna bild har två linjeuppsättningar där lövets form och stjälk är en del och lövets inre detaljer en annan. Denna bild
är grupperad så att om den flyttas på din skärm behöver du inte flytta lövets yttre form och sedan mitten av lövet och
försöka få dem att passa in.
Även om det inte nödvändigtvis är viktigt att veta exakt hur många linjedelar en bild har är det viktigt att förstå att
bilder som består av en enda linje inte är grupperade med något, medan alla bilder med flera delar är grupperade eller
kan grupperas.
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Gruppera
Två linjeuppsättningar kan grupperas tillsammans så att de behåller sin position relativt till varandra även om de flyttas genom att använda alternativet
Gruppera.
Välj två eller flera bilder samtidigt för att använda Grupp-alternativet. Högerklicka på valet och välj “Grupp” i menyn.

Avgruppera
Bilder som innehåller fler än en linjeuppsättning kan avgrupperas så att delar av bilden behandlas självständigt, och kan raderas, roteras, storleksändras eller
annars manipuleras istället för att hela bilden måste redigeras.
Du kanske till exempel vill skära denna bild av en kaka, men du vill avgruppera bilden för att avlägsna några av bildens inre dekorationer.
Då bilden avgrupperats kommer den att visa individuella markeringsrutor runt varje ny
avgrupperad bilddel som nu kan manipuleras.
Du kan avmarkera bilden för att komma åt individuella avgrupperade delar.

Mint Studio | Kapitel 6 Bildmanipulering

31

6.3 Sammansatta banor

En sammansatt bana kan göras (eller frigöras) i menyn “Objekt”. Det är viktigt att förstå konceptet bakom sammansatta banor för att förstå varför vissa
egenskaper kan användas på olika sätt i situationer som verkar identiska. Sammansatta banor är samlingar av två eller fler linjeuppsättningar där de inre
linjerna är inbäddade i bilden. En sammansatta bana kan se likadan ut som en grupperad linjeuppsättning, men skiljer sig i sättet den reagerar med till
exempel färgfyllning.
Sammansatt banor är egentligen endast relevanta om du skapar bilder för utskrift och skärning.

Inga sammansatta banor

Sammansatta banor

I de tidigare exemplen syns de två översta bilderna rakt framifrån och ser identiska ut. Det finns däremot en stor skillnad mellan de två understa bilderna. På
den vänstra bilden ser vi en grå fjäril med vita fläckar på fjärilen från sidan. Detta är en bild utan sammansatta banor. På den högra bilden ser vi en grå fjäril
med vita fläckar inbäddade i fjärilen från sidan.
Då vi skär eller skissar båda bilderna med Silhouette kommer de så klart skäras exakt likadant, men det är viktigt att förstå att det finns en skillnad mellan
bilderna då du kanske vill uppnå vissa effekter vid fyllning av bilder för utskrifts- och skärningsjobb.
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Detta är samma, ofyllda, bild. Alla delar är grupperade.

Om detta är en bild utan sammansatta banor, och den fylls med färg, kommer detta att vara resultatet:
Även om de är grupperade är linjeuppsättningarna fortfarande bara individuella delar som ligger på varandra, så de fylls med den
valda fyllningseffekten.

Om detta är en bild med sammansatta banor, och den fylls med färg, kommer detta att vara resultatet:
Bildens ofyllda delar kan inte fyllas med bilder med sammansatta banor eftersom de inbäddade områdena är negativt rum.
Sammansatta banor kan avgrupperas för att flytta omkring flera delar, men avgrupperingen kommer att direkt upplösa den
sammansatta banan.
För att göra en uppsättning markerade bilder till en sammansatt bana kan du högerklicka tills alla delar är valda och sen välja Skapa
sammansatt bana. Du kan likaså högerklicka på en sammansatt bild och välja Upplös sammansatt bana för att göra det motsatta.
Dessa alternativ kan också hittas i menyn Objekt.
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6.4 Rotera

Objekt kan roteras till vilken vinkel som helst. Markerade bilder visas alltid med en grön rotationskontroll som manuellt kan
dras och roteras med musen.

Alternativen i rotationsmenyn erbjuder ytterligare rotationsalternativ för mer exakta eller specifika ändamål.
I menyn Rotera kan du välja ett av följande alternativ.

Rotera med
Dessa alternativ roterar den markerade bilden ett visst antal grader baserat på bildens nuvarande vinkel.

