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Připojení Silhouette Mint

1 Zkontrolujte přítomnost všech položek

2 Instalace softwaru Mint Studio

Instalace na počítači
1. Vložte do CD mechaniky svého počítače přiložené Mint Studio CD.
2. Pokračujte v instalačním procesu tak, že budete postupovat podle výzev na 
obrazovce. Pokud se automaticky neobjeví instalační okno, pak přejděte v okně Můj 
počítač na CD disk a dvojitým kliknutím na setup.exe ho spusťte.
3. Pokud se objeví dialogové okno „Nalezen nový hardware“, pak postupujte podle 
doporučených pokynů a přijměte systémovou instalaci ovladače Silhouette.

Instalace na Mac®
1. Vložte přiložené CD Mint Studio do CD-ROM mechaniky vašeho počítače.
2. Přetáhněte a pusťte ikonu aplikace Mint Studio do složky aplikací pro instalaci 
Mint Studio.

Poznámka: Pokud nemáte mechaniku CD-ROM, navštivte silhouetteamerica.com/
software a software si stáhněte.

Silhouette Mint

USB kabel

list razítka základna razítka, držák a víko 2 popisky razítka

Mint Studio software
Inkoust Mint 
(černá, červená, 
modrá, žlutá)

x 4

adaptér střídavého proudu

2 sady razítek Mint (30x30 mm, 15x60 mm)

výstup držáku listu vstup držáku listu

vstup adaptéru 
střídavého proudu

vstup USB

tlačítko napájení LED lampička

o
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3 Připojte Silhouette Mint

Jakmile bude software Mint Studio nainstalován, připojte Silhouette Mint k 
napájení. Poté připojte Mint k vašemu počítači pomocí přiloženého USB kabelu, jak 
je znázorněno na obrázku.

Otevření softwaru Mint Studio

Vyhledejte ikonu Mint Studio na ploše (nebo v nabídce Start na 
počítači; ve složce Applications v Mac®). Dvakrát klikněte na ikonu ke 
spuštění aplikace.

Jakmile se Mint Studio načte, zvolte “Design” a uvidíte váš dostupný pracovní 
prostor zobrazený pro zvolenou velikost razítka.

Volba velikosti razítka

Pokud byste chtěli změnit velikost razítka, panel Nastavení razítka 
najdete již otevřený na pravé straně obrazovky. Vyberte si velikost 
razítka, která odpovídá skutečné velikosti razítka, kterou budete používat 

pro svůj projekt.

Pokud budete v budoucnu potřebovat přístup k ikoně nastavení velikosti razítka, 
klepněte na tlačítko Nastavení razítka na panelu možností v pravém horním rohu 
okna.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit měrné jednotky z amerického systému na 
metrický systém, zvolte Úpravy > Předvolby (Mint Studio > Předvolby na Macu). 
V sekci Obecné panelu předvoleb najdete několik různých měrných jednotek.

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka napájení. Pokud počítač zobrazí dialogové 
okno “Nalezen nový hardware”, postupujte podle doporučených pokynů k přijetí 
instalace ovladače Mint vaším systémem.
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Otevírání obrázků

Chcete-li otevřít obrázky mimo Mint Studio, zvolte Soubor > Otevřít. Pak 
můžete přejít k požadovanému obrázku na vašem počítači.

Chcete-li otevřít obrázky z Knihovny, přejděte do Knihovny (viz strana 12) 
a dvakrát klikněte na design, který chcete umístit na své razítko. To 

umístí obrázek do vašeho pracovního prostoru.

Vytváření textu

Chcete-li vytvořit písmena nebo slova pomocí libovolného písma na 
svém počítači, vyberte textový nástroj z panelu nástrojů na levé straně 

obrazovky. S vybraným textovým nástrojem klepněte kamkoliv na pracovní 
plochu razítka a začněte psát.

Po kliknutí textovým nástrojem na vaši pracovní plochu razítka se objeví 
blikající kurzor. Začněte psát vámi požadovaná písmena/slova/fráze.

Když píšete/upravujete text, na pravé straně obrazovky se objeví panel 
možností textu. Na tomto panelu můžete měnit písmo, velikost textu a další 
možnosti textu. Před provedením úprav písma, velikost, atd. zvýrazněte text 
pomocí myši.

