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Aftale for brug af software

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

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

Ansvarsfraskrivelse

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

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning har til formål at give et overblik over anvendelsen af Silhouette Studio® softwaren. Selvom andre skæreenheder kan være
kompatible, antager denne brugervejledning, at der anvendes Silhouette skæreværktøjer. Instruktioner til brugen af Silhouette skæreværktøjer
kan findes i efterfølgende brugervejledninger til selve Silhouette-hardwaren, som indholder instruktioner til opsætning af Silhouette til skæring
eller tegning, indføring af materialer og anvendelse af SD-kort funktionen (kun SD og CAMEO-modeller) til skæring direkte fra Silhouette hardwareenheden.
(1) Indholdet i denne brugervejledning må ikke kopieres, helt eller delvist, uden tilladelse.
(2) Detaljer og produktspecifikationer må ikke kopieres, helt eller delvist, uden tilladelse.
(3) Der er blevet gjort den største indsats for at sikre tydeligheden og præcisionen af oplysningerne i denne brugervejledning. Kontakt venligst
Silhouette America eller din forhandler med ethvert spørgsmål, du måtte have.
(4) Bemærk venligst at Silhouette America ikke påtager sig noget ansvar for eventuelt erstatningsansvar, som måtte stamme fra brugen af denne
brugervejledning eller dette produkt.
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Silhouette Studio® er software til tegning/redigering/output, som giver muligheden for at skabe en omrids og udskrive data, der består af objekter
og tekst, og output af de skabte data til det elektroniske Silhouette skæreværktøj til et udvalg af applikationer, inklusiv skæring og perforering af
mediematerialer for 2-dimensionelle projekter, fremstilling af 3-dimensionelle foldemodeller fra udskæringsskabeloner og tegning af stregtegninger.
Softwaren er kompatibel med alle Silhouette-modeller. Softwaren har også grænseflade til andre plottermodeller fra Graphtec (modeller i serien
CC100 - CC300). Funktioner og skæringsresultater kan ikke garanteres for kompatible plotterenheder og elektroniske skæringsværktøjer, som ikke
tilbydes af Silhouette America. Visse funktioner, så som applikationer til udskrivning & skæring.

1.1 Systemkrav
Følgende systemkrav er gældende for at anvende Silhouette Studio®.
Operativsystem:
Windows –Vista/7 (32-bit & 64-bit)
Mac – OS X 10.6.8 eller nyere
CPU: Pentium III 800 MHz eller højere
Hukommelse: 1GB RAM anbefales
Monitor: 1024 x 768 True-color anbefales (modus med kompakte knapper tilgængeligt for notebooks)
Mus og/eller Graphic Tablet
CD-ROM drev (til installation)
Understøttede skæreværktøjer: Silhouette (original), Silhouette SD, Silhouette CAMEO®, Silhouette Portrait®, Craft ROBO og Graphtec-modeller
(CC100, CC200, CC300/CC330, CC300L/CC330L)
Understøttede printere: Windows- eller Mac-kompatible printere(til udskriv & skær applikationer anbefales kraftigt inkjet-printere)
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1.2 Oversigt over funktioner
The Silhouette Studio® softwaren inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende softwarefunktioner og fordele:
• Importerer et bredt udvalg af filformater
• Udskriv & skær teknologi (kræver printer)
• Download eksklusivt digitalt indhold
• Organiser og optimer billedsamlingen i biblioteket
• Skæreskrifttyper allerede installeret på din computer
• Manipuler tekst med:
o Ord- og bogstavsvridning
o Justeringsbegrundelse
o Bogstavafstandskontrol
o Tilpas tekst til kurve
• Tegn dine egne billeder i udskrivnings- og skæreformater, inklusiv
o Linjer
o Cirkler, firkanter og afrundede rektangler
o Polygoner & buede linjer
o Værktøj til frihåndstegning
• Tilpas billeders størrelse til præcise specifikationer
• Dan/ophæv grupperede linjesæt for manipulation
• Rediger og manipuler steder med tekst og billeder
• Slet dele af et billede med frihånds sletteværktøj
• Sammensvejs billeder
• Skab skyggeeffekter
• Arranger billeder med følgende funktioner:
o Transformer
o Rotér
o Juster
o Repliker
o Modificer
• Manipuler linjetyper efter forskellige skærehandlinger
• Skab dine egne udskriv & skær billeder ved at udfylde billeder med brugertilpassede farver, gradienter, mønsterfyld
• Ubegrænsede “Fortryd” og “Gentag” handlinger

4
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1.3 Software filformater
Silhouette Studio® softwaren anvender et selvudviklet .STUDIO filformat, som består af vektorgrafik for linjer og fyld-data (farve/gradient), der
anvendes til udskrivning og/eller skæring. Silhouette kan også åbne* følgende vektor-filformater i et Ready-to-Cut format:
• GSD/GST (ROBO Master programfiler)
• DXF
• SVG (udelukkende Designer Edition)
Silhouette Studio® softwaren kan også importere visse vektor- eller raster-filformater, med det formål at kunne spore disse billeder for at skave
skærelinjer til Udskriv-og-Skær-billeder. Følgende ekstra filtyper kan importeres:
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
• WMF
• PDF (udelukkende Designer Edition)
Udover filer, som kan åbnes eller importeres, kan Silhouette Studio® også tilgå skrifttyper. Bemærk venligst at Silhouette America ikke kan garantere
for kvaliteten eller anvendeligheden af skrifttyper, som ikke tilbydes af vores firma, da ikke alle skrifttyper er designet med henblik på skæring eller
tegning.
Du kan også skabe dine egne billeder, du kan skære med Silhouette softwaren. Der er simple funktioner til linjetegning indbygget i Silhouette
softwaren, som giver dig mulighed for at gøre dette i Silhouette programmet.
*Ikke alle disse filtypers funktioner kan importeres ind i Silhouette Studio® softwaren

Silhouette Studio® V4 | Kapitel 1 - Generel information

6

1.4 Tilgængeligt digitalt indhold
Silhouette Studio®-softwaren leveres med præinstallerede designs. De bliver tilgængelige, når du tilslutter og tænder for dit elektriske
skæreværktøj.

E
V
Ø

R
P

De forudindlæste former varierer mellem de forskellige Silhouette elektroniske skæreværktøjer.

Yderligere indhold er tilgængeligt i Silhouette designbutik (som du får adgang til via Silhouette Studio® softwaren). Den online butik giver dig adgang
til at købe yderligere digitalt indhold til softwaren, skabt af kunstnere tilknyttet Silhouette America samt uafhængige kunstnere og forskellige
firmaer, hvorved der sikres variation i udseendet og følelsen af det tilgængelige færdiglavede indhold. Yderligere oplysninger om butikken og
download af indhold, kan findes senere i denne brugervejledning.
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2 - Installation af Silhouette Studio®
2.1 Download
Silhouette Studio® er et gratis softwaredownload fra silhouetteamerica.com. Følg anvisningerne for at downloade softwaren til din computer. Sørg
for at vælge det respektive styresystem (PC eller MAC) for den computer, som du bruger.
BEMÆRK KUN FOR WINDOWS-BRUGERE:: Når du tilslutter USB-kablet fra dit elektroniske Silhouette-skæreværktøj til din computer, og slutter strøm til Silhouette-enheden, kan
du blive bedt om at opstarte “Guide til Ny Hardware” for at installere driveren. Du kan fortsætte for automatisk at finde og installere driveren, som er placeret på installationsCD’en. Driveren er ikke påkrævet, for at Silhouette Studio® softwaren fungerer ordentligt, men kan installeres for at imødekomme den automatiske “Plug and Play”-funktion i
Windows, hvor der bliver bedt om at installere en driver, når som helst Silhouette optændes.
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3 - Grundlæggende overblik over software
3.1 Åbning af softwaren
For at finde softwaren på PC, find skrivebordsikonet og dobbeltklik. Hvis der ikke blev oprettet et skrivebordsikon under installationen, gå til
Windows Startmenu og vælg at køre Silhouette Studio®.
For at åbne softwaren på Mac, åbn Applikationsmappen og start Silhouette Studio®.

Silhouette Studio® ikonet vil se sådan ud:

Når engang åbnet, burde softwaren vise et klart startdokument og arbejdsrum som vist nedenfor:

8
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3.2 Software-sektioner
Softwaren tilbyder flere sektionsopdelte områder. Detaljer omkring hver eneste knaps specifikke funktioner diskuteres senere. Så du er fortrolig
med hvor alt er placeret, giver vi dog et kort overblik over hver af sektionerne.

Generel dokumenthåndtering

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

Standard redigeringsværktøjer

Denne sektion er, sammen med den øverste venstre side af skærmen, for grundlæggende kopier/indsæt/skær-handlinger, der findes i mange
programmer.

Zoom-værktøjer

Denne sektion er, sammen med den øverste venstre side af skærmen, for grundlæggende zoom-ind og zoom-ud funktioner, for at kunne se dele af
dokumentet tættere på eller længere væk.
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Silhouette Studio® Værktøjer
Denne sektion tilbyder, sammen med den øverste højre del af skærmen, en række værktøjer, der bruges til at udfylde billeder, ændre linjer,
justere tekstegenskaber, justere og replikere billeder og justering af side og skærebetingelser.

Tegneværktøjer
Denne sektion tilbyder, sammen med den venstre side af skærmen, værktøjer, som bruges til at udvælge og tegne billeder, samt
muligheden for at indsætte tekst direkte ind i dit arbejdsområde.

Faner
Fanerne langs den øverste højre side af skærmen leverer navigationen til design-siden og butiks-, biblioteks- og send-panelet.

Værktøjslinje for hurtig adgang
Denne sektion tilbyder, sammen med øverst af skærmen, en række værktøjer, der anvendes til gruppering og udvælgelse af
billeder, duplikering og sletning af emner, placeringsprioritet af billeder (som at sætte billeder forrest eller sætte dem bag andre
billeder), svejsning og offsetting.
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3.3 Område for at skære/tegne
Du vil bemærke, at der er to forskellige sektioner i dit arbejdsområde:

• Hvidt arbejdsområde
• Gråt venteområde
Det hvide arbejdsområde er området for det aktive dokument. Billeder kan anbringes eller trækkes ind i dette område, eller de kan anbringes eller
trækkes ind i det grå venteområde. Ethvert billede i dette grå område er usynligt for dit skæreværktøj eller din printer. Du kan sætte billeder fra til
siden, hvis du ikke ønsker at inkludere dem i dit udskrivnings- og/eller skæringsjob.
Du vil bemærke en rød kant inden i dette hvide arbejdsområde. Den røde linje repræsenterer det aktive skæringsområde. Skæreværktøjet vil kun
kunne se og skære det, der er indenfor den røde linje. Alle billeder, som sendes til Silhouette for skæring, bør være i området indenfor den røde
linje.
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3.4 Åbning af dokumenter
Selvom du altid vil få et nyt dokument, når du åbner softwaren, kan du til enhver tid vælge et nyt arbejdsområde til at påbegynde et nyt
projekt.. For at starte det nye dokument op kan du enten vælge Nyt fra Filmenuen, eller anvende Nyt-ikonet:
For at åbne eksisterende filer kan du enten vælge Åbn fra Filmenuen, eller anvende Åbn-ikonet:
Herefter bliver du bedt om at navigere til den placering, hvor den ønskede fil er placeret. Via Åbn-funktionen kan Silhouette Studio® softwaren åbne
følgende skæringstype-filer:
• STUDIO (Silhouette Studio® filer)
• GSD/GST (Graphtec “ROBO Master” programfiler)
• DXF *
• SVG (udelukkende Designer Edition)
* Silhouette Studio® understøtter kun følgende DXF-funktioner: Arc, Circle, Ellipse, Line, DWPolyline, Spline og Text

Via Åben-funktionen kan der også fås adgang til simple billedfiltyper, som ikke er i skæreformat, men som kan være importeret med det formål at
udskrive eller spore. Når PC anvendes, er du nødt til at vælge “Alle filer” under filtypen, når du ønsker at åbne en anden type filformat.
Du kan også få adgang til en liste over nyligt anvendte dokumenter fra Filmenuen under Åben Nylige.
Du kan også anvende Flettemuligheden fra Filmenuen til at åbne enhver fil i det samme arbejdsrum, som du arbejder i, i stedet for at åbne et nyt
dokument-arbejdsrum.
Endelig kan du også få adgang til alle kompatible filtyper, ved at trække den gemte fil fra din computer direkte ind i dit arbejdsrum i softwaren.
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3.5 Dokumentfaner
Hvert nyt dokument, eller åbnet dokument, giver dig en ny dokumentfane i den nederste venstre kant af skærmen.

Fanen vil være benævnt som “Uden titel”, indtil du gemmer dit fil med et navn, eller hvis du har åbnet en fil som allerede havde et navn, i hvilket
tilfælde filens navn vises. Den hvide fane vil altid være det aktive dokument, mens alle andre åbne inaktive dokumenter er grå. Du kan klikke på
enhver inaktiv fane for at gøre denne til det aktive arbejdsområde og skifte mellem åbne dokumenter. Ved at klikke på “X” lukkes ethvert åbent
arbejdsområde.
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3.6 Dokumentstørrelser
Når et nyt dokument åbnes, vil standardstørrelsen for dokumentet fra start være standard brevstørrelse (8,5” x 11”) for den originale
Silhouette, Silhouette SD og Silhouette Portrait® modeller, eller en 12” x 12” størrelse for Silhouette CAMEO® modellen.
For at justere din dokumentstørrelse til en anden indstilling, kan du enten anvende Sideværktøjer-muligheden fra Visningsmenuen, eller vælge
Sideværktøjer-ikonet:
Sidepanelet giver dig mulighed for at ændre bredden eller længden af dit dokument. Der er forudindstillede almindelige størrelser, du kan vælge,
eller du kan indstille dimensionerne manuelt, til enhver brugertilpasset materialestørrelse du ønsker at anvende.
Med brugertilpassede sidestørrelser kan bredden justeres op til et maksimum på 8,5” materialebredde (original Silhouette, Silhouette SD og
Silhouette Portrait®), eller en 12” bredde (Silhouette CAMEO®), afhængigt af hvilken skæremodel der anvendes. Den mindste anbefalede bredde
for et brugertilpasset størrelse er 3 tommer. Højden kan justeres op til ethvert ønsket mål. Den maksimale anbefalede højde er dog 40 tommer.
Selvom højere materialelængder kan vælges, er der risiko for at længder over 40 tommer kan blive fejljusterede på Silhouettes maskinruller, da
skæreprocessen fortsætter udover det maksimalt anbefalede. Den anbefalede brugertilpassede mindstehøjde er 3 tommer.
Hvis dit materiale er tilpasset i størrelsen til skæremåtten, vil du, når du ser i Sideindstillinger-menuen, kunne se skæremåtten, hvilket hjælper dig
til at se hvordan materialet kan placeres på skæremåtten for at blive indført i Silhouette, når det er tid til at skære. Senere når du går i gang med
at skære, vises dette også, for at hjælpe til med at indføringen af materialet ind i Silhouette sker på korrekt vis. Det kan Præferenceindstillingerne
vælges, at skæremåtte-animationen altid vises (omtales i sektion 3.9).
Når skæremåtten vises, kan du vælge muligheden Vis Skæremåtte i menuen Sideindstillinger, for at vise præcis hvor på din måtte billeder skæres i
reference til det gitter som printes på den faktiske skæremåtte.

Når du fører viseren mod højre, eller forøger procenttallet, bliver det hvide arbejdsområde mere transparent,
hvorved skæremåtten nedenunder vises. En indstilling på 100%, eller hvis du fører viseren helt mod højre, tillader
dig at se skæremåtten fuldstændigt, samtidig med at dit hvide arbejdsområde er helt transparent.
Den røde linje repræsenterer stadig dit skæreområde, når du ser området på denne måde. Billeder som kommer
udenfor det røde skæreområde, skæres ikke. Det mørkere område på skæremåtten repræsenterer din printers
udskrivningsmarginområde, og er kun til reference.
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3.7 Skæreretning
Dokumenter kan ses i Liggende eller Stående retning, afhængig af hvordan du ønsker at se dit arbejdsområde. Billeder som sendes til Silhouette,
varierer baseret på din valgte retning.
Liggende er standardretningen, når et nyt dokument åbnes.

Når et dokument er i liggende retning, sendes det til Silhouette med det øverste venstre hjørne af skærmen, som er sammenfaldende med den
øverste højre side af dit materiale som set nedenfor :

15
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Stående retning er en ekstra retning, som kan slås til via Sideværktøjerne. Når du bruger denne retning, får du en skærm, som ser således ud:

Når et dokument er i stående retning, sendes det til Silhouette via det øverste højre hjørne af skærmen, der matcher den øverste højre side af dit
materiale, som set nedenfor:

Sideværktøjerne giver dig også muligheden for, at rotere måden du ser din side på. Mens Sideretningen dikterer måden, dit
skærejob sendes til Silhouette for at blive skåret, roterer Rotationsvisning simpelthen dit arbejdsområde på skærmen til et
andet perspektiv.
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3.8 Visning og zoom
Når du ser på dit arbejdsområde, kan du ofte enten ønske at zoome ind for at kigge nærmere på mindre billeder eller dele af et billede, som kan
være mere vanskeligt at arbejde med.

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

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

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

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

Panorere
Dette giver dig mulighed for at rokere rundt på hele dit arbejdsområde.

Tilpas til siden
Når du klikke på ikonet for Tilpas til siden, vil hele det definerede arbejdsområde omgående tilpasses til midten af skærmen.
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3.9 Præferencer
Der findes et antal brugerstyrede muligheder, som kan findes i Filmenuen (PC) eller Silhouette Studio® menuen (Mac) under Præferencer.

Generelt
Denne sektion tillader dig manuelt at vælge programsproget, og hvor ofte du ønsker at programmet automatisk tjekker, om der er tilgængelige
softwareopdateringer. Denne sektion giver også præferencer i forhold til de måleenheder, som vises i programmet. Du kan justere følgende:
• Måleenhed - Juster alle viste målinger til den ønskede enhed.
• Dimensioner – Tænd eller sluk for billeder måleegenskaber, mens billeder vælges.