Rotera till
Dessa alternativ roterar den markerade bilden till ett visst gradtal baserat på bildens ursprungliga nollvinkel.

Anpassad rotera till
Detta alternativ låter dig antingen manuellt dra en vinkelslider eller ange ett specifikt gradtal och välja att rotera den markerade bilden från dess ursprungliga
nollvinkel.
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6.5 Storlek

Objekt kan ökas eller minskas i storlek hur som helst.
Måtten visas bredvid din bild då du ritar eller markerar bilder.
Markeringsrutan har också kontrollpunkter som låter dig ändra storlek manuellt. För att ändra storlek manuellt, klicka helt
enkelt på vilken som helst av dessa rutor och dra din mus i önskad riktning för att göra din form större eller mindre.
Hörnkontrollerna ändrar bildens storlek proportionellt och bibehåller bildens relativa höjd och bredd, och de andra
kontrollpunkterna drar din bild i riktningen du drar musen.
Alternativen i menyn Skala erbjuder ytterligare storleksalternativ för mer exakta eller specifika ändamål.

34
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Du hittar följande alternativ i menyn Skala:

Skala
Detta alternativ låter dig ändra en markerad bilds storlek. Alternativet Lås bildförhållande ser till att din bild behåller sina proportioner då endast dess bredd
eller höjd ändras men du vill bibehålla dess proportioner. Till exempel, om vi tar vårt tidigare lövexempel som ursprungligen var 1 tum högt och 2 tum brett
och ändrade bredden till 1 tum får vi följande resultat:

Med Låst bildförhållande

Utan Låst bildförhållande

Passa till stämpel
Du kan förstora din bild till dessa maximala storlek (baserat på stämpelstorleken) genom att klicka “Passa till stämpel” i skalmenyn eller ikonen “Passa
till stämpel” längst ner på programmets skärmvy.
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6.6 Spegling

Vissa material eller situationer kräver att bilder skärs i speglat format, eller du kanske bara vill vända om objekt för utseendeändamål.
För att spegla en bild kan du högerklicka på vilken som helst markerad och välja antingen Vänd horisontalt eller Vänd vertikalt.

Ingen spegeleffekt

Speglad horisontalt

Speglad vertikalt

Speglad horisontalt och vertikalt

Vidare speglingsalternativ kan nås i Objekt-menyn under “Spegla”.
I denna meny kan du också vända om dina bilder (som ovan) med menyalternativet Vänd om.
Du kan också skapa spegelkopior med menyalternativen Spegling, där du kan skapa en speglad kopia till vänster, höger, ovanför eller nedanför.
För att spegla en bild kan du högerklicka på vilken som helst markerad och välja antingen Spegla horisontalt eller Spegla vertikalt.

Originalbild

Spegelkopia vänster

Spegelkopia ovanför

Spegelkopia nedanför

Spegelkopia höger
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Flera bilder kan överlappa varandra. Bilders ordning, vilken som är framför vilken, kan ändras. Följande alternativ kan ses genom att högerklicka på valt objekt:

För till förgrunden
Detta alternativ för din markerade bild framför alla andra överlappande bilder,

Originalordning

Cirkel markerad och förd till förgrunden
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Skicka till bakgrunden
Detta alternativ för din markerade bild bakom alla andra överlappande bilder,

Originalordning

Triangel vald och förd till bakgrunden

förutom dessa alternativ kan du även högerklicka på en bild och välja Skicka bakåt för att skicka den markerade bilden en nivå bakåt istället för direkt till
bakgrunden.

Originalordning

Triangel vald och skickad bakåt

Du kan likaså högerklicka på en bild och välja För framåt för att föra den markerade bilden framåt en nivå istället för att ta den direkt till förgrunden.

Originalordning

Cirkel markerad och förd framåt
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6.8 Justering
Flera bilder kan justeras i förhållande till varandra. Följande alternativ för inriktning finns tillgängliga under menyn ”Objekt”:

Centralisera (Justera i mitten)
Detta alternativ centrerar två eller fler markerade objekt så att de är justerade i mitten.

Justera till vänster
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att de är justerade tillsammans på den delade rutans vänstra sida medan de på samma gång bibehåller
sin vertikala distans.

Justera till centrum
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att deras centrum är justerade tillsammans medan de på samma gång bibehåller sin vertikala distans.