Pro dokončení psaní textu klepněte kamkoliv mimo text. To ukončí režim 
úprav textu a zruší zvýraznění textu. Pokud potřebujete provést změnu textu, 
dvakrát klikněte na text pomocí Nástroje pro výběr (k nalezení na liště vlevo).
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Filtry

Na jakýkoli obrázek(y), který jste importovali nebo vytvořili můžete 
použít filtr. Přechod na panel Filtry změní vaši pracovní plochu z režimu 

návrhu (kde jste vytvářeli nebo umísťovali obrázky) do režimu náhledu (kde 
vidíte, jak bude vytvořené razítko skutečně vypadat). Tím se váš obrázek(y) 
upraví do černobílého formátu ukazujícího, jak bude razítko vypadat po 
vytvoření.
Vyberte si požadovaný typ filtru pro svůj obrázek(y) a upravte libovolné 
Nastavení filtru podle vašich představ.

Odeslat na Mint

Až budete připraveni vytvořit své razítko, přejděte k ikoně Odeslat na 
Mint na panelu nástrojů v horní části obrazovky. Na pravé straně 

obrazovky se objeví panel Odeslat na Mint.

Po zkontrolování, že všechny obrázky jsou filtrovány podle vašich představ, 
klikněte na tlačítko Spustit Mint. To připraví stroj Mint na přijmutí vašeho 
razítka. Poté můžete vložit list razítka do Mintu (A). Váš list razítka začne 
projíždět strojem Mint, jakmile jej vložíte (B). Obrázek bude vytištěn 
převráceně.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že list razítka odpovídá vámi zvolené velikosti razítka v 
softwaru.

POZNÁMKA: Pokud se držák listu o něco uvnitř zachytí nebo nebude správně 
vysunut, posuňte uvolňovací páčku na spodní straně Mintu směrem ke 
straně RELEASE a vytáhněte list razítka. Dále vraťte páčku na stranu PRINT a 
proveďte tisk znovu. Pokud budete mít při požití stejného držáku listu nadále 
problémy, použijte držák nový.

A B

uvolňovací páčku
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Sestavení razítka

Po vytisknutí ohněte držák listu vytištěného listu razítka podél perforované 
linie (A). Razítko opatrně vyjměte (B).

Při vyjmutí razítka z držáku listu může průhledný kryt připevněný k držáku 
listu zůstat přilepený na razítku. Pokud se tak stane, opatrně odstraňte 
průhledný kryt, aniž byste poškodili razítko.

DŮLEŽITÉ: Nestříhejte list razítka nůžkami ani jakýmkoli jiným nářadím. 
Dávejte pozor, aby nedošlo k poškrábání potištěného povrchu.

Zasuňte držák razítka do základny razítka, dokud nezapadne na místo (C). 
Odstraňte z držáku razítka ochrannou fólii a opatrně umístěte vytištěné 
razítko do držáku (D).

Barvení razítka

Umístěte základnu razítka (ke které je nyní připevněno razítko) na rovnou 
pracovní plochu tak, aby připevněné razítko směřovalo nahoru. Naneste 
inkoust Mint na horní povrch linek, které chcete nabarvit (A). Počkejte asi 
pět až deset minut (v závislosti na designu razítka), čímž umožníte inkoustu 
proniknout a absorbovat se do razítka.

Na jedno razítko můžete použít více barev. Nicméně, pokud tak učiníte, 
ujistěte se, že ponecháte dostatek prostoru mezi jednotlivými textovými a 
ilustračními položkami, čímž zajistíte, aby se dvě různé barvy nesmíchaly 
dohromady.

Na otestování razítka použijte nepotřebný kousek papíru. Udělejte několik 
otisků, abyste z razítka odstranili přebytečný inkoust.

Své razítko můžete pomoci identifikovat za použít přiložených popisek tak, že 
(B) na ně razítko otisknete a pak je upevníte na víko a základnu razítka.

Podle potřeby může být přidán dodatečný inkoust.

A

A

B

B

C D
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Má knihovna

Procházení návrhů

Chcete-li zobrazit návrhy Silhouette, které máte ve svém počítači, pak 
klikněte na tlačítko Má knihovna. Mint Studio obsahuje 50 bezplatných 

návrhů, které vám pomůžou začít. Připojte Mint k počítači a zapněte ho, abyste 
získali svých 50 bezplatných návrhů.