Standarder
Denne sektion tillader dig at justere standardindstillingerne, når Silhouette Studio® softwaren åbnes. Du kan justere følgende indstillinger:
• Standard fyldstil - Giver mulighed for at vælge, hvordan nye brugertegnede billeder skabes, i forhold til om de kun vises som et omrids (som
billeder med en rød eller grå linje), eller som faste udfyldte billeder (hvilket kan være at foretrække, når brugeren skaber udskriv & skær billeder).
• Præferencer for registreringsmærker – Juster programmets standard i forhold til om registreringsmærker er tændte eller slukkede.
• Sideretning – Definerer om Liggende eller Stående papirretning ønskes, når et nyt dokument påbegyndes.
• Bladtype – Definerer hvilket skæreblad, der anvendes med Silhouette.
• Sidekant – Giver muligheden for at skære ud til kanten af din side.
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Visning
Denne sektion giver forskellige visningsmuligheder inklusiv:
• Kantudjævning - Hjælper med at udglatte takkede linjer, mens de oprettes og vises. Højere prøvehastigheder vil gøre linjerne mere glatte. Når
indstillingen er slukket, produceres mere ru kanter, men tegningshastigheden forøges.
• Knapstørrelse – Giver mulighed for visning af større eller mindre knapper.
• Animation – Kontrollerer hastigheden af animationskrævende handlinger, så som flytning af billeder, eller fortryd/gentag-handlinger, eller når
der zoomes ind og ud. Kan justeres til “Omgående” for at slå animationer fra.
• Baggrundsfarvepræference – Tillader dig at bestemme det inaktive arbejdsområdes farve.
• Kurvekvalitet - Forbedrer den visningen af linjer på skærmen. Påvirker ikke den faktiske skærekvalitet.

Importmuligheder
Giver dig mulighed for, at bestemme hvordan forskellige filtyper opfører sig, når de åbnes.

Værktøj
Denne sektion tilbyder præferencer, for justering af hvordan programmet vælger billeder, eller hvordan forskellige tegneværktøjer enten fortsætter
med at tegne eller afsluttes, når brugeren er færdig med at anvende tegneværktøjer. Denne sektion giver præferencer for, hvordan du ønsker at se
bezier-kontrolhåndtag, og hvordan du ønsker billeder opfører sig, når visse modifikationer anvendes.
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Avanceret
Denne sektion tilbyder yderligere avancerede muligheder. I denne sektion kan du justere følgende:
• Genopret fabriksstandard - Nulstiller alle præferencer.
• Genindekser mit bibliotek - Når denne handling udføres, genindekseres biblioteket for at sikre at fejlfunktioner eller fejl løses, hvis du har problemer
med at indlæse dit bibliotek korrekt, eller med at bruge bibliotekets søgefunktion korrekt.
• Indstil bibliotekstilladelser - Tillader korrekt adgang til biblioteket i henhold til computerens konti-tilladelser.
• Genopret forudindlæste designs – Genopretter forudindlæste designs i henhold til den registrerede Silhouette-model.
• Nulstil bibliotek - Denne handling fjerner alle billeder og mapper fra dit bibliotek, og nulstiller biblioteket tilbage til dets oprindelige indstillinger
fra softwareinstallationen.
• OpenGL indstillinger – Varetager valgte visningsproblemer.
• HTTP Sockets – Afhængig af hastigheden af din internetforbindelse, kan der via denne mulighed justeres til et højere antal sockets, for at forøge
hastigheden af download, når der købes billeder fra den online butik.
• IME-indstillinger - Giver mulighed for at skrive med ikke-vestlige tegn.
• Proxy-indstillinger - Anvendes til opsætning af proxy-forbindelser.
• Pakkestørrelse - Den rate hvormed information sendes til Silhouette.
En anden programmulighed, som ikke findes i Præference-menuen, er Software farvetema-knappen, som findes i det nederste højre hjørne
af software-skærmen.
Ved at klikke på denne knap, gennemløbes en forudvalgt liste med farvetemaer for softwarens generelle udseende, hvis du skulle foretrække en
anden farve end den grå standardbrugerflade
.
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4 - Tegne/redigere billeder
4.1 Grundlæggende tegneværktøjer
Silhouette Studio® giver brugere muligheden for nemt at tegne og skabe billeder via et sæt grundlæggende tegneværktøjer. Alle tegneværktøjer
findes på venstre side af softwareskærmen.

Linjeværktøj
Linjeværktøjet giver mulighed for at skabe enkelte rette linjer. Hvis du holder Shift-knappen på tastaturet nede, mens du tegner, får du en
ret vertikal, horisontal eller 45-graders linje fra startpunktet.

Polygon-værktøj
Polygon-værktøjet giver mulighed for at skabe flere rette linjer. Der oprettes et punkt ved hvert museklik. Linjerne fortsættes med at tegnes
, indtil billedet lukkes ved at justere slutpunktet med startpunktet, eller ved at dobbeltklikke med musen for at stoppe med at tegne. Når
Shift-knappen holdes nede, mens du tegner, skabes en ret linje som er vertikal, horisontal eller 45 grader fra startpunktet, eller det sidst
markerede punkt.

Værktøj til buede former
Værktøjet til buede former giver mulighed for at skabe flere buede linjer. Et punkt skabes ved hvert museklik. Linjer vil fortsætte med at
blive tegnet, indtil billedes lukkes ved at justere slutpunktet med startpunktet, eller ved at dobbeltklikke musen for at stoppe med at tegne.

Bueværktøj
Bueværktøjet giver dig mulighed for at tegne buer i en hvilken som helst størrelse på din side.
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Rektangel-værktøj
Rektangel-værktøjet giver mulighed for at skabe et rektangel eller kvadrat. Når Shift-knappen på dit tastatur holdes nede mens du tegner,
tegnes en firkant, hvis du holder alt-knappen på dit tastatur nede, skabes en tegning, hvor startpunktet (hvor cursoren befandt sig) bliver
det præcise midtpunkt af objektet.

Afrundet rektangel-værktøj
Det afrundede rektangel-værktøj giver mulighed for at skabe et kvadrat eller et rektangel med afrundede hjørner. Når du holder Shiftknappen på dit tastatur nede, mens der tegnes, skabes en firkant med afrundede hjørner. Hvis alt-knappen på dit tastatur holdes nede,
bliver startpunktet (hvor cursoren befandt sig) midtpunkt i dit objekt. Når et afrundet rektangel vælges, finder du to røde kontrolpunkter
på rektanglets øverste venstre hjørne. Disse kan trækkes, for at justere rektanglets kurver i toppen, bunden eller siderne, eller du kan vælge
begge på samme tid, ved at holde Shift-knappen på dit tastatur nede, og trække ét af kontrolpunkterne.

Ellipse
Cirkel-værktøjet giver mulighed for at skabe en oval eller en cirkel. Når du holder Shift-knappen på dit tastatur nede, mens du tegner,
skabes en cirkel. Hvis alt-knappen på dit tastatur holdes nede, bliver startpunktet (hvor cursoren befandt sig) midtpunkt i dit objekt.

Regulær polygon
Polygon-værktøjerne giver mulighed for at skabe figurer med forskelligt mange sider. Som standard er antallet fem sider, men skyderen i
midten giver mulighed for at øge eller mindske antallet for at skabe forskellige former, som f.eks. en trekant.

Frihåndsværktøj
Frihånds-tegneværktøjet giver mulighed for at skabe en kontinuerlig linje i fri form. Linjer, tegnet med dette værktøj, fortsættes indtil
museknappen slippes, eller billedet lukkes ved at justere slutpunktet med startpunktet.

Jævnt frihåndsværktøj
Det jævne frihånds-tegneværktøj giver mulighed for at skabe en jævn, kontinuerlig linje i fri form. Linjer, tegnet med dette værktøj, vil have
jævne overgange og ingen skarpe vinkler. Linjer, tegnet med dette værktøj, fortsættes indtil museknappen slippes, eller billedet lukkes ved
at justere slutpunktet med startpunktet.
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4.2 Redigering af billeder
Alle linjepunkter på billeder kan redigeres, hvis ændringer til det eksisterende billede ønskes.

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

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

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

Almindelig Valgtilstand

Punktredigeringstilstand

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

Tilføj punkter
Tilføj et punkt ved at køre musen over linjen, hvor der aktuelt ingen punkter er, hvor du måtte ønske at indsætte et nyt punkt til redigering af dit
billede. Når du befinder dig over en linje, hvor et punkt kan indsættes, justeres cursoren for at vise at du kan klikke for at indsætte et punkt, det
ønskede sted på linjen.
Udover de punkter, som findes i Punktredigeringstilstand, findes der også to yderligere redigeringsværktøjer, som kan findes på venstre side af
skærmen.

Slet punkt
Ethvert punkt kan slettes ved at bruge værktøjet til at slette punkter, eller ved at højreklikke på det valgte punkt og vælge Slet punkt.
Når et punkt slettes, sammenføjes de nærmeste punkter, på hver side af det slettede, hvorved en ny sammenhængende linje skabes.
Bemærk at dette værktøj er forskelligt fra at slette et billede, og kun er beregnet til at slette individuelle punkter. Dette er kun tilgængeligt i
Punktredigeringstilstand.

Afbryd linje
Du kan afbryde ethvert linjepunkts vej ved at anvende værktøjet til Afbryd linje, eller ved at højreklikke på det valgte punkt og vælge Afbryd
linje. Når en linje afbrydes, skabes to nye punkter fra det oprindeligt valgte punkt, hvor linjen blev afbrudt.
Du vil bemærke, at en afbrudt linje, eller to ikke-forbundne slutpunkter for modsatte ender af den samme linje, kan genforenes, ved at
trække den ene slutpunkt til billedets modsatte slutpunkt.
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Hjørne
Hjørneværktøjet giver mulighed for at vælge et punkt, sådan at kontrolhåndtagene for det valgte krydsende punkt kan justeres individuelt,
for at skabe et skarpt hjørne.

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

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

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

Simplificer
Nogle biblioteksbilleder, eller andre importerede billeder fra andre kilder, kan indeholde et meget stort antal punkter. Simplificerværktøjet
genjusterer automatisk billedets punkter, og simplificerer billedet til den enkleste mulige punktform, samtidig med at billedets oprindelige
generelle linjeform bevares.
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Udover de værktøjer, som findes i Punktredigeringstilstand, findes der yderligere to redigeringsværktøjer på venstre side af skærmen.

Sletteværktøj
Du kan slette enhver del af billedet, ved at anvende Sletteværktøjet til nemt og omgående at slette indre dele eller kanter af linjetegningen.
I Designer Edition udgaven af softwaren findes adskillige former for sletteværktøjer, og du kan vælge mellem at skabe en åben eller lukket
slettelinje.

Knivværktøj

Originalt billede

Nyt billede ved hjælp af Sletteværktøj

Du kan segmentere billeder ved hjælp af Knivværktøjet. Med dette værktøj kan der skæres en ret linje til adskillelse af nye uafhængige
former. I Designer Edition af softwaren findes adskillige former for knivværktøjer, og du kan vælge mellem at skabe en åben eller lukket
knivlinje.

Originalt billede

Nyt billede ved hjælp af Knivværktøj
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4.3 Linjeværktøjer
Linjer i programmet, inklusiv tekst, billeder skabt med tegneværktøjer og biblioteksbilleder, kan ændres til at have forskellige egenskaber.

Muligheder for linjefarve
Linjer vises som standard i rødt, men du kan ændre linjer til enhver farve, du måtte ønske. Ændring af linjernes farve ændrer ikke deres
egenskaber, i forhold til hvordan de kan skæres. Ændring af linjefarver kan være en hjælp, i forhold til nemmere at kunne se forskellige
billeder eller dele af billeder, se linjer den farve du foretrækker at se dem, eller justere dele af billeder med henblik på udskriv & skær-jobs,
hvor det kan være vigtigt at linjefarver vælges i forhold til udskrivning.
For at justere linjefarver, vælg dit billede og gå ind i Linjefarvemenuen ved at klikke på ovenfor viste ikon. Derefter kan du vælge en af farvevalgene
i Grundmenuen. Gitterlinjerne repræsenterer altid “ryd”. Farvevalgsværktøjet giver dig mulighed for, at vælge enhver farve fra et andet objekt i
tegneområdet for at duplikere den ønskede farve.

Ryd

Farvevælger

Den Avancerede Indstillingsmenu giver dig mulighed for at skabe linjer i enhver ønsket brugertilpasset farve. Du kan enten trække målet til
farvespektret, for visuelt at matche farven du søger, eller indtaste værdierne for RGB (Red Green Blue) eller HSL (Hue Saturation Lightness) for din
ønskede farve. Du vil også kunne indstille linjens Gennemsigtighed.
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Indstillinger for linjestil
I Linjestil-menuen kan du justere din linjes stil til at være optrukket (standard) eller punkteret. Linjer vil herefter blive skåret eller udskrevet
tilsvarende.
Linjers bredde angives i punktstørrelser. Punktstørrelsen kan justeres efter eget valg. Selvom linjebredden kan justeres, skæres, eller tegnes, linjen
altid i en fast bredde, svarende til det blad, eller den skriver, som du anvender.
Tykkelsen af linjen kan justeres enten manuelt, ved at trække viseren for indstilling af tykkelse, eller ved at skrive den ønske punkttykkelse.
Indstillingen for Hjørnestil justerer hvordan linjer vises ved ethvert af billedets hjørnepunkter, hvor Hjørne giver en skarp kant, mens Afrundet giver
et mere udjævnet hjørne.
Stilindstillingen for Endestykker justerer udelukkende linjer med åbne ender. Flad eller Firkantet giver varierende skarpere flade kanter ved linjens
spids, mens Afrundet giver en jævnere, rundere kant til linjens spids.
Position-indstillingen justerer om linjen er Foran et udfyldt billede, eller Bagved det udfyldte billede.
Hvis du ønsker at sende dit dokument til en printer for at udskrive dine billeder, vil indstillingen Udskriv linjer for Valgte former muliggøre
udskrivning af alle linjer på de udvalgte billeder, som de vises på skærmen.
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4.4 Fyldeværktøjer
Lukkede billeder (hvor linjens slutpunkt er forbundet med dens startpunkt) inklusiv Tekst, billeder skabt ved hjælp af tegneværktøjerne og
biblioteksbilleder, kan ændres til at have forskellige fyld-egenskaber. Kun lukkede billeder kan have fyld-attributter. Hvis linjen er brudt på et lukket
billede, vil alle anvendte fyld-attributter omgående forsvinde.

Farvemuligheder for fyld
Selvom lukkede billeder som standard vises som tomme, kan du fylde ethvert lukket billede med enhver ønsket farve. Det kan være en
hjælpsomt at ændre fyldfarverne, så du nemmere kan se forskellige billeder eller dele af billeder, se former og tekst i den foretrukne farve,
eller justere billeder specifikt i forhold til udskrivning af udskriv & skær jobs.
For at anvende fyldfarver, vælg dit lukkede linjebillede og gå ind i Fyldfarvemenuen ved at klikke på det ovenfor viste ikon. Herefter kan du
vælge enhver af Grundmenuens farveindstillinger. Valget af de krydsede linjer repræsenterer altid “ryd”. Farvevælgerværktøjet tillader dig,
at vælge enhver farve fra et andet objekt i tegneområdet for at duplikere den ønskede farve.

Ryd

Farvevælger

Den Avancerede Indstillingsmenu giver dig mulighed for at skabe linjer i enhver ønsket brugertilpasset farve. Du kan enten trække målet til
farvespektret, for visuelt at matche farven du søger, eller indtaste værdierne for RGB (Red Green Blue) eller HSL (Hue Saturation Lightness) for
din ønskede farve, hvis du søger en specifikt kendt farve. Du kan også justere fyldfarvens gennemsigtighed, ved manuelt at trække viseren for
Gennemsigtighed, eller ved at indtaste procentallet for hvor gennemsigtig du ønsker fyldfarven skal være, hvor 0% er helt dækkende farver og 100%
er helt gennemsigtigt.
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Gradientindstillinger for fyld
På samme måde som du kan fylde billeder med dækkende farver, kan du også fylde ethvert billede med lukkede linjer med et gradientfyld.
For at anvende indstillinger for gradientfyld, vælg dit billede med lukkede linjer og gå ind i Fyld med Gradient-menuen via ovenfor viste ikon.
Herefter kan du vælge ethvert af de forhåndsfremstillede gradientindstillinger fra Grundmenuen. Valget af de krydsede linjer repræsenterer altid
“ryd”.

Ryd

Du kan også ændre gradientens grundretning ved at klikke på enhver af Retningsindstillinger, øverst i bjælken for Grundindstillinger.
Menuen for Avancerede Indstillinger giver dig også mulighed for at skabe dit eget tilpassede gradientfyld, baseret på det sidst valgte gradientfyld.
Gradientfyld har altid som minimum to (2) farver, hvor den ene farve er øverst og den anden nederst. Gradienten skaber så et interval mellem de to
valgte farver.