Justera till höger
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att de är justerade tillsammans på den delade rutans högra sida medan de på samma gång bibehåller
sin vertikala distans.

Justera ovanför
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att de är justerade tillsammans ovanför den delade rutan medan de på samma gång bibehåller sin
horisontala distans.
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Justera till mitten
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att deras centrum är justerade tillsammans medan de på samma gång bibehåller sin horisontala
distans.

Justera nedanför
Detta alternativ justerar två eller fler objekt så att de är justerade tillsammans nedanför den delade rutan medan de på samma gång bibehåller sin
horisontala distans.

Placera horisontalt
Då minst tre objekt är markerade kommer detta alternativ ta alla bilder och flytta dem horisontalt så att alla objekt har ett lika stort horisontalt
mellanrum.

Placera vertikalt
Då minst tre objekt är markerade kommer detta alternativ ta alla bilder och flytta dem vertikalt så att alla objekt har ett lika stort vertikalt mellanrum

Centrera på stämpeln
Detta alternativ kommer att placera det valda objektet eller gruppen av objekt mitt på stämpeln.

6.9 Svetsa samman
Svetsa samman

Sammansvetsning tar två eller fler markerade överlappande bilder och fogar dem samman till en enda bild. För att foga samman en grupp valda
objekt högerklickar du på valet och klickar på “Sammanfoga”.

Icke-sammansvertsad bild med överlappande linjer

Sammansvetsad bild utan överlappande linjer
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7 - Biblioteket och nätbutiken

Silhouette Studio® erbjuder ett bibliotek för att spara och kategorisera alla dina nedladdade och användarskapade bilder, och en nätbutik som erbjuder
nytt innehåll för användare.
Biblioteks- och nätbutiksvyerna kan hittas på programmets vänstra sida och visar vilken panel (arbetsyta, bibliotek eller nätbutik) som för närvarande
är aktiv.

7.1 Biblioteket

Biblioteket innehåller allt förinställt och köpt innehåll. Detta innehåll kan kategoriseras, sorteras och användas.

Visning
Du kan visa dina bilder som ikoner genom att klicka på alternativet Ikonvy:

Biblioteket i läget Ikonvy

Du kan alternativt visa dina biblioteksbilder i en listvy för att visa mer information genom att klicka på alternativet Listvy:

Biblioteket i läget Listvy
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I läget Listvy kan du sortera dina bilder efter Namn, Kategori, Artist, Nedladdningsdatum eller Storlek genom att klicka på en av kolumnrubrikerna.
Förutom hur du vill att ditt biblioteksinnehåll ska visas kan du även välja hur ditt bibliotek ska visas, om du endast vill visa biblioteket eller om du vill
visa både biblioteket och din arbetsyta. Dessa visningsalternativ kan du hitta på programmets vänstra sida under knapparna för bibliotek och nätbutik.
Ikonen högst upp som endast visar en panel kommer att endast visa ditt bibliotek eller nätbutiken när de använts.

Ikonen längst ner som visar två paneler kommer att visa både din arbetsyta och ditt bibliotek eller nätbutiken.

Mint Studio | Kapitel 7 - Biblioteket och nätbutiken

43

Åtkomst av biblioteksinnehåll
För att komma åt biblioteksbilder kan du:
• Dubbelklicka på din bild för att öppna den på din arbetsyta
• Dra bilder från ditt bibliotek till din arbetsyta (endast om din arbetsyta visas)

Kategorisering och bibliotekshantering
Alltefter ditt biblioteksinnehåll växer kan det vara praktiskt att anpassa ditt bibliotek med nya mappar och sortera bilder enligt dina behov.
Du kan lägga till nya anpassade mappar genom att klicka på ikonen Lägg till mapp.
Då nya namnlösa mappar skapas kan du direkt byta namn på din mapp. Då en ny mapp skapats kan du dra och släppa bilder till mappen. Genom att
högerklicka på en mapp kan du skapa en ny underkatalog för den mappen, radera mappen (och dess innehåll) eller byta namn på mappen.
Förutom att anpassa mappar kan du också redigera alla dina bilder i biblioteket. Genom att högerklicka på en bild kan du radera bilden, byta dess namn,
sortera bilderna i mappen eller visa/gömma bildens egenskaper. Bildegenskaperna ger dig en beskrivning av bilden (nedladdad från nätbutiken) och visar alla
dess nyckelord.
Då bilder eller mappar raderas flyttas de till bibliotekets Papperskorg. Du kan fortfarande återställa dessa bilder eller mappar genom att dra dem tillbaka till
biblioteket. Då du raderat innehållet från Papperskorgen är de dock permanent raderade från din dator.
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7.2 Silhouette-Nätbutiken

Silhouette-nätbutiken erbjuder extra nedladdningsbart innehåll inte endast från Silhouette America, utan även från olika självständiga artister och
företag. Silhouette-nätbutiken kan endast kommas åt från Mint Studio-programmet och kräver en internetanslutning.