Chcete-li zobrazit všech 50 návrhů obsažených ve vašem softwaru, pak klikněte 
na zástupce Zobrazit všechny návrhy v levém panelu okna Má Knihovna.

Klikněte na ikonu vedle složky Má knihovna, abyste rozšířili složku a 
zobrazili její obsah. Tato složka nejprve obsahuje 50 bezplatných 

přiložených návrhů.

Chcete-li změnit zobrazení svých návrhů v pravém panelu, pak 
použijte tlačítka Zobrazit jako ikony a Zobrazit jako seznam. V 

Zobrazení jako seznam můžete třídit podle názvu, typu designu, jména umělce 
a data stažení.

Organizace návrhů

Své návrhy můžete organizovat v okně Má knihovna. Pro své návrhy můžete 
vytvořit nové složky. 
 

Pokud je zvýrazněná složka Má knihovna, pak klikněte na tlačítko Nová 
složka, které se nachází v horní části okna Má knihovna, a napište jméno 

nové složky.

Znovu vyberte složku Má knihovna, abyste odhalili 50 návrhů, které již máte.

Kterýkoliv návrh přetáhněte z pravého panelu do nově vytvořené složky v levé 
části panelu složek. Čísla v závorkách vedle každé složky značí, kolik složka 
obsahuje tvarů.

Prohledávání návrhů

V horní části okna Má knihovna najdete vyhledávací pole. Chcete prohledávat 
svou knihovnu obrázků, pak klikněte na textové pole a napište klíčové slovo. V 
pravém panelu okna Má knihovna se zobrazí výsledky hledání.
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Používání návrhů v okně Má knihovna

Pomocí složek v okně Má knihovna přejděte k návrhu, který byste chtěli řezat. 
Dvakrát klikněte na návrh, abyste ho umístili na svou stránku v softwaru. 

Toto automaticky zavře okno Má knihovna, které můžete snadno znovu 
otevřít tak, že znovu kliknete na tlačítko Má knihovna na levém panelu 
nástrojů.

 
Chcete-li zavřít okno Má knihovna, aniž byste vložili návrh, pak klikněte na 
tlačítko Zavřít, které se nachází v pravém horním rohu oblasti Má knihovna.

Stahování nových tvarů
Připojuje se k obchodu s návrhy Silhouette

Obchod s návrhy Silhouette obsahuje tisíce návrhů, které můžete vyřezat se 
svým Silhouette – od jednoduchých výřezů pro složité vzory a návrhy. Většina 
tvarů je za pouhých 99 centů. Každý týden je většinou zveřejněn také tvar 
zdarma.

Chcete-li vstoupit do obchodu návrhů Silhouette, pak klikněte na tlačítko 
Obchod s návrhy, které se nachází na levé straně okna.

Bezplatný návrh týdne se zobrazí na domovské stránce, která se otevře.

Procházená nových návrhů

Obchod s návrhy Silhouette funguje jako jakékoliv jiné webové stránky a 
můžete ho procházet pomocí různých odkazů pro procházení nových vydání, 
populárních návrhů atd. Domovská stránka obsahuje populární a nové návrhy, 
o které můžete mít zájem. 

Nyní si zkuste stáhnout bezplatný návrh tak, že na domovské stránce 
kliknete na bezplatný návrh týdne nebo vyhledáte bezplatný návrh nazvaný 
„butterfly_1510“.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o návrhu, pak ve výsledcích hledání klikněte na 
návrh.   Chcete-li tento bezplatný návrh přidat do svého nákupního košíku, pak 
klikněte na tlačítko Přidat do košíku. 

V pravém horním rohu okna vyhledejte ikonu nákupního košíku a klikněte na 
ni, abyste zobrazili svůj nákupní košík. Celková částka vašeho nákupního košíku 
by měla být 0,00 $.

Chcete-li pokračovat, pak klikněte na tlačítko Pokladna. Nyní vás systém 
požádá, abyste se před stahováním přihlásili. Založení nového účtu zabere 
pouze několik sekund. Chcete-li založit nový účet, pak na přihlašovací stránce 
klikněte na odkaz Zaregistrovat se zdarma.
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Založení účtu

Existuje několik typů účtu. Poté, co bude více obeznámeni s obchodem s 
návrhy Silhouette, si možná budete chtít zakoupit předplatné, a stahovat 
desítky návrhů každý měsíc. 
 