Du kan ændre enhver af de to farver i intervallet enten ved at klikke på farvepilen, på venstre side af dette gradientskaberværktøj. Når farven er
valgt, kan du vælge enhver ny farve fra Farvevalgsværktøjerne direkte nedenfor. Du kan også indsætte nye bjælker i ethvert interval mellem den
øverste og den nederste farve, eller køre enhver farvebjælke, mellem den øverste og nederste gradients farvebjælke, op og ned for at skabe nye
gradienteffekter.
I de Avancerede Indstillinger finder du også muligheden for at rotere gradienteffektens vinkel til enhver ønsket grad, enten ved manuelt at trække
Vinkelværktøjet, eller ved at indtaste et specifikt antal grader. Du har også mulighed for at justere linjens gennemsigtighed, ved manuelt at trække
Gennemsigtighedsviseren, eller ved at indtaste procenttallet for den ønskede gennemsigtighed, hvor 0% er dækkende og 100% er fuldstændigt
gennemsigtigt.
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Muligheder for fyldmønstre
Den sidste fyldindstilling anvendes til at fylde ethvert lukket stregbillede med mønsterfyld. For at anvende mønsterfyld, vælg dit lukkede
stregbillede og gå ind i menuen for Fyldmønster, ved at klikke på ikonet ovenfor. Herefter kan du vælge enhver af mønsterindstillingerne.
Når du har valgt det ønskede mønsterfyld, giver den Avancerede Indstillingsmenu dig mulighed for at justere mønstret retning Horisontalt eller
Vertikalt, eller justere til enten et Fast eller Strækbart aspektforhold. I denne menu gives der muligheder for at rotere mønstret, enten via simple
forudindstillede grader, eller til ethvert ønsket antal grader, enten ved manuelt at trække Vinkelværktøjet, eller ved at indtaste et specifikt antal
grader.
Derudover har du muligheden for at skalere mønstrets størrelse, mens den valgte form udfyldes. Du kan gøre dette enten ved manuelt at trække
viseren for Skaler Mønster, eller ved at indtaste en ny procentværdi for hvor meget større eller mindre, du ønsker at gøre det fyldte mønster.
Du har også muligheden for at justere linjens gennemsigtighed ved at trække viseren for Gennemsigtighedsindstillinger, eller ved at indtaste den
ønskede procentværdi for hvor gennemsigtig du ønsker den fyldte gradienteffekt skal være, hvor 0% er dækkende og 100% er helt gennemsigtigt.
Yderligere mønstre kan downloades fra Silhouette designbutik.
Du kan skabe mønstre fra dine billeder ved at gå til Fil > Import > Importindstillinger. Naviger til det billede du ønsker at anvende og vælg dette.
En ny dialogboks kommer frem, hvor du kan tilføje oplysninger om billedet. Klik OK for at tilføje billedet til Mig Eget Design-mappen i dit bibliotek.
Derfra kan du trække dit billede til enhver fyldbar form i dit arbejdsområde.
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Skyggeindstillinger (udelukkende Designer Edition)
Du kan tilføje eller justere en skygge ved at klikke på Skyggeikonet i værktøjslinjen ovenfor arbejdsområdet. I Skyggemenuen kan du justere
skyggens forskydning, farve og gennemsigtighed.

Stregtegningsindstillinger (udelukkende Designer Edition)
Skab et stregtegningsdesign ved at klikke på Stregtegningsikonet i værktøjslinjen ovenfor arbejdsområdet. I Stregtegningsmenuen kan
du justere stregtegningens kant, fyldtype og fyldeffekt.

Rhinestone-indstillinger (udelukkende Designer Edition)
Skab et Rhinestone-design ved at klikke på Rhinestone-ikonet i værktøjslinjen ovenfor arbejdsområdet. Rhinestone-menuen kan du
vælge en rhinestone-effekt, rhinestone-størrelse og -mellemrum og indstille placeringen.
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5 - Tekst

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

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

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

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

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

Tekststørrelse
Tekststørrelsen vil altid som standard være 72 punkter. Dette refererer til skrifttypens udskrevne størrelse. Selvom skrifttyper varierer, da de er
programmeret af en lang række kilder, vil dette generelt svare til én (1) tommes højde (eller 25 mm). De mest almindelige punktstørrelser, for
skrifttyper i punktformat, er inkluderet i den tilgængelige rulleliste, dog kan enhver ønsket størrelse indtastes.

Andre almindelige ækvivalente målinger i listen inkluderer:
18 pkt. = 0.25 tomme (6 mm)
24 pkt. = 0.33 tomme (8 mm)
36 pkt. = 0.5 tomme (13 mm)
48 pkt. = 0.66 tomme (17 mm)
144 pkt. = 2 tommer (50 mm)
288 pkt. = 4 tommer (100 mm)
Igen er disse målinger tilnærmede, og varierer fra skrifttype til skrifttype, så hvis du ønsker at få et specifikt mål, kan du alternativt ændre
tekststørrelsen til det ønskede efter oprettelsen.
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Tegnmellemrum
Bogstavers normalt programmerede mellemrum kan justeres via indstillingen for Tegnmellemrum, så de enten bringes tættere sammen, eller
længere væk fra hinanden.

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

Linjeafstand
Hvis din oprettede tekst ombrydes til flere linjer, kan du på samme måde formindske eller forøge indstillingen for Linjeafstand, for at justere
afstanden mellem linjer med tekst.

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

36
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5.3 Tekst på kurver
Når tekst oprettes, eller når du er i Tekstredigeringstilstand, kan du finde et kontrolpunkt placeret på venstre side af den tekst, som oprettes:
Dette kontrolpunkt kan trækkes til at hvile direkte på enhver linje indenfor dit arbejdsområde. For
eksempel kan du skabe en oval med Cirkelværktøjet og herefter trække teksten til denne linje,
for at opnå en bueeffekt.

Mens teksten indtastes på denne måde, vil du bemærke en vertikal bjælke til venstre for teksten. Dette giver mulighed for en ny kontrolbjælke, som
kan anvendes til at justere din teksts placering i forhold til den linje, hvortil teksten er tilknyttet, teksten kan placeres på, over, på linje med eller
nedenfor linjen.
Bemærk også at objektet, der anvendes som grundlag, bliver grønt. Dette betyder, at dette billede nu er slået fra i forhold til skæring. Hvis du igen
ønsker at objektet anvendes til skæring, kan du gå ind i Indstillinger for Skærestil, som tidligere nævnt, vælge Aktiver Skærestil og vælg objektet med
den grå linje.
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6 - Billedmanipulation

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

6.1 Det grundlæggende
Som de fleste andre softwareprogrammer har Silhouette Studio® en samling almindelige grundlæggende redigeringsværktøjer, som følger:

Udvælgelse
Billeder kan selvfølgelig vælges ved at klikke på dem. Flere billeder kan vælges ved at holde Shift-knappen nede på dit tastatur og klikke på et andet
billede. Du kan gentage denne handling til at vælge så mange billeder, som ønsket. Når du holder Shift-knappen nede, og trykker på et allerede valgt
billede, fravælges dette billede.
Flere billeder kan også vælges, ved at klikke ovenover billedet og trække din mus til at omfatte alle de billeder,
som ønskes valgt samtidigt. Mens du holder museknappen nede, og trækker din mus, vil du se en stiplet linje,
som frembringer en udvælgelsesboks, der viser det valgte. Når musen slippes, vælges alle de i boksen
inkluderede billeder sammen i det samme afgrænsningsområde.

Hvis du ønsker at samle alle til rådighed værende billeder på skærmen, kan du klikke på knappen ”Vælg alt” på værktøjslinjen for hurtig
adgang.
Hvis du kun ønsker at vælge de billeder, der har samme farve, kan du klikke på knappen ”Vælg efter farve” på værktøjslinjen for hurtig
adgang.
Hvis du ønsker at fravælge alle aktuelt valgte billeder, kan du klikke på knappen ”Fravælg alt” på værktøjslinjen for hurtig adgang.
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Værktøjer til at kopiere/indsætte/klippe
Disse værktøjer udfører de forventede grundlæggende handlinger med kopiering af valgte billeder, indsætte dem, eller klippe dem ud af
visningen. Billeder som er kopieret eller klippet, forbliver i din computers hukommelse i en virtuel udklipsholder. Du kan kun have ét objekt
ad gangen i denne udklipsholder. Det betyder, at hvis du kopierer ét billede, og herefter kopierer et andet, vil kun det nyeste billede vente
på at blive indsat fra udklipsholderen. Der er adgang til disse funktioner via den øverste værktøjsbjælke i Redigeringsmenuen, eller ved at
højreklikke på et billede, samt anvende standard-tastaturgenveje til disse handlinger.
Når du indætter kopierede billeder, anbringes en kopi direkte til højre for det originale billede, så du nemt kan se og finde din kopi. Der findes også
en yderligere Indsæt Forrest-indstilling, sådan at det er muligt at indsætte en kopi af et billede direkte ovenpå selve billedet, denne funktion findes i
Redigeringsmenuen, i højreklik-menuen for det valgte billede, eller ved at anvende standard-tastaturgenveje for denne handling.

Dupliker
Dupliker-indstillingen udfører den samme handling, som når du kopierer og indsætter det valgte billede ved siden af, men uden behov for
at anvende udklipsholderen, da det er en ét-kliks handling. Denne værktøjslinjeknap findes i den nederste del af software-skærmen, og kan
alternativt findes i Redigeringsmenuen, eller ved at højreklikke på et valgt billede.

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

Gentag/Fortryd
Enhver handling der fortages, inklusiv simpel flytning af et billede, kan fortrydes. For at fortryde den seneste handling, klikkes
Fortrydknappen. Du kan gå uendeligt mange handlinger baglæns med Fortrydknappen, inklusiv at gå tilbage til da du første gang åbnede dit
nye arbejdsområde.
På lignende vis kan du klikke på Gentagknappen, for at gentage enhver handling du måtte have fortrudt. Du kan fortsætte med at anvende
denne knap indtil du vender tilbage til den senest foretagne handling.
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Overfør egenskaber (udelukkende Designer Edition)
Egenskaber som linjefarve og skærestil kan overføres fra en form til en anden, ved at vælge den form du ønsker at overføre egenskaber til,
vælge Pipette-ikonet i værktøjslinjen under arbejdsområdet og herefter klikke på den form, du ønsker at imitere.

Lag (udelukkende Designer Edition)
Når du importerer et projekt med lag oprettet i et andet program, kan du få adgang til disse via Lag-panelet. Du kan også bruge +/knapperne for at tilføje eller fjerne lag i Studio.
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6.2 Dan/opdel grupper
Disse to handlinger anvendes hyppigt, og de er uvurderlige værktøjer til at hjælpe med at manipulere og justere billeder. For at forstå disse
koncepter er vi først nødt til at forstå, hvad grupperede og ikke-grupperede billeder er.
Følgende er et eksempel med en enkelt linje:
Selvom billedet kan have mange dele, består den stadig kun af en enkelt linje med et enkelt start- og slutpunkt.

Følgende er et eksempel på et billede med flere linjer:
Dette billede har to sæt linjer, hvor bladets krop og stilk er den ene del, og bladets indre detaljer er den anden. Dette
billede er grupperet sammen, sådan at hvis de flyttes på din skærm, er du ikke nødt til først at flytte bladets ydre linje
og herefter den indre del uafhængigt af hinanden, og herefter prøve at justere dem i forhold til hinanden.
Selvom det ikke nødvendigvis er vigtigt at vide, præcist hvor mange linjedele et billede har, er det vigtigt at forstå,
at billeder med en enkelt linje ikke er grupperet sammen med noget, mens alt som har flere dele er, eller kan,
grupperes.
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Gruppering
Ethvert to sæt linjer kan grupperes sammen via Gruppe-funktionen, sådan at de fastlåses i deres relative positioner, selv hvis de flyttes.
For at bruge gruppemuligheden brug to eller flere billeder samtidig og klik på gruppeikonet på værktøjslinjen for hurtig adgang. Dette kan
alternativt findes i Objektmenuen, eller ved at højreklikke på de samtidigt valgte billeder og vælg Grupper.

Opdel gruppe
Ethvert billede som indeholder mere end ét sæt linjer, kan opdeles i billeddele, sådan de enkelte dele kan behandles uafhængigt, fjernes,
roteres, forstørres/formindskes, eller på anden vis manipuleres, uden at billedet behandles som en helhed.
For eksempel ønsker du måske at udskære dette kagebillede, men ønsker at opdele gruppen, så du kan fjerne noget af billedets indre dekorationer:

Når gruppen er opdelt, vises billedet med individuelle valgbokse omkring hver opdelt gruppedel, som nu kan
manipuleres:
For at få adgang til individuelt ikke-grupperede dele, kan du nu fravælge dit billede.
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6.3 Sammensatte kurver
Dette koncept med sammensatte kurver er vigtigt at forstå, for at kunne forstå hvorfor visse attributter anvendes forskelligt i tilsyneladende
identiske situationer. Sammensatte kurver er en samling af to eller flere sæt linjer, hvor indre linjer er indlejret i billedet. En sammensat kurve kan
vises på samme måde som grupperede linjer, men reagerer meget anderledes, for eksempel i forhold til at blive fyldt med farve.
Sammensatte kurver er kun et virkeligt problem, når du skaber billeder til udskriv & skær.

Ikke-sammensat billede

Billede med sammensatte kurver

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

Hvis dette er et ikke-sammensat billede og det fyldes med et farveelement, vil dette være resultatet:
Selvom de er grupperet sammen, er alle linjesæt stadig individuelle dele ovenpå hinanden, så de fyldes alle med den
ønskede fyld-effekt.

Hvis dette billede består af sammensatte kurver og det fyldes med et farveelement, vil dette være resultatet:
De ikke-fyldte dele af billedet kan ikke fyldes på billeder med sammensatte kurver, fordi de indlejrede områder er negativt
rum.
Med sammensatte kurver kan grupperne stadig opdeles, så flere dele af billedet kan flyttes rundt, men handlingen med
opdeling af gruppen opløser omgående den sammensatte kurve, og gør billedet ikke-sammensat.
For at lave en række med flere valgte billeder omkring en sammensat kurve, kan du højreklikke indtil alle delene er valgt,
og herefter vælg Opret Sammensat Kurve. På lignende måde kan du klikke på et sammensat billede og vælge Opløs
Sammensat Kurve for at foretage den modsatte handling. Disse muligheder kan også findes i Objektmenuen.
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6.4 Flytning af billeder
Billeder kan selvfølgelig flyttes ved at vælge dem og trække dem rundt på skærmen med din mus til den ønskede placering. Valgte billeder
kan også flyttes ved hjælp af piletasterne på dit tastatur.
Du kan også flytte billeder via Flyt-menupanelet.
Valgte billeder kan flyttes ved at bruge enhver af Flyt-mulighederne. Retningspilene på denne skærm flytter billeder subtilt i den ønskede retning.
Denne handling kan gentages, indtil dit billede er placeret det ønskede sted i arbejdsområdet.
Flyt Med-funktionen flytter valgte billeder fra deres nuværende placering med det indtastede mål, mens Flyt Til-funktionen flytter billeder til
en specifik placering i dit område, uanset den aktuelle placering. Her repræsenterer et måling på 0, 0 (nul, nul) det øverste venstre hjørne af dit
arbejdsområde, og placeringen bevæger sig ud fra dette område enten i højre- eller nedadgående retning, når værdien forøges.
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6.5 Rotation

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

Funktionerne i Rotationsmenuen giver også yderligere muligheder for mere præcis og specifik rotation.
I Rotationsmenuen kan du vælge enhver af følgende muligheder.

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

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

Brugertilpasset Roter Med
Denne funktion giver dig mulighed for enten at køre en viser, eller indtaste et specifikt gradantal, og anvende dette til at rotere det valgte billede
udfra billedets nuværende vinkel.

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

Midtpunkt for Rotation (udelukkende Designer Edition)
For at justere det punkt hvorom dine former roterer, kan du justere midtpunkt for rotation. For at gøre dette vælg den form du ønsker at rotere,
tryk på bogstavet ‘O’ på dit tastatur for at få vist et lille sigtekorn-ikon i midten af formen. Herefter kan du flytte sigtekorn-ikonet til det ønskede nye
midtpunkt for rotation.
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6.6 Størrelse
Størrelsen på objekter kan ændres til ethvert ønskeligt mål. Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom du kan tilpasse billeder til enhver ønsket
størrelse, kan kvaliteten af skæringen variere, specielt hvis der skæres tykkere materialer så som karton. Et andet eksempel på at skærekvaliteten
forringes er, hvis du reducerer størrelsen på et billede med fine detaljer, og skærer dette ud i tykkere materialer.
Du kan se målinger ved siden af dit billede, når du tegner eller vælger billeder.
Der findes også styrepunkter i valgboksen til manuel ændring af størrelsen, For at ændre størrelsen manuelt, klikker
du ganske enkelt på enhver af disse bokse, og trækker musen i den ønskede retning for at gøre formen større eller
mindre. Styrepunktet i hjørnet ændrer billedets størrelse proportionalt, og bevarer den relative højde og bredde,
mens styrepunkterne i siden strækker dit billede i den retning, du trækker musen.
Skala-menuens funktioner tilbyder yderligere muligheder til en mere præcis eller specifik ændring af
størrelsen.
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I Skala-menuen kan du vælge enhver af følgende funktioner.

Skaler
Denne funktion ændrer størrelsen, på ethvert valgt billede, med en procentdel udfra den nuværende størrelse. Ethvert tal under 100% gør dit
billede mindre, og ethvert tal over 100% gør dit billede større. For eksempel hvis du vælger at ændre billedets størrelse til 50% af den nuværende
størrelse, vil dit billede ændres til den halve størrelse. Hvis du vælger at ændre billedets størrelse til 200% af den nuværende størrelse, vil dit billede
ændres til den dobbelte størrelse. Du kan anvende enhver procentdel, du måtte ønske.

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

Med Lås Størrelsesforhold

Uden Lås Størrelsesforhold

Forskyd (udelukkende Designer Edition)
Anvend Forskyd til at vride dit design vertikalt eller horisontalt. Du kan vælge forudindstillede værdier eller specificere en tilpasset
forskydning.
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Gitter
Som en hjælp til at se mål kan du også vælge at slå gitteret til, enten ved at højreklikke på dit arbejdsområde, mens der ingen billeder er
valgt, og klikke på Vis Gitter, eller ved at gå til Gitter-menuen.
I Gitter-menuen kan du slå gitteret til og fra, justere mellemrummene i gitteret til ethvert ønsket mål og definere antallet af opdelinger i gitteret.

Enkel opdeling

Flere underopdelinger

Funktionen Tilpas til Gitter tvinger, når denne er slået til, billedet til at tilpasse sig gitterets mål og opdelinger. Dette kan især være hjælpsomt, når
billeder tegnes, og du ønsker at tilpasse dem til bestemte målinger.
Gitterets stil kan være enten et traditionelt firkantet gitter eller et isometrisk gitter. Igen kan de forskellige stilarter være hjælpsomme, når du tegner
billeder i softwaren, og ønsker en reference for målinger, mens du tegner.