Silouhettes sektion "Köp online" finns tillgänglig närt som helst, 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.
Även om bilder kan köpas en i taget för att anpassa din biblioteksupplevelse finns även prenumerationsalternativ tillgängliga för en månadsavgift. Mer
information om prenumerationer hittas i Silhouette-nätbutiken.
Alla bilder kommer med följande förmåner:
• Du kan ladda ned bilder med vilket som helst större kreditkort, nedladdningskort, eller genom att använda prenumerationskrediter
• Använd för en obestämd tid (du behöver inte vara ansluten till internet för att komma åt bilderna efter att de köpts)
• Återställbara (om din dator kraschar eller bytes ut)
• Skalbara och anpassningsbara enligt dina specifikationer (genom användning av Mint Studio-verktyg som diskuterat i tidigare sektioner)

Nedladdningskort
Silhouette America erbjuder nedladdningskort som ger dig krediter för vilket som helst innehåll i nätbutiken som du vill köpa och lägga till i ditt bibliotek.
Bakom varje kort finns två koder. Koden ner till höger är kortets identifikationsnummer. Själva nedladdningskoden finns bakom den silverfärgade
säkerhetsremsan. Koden är 16 tecken lång.
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Logga in till nätbutiken
Efter att du tryckt på knappen Silhouette-nätbutik kommer du tas till butikens hemsida.

Du kan logga in eller registrera ett konto om du inte redan har ett genom att klicka på länken i det övre högra hörnet som lyder "Du är inte inloggad".
För att skapa ett konto kommer du att behöva ange ditt namn, din e-postadress (som du kan logga in med) och ditt lösenord.

45
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Mitt konto
Då du loggat in på ditt konto finns det en länk i det övre högra hörnet kallad Mitt konto där du kan komma åt verktyg för att hantera ditt konto. Du har följande
alternativ:
Ändra min kontoinformation - Detta låter dig ändra din e-post och ditt lösenord.
Min nedladdningshistorik - Detta låter dig se en kopia av alla dina beställningar. Då du visar en specifik beställning kan du också välja att återställa en
beställning om nedladdningsprocessen inte avslutades på grund av ett anslutningsfel.
Återställ alla nedladdade designer - Detta låter dig återställa allt tidigare nedladdat innehåll om du installerat programmet på en ny dator om din dator
kraschat eller bytes ut.
Lägg till krediter från ett nedladdningskort till min balans - Detta låter dig ange koder från nedladdningskort för att lägga till krediter till ditt konto.
Hantera kreditkort - Detta låter dig hantera all sparad kreditkortsinformation som används för att betala prenumerationer eller individuella köp.
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Shopping
Du kan bläddra bland alla tillgängliga Silhouette-bilder utan att du behöver köpa något. En navigationspanel finns på vänstra sidan av shoppingfönstret. Då
kategorier väljs eller då du söker efter bilder kan du även se relaterade förslag.
Då du bläddrar genom olika teman och utgåvor eller söker efter specifika bilder och hittar en bild du vill ladda ned kan du antingen lägga till den i din
kundvagn genom att klicka på Lägg till i kundvagn:

Eller så kan du klicka på formen för mer information och en lista över liknande eller relaterade former som du kanske också kan vara intresserad av.