Chcete-li založit nový bezplatný účet a nakupovat návrhy po jednom, pak si 
zvolte možnost „Nakupovat ZDARMA“.

Budete požádáni o své jméno, e-mail a heslo, abyste si mohli založit účet. 
Zadejte své informace a klikněte na tlačítko Registrovat. 

Po založení účtu budete muset ještě jednou vstoupit do svého nákupního 
košíku a znovu zkusit proces Pokladna. Pokaždé, když budete stahovat návrhy, 
budete vyzváni, abyste ověřili své heslo. 

Zadejte své heslo, abyste autorizovali stahování.

Jakmile se návrh začne stahovat, pak se objeví ve složce Nedávná stahování 
v okně Má knihovna, které se zobrazí na obrazovce, a bude ukazovat proces 
stahování. Nové návrhy, které stáhnete z obchodu s návrhy Silhouette, se zobrazí 
v této speciální složce a můžete je přemístit do libovolné jiné složky. 

Chcete-li nově stažený návrh vložit do současného dokumentu, pak na něj 
dvakrát klikněte.

Používání zkušební předplatitelské karty

Pokud vaše Silhouette obsahovala zkušební předplatitelskou kartu, pak ji můžete 
použít k nákupu designů z obchodu návrhů Silhouette. Chcete-li to učinit, pak 
klikněte na odkaz „Můj účet“ v horní části kterékoliv stránky v obchodě.

Na stránce Můj účet klikněte na odkaz „UPLATNIT PROPAGAČNÍ KÓD KE 
STAHOVÁNÍ“. Zobrazí se obrazovka, kde můžete zadat kód, který naleznete na 
zadní straně své předplatitelské karty.

Zadejte svůj kód ke stažení a stiskněte tlačítko „Použít kartu“.

Zkušební předplatné vám umožňuje na období 1 měsíce základní předplatné 
v obchodě návrhů Silhouette. Poté, co aktivujete svou zkušební dobu, již kartu 
nebude potřebovat a můžete ji vyhodit.

Vaše dostupné kredity předplatného můžete vidět v pravém horním rohu 
obrazovky pod panelem hledání.
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Thank you for purchasing the Silhouette Mint. Before using it, be sure to read the Safety Precautions contained 
in this User’s Guide. Keep this manual handy in a safe place for future reference when required.

Warning
This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the risk of personal injury 

or material damage.

Caution
This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the risk of personal injury 

or material damage.

Examples of other markings
 Indicates something you should not do. The symbol shown here indicates you should not try to take 
something apart.

   Indicates something you must do.  

        Warning
Smoke, abnormal odor, overheating, and other abnormalities

Do not continue to use this product while it is emitting smoke or strange odor, or generating heat. 
Continued use creates the risk of fire and electric shock. 
Immediately perform the following steps whenever any of the above symptoms are 
present.
1. Disconnect the USB cable.
2. Unplug the AC adapter from the wall outlet.
3. Contact your original retailer.

AC Adapter
Misuse of the optional AC adapter creates the risk of fire and electric shock.
Make sure you observe the following.

• Use only the specified AC adapter.
• Use only a power source that is within the input voltage range indicated by INPUT on the AC adapter’s rating 
plate.
• Never plug the power cord into a wall outlet that is shared by other devices, or into a shared extension cord.

AC Adapter/USB Cable
Misuse of the AC adapter/USB cable can cause it to become damaged, creating the risk of fire and electric shock.
Make sure you observe the points below.

• Never place heavy objects on the AC adapter/USB cable or subject it to direct heat.
• Never try to modify the AC adapter/USB cable or subject it to bending.
• Do not twist or pull on the AC adapter/USB cable cord.
• Do not wrap the cord around the adapter.
• Should the AC adapter/USB cable or its plug ever become damaged, contact your original retailer.

AC Adapter/USB Cable
• Never touch the AC adapter/USB cable or plug while your hands are wet. Doing so creates the risk of electric 
shock.
• Do not use the AC adapter/USB cable in areas where liquids might spill on them. Water creates the risk of 
fire and electric shock.
• Do not place a flower vase or any other liquid container on top of the AC adapter/USB cable or power cord. 
Water creates the risk of fire and electric shock. 
• Do not cover the AC adapter/USB cable with a newspaper, tablecloth, curtain, futon, blanket, or other similar 
object. Doing so creates the risk of fire.