Firkantet Gitter

Isometrisk

Gitterets farve kan også justeres som ønsket, og tilbyder et forudindstillet udvalg af farver, som vil give en ikke-forstyrrende visning af dit gitter, dog
kan farverne selvfølgelig vælges efter eget ønske.
I Designer Edition har du også muligheden for at aktivere Linealer og Sigtekorn for at gøre det nemmere at skabe et layout.
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6.7 Spejling
Nogle materialer eller situationer kræver, at billeder skæres i et spejlbilledeformat, eller du kan simpelthen ønske at vende objekter om, for at opnå
det ønskede udseende.
For at spejle et billede, kan du højreklikke på ethvert valgt billede for at vælge funktionen Spejl Horisontalt eller Spejl Vertikalt.

Ingen spejleffekt

Spejlet horisontalt

Spejlet vertikalt

Spejlet vertikalt og horisontalt

Du kan finde yderligere muligheder for spejling i Objektmenuen under undermenuen Transformer oplistet som Spejlfunktioner.
I denne menu kan du på samme måde vende dine billeder om (som vist ovenfor), under de oplistede menuvalg under Vend.
Du kan derudover oprette spejlkopier af valgte billeder med mulighederne i Spejlmenuen, hvor du kan skabe en spejlkopi til venstre, til højre, spejlet
ovenfor eller spejlet nedenfor.
For at spejle et billede kan du højreklikke på ethvert valgt billede for at vælge funktionen Spejl Horisontalt eller Spejl Vertikalt.

Originalt billede

Spejl-kopier venstre

Spejl-kopier ovenfor

Spejl-kopier nedenfor

Spejl-kopier højre
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6.8 Arrangering
Flere billeder kan overlappe hinanden. Rækkefølgen af hvilke billeder der er forrest, og hvilke der er bagerst, kan arrangeres. Denne anvendes oftest
med fyldte billeder til udskriv & skær, så du kan afgøre hvilke billeder, der skal være foran hvilke.

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

Original billedrækkefølge

Cirklen valgt og flyttet forrest

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

Original billedrækkefølge

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

Original billedrækkefølge

Trekanten valgt og sendt bagud

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

Original billedrækkefølge

Cirklen valgt og sendt fremad
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6.9 Justering
Flere billeder kan justeres i forhold til hinanden. Der findes følgende muligheder for justering:

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

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

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

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

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

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

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

Mellemrum vertikalt
Når minimum tre objekter vælges, sørger denne funktion for, at de opstilles med sådanne mellemrum, at de har den samme afstand fra
hinanden vertikalt.
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6.10 Replikering
Selvom replikering er det samme som at kopiere og indsætte eller duplikere et billede, giver det muligheden for at oprette ethvert antal
kopier og anbringe dem på én gang, uden at det er nødvendigt at kopiere og indsætte billederne flere gange, og herefter anbringe dem
rundt omkring på skærmen som ønsket. Disse funktioner opretter også kopier ved siden af hinanden, så tæt som muligt, for at maksimere
dit skæreområde.
Du kan finde følgende funktioner i grundmenuen for Replikering.

Dupliker til venstre
Denne funktion duplikerer det valgte objekt, og anbringer en kopi direkte til venstre med den mindst mulige plads mellem objekterne.

Dupliker til højre
Denne funktion duplikerer det valgte objekt, og anbringer en kopi direkte til højre med den mindst mulige plads mellem objekterne.

Dupliker ovenfor
Denne funktion duplikerer det valgte objekt, og anbringer en kopi direkte ovenfor med den mindst mulige plads mellem objekterne.

Dupliker nedenfor
Denne funktion duplikerer det valgte objekt, og anbringer en kopi direkte nedenfor med den mindst mulige plads mellem objekterne.
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Række med tre / Række med fire
Disse funktioner kopierer det valgte objekt og replikerer to eller tre yderligere kopier ved siden af hinanden i en række, opstillet
horisontalt ved siden af hinanden, med mindst mulig plads imellem hinanden.

Kolonne med tre / Kolonne med fire
Disse funktioner kopierer det valgte objekt og replikerer to eller tre yderligere kopier ved siden af hinanden i en kolonne, opstillet
vertikalt ovenpå hinanden, med mindst mulig plads imellem hinanden.

Roter én kopi / To kopier / Tre kopier / Fem kopier
Disse funktioner kopierer det valgte objekt og replikerer én til fem roterede kopier ovenpå det originale billede.

Fyld side
Denne funktion kopierer og replikerer det valgte objekt, og fylder skæreområdet med så mange kopier som muligt.
I Repliker-menuen har du også adgang til menuen for Avancerede Funktioner. Her har du muligheden for at vælge ethvert ønsket antal kopier at
replikere det valgte billede i, samt afstanden mellem disse replikerede billeder, inklusiv muligheden for at vælge enhver brugertilpasset retning. Når
det ønskede antal kopier, og den ønskede retning, er valgt, kan du klikke på Repliker-knappen i bunden af menuen for Avancerede Funktioner, for at
anvende de valgte attributter.

Objekt til sti
Denne mulighed tillader, at man tager et objekt og placerer det på et andet objekts sti. Når det er på stien, kan du lave kopier og duplikere
objektet ved simpelthen at trække i håndtagene.
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6.11 Indlejring (udelukkende Designer Edition)
For at minimere den plads, som kræves for at skære et bestemt design, kan Indlejringsfunktionen anvendes. Du kan vælge at anvende hele
din medieoverflade til at indlejre dine former, eller oprette et specifikt område hvor de indlejres.

Bruge skæreområdet
Hvis du vælger at bruge skæreområdet, kan hele din medieoverflade bruges til at anbringe former pladsbesparende.

Anvend Valgte
Hvis du ønsker at indlejre dine former indenfor et bestemt område, så tegner du først det område i dit arbejdsområde. Herefter klikker du på
Anvend Valgte i Indlejringsmenuen. Indlejring vil foregå indenfor dette definerede område.
Vælg alle de former du ønsker at indlejre. I Indlejringsmenuen kan du justere rotationerne og indpakningen af formerne, som indlejres. Forøgede
rotationer og/eller formindsket indpakning giver en tættere indlejring.
Efter at du har foretaget de nødvendige justeringer klikkes Indlejr, formerne indlejres nu sammen for at maksimere pladsen. Hvis du har valgt flere
former, end der kan passe ind i indlejringsområdet, vil softwaren afgøre hvilke former, som bedst passer i det definerede område.
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6.12 Funktionerne Sammenføj & Modificer
Overlappende billeder kan ændres på adskillige måder. Modificer-menuens funktioner tilbyder sammenføjning og andre avancerede
funktioner til justering af overlappende billeder.
I Modificeringsmenuen kan du vælge enhver af følgende egenskaber.

Sammenføj
Sammenføj-funktionen kan findes i Modificeringsmenuen, men der findes også en knap for hurtig adgang i bunden af værktøjspanelet på
softwareskærmen. Sammenføjning tager to eller flere valgte overlappende billeder, og føjer disse sammen til ét sammenhængende billede.

Ikke-sammenføjet billede med linjeoverlap

Sammenføjet billede med linjeoverlap fjernet

Sammenføjning er især anvendeligt, når du skærer, så skærelinjerne ikke overlapper under skæreprocessen.

Fratræk alt
Denne funktion fjerner enhver del af et billede, som befinder sig bag et andet billede.

Originalt billede

Med anvendelse af Fratræk Alt
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Opdel
Denne funktion skaber individuelle billeder fra skæringerne af op til otte valgte billeder.

Originalt billede

Med anvendelse af Opdel

Fratræk
Denne funktion fjerner alle overlappende dele af billeder, som er foran andre billeder, så det bagerste billede kun findes med de
overlappende dele fjernede.

Originalt billede

Med anvendelse af Fratræk

Skæring
Denne funktion efterlader kun den overlappende, eller skærende, del af det valgte billede, når den anvendes.

Originalt billede

Med anvendelse af Skæring
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Beskær
Denne funktion fjerner alle områder, som ikke deles af minimum to overlappende former.

Originalt billede

Med anvendelse af Beskær

Sammensatte kurver (Opret / Frigør)
Disse funktioner er de samme som tidligere nævnt i sektion 6.3 angående Sammensatte Kurver. Dette værktøj tager overlappende
indlejrede billeder, og enten Opretter dem som en sammensat kurve, eller Frigør den sammensatte kurve.

Frigør linjer
Når billeder er fyldte, eller har tykke definerede linjer, kan denne funktion anvendes til at frigøre og flytte omridset for at skabe to separate
billeder; ét kun med linjerne og ét kun med de tilbageværende fyldeffekter.
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6.13 Offset-funktioner
Offset-funktionen kan anvendes til at lave et omrids af billeder med skærelinjer, hvilket giver billedet en mat skyggeeffekt nedenunder.
Funktionen kan også anvendes til at oprette konturerede linjer for billeder.
For at anvende offset skal du først vælge et billede.

Originalt startbillede

I Offsetmenuen kan du starte med at vælge offset-handlingen.
Du kan enten vælge at dit offset-billedes hjørner skal fremtræde skarpere, eller at de skal fremtræde mere rundt og boble-agtigt.
Når du klikker på offset-handlingsknappen, får du et udgangspunkt, du kan finjustere offset-effekten til enhver specificeret Offset-afstand ved at
flytte viseren, eller ved at indtaste et specifikt mål.
På ethvert tidspunkt, når den ønskede effekt er opnået, kan du fastlægge det nyoprettede billedes egenskaber ved at klikke Anvend.

Offset-billede

Modsat kan du oprette en intern offset-betingelse.
Denne funktion er generelt bedre egnet til oprettelse af indre linjer til brug sammen med tegneblyanter.

Internt Offset-billede
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6.14 Tracing-funktioner
Tracing-funktioner kan anvendes til automatisk at trace importerede eksterne billeder, med det formål at oprette skærelinjer. Silhouette
America kan ikke garantere for kvaliteten, som ikke er fremstillet af vores firma, og kan ej heller understøtte noget tredjeparts-billede, som
ikke tilbydes gennem Silhouette designbutik. Silhouette Studio® bør ikke anvendes til at trace licenserede eller ophavsretligt beskyttede
billeder, som du ikke specifikt ejer.
Når du har åbnet et eksternt billede, du ejer (som omtalt i Sektion 3.4), kan du åbne Tracing-funktionerne og herefter klikke på Vælg Trace-område.
Dette giver dig mulighed for, at tegne en boks rundt om det ønskede område af dit importerede billede, som du ønsker at trace. Som ethvert andet
objekt i programmet kan dette valgte område justeres eller flyttes, hvis du har brug for at udvide eller finjustere trace-området. Valget af traceområde giver en forhåndsvisning af det originale billede med et omkringliggende gult område, hvor trace-området ville blive anvendt i henhold
til filtrene for Trace-indstillinger. Disse filtre tilbyder en mere raffineret eller fri anvendelse af den ønskede trace-effekt afhængigt af de valgte
indstillinger.
Når den ønskede effekt for forhåndsvisningen af trace-effekten er opnået, kan du herefter vælge trace-metoden ved ét af følgende valg:
Trace
Denne funktion giver kun et trace-omrids af det gule forhåndsvisningsområde, og ser bort fra alle indre dele, som ellers måtte blive vist med gult,
indikerende et potentielt tracing-område.
Trace Yderkant
Denne funktion giver kun et trace-omrids af yderkanten af det gule forhåndsvisningsområde, og ser bort fra alle indre dele, som ellers måtte blive
vist med gult, indikerende et potentielt tracing-område.
Trace og Frigør
Denne funktion tracer kun yderkanten af billedets gule forhåndsvisningsområde og frigør dem fra resten af rasterbilledets baggrund.

Spore farver (designerudgave)
Hermed kan du finde et enkelt område fyldt med en solid farve. Marker ”Spor alle områder med samme farve” for at spore alle steder, hvor
den farve optræder.

Magnetisk sporing (designerudgave)
Dette er et magnetisk værktøj, som klamrer sig til et billede, mens det spores. Hvert klik med musen resulterer i et magnetisk
sporingspunkt, der føjes til billedet. Når billedet er blevet sporet, skæres den resterende baggrund ud.
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Silhouette Studio® tilbyder en biblioteksfunktion, som hjælp til at opbevare, kategorisere og finde alle dine downloadede og brugerskabte billeder,
samt en online butik der tilbyder nyt indhold, som brugere kan downloade.
Biblioteks- og butiksoversigterne findes i softwareskærmens øverste faner og viser, hvilket design-, butiks-, biblioteks- eller send-panel der er den
aktuelt valgte aktive fane.
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7.1 Bibliotek
Biblioteket er stedet, hvor alt dit forhåndsindlæste og indkøbte indhold opbevares, og hvor det kan kategoriseres, sorteres og findes.

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

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

I Listevisningstilstand kan du sortere dine billeder efter Navn, Kategori, Kunstner, Dato for Download eller Størrelse ved at klikke på de respektive
titler øverst i søjlen.

Bibliotek i ikonvisningstilstand

Bibliotek i Listevisningstilstand
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Adgang til biblioteksindhold
For at få adgang til biblioteksbilleder kan du:
• Dobbeltklikke på dit billede for at åbne det i dit arbejdsområde
• Trække billeder fra dit bibliotek ind i dit arbejdsområde (kun hvis dit arbejdsområde vises)

Kategorisering & biblioteksadministrering
Efterhånden som dit bibliotek fortsat vokser med yderligere indhold, kan det være praktisk at tilpasse dit bibliotek med nye mapper og sortere
billeder efter behov.
Du kan tilføje nye tilpassede foldere ved at højreklikke og vælge ”Ny mappe”.
Når nye navnløse mapper oprettes, kan du omgående navngive din mappe med det ønskede navn. Når din nye mappe er oprettet, kan du trække og
slippe billeder i mappen. Når du højreklikker på en mappe kan du oprette en ny undermappe for den valgte mappe, slette mappen (sammen med
indholdet af denne), eller ændre dens navn.
Udover at tilpasse mapper kan du også justere ethvert billede i biblioteket. Når du højreklikker på et billede, kan du slette det valgte billede, ændre
dets navn, sortere billederne i den aktuelle mappe, eller vise/skjule billedets egenskaber. Billedets egenskaber giver dig med en beskrivelse af
billedet (som downloadet fra online butikken) og viser associerede nøgleord.
Når billeder eller mapper slettes, flyttes de til bibliotekets Papirkurv. Du kan stadig genoprette ethvert af disse billeder eller mapper ved at trække
dem tilbage i dit bibliotek. Men når du har slettet indhold fra din Papirkurv, vil dette indhold dog være permanent slettet fra din computer.
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7.2 Silhouette designbutik
Silhouette designbutik giver mulighed for at downloade yderligere indhold, ikke kun fra Silhouette America men fra et udvalg af uafhængige
kunstnere og bidragende firmaer. Du kan få adgang til Silhouette designbutik via Silhouette Studio® softwaren, og dette kræver internetforbindelse.
Der er adgang til Silhouettes “Køb Online” indkøbsafdeling 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
Udover at købe billeder individuelt for at tilpasse dit bibliotek, findes der også abonnementsmuligheder med månedlig betaling. Yderligere
oplysninger omkring abonnementer kan findes i Silhouette designbutik.
Alle billeder leveres med følgende fordele:
• Du kan downloade billeder ved brug af de mest almindelige betalingskort, via download-kort, eller ved at anvende abonnements-kredit
• Ubegrænset anvendelse (når købet er færdiggjort, behøver du ingen internetforbindelse)
• Erstattelige (i tilfælde af at din computer bryder sammen, eller du udskrifter den)
• Du kan ændre størrelsen og tilpasse efter dine specifikationer (brug af Silhouette Studio® værktøjer omtalt i tidligere sektioner)

Download-kort
Silhouette America tilbyder download-kort, disse giver et beløb, der kan bruges til at downloade indhold fra butikken efter eget ønske og tilføje
dette til dit bibliotek. På bagsiden af hvert kort kan du finde to koder. På det nederste højre hjørne findes kortets identifikationsnummer. Bag den
sølvfarvede sikkerhedsstrimmel findes den faktiske download-kode. Det er en 16-cifret kode.
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Logge ind i butikken
Når du trykker på butiksfanen og får adgang til Silhouette-designbutikken, kommer du til butikkens hjemmeside.

Du kan logge ind, eller oprette en konto, hvis du ikke allerede har gjort dette, ved at klikke på linket i øverste højre hjørne, hvor der står “Du er ikke
logget ind”.
For at oprette en konto skal du opgive dit navn, din e-mailadresse (som bliver dit log-in navn) og den ønskede adgangskode.
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Mine kontoindstillinger
Når du er logget ind på din konto, kan du i øverste højre hjørne finde et link kaldet Min Konto, som giver dig værktøjerne til at administrere din
konto. Du har følgende muligheder:
Ændr mine kontooplysninger - Dette giver dig mulighed for at ændre din e-mail og adgangskode.
Min download-historik - Dette giver dig mulighed for at se en kopi af alle indgivne bestillinger. Når du ser på specifikke bestillinger, kan du også
vælge at genoprette en specifik bestilling, hvis der var afbrydelser under download.
Genopret alle downloadede designs - Dette giver dig mulighed for at genoprette alt tidligere downloadet indhold, hvis du ønsker at indlæse
softwaren på en ny computer, i tilfælde af at din computer er brudt sammen, eller du ønsker at udskifte den.
Tilføj et download-kort til min saldo - Her kan du indtaste koder fra download-kort for at anvende saldoen på din konto.
Administrer mine betalingskort - Giver dig mulighed for at administrere alle gemte kortoplysninger, som har været brugt til at betale for
abonnementer eller individuelle køb.
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Shopping
Du kan frit bladre i alle tilgængelige billeder fra Silhouette uden nogen købsforpligtelse. Du finder en navigationshjælper på venstre side af dit
butiksvindue. Når kategorier vælges, eller når billeder søges, vil du også se en liste med relaterede foreslåede billeder.
Hvis du søger specifikke billeder, kan du søge efter specifikke navne eller kriterier i øverste højre hjørne:

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

Under designet er der en liste med lignende eller relaterede figurer, som du måske også er interesseret i.