Observera att bilder som redan köpts inte kan läggas till i kundvagnen, och programmet kommer att visa att du redan köpt den.
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Nedladdning
Du kan fortsätta bläddra bland och lägga till bilder tills du är redo att checka ut. Då du är klar kan du antingen klicka på länken min vagn i den lilla
kundvagnsförhandsvisningen, eller klicka på kundvagnsikonen på shoppingfönstrets övre högra hörn.
Då du är redo att ladda ned, tryck på knappen Checka ut. Om du har en kontobalans från nedladdningskort eller prenumerationskrediter kommer denna
balans automatiskt debiteras först. Om du inte har en balans eller om din kontobalans inte täcker hela summan för bilderna du vill köpa kommer du ombes
lämna din kreditkortsinformation eller lägga till en kortkod till ditt konto.
Då du är klar kommer du ombes ange ditt lösenord för att bekräfta köpet. Efter att du angett ditt lösenord för att bekräfta köpet kommer biblioteket att dyka
upp i en panel ovanför butiken och du kommer att kunna se dina bilder eftersom de laddas ned till ditt bibliotek.

Du kan sedan fortsätta navigera butiken, eller stänga den om du önskar. Då alla dina bilder har laddats ned kan du dra dem från nyligen nedladdade-sektionen
och sortera dem som du vill i dina biblioteksmappar. Nedladdade bilder kommer att finnas i mappen Nyligen Nedladdat tills de sorterats.
Du kan observera att även om alla köpta bilder lagras i ditt bibliotek, kommer köpta teckensnitt också hänvisas till i biblioteket i sektionen "Mina teckensnitt".
Du kan sedan komma åt dessa teckensnitt antingen genom att dubbelklicka på dem i biblioteket, vilket tar dig till din arbetsyta med en textmarkör redo att
börja skriva, eller genom att komma åt dina teckensnitt som tidigare i sektion 5.
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Återställ bilder
Silhouette America har en databas med alla Silhouette-användare och deras nedladdningshistorik. Om din dator kraschar eller om du byter ut den kan du
logga in på ditt Silhouettekonto med din e-postadress och lösenord efter att du installerat programmet på din nya dator. Då du loggat in kan du gå till Mitt
konto och välja Återställ alla nedladdade designer.
Om du har flera datorer (t.ex. en laptop och en skrivbordsdator) och helt enkelt vill återställa dina nyligen köpta bilder till en andra dator kan du istället för att
använda alternativet Återställ alla gå till Min nedladdningshistorik i dina kontoalternativ för att komma åt en lista över dina senaste inköp. I denna sektion kan
du klicka på vilken tidigare beställning som helst för att återställa den. Du kan endast återställa individuella beställningar till ett begränsat antal datorer som du
själv äger.
Återställningsfunktionerna kommer naturligtvis inte att återställa användarskapade designer du skapat. Endast nedladdade bildinköp från shoppingsektionen
kan återställas. Du kan säkerhetskopiera dina användarskapade designer genom att gå till mappen där du sparat dina användarskapade filer och spara dem på
en skiva eller andra lagringsenheter.
Silhouette America begränsar antalet unika datorer du kan logga in på och förbehåller sig rätten att stänga av eller avlägsna registrerade Silhouette-konton
vars kontoaktivitet är misstänksam eller tros fildela.
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8 - Spara

Efter att du skapat en bild eller en stämpellayout finns det en rad alternativ för att spara dina bilder.

Spara
Spara är en simpel sparfunktion som låter dig skapa en .STUDIO-fil och spara den var som helst på din dator. Dessa filer kan säkerhetskopieras till
flyttbara minnesenheter.

Spara som
Detta alternativ i menyn Arkiv låter dig namnge din bild då den sparas. Den kan sparas var som helst på din dator och kan säkerhetskopieras till flyttbara
minnesenheter.

Spara till bibliotek
Detta alternativ i menyn Arkiv sparar din fil till Mint Studio Bibliotek. Då du väljer detta alternativ kommer du att kunna ange bildens namn, nyckelord (som blir
sökbara då biblioteket omindexeras via Avancerade inställningar), en beskrivning, samt kategori. Då du sparar bilder till ditt bibliotek kommer de läggas till i
sektionen Mina Designer. Dessa bilder kan inte hittas som filer på din dator för säkerhetskopiering, så det rekommenderas att du också sparar en kopia av alla
bilder med den normala Sparfunktionen.
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Vidare kontaktinformation

Du kan få vidare information från följande källor:
Internet: www.silhouetteamerica.com
E-post: support@silhouetteamerica.com
Telefon: 800.859.8243 (Kostnadsfritt, endast USA och Kanada)
Silhouette America, Inc. är baserat i Lehi, Utah och är öppet M-F
8.00 till 15.00 (MST).
Specifikationerna etc. i denna handbok kan
ändras utan förvarning.
________________________________________
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