AC Adapter
Before going out, be sure to unplug the power cord/AC adapter from the power outlet and put it in a place 
away from objects used by animals and pets. An animal or pet chewing on the power cord/AC adapter can 
cause it short, leading to the risk of fire and electric shock.

Dropping and Rough Treatment
Continued use of this product after it is damaged by dropping or other rough 
treatment creates the risk of fire and electric shock. Immediately perform the steps 
below whenever any of the above symptoms are present.
1. Disconnect the USB cable.
2. Unplug the AC adapter from the wall outlet.
3. Contact your original retailer.

Disassembly and Modfication
Never try to take this product apart or modify it in any way. Doing so creates the risk of electric shock, burn 
injury, and other personal injury.
Leave all internal inspection, maintenance, and repair up to your original retailer.

Liquids and Foreign Matter
Water, sports drinks, seawater, animal or pet urine, or foreign objects (pieces of metal, etc.) getting into this 
product creates the risk of fire and electric shock. 
Immediately perform the steps below whenever any of the above symptoms are present.
1. Disconnect the USB cable.
2. Unplug the AC adapter from the wall outlet.
3. Contact your original retailer.

Keep Away From Fire
Never throw this product into fire to dispose of it. Doing so creates the risk of explosion, which can cause fire 
or personal injury.

Packaging Plastic Bag
Take care never to allow the plastic bag this product comes in to be ingested or placed over anyone’s head. 
Doing so creates the risk of suffocation. Particular care is required in households where small children are 
present.

                            Caution
AC Adapter/USB Cable
Misuse of the AC adapter/USB cable creates the risk of fire and electric shock. Make sure you observe the points 
below. 

• Never locate the AC adapter/USB cable near a stove or other heating device.
• When unplugging from the wall outlet, grasp the AC adapter/USB cable plug. Never pull on the AC adapter/
USB cable.
• Insert the AC adapter plug into the wall outlet as far as it will go.
• Insert the USB cable plug into the connector as far as it will go.
• Unplug the AC adapter from the power outlet and the USB cable from the connector before leaving this 
product unattended for long periods, such as when leaving on a trip, etc.
• After you are finished using this product, unplug the AC adapter from the power outlet and the USB cable 
from the connector.
• At least once a year, unplug the power cord from the wall outlet and use a cloth or vacuum cleaner to clean 
any dust build up on the prongs of the power plug and in the area around the plug.
• Do not use detergent when cleaning the power cord (especially the plug) or the AC adapter (especially the 
jack).
• Plug the AC adapter into a power outlet that is near this product and easily accessible so you can quickly 
unplug it in case of problems.
• Store the AC adapter in a dry place.
• Do not use the power cord that comes with this product with any other device. Doing so can lead to 
malfunction.

Connections
 Plug only specified devices into the connectors of this product. Non-specified devices create the risk of fire 

and electric shock.
Heavy Objects

Do not place heavy objects on this product. Doing so can cause this product to tip over or fall, creating the risk 
of personal injury.

Locations to be Avoided
Never leave this product in any of the types of locations described below. Doing so creates the risk of fire and 
electric shock.
• Areas subject to large amounts of humidity or dust
• Food preparation areas or other locations where oil smoke is present
• Near heaters, on a heated carpet, in areas exposed to direct sunlight, in a closed vehicle parked in the sun, or 
other areas subject to very high temperatures.

Unstable Locations
Never place this product on an unstable surface, on a high shelf, etc. Doing so can cause this product to fall, 
creating the risk of personal injury.

High-temperature Precautions
The print head and the metal parts around it can become very hot. Do not touch them. Doing so creates the 
risk of burn injury.
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Informace o evropských předpisech
Značka “CE” symbolizuje, že tento produkt splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví, 
životní prostředí a ochranu zákazníka.

Tento symbol [přeškrtnutý kontejner na kolečkách OEEZ příloha IV] indikuje oddělený sběr 
elektroodpadu a elektronických zařízení v evropských zemích. Prosím, nevyhazujte zařízení do 
domovního odpadu. Využijte sběrného a recyklačního systému dostupného ve vaší zemi pro 
správnou likvidaci tohoto produktu.

Prohlášení o shodě
Číslo modelu: SILHOUETTE MINT
Jméno výrobku: SILHOUETTE
Odpovědná strana: Silhouette America, Inc.
Adresa: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Telefonní číslo: +1-801-983-8937