Bemærk at billeder som allerede er købt, ikke kan tilføjes til din indkøbsvogn, og vil vise at du allerede ejer billedet.
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Download
Du kan fortsætte med at gennemse og tilføje yderligere billeder, indtil du er klar til at gå til kassen. Når du klar, kan du enten klikke på Min
Indkøbsvogn-linket i forhåndsvisningen for mini-indkøbsvognen, eller på ikonet med en indkøbsvogn i højre hjørne af butiksskærmen.
Når du er klar til at downloade, klikker du ganske enkelt på Gå til Kassen-knappen. Hvis du har en saldo stående på din konto, enten fra et
download-kort eller en abonnementskredit, vil denne saldo automatisk fratrækkes det samlede beløb. Hvis du ikke har en saldo, eller din saldo
ikke dækker den samlede prise, for de billeder du ønsker at købe, vil du blive bedt om enten at indgive kortoplysninger eller tilføje en kode for et
download-kort til din konto.
Når du er klar, vil du blive spurgt om din adgangskode til godkendelse af dit køb. Når adgangskoden er indtastet, vises biblioteket i panelet ovenfor
butikken, og du kan se billederne, mens de downloades til dit bibliotek.

Herefter kan du enten fortsætte med at navigere rundt i den online butik, eller lukke denne hvis du ønsker dette. Når billederne alle er downloadet,
kan du trække dem fra sektionen med nylige download og sortere dem som ønsket i bibliotekets mapper. Downloadede billeder forbliver i mappen
Nylige Downloads, indtil de er sorterede.
Du vil se, at når alle købte billeder gemmes i dit bibliotek, vil købte skrifttyper også blive opbevaret i biblioteket i en speciel sektion kaldet “Mine
Skrifttyper”. Herefter kan du få adgang til de i den online butik købte skrifttyper, enten ved at dobbeltklikke på disse fra biblioteket, som bringer dig
til dit arbejdsområde med en tekst-cursor klar til at skrive, eller ved at tage adgang til dine skrifttyper som omtalt i sektion 5.
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Genoprettelse af billeder
Silhouette America har en database over alle Silhouette-kunder og deres download-historik. I tilfælde af at din computer bryder sammen,
eller udskiftes, kan du, efter at have genindlæst softwaren på din nye computer, logge ind på din brugerkonto hos Silhouette ved hjælp af din
e-mailadresse og adgangskode. Når du er logget ind, kan du gå til indstillingerne for Min Konto og vælge Genopret Alle Downloadede Designs.
Hvis du ejer flere computere (så som en bærbar og en stationær), og simpelthen ønsker at genoprette dine nyligt indkøbte billeder til en sekundær
computer, kan du, i stedet for at bruge Genopret Alle-funktionen, gå ind under Min Download-Historik under kontoindstillinger, for at få adgang til
en liste med de nyeste indkøb. I denne sektion kan du klikke på ethvert tidligere bestillingsnummer og genoprette din bestilling. Som sagt kan du
kun udføre individuelle genoprettelser til et bestemt antal computere, som du ejer.
Anvendelse af genoprettelses-funktionen genopretter selvfølgelig ikke de brugerskabte designs, du måtte have skabt. Kun downloadede billeder,
købt via butikken, kan genoprettes. Du kan sikkerhedskopiere dine brugerskabte designs, ved at finde deres placering og gemme dem på en CD-rom
eller en anden opbevaringsenhed.
Silhouette America regulerer antallet af unikke computere, som du logger ind på, og forbeholder sig retten til at suspendere eller fjerne konti for
registrerede Silhouette-brugere, hvis kontoaktiviteter er mistænkelige, eller indikerer offentlig fildeling.
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8 - Gem

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

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

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

Gem udvalgte
Denne funktion findes i Filmenuen, og gemmer en STUDIO-fil af kun de udvalgte billeder fra dit dokument. Filen gemmes på enhver specificeret
placering på din computer, og kan sikkerhedskopieres til enhver ønsket form for flytbar opbevaringsenhed.

Gem til Bibliotek
Denne funktion findes i Filmenuen, og gemmer din fil i Biblioteket i Silhouette Studio®. Når billeder gemmes i dit bibliotek, tilføjes de til en sektion
mærket Mine Egne Designs i Biblioteket. Du kan ikke manuelt navigere til disse billeder på din computer, for at sikkerhedskopiere dem, så det
anbefales kraftigt, også at gemme en kopi af ethvert billede ved hjælp af den almindelige gemmefunktion.
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Silhouette Cloud
Silhouette Cloud arbejder sammen med Silhouette Studio® Mobile og holder alle dine designs synkroniseret på flere platforme. Du kan synkronisere
op til fem enheder med din Cloud-konto. Hvis du ikke bruger flere enheder, er Silhouette Cloud praktisk til backup af dine designs, så du slipper for
evt. at skulle gendanne dem.
I Silhouette Cloud er der ubegrænset lagerplads til downloads fra Silhouette Design Store. Der er 1 GB til rådighed til brugerindhold. Club Silhouettemedlemmer får 5 GB lagerplads til brugerindhold.
Synkroniser dine filer ved at
trække dem ind i cloud-ikonet i
din biblioteksmappe. Softwaren
vil give dig besked på at logge ind i
Cloud’en via din Silhouette-konto.
Når du er logget ind, vil din Cloud
begynde at synkronisere dine
designs.

Dit Cloud-bibliotek vil vedblive med at være sin egen mappe i dit
bibliotek. Du har mulighed for at gemme ting i din Lokal bruger-mappe
eller i dit Cloud-bibliotek, som har samme navn som din e-mail til din
Silhouette-konto. Filer, der er gemt i din Lokal bruger-mappe, vil kun
være tilgængelige fra den enhed.
For at administrere dine Cloud-enheder skal du gå til dine
Kontomuligheder i Silhouette Design Store.
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9 - Skæring/tegning
9.1 Send
Når du har alle de ønskede billeder og/eller tekster på din arbejdsplads klar til at skære eller tegne, kan du vælge send-fanen.

Materialetype
I Materialetype-menuen, vises du en liste af almindelige materialer, som kan skæres med Silhouette, samt alle
de specialmaterialer som tilbydes af Silhouette America. Klik på et materiale fra listen for at vælge det.

Du kan tilføje brugerdefinerede medietyper, ved at klikke på plustegnet i medielisten, på samme måde kan du fjerne uønskede
materialetyper ved at klikke på minustegnet.
Når du vælger en materialetype fra listen (eller opretter din egen), vises anbefalede skæreindstillinger i
handlingspanelet. Hvis du har brug for at justere disse indstillinger til dit specifikke materiale, kan du gøre dette.
Dine ændringer gemmes til fremtidige projekter, så det anbefales generelt at oprette tilpassede indstillinger i
stedet for at ændre på eksisterende indstillinger.
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Handling efter: enkel
I enkel skæretilstand er alle linjer skemalagt til at blive skåret på samme tid.
I Standard Skæretilstand kan du justere Skærestilen for individuelle linjer i dit projekt. Når du klikker på
denne mulighed, vil dit arbejdsområde omgående fremhæve alle linjer og deres valgte attributter for nem
reference. For at ændre en linjes skærestil klik ganske enkelt på det ønskede billede og vælg herefter den
nye ønskede skærestil fra listen. Følgende linjestile er til rådighed:

Ingen Skæring – Denne mulighed slukker for, at linjen sendes til Silhouette. Selvom du stadig kan se den på skærmen, vil den ikke blive
skåret.
Skær – Denne mulighed sikrer, at alle valgte linjer skæres uanset deres placering, uanset om de overlapper, eller befinder sig inden i et
større billede. Linjer med denne attribut skæres, selv hvis de indeholdes af andre linjer, som er defineret som “Skær Kant” eller “Perforer
Kant”-linjetyper.
Skær Kant – Denne mulighed skærer yderkanten af alle overlappende linjer, og ser bort fra alle linjer med de samme attributter, hvis de
befinder sig inden i et større billede. Denne mulighed kan være at foretrække til at skabe udskriv & skær billeder.
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Handling efter: stregfarve, fyldfarve eller lag
I Avanceret Skæretilstand har du muligheden for at opdele dit projekt i flere stadier. Dette er især anvendeligt hvis dit projekt er designet til at blive
skåret i adskillige farver, eller med projekter som skal tegnes, og herefter udskæres. Du kan planlægge skæringer efter linjefarve, fyldfarve eller efter
lag (udelukkende Designer Edition).
Efter Linjefarve - Alle linjefarverne, som findes i dit projekt, er synlige i skæremenuen. Baseret på linjefarve kan du slå skæring af linjer til og
fra, aktivere eller deaktivere auto-sammenføjning og arrangere en skærerækkefølge.
Efter Fyldfarve - Alle fyldfarverne, som findes i dit projekt, er synlige i skæremenuen. Baseret på fyldfarve kan du slå skæring af linjer til og
fra, aktivere eller deaktivere auto-sammenføjning og arrangere en skærerækkefølge.

Efter Lag (udelukkende Designer Edition) - Alle lagene, som findes i dit projekt, er synlige i skæremenuen. Baseret på de lag du har oprettet,
kan du slå skæring af linjer til og fra, aktivere eller deaktivere auto-sammenføjning og arrangere en skærerækkefølge.

Slå linjeskæring til eller fra - Du kan slå skæring af linjer til eller fra, ved at markere (eller fjerne markering fra) boksen ved siden af
skær farve eller lag.
Slå auto-sammenføjning til eller fra - Du kan slå auto-sammenføjning til eller fra, ved at klikke på boksen for auto-sammenføjning
ved siden af skær farve eller lag. Når auto-sammenføjning er aktiveret, sammenføjes overlappende former af samme farve eller fra
samme lag.
Arrangere skærerækkefølge - For at arrangere den rækkefølge som forskellige farver eller lag skæres i, så klik og træk ganske enkelt den ønskede
farve, eller det ønskede lag, til en højere eller lavere placering i skærerækkefølgen.
Tilføje pauser - Pauser er især anvendelige i tegneprojekter, hvor det er nødvendigt at skifte pen eller blad mellem hver farve. For at planlægge en
pause, efter at en farve eller et lag er færdiggjort, højreklik (Control-klik på en Mac) på farven eller laget og vælg “tilføj pause”.
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Anbefalede Bladindstillinger – Selv om Silhouette-enheden og softwaren ikke kender det aktuelle blad-niveau, som anvendes, giver anbefalingen
dig et visuelt vink om hvilke bladindstillinger der bør anvendes til det valgte medie, baseret på din skæreværktøjsmodels bladtype. Valget af Sketch
Pen henviser til Silhouette sketchpenne, som passer direkte ind i Silhouette-enhed, hvor bladet normalt indsættes, og er beregnet til tegning
fremfor skæring.
Hastighed – Hastigheden måles i centimeter pr. sekund x 10. Med andre ord kan Silhouette skære fra 10 meter pr. sekund op til 100 centimeter pr.
sekund. For tykkere materialer, eller til mere detaljerede designs, anbefales lavere hastigheder for at opnå de bedste resultater.
Tykkelse – Tykkelsen måles i omkring 7 grams kraft pr. indstillingstrin, og der er 33 niveauer. Med andre ord kan Silhouette skære med en kraft fra 7
gram op til 230 gram. Tykkere materialer kræver sandsynligvis et højere Tykkelsesniveau.
Dobbelt snit – Denne markeringsboks får Silhouette til at skære alle linjer, som findes i dit skæreområde, igennem to gange. Dette kan være
nødvendigt, når tykkere materialer skæres, for at opnå en finere skæring.
Skæremåtte – Denne markeringsboks giver programmet besked om, hvorvidt du anvender Silhouettes skæremåtte (klæbende skæremåtte) eller ej.
Denne mulighed kan kun vælges for materialestørrelser, som ikke overskrider den maksimale størrelse, som kan indføres via skæremåtten. Hvis dit
materiale er for smalt til at blive grebet af rullerne, eller ikke har sin egen klæbrige bagside, skal du dog markere denne mulighed.
Sporforbedring – Denne markeringsboks giver programmet besked om, hvorvidt du ønsker at anvende Sporforbedrings-funktionen, som vil rulle
dit materiale ind og ud af Silhouette flere gange, inden der skæres, for at sikre at materialet bliver på plads i skæreprocessen. Denne mulighed bør
kun anvendes, hvis den allerede er valgt på forhånd for materialetypen, eller hvis du har problemer med at en specifik materialetype glider under
skæreprocessen, og dermed resulterer i fejljusterede skæringer.
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Overskæring Linjesegment
Når en materialetypen er valgt, kan du finde en funktion med Overskæring Linjesegment, som kan tændes eller slukkes ved at klikke på den ønskede
mulighed:

Når “Slukket” vælges, skæres linjer normalt. Med funktionen “Tændt” skæres alle lige hjørner ud med en lille overskæring. Dette er nyttigt for at
opnå renere skæreresultater i følgende tilfælde:
• Skæring af tykkere/tættere materialetyper (så som spånplader)
• Skæring af mindre blok-skrifttyper eller billeder med skarpe hjørner i forskellige materialetyper.
Funktionen har ingen indflydelse på rundede hjørner. Den er kun effektiv ved billeder med skarpe hjørner, for at kunne opnå de bedst mulige
skæreresultater under ovenfor nævnte betingelser.

Avancerede Skæreindstillinger
Den avancerede send-menu tilbyder flere muligheder for specialiserede snit med din Silhouette.
Fødemuligheder - Funktionen Returner til Udgangspunkt, returnerer simpelthen materialet tilbage til
det oprindelige udgangspunkt, efter skæringen er fuldført. Fremfør-funktionen fortsætter med fremføre
materialet udover det oprindelige udgangspunkt.
Sortering i Lag - Funktionen Ingen Sortering bevarer dine billeder, som de oprindeligt blev lagt ud, mens
Gruppér Lag efter Betingelser sorterer dine billeder i forhold til de lag, som måtte findes i dokumentet.
Sortering efter skærenes rækkefølge - Denne serie af funktioner giver dig mulighed for at kontrollere dit jobs
skærerækkefølge. Vælger du Ingen Sortering, sker der ingen specifik sortering, billederne skæres ud i henhold
til deres layout. Funktionen Maksimer Hastighed sætter skærerækkefølgen, så jobbet udføres hurtigst muligt.
Funktionen Minimer Rullebevægelse skærer jobbet, så der sker mindst mulig rullebevægelse frem og tilbage,
hvilket er en hjælp når mere sarte materialer skæres, hvor minimeret rullebevægelse kan være en fordel.
Hvis du vælger Sortér Indvendige Konturer Først, kan du bestemme hvorvidt den indvendige del af billeder
skæres først (markeret), eller om den indvendige del skæres i overensstemmelse med andre dele af billedet under skæreprocessen (ikke-markeret).
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9.2 Udførelse af en testskæring
Når du skal til at skære en ny materialetype, som du ikke hidtil har skåret, uanset om det er en foruddefineret indstilling for medie-typen eller
en ny brugerdefineret medietype, som du prøver at finde de korrekte indstillinger for, så tilrådes det at udføre en Testskæring, for at sikre at
indstillingerne er korrekte, og at du vil kunne bevare en ren kvalitetsskæring i det påtænkte job. Du finder funktionerne for Testskæring i menuen for
Skæreindstillinger.
For at udføre en Testskæring, klik på pilene for Bladposition for at flytte dit blad, så det er over det indførte materiale i Silhouetteenheden.
Når bladet befinder sig på det sted, hvor du ønsker at foretage en lille skæring, kan du klikke på Testskæring-knappen. Silhouette vil da skære en lille
firkant med en indlejret trekant, så du kan vurdere dine resultater, og afgøre om nogle indstillinger skal justeres. Du kan fortsætte med at foretage
yderlige testskæringer, indtil du er tilfreds med resultatet.
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9.3 Skæring / tegning
Når du har valgt de korrekte indstillinger, og er klar til at sende det aktive arbejdsområde til Silhouette, skal du huske at sikre, at materialet er
indført korrekt, og at du har valgt den korrekte hætte til bladet og indstillinger til skæring, eller at du har indsat en pen, hvis du tegner.
Se venligst i din “Silhouette Vejledning til Hurtig Start”, som du modtog med din Silhouette, for instruktioner vedrørende rigtig forberedelse af blad
og skæremåtte sammen med dit Silhouette elektroniske skæreværktøj.
Når du anvender CAMEO-modellen, skal du også sikre dig, at du har justeret rullerne til den rigtige afstand, i forhold til om du anvender en
skæremåtte, eller i forhold den anvendte mediestørrelse. Siden Send til Silhouette, vil, når du begynder skæringen, instruere dig om hvilke
rulleindstillinger der skal anvendes, hvis du ikke er sikker. Igen se venligst i “Silhouette Vejledning til Hurtig Start” for yderligere oplysninger om
hvordan du justerer CAMEO-rullerne, hvis dette er nødvendigt.

Udførelse af skæring
Når dit materiale er indlæst i Silhouette, og de rigtige skæreindstillinger er valgt, er du klar til at sende dit projekt til Silhouette. For at
begynde trykker du ganske enkelt på Send til Silhouette-ikonet eller -knappen.

Når skærejobbet er fuldført, kan du fjerne din skæremåtte og/eller materialer ved manuelt at dreje indføringsknappen (den originale Silhouettemodel), eller ved at trykke Enter-knappen på Silhouette (Silhouette SD og CAMEO-modeller) eller Unload-knappen på Portrait.
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10 - Udskriv & skær

Silhouette elektroniske skæreværktøjer har den specielle egenskab, at de kan læse udskrevne ark, sendt fra Silhouette Studio®, så de kan skære de i
dit arbejdsområde definerede konturlinjer, mens de laver et omrids af udskriftsoplysningerne. Med andre ord kan du udskrive et billede med fyldte
farver eller effekter til din regulære hjemmeprinter, og herefter indføre det udskrevne ark i Silhouette for at skære omkring det udskrevne billede.

10.1 Registreringsmærker
Den oprindelige Silhouette, Silhouette SD, CAMEO, Curio og Portrait-modeller har en optisk scanner til læsning af mærker, som kan udskrives af
Silhouette Studio®. Disse mærker kaldes Registreringsmærker, de bliver udskrevet omkring kanten af dit arbejdsområde, og læses af Silhouettes
optiske scanner inden skæring, sådan at Silhouette kan triangulere i forhold til disse mærkers placering, og ved præcist, hvor skærelinjerne er
definerede omkring dit udskrevne billede. Registreringsmærker anvendes kun til udskrivning af billeder med det formål at anvende dem til udskriv
& skær jobs.
For at få adgang til disse markeringer, klik på ikonet for registreringsmarkeringer i sidepanelet.
Du kan aktivere registreringsmarkeringer ved at vælge Type 1 eller Type 2 under ikonet for registreringsmarkeringer. Bemærk venligst at selvom
du kan gøre mærkerne mindre, kan det være nødvendigt at justere dem, hvis Silhouette ikke kan finde dem, for at sikre at den optiske scanner kan
lokalisere dem.
Du vil bemærke, at der er et krydsmønstret fyld omkring mærkerne.
Det krydsmønstrede fyld viser, at der ikke kan være udskriftsoplysninger i dette område, for at den optiske scanner kan virke
korrekt.
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10.2 Skæring af udskrevne billeder
Når registreringsmærkerne vises, er du klar til at udføre udskriv & skær jobs. Som sagt betyder dette ikke at Silhouette scanner og skærer rundt om
alle udskriftoplysninger. I stedet bruger Silhouette registreringsmærkerne til at vide, hvor skærelinjerne er definerede omkring dit udskrevne billede.
Dit billede skal have linjer, som er defineret til skæring, omkring dit udskrevne billede (se sektionen med Linjestile på side 28).
Følgende er et eksempel på et udskriv & skær job.
I dette tilfælde ser din printer følgende udskrift:

Mens Silhouette ser følgende skæring:
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Når dit job er klart, kan du udskrive det ved at gå til Udskriv-funktionen.
Når dokumentet er udskrevet, er det vigtigt at huske, ikke at foretage yderligere justeringer i det, som det vises på skærmen. Hvis objekter er flyttet,
og placeringen af udskrifts- eller skæreoplysninger er ændrede, er det nødvendigt at genudskrive dokumentet.
For at anvende Silhouettes automatiske funktion til læsning af registreringsmærker, så opstil dit job som anvist i den foregående sektion. IHvis du
har registreringsmarkeringer på din side i designskærmen, vil din maskine vide, hvordan den skal finde dem, når du sender dit job til skæring. Vælg
denne funktion for at fortsætte til den automatiske sporingsproces, så lokaliserer Silhouettes optiske scanner mærkerne for dig. Når alle mærker er
sporet, kan du vælge at skære, hvorefter Silhouette skærer de definerede linjer omkring dit udskrevne billede.
Som tidligere bemærket tillader Silhouette Studio® dig at fylde ethvert billede med fyldfarver, gradienter og mønstre. Selvom Silhouette America
tilbyder forudlavede specielle udskriv & skær billeder, som er designede til kun at have udskriftsoplysninger inden i og en skærekant rundt om
ydersiden af billedet, kan bogstavelig talt ethvert billede forvandles til et udskriv & skær billede, ved hjælp af værktøjerne i Silhouette Studio®.
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11 - PixScan
PixScan-funktionen kræver brugen af en PixScan-måtte (PixScan sælges separat).
Denne funktion giver mulighed for at bruge billeder, som allerede er udskrevet, der ikke stammer fra Silhouette Studio-softwaren. PixScan-måtten
giver mulighed for at skære i forhold til et billedes faktiske størrelse, uanset om det er for at foretage en konturskæring rundt om billedet, eller for
at indlejre billeder præcist ind i et underligt formet materiale, eller for at replikere et mønster i dets oprindelige størrelse.

11.1 Importer fra scanner
Når du importerer direkte fra en scanner, kan du udføre følgende trin:
1. Anbring det udskrevne billede, som du ønsker at skære, på PixScan-måtten.
VIGTIGT: Vær sikker på at billedet er indenfor måttens skæreområde, som er vist med en sort linjekant på måtten.
2. Klik på PixScan-ikonet i Silhouette Studio-softwaren.
3. Vælg sektionen Importer fra Scanner.
4. Anbring billedet på PixScan-måtten med billedsiden ned og læg det i scanneren.
5. Vælg din scanner fra Kilde-rullemenuen og klik på Importer PixScan-billede fra Scannermuligheder.

VIGTIGT: Hvis PixScan-måtten er større end scanneren, kan du scanne over to gange. Du skal være sikker på, at alle markeringer på måtten scannes
ind sammen med det faktiske billede. Hvis der scannes over flere gange, behøver du ikke bekymre dig om, hvorvidt billederne overlapper. Softwaren
sammenstykker billederne på den rigtige måde.
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11.2 Importer fra kamera
Når du importerer et billede fra et kamera eller en kameratelefon, kan du udføre følgende trin:
1. Anbring det udskrevne billede, som du ønsker at skære, på PixScan-måtten.
2. Tag et billede af billedet på måtten med dit kamera.
BEMÆRK: For de bedste resultater, når du fotograferer PixScan-måtten, vær venligst sikker på at:
· Zoom ikke er anvendt
· Belysningen er jævn
· Hele måtten tydeligt kan ses på billedet
· PixScan-måtten er flad
· Skæremediet er indenfor den sorte skærekant
3. Overfør billedet til din computer.
4. Klik på PixScan-ikonet i Silhouette Studio-softwaren.
5. Vælg sektionen Importer fra Fil.

6. Et nyt vindue popper op, så du kan navigere og vælge dit billede.
7. Klik på Åben når dit billede er valgt.
BEMÆRK: Hvis der ikke allerede findes en kalibreringsprofil for din kameramodel, er du nødt til at kalibrere PixScan-funktionen. Det er kun
nødvendigt at kalibrere PixScan én gang pr. kamera.
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Kalibrering af dit kamera
Følgende trin kan gennemføres for at oprette en PixScan Kamerakalibrerings-profil:
1. Klik på PixScan-ikonet
2. Vælg sektionen for Kamerakalibrering

3. Klik på muligheden Vis Kalibrerings-testkort
4. Gå til Fil > Udskriv og udskriv siden
BEMÆRK: Det er OK hvis hele siden ikke vises, eller nogle af prikkerne er skåret væk
5. Tag et billede i fugleperspektiv af den udskrevne kalibreringsside, vær sikker på at kalibreringsprikkerne fylder hele billedet
BEMÆRK: For de bedste resultater, når du fotograferer kalibreringsbilledet, vær venligst sikker på at:
· Zoom ikke er anvendt
· Belysningen er jævn
· Fotoet er klart og tydeligt
· Kalibreringsbilledet hviler på en flad overflade
· Kameraet er parallelt med og på linje med kalibreringsbilledet
· Kun kalibreringsprikkerne vises på fotoet
6. Når billedet er gemt på din computer klik på plus (+) ikonet under sektionen Kamerakalibrering i PixScan-panelet
7. Et vindue popper op, så du kan navigere og vælge dit kalibreringsbillede
8. Klik på Åben når dit billede er valgt
Din PixScan-kalibrering er nu indstillet, for det kamera du bruger. Som sagt er det kun nødvendigt at gennemføre processen, når et nyt kamera
anvendes. Du kan til enhver tid vælge en PixScan Kamerakalibrerings-profil for ethvert tidligere kalibreret kamera, afhængigt af hvilket kamera der
anvendes til at fotografere dit billede.
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11.3 Brug af PixScan-billeder
Når dit PixScan-billede er indlæst, er du klar til at oprette eller placere skærelinjer.

Konturskæring
Se venligst under Tracing (Sektion 6.14) for yderligere oplysninger om oprettelse af skærelinjer associeret omkring dit billede. Du foretrækker måske
at tilføje et lille Internt Offset (f.eks. 0,2mm) efter tracing, for at undgå hvide kanter på tracede PixScan-billeder.

Indlejring materiale
Hvis du anvender unikt formet materiale, som er blevet scannet eller fotograferet på PixScan-måtten, kan du anvende Tracing-funktionen (Sektion
6.14) til at finde materialets kontur. Herefter kan du anvende Indlejring-funktionen (Sektion 6.11) til at indstille den valgte form som afgrænsning og
indlejre billeder indenfor materialets kanter. Dette muliggør en præcis placering, af de billeder du ønsker at skære, på det unikt formede materiale.
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12 - Curio-funktioner

Nogle funktioner, som findes i Silhouette Studio, kan kun anvendes når Curio er tilsluttet. Curio giver valgmuligheder, som ikke kan udføres af andre
Silhouette-værktøjer.

12.1 Prægning
Silhouette Curio™ kan udføre prægninger, når Curios prægningsmåtte anvendes. Når prægningsmåtten er gjort klar til brug, kan du gå til
Prægnings-ikonet.
Øverst i Prægnings-menuen finder du en indstilling, hvor du kan vælge enten Sænket eller Hævet. Denne indstilling anvendes til hele dokumentet,
og er ikke objekt-specifik.
Når Sænket vælges, behandles dit job som set på skærmen. Prægningsværktøjet presses ned mod materialet, og der skabes
et forsænket relief af billedet.
Når Hævet vælges, vendes dit job horisontalt, når det behandles, så hele siden spejles, selv om du fortsætter med at se det,
som det er designet på skærmen. Prægningsværktøjet presses spejlvendt ned i materialet, hvorefter det kan vendes om,
efter jobbet er færdigt, så det vil præsentere et hævet billede.

VIGTIGT: Når du vælger Hævet, så vær sikker på, at du anbringer dit materiale omvendt på prægningsmåtten.
Vælg én af følgende prægningsmuligheder i softwaren, for at opsætte dit billede til hævet eller sænket relief, som du ønsker det.
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Hævet/Sænket
Hævet/sænket relief er muligt, når du anvender Silhouette Curio™ prægningsmåtte med en prægningsværktøj. Hvis der ikke anvendes
nogle specialeffekter fra dette panel, hæver/sænker Silhouette Curio™ simpelthen omridset af dit billede. Effekterne og funktionerne, som
findes i Hæve/Sænke-sektionen, giver yderligere valgmuligheder, som kan være ønskede ved anvendelse af et prægningsværktøj.
En effekt kan vælges til at fylde ethvert billede med prægningsmønstre. For at anvende prægningseffekten vælg dit billede og klik herefter på den
ønskede effekt.
Afstand kontrollerer hvor kompakt eller spredt den anvendte effekt vil forekomme.
Vinkel-funktionen kontrollerer den anvendte vinkel på den valgte effekt.
Afstand- og Vinkel-funktionerne er dynamiske, og justeres automatisk når størrelsen på billedet ændres, eller det justeres. Hvis du ønsker at indstille
disse funktioner til at være statiske efter dine præferencer, når de er oprettet, kan du klikke på funktionen Frigør Prægning.
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Rids & Præg
Funktionen Rids & Præg er en speciel handling, som først ridser rundt om kanterne af dit billede (med et blad), hvorefter der presses i den
ridsede linje (med et prægningsværktøj). Resultatet er en mere dramatisk hævet eller sænket prægningseffekt.

VIGTIGT: Denne funktion er tiltænkt sammen med “Score & Emboss Paper” (Rids & Præg Papir) fra Silhouette. Silhouette kan ikke garantere
effektive resultater, hvis andre materialetyper anvendes. Alle yderligere instruktioner forudsætter brugen af “Score & Emboss Paper” fra Silhouette.
Når du ønsker at Ridse & Præge et billede begynd med at vælge type Prægningsspids.
Når det Fine prægningsværktøj anvendes, opnås en mere udtalt effekt, og hæve/sænke-effekten er
tættere på den ridsede linje. Når det Brede prægningsværktøj vælges, opnås en blødere hæve/
sænke-effekt, og prægningslinjen er længere væk fra den ridsede linje.

VIGTIGT: Vær sikker på at den Prægningsspids, som er valgt i softwaren, matcher med det faktiske Prægningsværktøj, som er anbragt i Silhouette
Curio™
Du kan justere yderligere indstillinger, som findes i Rids & Præg valgmulighederne, hvis ønsket. Valgmulighederne som findes her, giver mulighed for
at kontrollere, hvor mange Gennemløb prægningen foretager, efter at billedet er ridset.
Som standard præges billedet kun én gang tæt på ridselinjen.
Funktionen til at hæve antallet af Gennemløb giver mulighed for, at foretage yderligere prægninger i den ridsede linje.
Fyld fylder det valgte billede helt med en serie af prægede linjer.
Når alle indstillinger er sat, som du ønsker det, kan du herefter vælge billedet og klikke på Anvend Ridse- & Prægelinjer.
Når du er klar, kan du om nødvendigt justere dine indstillinger ved at klikke på knappen Juster Skæreindstillinger. Handlingen Anvend Ridse- &
Prægelinjer vil automatisk være indstillet til, at dit job ridses, og herefter præges i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

VIGTIGT: Vær sikker på at dit blad er anbragt i Curios venstre værktøjsholder (markeret med den røde cirkel) med en bladindstilling på “1”, og at dit
ønskede prægningsværktøj er anbragt i højre værktøjsholder (markeret med den blå cirkel).
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Udskriv & Præg
Udskriv & Præg-funktionen er meget lig Udskriv & Skær-funktionen, som anvender registreringsmærker til at foretage finjusteringer
omkring et udskrivningsbillede. Udskriv & Præg-jobs giver dig mulighed for at udskrive et billede på materialets overflade, og herefter
presse ned på den modsatte side af det udskrevne med et prægningsværktøj. Resultatet bliver et udskrevet billede, som er præget.
Prægningseffekten kan enten være rundt om kanten af eller fyldt, i overensstemmelse med de tidligere beskrevne valgmuligheder med
Hæve/Sænke.
Begynd med at placere dit udskriftsdesign på skærmen og oprette de ønskede prægningsbilleder omkring eller inden i billedet.

RÅD: Hvis der anvendes et udskriv & skær billede, som allerede har en oprettet skærelinje omkring billedet, og som også har omgivende hvide
områder, kan du vælge billedet og gå til valgmuligheden Modificer for at vælge Kryds. Dette trimmer alle hvide områder udenfor kontur-skærelinjen.
Hvis du ønsker at tildele en prægnings-fyldtype, kan du så klikke på Kopier, og derefter på Indsæt Forrest. Designet kan så vælges til anvendelse med
enhver slags prægnings-fyldtype, der bruges sammen med Udskriv & Præg-funktionen.
Herefter kan du gå til Udskriv & Præg-sektionen i Prægningsværktøjspanelet og klikke på “Udskriv”-knappen under Trin 1. På denne måde sendes
billedet til din printer med udskrevne registreringsmærker.

VIGTIGT: Giv blækket rigelig tid til at tørre inden du anbringer det på prægningsmåtten. Blæk som endnu ikke er helt tørt, kan afgive et aftryk af
billedet på prægningsmåttens overflade. Selvom dette ikke forringer eller skader måtten, er det ikke ønskeligt.
Fjern det udskrevne billede med registreringsmærkerne til udskæring fra din Curio skæremåtte. Vend det udskrevne billede om (side uden udskrift)
og anbring det med forsiden nedad på din prægningsmåtte. Herefter kan du køre de tre små sorte firkanter, som du modtog med din Curio, under
registreringsmærkerne til udskæring, så de ser sorte ud.

VIGTIGT: Det anbefales at give blækket rigelig tid til at tørre, inden det anbringes med forsiden nedad på
prægningsmåtten. Nogle blæktyper kan overføres til prægningsmåtten. Dette er normalt, og vil ikke påvirke
yderligere brug af prægningsmåtten negativt.
Udskift bladet med et prægningsværktøj i Curios venstre værktøjsholder (markeret med den røde cirkel)
og klik på “Præg”-knappen under trin 3. Bagsiden af siden fordybes herefter langs prægningslinjerne, så en
hævet prægningseffekt ses, når siden ses forfra.
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12.2 Stiple
At stiple er en proces, hvor et materiales overflade markeres med et antal små prikker for at skabe et mønster. Silhouette Curio™
giver mulighed for at oprette stiplede punkter, enten ved at konvertere linjer til stiplede punkter, eller ved at konvertere importerede
udskriftsbilleder til stiplede punkter.
Stiplefunktionen forudsætter at du enten anvender et Stipleværktøj (sælges separat) eller en filtpen.

Stiple
Stiplesektionen giver dig mulighed for at konvertere linjer til stiplemønstre eller for at fylde billeder med forskellige stiplemønstre.
For at konvertere linjer til stiplepunkter marker boksen for Stiplet kant i Stiplemenuen. Herefter kan du indstille afstanden mellem stiplede punkter
ved at justere indstillingen Mellemrum.
Når du vælger én af Fyldtyperne for Stiple (Mønstre eller Former), fyldes det ønskede linjebillede med det ønskede mønster eller form. Kun én
indstilling for Mønster eller Form kan vælges ad gangen. Følgende indstillinger kan justeres i overensstemmelse med det valgte Mønster eller Form:
Gittermellemrum: Zoomer den valgte stipleform ind eller ud
Stiplemellemrum: Kontrollerer afstanden mellem stiplepunkter, så de kommer tættere på eller længere væk fra hinanden
Vinkel: Kontrollerer vinklen af stiplefyldet
Offset: Kontrollerer hvor tæt på eller fjernt Stiplefyldet er fra kanten
Valgmuligheden Stiplestørrelse justerer den viste størrelse af stiplede punkter på skærmen. Dette kontrollerer ikke den faktiske resulterende
størrelse af de oprettede stiplepunkter. Dette er kun i forhold til visning på skærmen.
Når valgmuligheden Udskriv Stiplet markeres, kan dit billede sendes til en printer for at udskrive et billede af de valgte stipleindstillinger.
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Stiple-trace
Sektionen med Stiple-trace giver dig mulighed for at konvertere importerede rasterbilleder (så som JPG, PNG og andre understøttede
bitmaps) til stiplede mønstre.
Når du har åbnet et eksternt billede, som du ejer (som omtalt i Sektion 3.4), kan du klikke på knappen Vælg Stiplet område. Dette tillader dig at
tegne en boks rundt om det ønskede område af dit importerede billede for at oprette et stiplet mønster. Når dette område er markeret, kan det
justeres eller flyttes som ethvert andet objekt i softwaren, idet du kan have brug for at udvide eller tilpasse Stiple-trace-området. Valget af Stipletrace-område giver en forhåndsvisning af det oprindelige billede med sorte prikker, som viser hvordan, de påtænkte stiplede punkter oprettes.
Efter at have valgt alle de ønskede Stiplefunktioner (som nævnt nedenfor), og dit stiplede mønster vises, som du ønsker det, kan du klikke på
knappen Opret Stiplet for at oprette mønstret.
Stiplestil: Forskellige stiplestilarter og -indstillinger kan justeres for forskellige stiple-effekter.
Omvendt: Markeringsboksen omvendt tracer det kontra-positive billede.
Tæthed: Generelt vil der værre færre stiplepunkter på lettere områder af tegningen og flere på mørkere områder. Mørkhedsgraden af ethvert
område forstærkes af Tæthedsindstillingen, som påvirker antallet, eller tætheden, af stiplepunkter i det pågældende område.
Finjustering: Stiplepunkter sættes på linjer i forhold til et lille usynligt firkantet gitter, mellemrummene i dette gitter defineres af
“Gittermellemrum”. Nogle Stiplestilarter giver mulighed for at justere dette, så stiplepunkter vises på halve, tredjedele eller fjerdedele af gitterfirkanter, hvorved højere værdier giver en mere tilfældig visning af stiplepunkter, hvilket kan give et mere naturligt og mindre blokagtigt udseende.
Gittermellemrum: Specificerer afstanden mellem rækker og kolonner i det firkantede gitter, hvorpå stiplepunkterne placeres. Lavere værdier
givere et finere gitter, hvorpå stiplepunkterne kan anbringes.

Silhouette Studio® V4 | Kapitel 12 - Curio-funktioner

94

Valg af stipleværktøj
Når du vælger at stiple, kan du enten anvende en filtpen eller er Silhouette Stiple- & Prægningsværktøj. Når du udfører et stiplejob, vælger du
Stipleværktøjet som din materialetype i panelet for Skæreindstillinger.
For at vælge Stipleværktøjet vælger du din materialetype i panelet for Skæreindstillinger, og klikker herefter på
værktøjstypen i rullemenuen.
Herefter kan du rulle ned for at vælge Stipleværktøjet. Når dette er valgt, bliver to nye valmuligheder for
værktøjsindstillinger tilgængelige.
Selv om det at stiple generelt er en op\ned-handling, tillader valgmuligheden Stiplestørrelse dig her at skabe
et større stiplet punkt, ved at værktøjes køres ned, og det stiplede punkt oprettes i en cirkulær bevægelse,
hvorved punktet bliver større. Standardindstillingen på 0,00 mm skaber simpelthen et stiplet punkt i værktøjets
faktiske diameter.
Når Stipleværktøjet anvendes til at stiple metaloverflader, så som metal-stipleark fra Silhouette, kan du markere
boksen for Forøget Stiplekraft, for at oprette stiplepunkter med et hårdere tryk.
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12.3 Flere værktøjer med Curio
Silhouette Curio™ og Silhouette CAMEO® 3 har to værktøjsholdere, så det er muligt at bruge flere værktøjer på samme tid. Dette betyder, at du kan
udføre to forskellige handlinger under det samme job, så som at skære, præge, gravere, stiple og tegne.
Når Silhouette Curio er genkendt, vil Silhouette Studio tilbyde en valgmulighed i panelet for Skæreindstillinger, som tillader at de forskellige
værktøjsholdere tildeles forskellige linjesæt.
I Standard Skæretilstand kan du vælge det ønskede objekt i dit arbejdsområde og herefter klikke på valgmuligheden for den associerede
Værktøjsholder, som du ønsker at anvende.
Dette tildeler at den valgte linje bearbejdes af det ønskede værktøj, som du har anbragt i den
associerede værktøjsholder i Curio.
Når du er i Avanceret Skæretilstand, kan du tildele at dine linjer bearbejdes af den ønskede værktøjsholder ved at klikke på den associerede cirkel
fundet under Værktøjskolonnen. Dette kan udføres i forhold til Linjefarve eller Fyldfarve, eller du kan, hvis du bruger Designer Edition, også opsætte
dit job i forhold til lag.
Når du klikker på den venstre røde cirkel, vælges rækken udført af Curios værktøj i venstre side,
hvorimod rækken udført af Curios højresidige værktøj vælges, når du klikker på den højre blå cirkel.
Hvis du ønsker at anvende mere end to værktøjstyper i det samme job, kan du højreklikke for at
tilføje en pause, så du kan stoppe Curio mellem handlinger og ændre værktøjet efter behov.
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13 - Funktioner i Designer Edition Plus

Silhouette Studio® Designer Edition Plus har to ekstra funktioner: applikationsbroderi og avancerede rhinstene.

13.1 Applikationsbroderi
Silhouette Studio® Designer Edition Plus kan importere applikationsbroderifiler. Hvis din broderifil har et lag med placeringssting, kan du bruge det
til at udskære applikationsfigurerne ved hjælp af din Silhouette-skæremaskine.
For at gøre det skal du uploade din broderifil til Silhouette Studio®. Du kan importere følgende broderiformater til Designer Edition Plus:
PES (Brother, Babylock, Deco, Singer)
DST (Tajima, Barudan, Toyota)
EXP (Stellar, Melco)
JEF (Janome)
XXX (Singer)
Åbn din fil på designskærmen. Slet de ekstra broderifigurer, så kun placeringens stinglinjer bliver tilbage.

Send din figur til din Silhouette og skær din figur ud af stoffet. Så har du en perfekt skåret applikation.
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Skitsering med broderifiler
Du kan konvertere broderidesigns til tegning af udsmykning ved hjælp af Silhouette-tegnepenne.
Upload din fil til Silhouette Studio®. Tildel hvert lag en farve. Send billedet til din Silhouette med hvert farvet lag korresponderende med en
farvepen.
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13.2 Avancerede rhinstene
De avancerede rhinstensværktøjer i Silhouette Studio® Designer Edition Plus giver yderligere muligheder for tilpasning, og du kan se dine
designs i naturtro gengivelse.

Tilpassede rhinstene
Du kan tegne egne tilpassede rhinstensformer i Silhouette Studio®, eller du kan importere billeder af dine tilpassede rhinstene ved hjælp af en
PixScan™-måtte (se afsnittet om PixScan™ for yderligere oplysninger).
Når du har tegnet din figur eller har placeret billedet af din tilpassende rhinsten på siden, så vælg billedet. Klik
dernæst på ‘Tilføj valgt figur til rhinstensbibliotek‘-knappen. Så vil din figur blive føjet til en sektion kaldet ‘Brugerrhinstene‘ nedenunder de præinstallerede lagervare-rhinstene. Rhinstensfiguren vil forblive i dit bibliotek, så du
kan bruge den til fremtidige projekter.

Ændring af størrelsen på rhinstene til ikke-standardstørrelser
Størrelsen af cirkulære rhinstene kan angives i ‘ss‘ eller i længdeenhederne (‘mm‘ eller ‘tommer‘), fastsat i dine
præferenceindstillinger. Bredden/længden af en ikke-cirkulær rhinstene er angivet i længdeenhederne (‘mm‘ eller
‘tommer‘), fastsat i dine præferenceindstillinger. Du kan ændre størrelsen på dine tilpassede rhinstene ved at klikke
på skyderen under dit rhinstensbibliotek.

Placering af individuelle rhinsten
Du kan placere individuelle rhinstene ved at vælge den ønskede rhinsten og trække og slippe den på plads, eller du kan vælge ‘Enkeltklik‘ fra den
avancerede rhinstensmenu. Derudover er der to måder at placere rhinstene på i dit design: en enkelt eller flere.
I enkeltklik-tilstand har du i tegneområdet en rhinstens-cursor, der placerer den aktuelt valgte rhinsten fra
rhinstensbiblioteket på siden, så du hurtigt kan placere samme rhinsten flere gange.
Når du er i tilstanden ’Flere rhinstene’ passerer rhinstens-cursoren gennem rækken af rhinstene, der er defineret på din ’Bruger-rhinstene’-liste, så
du hurtigt kan placere rækker af forskellige slags rhinstene.
Et klik med rhinstens-cursoren over en rhinsten, der allerede er blevet placeret i tegneområdet, vil erstatte den rhinsten med den nye, som bliver
placeret med centrum samme sted som den forrige.
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Placering af rhinstene som omkreds eller udfyldning
Du kan lave omkredse eller udfyldninger med enten en enkelt rhinsten eller et mønster af flere rhinstene.
Vil du bruge kun én rhinsten, kan du vælge en enkelt rhinsten og med den lave omkreds eller udfyldning på dit
design. Vælg først dit billede. Derefter, under ‘Rhinstenstilstand‘, vælg ‘Enkelt‘, Vælg så, hvilken rhinsten du vil
bruge til dit design.
Der er tre justeringsmuligheder: Vinkel, Afstand og Vinkel-offset.
De følgende muligheder findes i dropdown-menuen ‘Vinkel‘.
Standard: Alle rhinstens peger i samme retning.

Center: Alle rhinstens peger mod centrum af den omgivende figur.

Vinkelret: Alle rhinstens står vinkelret på den kontur, som de sidder på.
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‘Afstand‘ justerer, hvor meget afstand der er mellem hver enkelt rhinsten.

‘Vinkel-offset‘ justerer den vinkel, hvormed rhinstene er placeret.

Hjerter med ingen vinkel-offset og hjerter med 45 vinkel-offset.

Når du har valgt din Vinkel, Afstand og Vinkel-offset, så klik på ‘Påfør til kant‘.

Udfyldningsmuligheder
Der er to muligheder for at udfylde dit design.
‘Udfyld indvendigt radialt‘ placerer rhinstene på kanten af omkredsen og
på koncentriske konturer i det indvendige.

’Udfyld indvendigt lineært’ placerer rhinstene i en gitteragtig formation i
det indvendige.
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Flere rhinstene
Tilstanden Flere rhinstene fungerer på samme måde som Enkelt rhinsten, bortset fra at omkredsen eller udfyldningen anvender et mønster af flere
rhinstene.
Når du er i tilstanden ’Flere rhinstene’, kan du lave et mønster af rhinstene til dit design. For at lave et mønster skal du klikke på den rhinsten, du
ønsker, og trække den ned til ’Bruger-rhinstene’. Gå tilbage til dit rhinstensbibliotek og klik på den næste rhinsten, du ønsker, og træk den ned ved
siden af den første. Du kan trække lige så mange rhinstene ned, som du måtte ønske, til at lave dit mønster med. Hver rhinsten vil automatisk blive
placeret for enden af mønsteret, men ved at klikke og trække kan du flytte rundt på dem, så mønsteret får det ønskede udseende.

Total (alle figurer)
I bunden af menuen Avancerede rhinstene står antallet af alle rhinstene. Det viser, hvor mange
rhinstene af hver størrelse du bruger i dit design.
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13 - Business Edition funktioner

Silhouette Studio® Business Edition har nogle få nyttige værktøjer til produktion af store, komplicerede eller batchede projekter.

13.1 Understøttelse af flere skæreenheder
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder understøttelse af flere skæreenheder. Dette betyder at du, når du benytter Business Edition, har
mulighed for at sende skærejobs til flere Silhouette-skæreenheder samtidigt, hvis de er tilsluttet din computer.
For at anvende evnen til at sende jobs til flere Silhouette-enheder tilsluttet den samme computer, kan du ganske enkelt gå til panelet Send til
Silhouette og vælge den Silhouette-enhed, som du ønsker at sende jobbet til, og herefter trykke på Start-knappen.
Du kan bruge denne funktion til at skære det samme job eller forskellige jobs, alt efter hvilken dokumentfane som vælges, og aktivt vises når du
vælger at starte jobbet.
Muligheden for at anvende flere Silhouette-enheder giver dig også, i Business Edition, mulighed for at navngive dine Silhouette-enheder i
programmet, således at du har mulighed for at bestemme hvilket job, som sendes til hvilken enhed. For at ændre navn på en tilsluttet Silhouette
klikker du ganske enkelt på Silhouette-modellens navn (vis med gråt nedenfor) på skærmen Send til Silhouette:
Når du klikker på modellens navn, kan du indtaste det nye ønskede navn for den specifikke Silhouette-enhed.
Navnet bevares når computeren, som blev anvendt til at oprette navnet, anvendes, selv hvis enheden kobles
fra og senere tilkobles igen. Bemærk dog venligst at navnet er specifikt i forhold til den aktuelle computer.
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13.2 Ai/EPS/CDR-filkompatibilitet
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder mulighed for at åbne Ai, EPS, and CDR-filer direkte, oprettet via andre større softwareprogrammer til
skabelse af vektorgrafik (så som Adobe Illustrator® eller CorelDraw®).
For at få adgang til denne funktion i Business Edition gå til Filmenuen og vælg Åben. Hvis du er på en PC, er du nødt til at vælge den filtype, du
ønsker at åbne, og vælge muligheden Ai, EPS eller CDR.
Du kan vælge at skære efter lag og ganske enkelt slå de ønskede lag til, eller vælge at skære efter linjefarve og enten slå “ingen farve” til for at
skære, eller ændre farve på dine linjer som ønsket, ved hjælp af Linjefarve-værktøjet.
Alternativt kan du vælge at bruge Silhouette Connect™ programmet til at skære disse filer fra deres oprindelige softwareprogrammer.

13.3 Design-visning vs. Medie Layout-visning
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder en anden visningsmulighed, som giver brugeren mulighed for at se både den oprindelige
Design-visning, af hvordan billeder lægges ud set fra et designmæssigt synspunkt, samt en Medie Layout-visning af hvordan linjerne
behandles til blive vist i det resulterende skærejob. Mens den traditionelle “hvad du ser er hvad du får” Design Layout-visning kan anvendes, og
jobs behandles på denne måde, når du bruger Business Edition, findes der en yderligere mulighed for at ændre Medie Layout-visningen, for at
maksimere effekten af at lægge designs ud til at blive skåret i specialmaterialer, som normalt anvendes i virksomheder.
Denne evne til at vise side-ved-side giver adgang til yderligere funktioner i Business Edition, så som valgmuligheder med Matrix Kopiering, Medie
Layout Indlejring og opdeling i Fliser.
Når du kører Business Edition-versionen, finder du to Layout-tilstande, som vises i øverste højre side af skærmen:

Design-visning
Når dette vælges, anvender softwaren den traditionelle visning i én rude, og skærer objekter ud som de er anbragt i deres oprindelige design.

Medie Layout-visning
Når dette vælges, får du en side-ved-side-visning af dit originale layout (Design-visning på venstre side af skærmen), og en visning af hvordan dit job
bearbejdes til skæring af dit medie, eller materiale som skæres (Medie Layout-visning på højre side af skærmen)
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13.4 Flise-funktion
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder en automatisk Flise-funktion.
Flise-funktionen tilbyder en metode, hvorved et større job kan skæres ud i en serie af mindre fliser, som samles efter at skæreprocessen er fuldført
for at gennemføre et job i større skala.
For eksempel giver Flise-funktionen brugeren mulighed for at designe et billede i større skala på 24 tommer i højden og 24 tommer i bredden,
og herefter skære det ud i flere omgange. Selv om en sådan materialestørrelse ikke kan skæres ud i én skæring, grundet Silhouettes maksimale
skærebredde på 12 tommer, segmenterer Flise-funktionen automatisk jobbet til en serie af mindre jobs, som kan skæres ud, og herefter samles, for
at fuldføre det endelige projekt på 24 gange 24 tommer.
Flise-funktionen er kun til rådighed når Business Edition versionen køres i Medie Layout-tilstand.
Mens det oprindelige design kan bevare sit oprindelige layout, tilbyder Flise-funktion en metode til at omarrangere designet til at blive skåret i en
serie på flere felter, hvorved målprojektet bliver større end det anvendte medie gennem at blive skåret i en serie af flere mindre jobs.
Følgende valgmuligheder er til rådighed i Flise-panelet:

Fliser Aktiv
Denne valgmulighed tænder eller slukker for funktionen som ønsket. Valgmuligheden kan kombineres med andre funktioner i Business Edition, så
som Medie Layout Indlejring og Matrix Kopiering. (BEMÆRK: Det bearbejdede design vist i Medie Layout-visningen, viser kun ændring til flere felter,
hvis billedet overskrider det skæreområde, som er til rådighed).
Når Fliser er aktive, viser Design-visning en serie af nummererede fliser, for at vise hvordan projektet
opdeles i de resulterende skærejobs.
Disse fliser kan kontrolleres via følgende værktøjer, som findes i Flise-panelet:
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Konfigurer Position og Størrelse - Valgmulighederne i denne sektion tillader at justere flisernes størrelse og position, i forhold til hvordan fliserne
bearbejdes i det resulterende skærejob.
Bevar Format - Denne funktion bevarer formatforholdet for hovedflisen.
Automatisk - Denne funktion ændrer størrelsen af fliserne til størrelsen af projektet, som udskæres. Flisernes skillelinjer anbringes automatisk i
forhold til den definerede mediestørrelse.
Brugertilpasset - Denne funktion tillader dig at redigere fliserne ved at trække skillelinjerne og -punkterne.
Regelmæssigt Gitter - Denne funktion ændrer flisernes størrelse, så højde og bredde for de individuelle fliser bevares, fremfor at størrelsen tilpasses
i overensstemmelse med den specifikke mediestørrelse.
Margin - Denne funktion opretter et overlap i den resulterende skæring, hvilket kan være anvendeligt, da overlap kan være påkrævet i det endelige
resulterende job.
Vis Dimensioner - Denne funktion slår visningen af flisestørrelser til og fra.
Alle Fliser - Denne funktion vælger alle fliser til skæring.
Kun Valgte Fliser - Denne funktion tillader kun valgte fliser at blive skåret. Alternativt kan du i Design-visning klikke på fliserne for at slå dem til og
fra.
Separation- Denne funktion slår flisestørrelse til og fra.
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13.5 Automatisk forhåndsvisning indlejring
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder en Automatisk Indlejring forhåndsvisning, hvor former automatisk indlejres i Medie Layoutvisningen for at muliggøre en effektiv anvendelse, af det materiale som skæres, mens det oprindelige billedes placering bevares i Designvisningen, hvorved brugeren har mulighed for fortsat at redigere og forfine sit design.
Medie Layout Indlejringsfunktionen er kun til rådighed, når Business Edition versionen køres i Medie Layout-tilstand.
Mens det oprindelige design kan bevare sit oprindelige layout, tilbyder Medie Layout Indlejringsfunktionen en metode til at omarrangere
objekterne til at blive skåret på den måde, som er mest effektiv i forhold til brug af mediet.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige i panelet for Medie Layout Indlejring:
Indlejring Aktiv - Denne valgmulighed slår funktionen til og fra som ønsket. Valgmuligheden kan kombineres med andre funktioner i Business
Edition, så som Fliser og Matrix Kopiering.
Sammenlås Former - Denne funktion indlejrer konkave former sammen på mere effektive måder, og forsøger at sammenlåse dem for at spare plads
på dit medie.
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Bevar Fibre - Når dette er slået til, begrænses indlejringsfunktionen så billeder ikke kan roteres, eller kun kan roteres 180 grader. Dette kan være
anvendeligt, især når der anvendes et specialmedie med fibre, for at sikre at fibrene løber i den ønskede retning i de resulterende skårne billeder.
Tilpas - Når dette er slået til, og billeder er roteret til en uregelmæssig vinkel i Design-visningen, sørger funktionen for at billedet er opretstående,
frem for at den bedste vinkel til indlejring af formen vælges.
Hele Ord - Denne funktion holder bogstaver fra ord, som er oprettet med Tekstværktøjet, sammen i stedet for at indlejre hvert enkelt bogstav.
Bevar Grupper - Denne funktion bevarer grupperede billeder i deres oprindelige gruppe i stedet for at indlejre hvert individuelt objekt.
Rotationer - Funktionen Rotationer tillader, eller begrænser, graden af vinkler hvormed billederne roteres. For eksempel vil en Rotationsindstilling
på “0” bevare billedet præcist i dets oprindelige rotationsvinkel, hvorimod en Rotationsindstilling på “2” tillader rotationer på 0º og 180º for
billederne. En Rotationsindstilling på “4” tillader at billedet roteres i vinklerne 0º, 90º, 180º og 270º. Når Rotationsindstillingen hæves, forøges
antallet af mulige rotationsvinkler for hvert billede. Indstillingen findes, fordi selvom den højeste indstilling prøver at opnå den mest effektive
udnyttelse af pladsen, kan der være tilfælde hvor billedets vinkel er vigtigt, og det er mere ønskværdigt at bevare billederne i en bestemt vinkel.
Polstring - Denne funktion kontrollerer den mindste afstand mellem to sideliggende former efter deres indlejring.
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13.6 Matrix Kopieringsfunktion
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder en Matrix Kopieringsfunktion. Denne funktion giver muligheden for at oprette matrix af flere
kopier af det samme projekt, som replikeres via bearbejdningen af skærejobbet, men som reelt ikke ændrer, eller påvirker, dit oprindelige
design.
Kopieringsfunktionen er kun til rådighed, når Business Edition versionen køres i Medie Layout-tilstand.
Mens det oprindelige design kan bevare sit oprindelige layout, giver Kopi-panelet en metode til at replikere designet og skære flere kopier, som det
ønskes.
Følgende funktioner er til rådighed i Kopi-panelet:
Rækker - Denne mulighed giver flere rækker af jobbet, som det defineres.
Kolonner - Denne mulighed giver flere kolonner af jobbet, som det defineres.
Begræns til Medie - Når der trykkes på denne knap, tages det specificerede indtastede antal rækker og
kolonner, og fjerne de der overskrider den tilladte størrelse for mediet.
Separation - Horisontal-funktionen bestemmer den horisontale afstand mellem kopier, mens Vertikalfunktionen bestemmer den vertikale afstand mellem kopier.
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13.7 Automatisk Frasorteringslinje-funktion
Silhouette Studio® Business Edition tilbyder et værktøj til Frasorteringsindstillinger. Denne funktion giver mulighed for at oprette
frasorteringslinjer inden i åbne linjer for nemmere at frasortere materialer så som vinyl og varmeoverførbart. Funktionen inkluderer
omgivende frasorteringslinjekanter samt interne frasorteringslinjer inden i designets åbne rum (som inden i bogstaver), som giver en nem
metode til fjernelse af overskydende materiale efter færdiggørelse af skærejobbet.
Panelet for Frasorteringsindstillinger kan findes i den øverste højre side af skærmen i Business Edition.
Følgende valgmuligheder er til rådighed i panelet for Frasorteringsindstillinger:
Vis Frasorteringsramme - Denne funktion muliggør oprettelsen af en automatiseret frasorteringsramme rundt om hele skærejobbet.
Polstring - Funktionen justerer polstringen for at tilføje eller fjerne mellemrum mellem rammen og den inkluderede frasorteringsramme.
Frasorteringslinjer - Frasorteringslinje-funktionen giver mulighed for at inkludere interne frasorteringslinjer, hvis de er muligt at inkludere disse i
billedet.
Alle frasorteringsrammer og interne frasorteringslinjer er automatiske, og justeres undervejs, efterhånden som der foretages justeringer til
placering eller størrelse af objekter.
Alle frasorteringsrammer og -linjer vises i blåt:
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14 - Problemløsning

Hvis du oplever problemer, kan en liste af almindelige råd til problemløsning og oplysninger om yderligere support findes nedenfor.

14.1 Generelle råd til problemløsning

Bladet vil ikke skære gennem materialet
Hvis du anvender den oprindelige Silhouette, vær sikker på at indhakket på bladet (det sorte “fin” i bunden af bladet) vender mod højre, og vender
mod den blå lysindikator i klokken 3 position. Når indhakket vender denne vej, og er låst på plads, sænkes bladet let hvorved der opnås mere
skærekraft. Som sagt gælder dette kun for den oprindelige Silhouette.
Uanset hvilken Silhouette-model du har, kan positioneringen stadig være et problem, hvis bladet har været fjernet for nyligt for at skifte hætten,
eller for at foretage en justering af bladets niveau (afhængigt af den anvendte bladtype). Bladet er eventuelt ikke fuldt indsat i holderen, og leverer
derfor ikke rene resultater under skæring. For at kontrollere dette lås op for bladet, og mens du holder låsegrebet på plads, vrid og skub bladet ned
for at sikre at det er helt på plads i holderen.
Du kan også kontrollere Silhouettes Skæreindstillinger. Hvis du skærer med for lav dybde, kan det være nødvendigt at justere skæreindstillingerne
eller bladets hætte/indstillinger i forhold til den type papir eller medie, du prøver at skære. Anvend Testskæring-knappen for at sikre at dine
indstillinger er korrekte for den anvendte medietype, inden du går gennem hele skæreprocessen. Hvis testskæringen ikke virker, er det sandsynligvis
nødvendigt at omjustere indstillingerne. Hvis testskæringen virker, burde det faktiske skærejob virke.
Hvis der af en eller anden årsag er områder, hvor der ikke opnås et rent snit, kan du også vælge funktionen Dobbeltskæring i Silhouettes
Skæreindstillinger, for at sikre at problemområder gennemkøres en ekstra gang under skærejobbet.

Billeder er ikke justeret, når de skæres
Når du skærer regulært papir eller karton, som ikke har sin egen klæbrige bagside, så vær venligst sikker på at du har indført papiret på din
skæremåtte. Dette problem kan opleves, hvis du ikke anvender skæremåtten korrekt, eller ikke anvender den sammen med materialer, hvor den er
påkrævet.
Hvis du bruger skæremåtten, så vær sikker på at måttens beskyttelse er fjernet, så den klæbrige overflade er fri, således at dit materiale holdes
ordentligt på plads under skæreprocessen. Hvis måtten af en eller anden årsag ikke længere er klæbrig, og ikke holder papiret ordentligt på plads,
kan dette forårsage, at papiret forskubbes under skæringen.
Hvis du anvender skæremåtten og dit papir indlæses korrekt på skæremåtten og holdes ordentligt på plads, kan du opleve dette problem, hvis du
har indført skæremåtten eller materialet i Silhouette på linje med den bagerste venstre side af maskinen, i modsætning til at indføre måtten eller
materialet på linje med den hævede markør. Hvis skæremåtten eller materialet, som skæres, ikke bringes korrekt på linje med denne markør, og ikke
indledende gribes mellem de to hvide ruller, vil du opleve problemet med at din skæremåtte eller dit materiale forskubbes, og at dit materiale ikke
justeres korrekt.
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Hvis Guiden for Ny Hardware vises hver gang Silhouette tændes
Hvis din computer beder dig om at installere softwaren (selv om den allerede er installeret), sker det sandsynligvis hvis du tænder Silhouette, eller
hvis du frakobler USB-stikket, og tilkobler det igen. Din computer tænker ganske enkelt at der er en ny, endnu ikke genkendt, hardware-enhed. Du
kan roligt navigere gennem den automatiske anbefalede installation, da den udelukkende henviser til driveren. Driveren findes på din installationsCD, eller hvis du har downloadet softwaren kan den hentes på www.silhouetteamerica.com under Support. Driven er rent faktisk ikke nødvendig for
at kunne bruge softwaren korrekt, men den kan anvendes for at få Windows Plug & Play-funktionen, som prøver at finde hardware-drivere når nye
enheder tilsluttes, til at tie stille. Efter at have geninstalleret driveren, burde du ikke længere blive bedt om at installere.
BEMÆRK: Du ser måske en truende besked fra Microsoft under driverinstalleringen, som nævner at driveren er en potentiel risiko, eller ikke har
bestået Windows logotest. Bemærk venligst at driveren er omhyggeligt testet, og vil virke på sikker vis sammen med Windows XP, Windows Vista og
Windows 7. Klik på “Fortsæt Alligevel”-knappen og fortsæt med at installere driveren.

Fjern Medie vises omgående efter indføring (kun SD og CAMEO-modeller)
Dette er ikke en fejl. Når du har valgt én af metoderne til indføring, uanset om du rent faktisk har indført materiale i maskinen eller ej, tror
Silhouette at materialet er indført, og afventer yderligere handlinger for at skære enten fra din computer eller et SD-kort. Da enheden venter på at
skære, vil den indledende valgmulighed vise Fjern Medie. Dette vises i tilfælde af, at du har indført dit materiale forkert, eller hvis det ikke blev ført
lige ind i maskinen. Når skæreprocessen er slut, vises du på samme vis muligheden for at fjerne dit materiale.
Hvis der ikke rent faktisk er indlæst noget materiale endnu, og Enter-knappen ved et uheld blev presset ned, kan du ganske enkelt trykke på Fjern
Medie-knappen og herefter bladre over og finde indføringsmulighederne på Silhouette SD’s LCD-skærm for at indføre materialet korrekt for skæring.

Skæremåtten sidder fast i Silhouette (kun SD-model)
Sluk for Silhouette SD og tryk på pileknapperne på din Silhouettes LCD-skærm indtil Fjern Medie-valgmuligheden vises. Når dette vises, tryk på
Enter-knappen. Hvis måtten ikke køres helt ud, så udfør venligst disse handlinger igen, indtil måtten er helt ude. Alternativt kan du slukke for
Silhouette SD og trække måtten manuelt ud af maskinen.
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Silhouette larmer under drift
Løft venligst låget på Silhouette for at sikre at bånd, som er forbundet med motoren i siden af enheden, er fjernet. Hvis dette ikke tidligere er blevet
fjernet, ville det bevirke larmen ved opstarten af maskinen. Hvis båndet stadig sidder der, burde der ikke være sket nogen skade, men den larm, som
blev hørt, ville være atypisk. Fjern venligst båndet og tænd igen Silhouette-enheden.
Ellers vær venligst opmærksom på, at Silhouette uheldigvis ikke arbejder stille som en hvisken. Lydene du hører, er sikkert normale.

FEJL: Kunne ikke få forbindelse til Silhouette
Når du er på Send til Silhouette-skærmen for at sende dit job til Silhouette, og denne besked vises, skal du kontrollere din USB-forbindelse, for
at sikre at den er ordentligt forbundet fra computeren til Silhouette. Det kan være bedst at slukke Silhouette og herefter frakoble begge ender af
USB-kablet. Herefter kan du tænde Silhouette igen og tilkoble USB-kablet til din computer og Silhouette igen. Hvis problemet fortsætter, luk for
Silhouette Studio® og genstart din computer.

FEJL: Registreringsmærker kunne ikke findes
Når du anvender Registreringsmærker til udskriv & skær jobs, og denne besked vises, så fjern dit medie eller din skæremåtte fra Silhouette og
genindfør. Almindeligvis stammer denne fejl fra, at mediet eller skæremåtten blev indført på en måde, så de ikke var korrekt justeret i forhold til
vejledningsmærkerne for indføring, eller hvis den forkerte indføringsmetode blev valgt (Indfør Medie” kontra “Indlæs m/Holder”).

Download-fremskridtet stopper, eller downloadtiden fortsætter med at øges
Hvis fremskridtet stopper under downloadprocessen og/eller den estimerede tid fortsætter med at forøges, mens fremskridtet med tilbageværende
billeder at downloade forbliver det samme, kan du gå til Præferenceskærmen og vælge Avanceret. På denne skærm kan du hæve indstillingen for
HTTP Sockets, indtil det tilbageværende antal downloads begynder at falde, og yderligere fremskridt vises.
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14.2 Kalibrering
Kalibrering af værktøjet kræves kun for justering af skærejusteringen, da dette er relateret til udskriv & skær jobs og justerings af skæringer i forhold
til udskrevne oplysninger. Dette bør kun udføres, hvis du støder på specifikke problemer, med at dine skærelinjer ikke passer med konturen af
udskrevne billeder under udskriv & skær jobs, som anvender Registreringsmærker. Disse valgmuligheder kan findes ved at højreklikke hvorsomhelst
i menuen Send til Silhouette og vælge Kalibrering.
Til denne handling anbefales det at bruge en tegnepen, for bedre at kunne se resultaterne og foretage justeringer i forhold til disse.
For at begynde skal du først vælge Udskriv Kalibrerings-testside, for at kunne udskrive testsiden til din hjemmeprinter. Foretag ikke nogen
justeringer til Kalibrerings-testsiden på din computerskærm. Anbring herefter det udskrevne ark på din skæremåtte som vist på skærmen. Vælg
herefter Indfør m/Holder på enheden, når du anvender Silhouette SD-modellen, eller Indfør Skæremåtte når du anvender CAMEO eller Portraitmodellen.
Når testsiden er indført, anvend pileknapperne på skærmen til justering af bladet så det peger på det første krydsmærke i området, som
er repræsenteret med grønt på din computerskærm, eller med andre ord, det øverste venstre hjørne af det første mærke.
Når bladet er i position klik på Kalibrering. Herefter vil Silhouette forsøge at læse mærket og tegne/skære i overensstemmelse langs krydslinjerne.
Hvis nogen af linjerne er upræcise, kan du foretage justeringer i forhold til målingen af præcist hvor langt over/under eller højre/venstre den
resulterende tegnede eller skårne linje blev udført. For at gøre dette mål afstanden mellem det oprindeligt udskrevne mærke og det udførte mærke.
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Hvis det udførte horisontale mærke er over eller under det udskrevne mærke, skal du justere den vertikale skyder på skærmen i overensstemmelse
med den præcise måling mellem de udskrevne og faktiske mærker.
Hvis det udførte vertikale mærke er over eller under det udskrevne mærke, skal du justere den horisontale skyder på skærmen i overensstemmelse
med den præcise måling mellem de udskrevne og faktiske mærker.
Om nødvendigt kan du gentage handlingen, ved hjælp af pileknapperne på skærmen, for at justere med det grønne område, som set på skærmen,
med det næste krydsmærke, klik på Kalibrer-knappen, observer resultaterne og fortsæt med at foretage korrektioner om nødvendigt, indtil de
faktiske mærker er justeret med de udskrevne mærker.

Et værktøj til Distancejustering kan findes ved at højreklikke hvorsomhelst i Send til Silhouette-menuen og vælge Distancejustering.
Dette bør kun anvendes hvis målingen af dit billede på skærmen, er forskelligt fra den faktiske præcise målte størrelse. Det burde yderst
sjældent være nødvendigt at foretage justeringer.
For at bruge dette værktøj vælg Udskriv Kalibrerings-testside til din hjemmeprinter og anbring det udskrevne ark på din
skæremåtte som vist på skærmen. Vælg Indfør m/ Holder på enheden når du vælger Silhouette SD-modellen, eller Indfør
Skæremåtte når du anvender CAMEO-modellen. Når materialet er indført klik på Skær Testlinjer til Distancejustering.
Der skæres to linjer i positionerne 1 og 2 som markeret på din side. Mål herefter den præcise afstand mellem de to linjer og juster den
horisontale skyder, som findes under sektionen Distancejustering, for at matche den præcise måling, du foretog. Når målingen er justeret, er
distancekorrektionen gældende. Du kan vælge Kalibreringsskærmen og fortsætte med at skære som ønsket. Yderligere testresultater er ikke
nødvendige, da yderligere testskæringer vil give de samme resultater på testsiden og være på linje med det nye justerede nummer. Du bør kun
udføre denne test én gang.
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14.3 Kontaktoplysninger yderligere support
Yderligere supportoplysninger kan fås på følgende steder:
Internet: www.silhouetteamerica.com
E-mail: support@silhouetteamerica.com
Telefon: 800.859.8243 (Gratis nummer kun for USA & Canada)
Silhouette America, Inc. har basis i Lehi, Utah og er åben man-fre
8.00 - 17.00 (Danmark -7 timer).
Specifikationer m.v. i denne brugervejledning
kan ændres uden forudgående varsel.
________________________________________
July 2017, 11th edition
Silhouette America, Inc.
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