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Uw Silhouette Mint aansluiten

1 Controleer meegeleverde voorwerpen

2 De Mint Studio software installeren

Installatie op PC
1. Plaats de bijgeleverde Silhouette Studio®-cd in het cd-station van uw computer.
2. Ga verder met het installatieproces door de aanwijzingen op het scherm op te 
volgen. Als het installatievenster niet automatisch wordt weergegeven, bladert 
u naar het cd-station in Deze computer en dubbelklikt u op het setup.exe-
programma om het op te starten.
3.Als er een dialoogvenster met “Nieuwe hardware gevonden” verschijnt, volgt 
u de aanbevolen instructies op om de installatie van Silhouette Studio op uw 
systeem te aanvaarden.

Installatie op Mac®
1.  Stop de meegeleverde Mint Studio CD in het CD-station van uw computer.
2. Sleep het Mint Studio programma-icoon naar de programmafolder om Mint 
Studio te installeren.

Opmerking: Als u geen CD-station heeft, bezoek dan silhouetteamerica.com/
software om het programma te downloaden.
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3 De Silhouette Mint aansluiten

Sluit zodra de Minst Studio software is geïnstalleerd de Silhouette Mint op de 
stroom aan. Verbind vervolgens de Mint met uw computer met behulp van de 
meegeleverde USB-kabel, zoals te zien is in het diagram.

De Mint Studio software openen

Zoek naar het Mint Studio-icoon op het bureaublad (of in het 
startmenu op uw computer; in de programmafolder op een Mac®). 
Dubbelklik op het icoon om het programma uit te voeren.

Selecteer zodra Mint Studie geladen is ‘Ontwerpen’ en de beschikbare 
werkruimte voor de door u geselecteerde stempelgrootte wordt zichtbaar.

Een stempelgrootte selecteren

Als u de stempelgrootte wilt wijzigen, kijk dan in het reeds geopende 
paneel Stempelinstellingen aan de rechterzijde van het scherm. 
Selecteer de stempelgrootte die overeenkomst met de werkelijke 

stempelgrootte die u gebruikt voor uw project.

Om in de toekomst de instellingen voor stempelgrootte te bereiken, klikt u op 
Stempelinstellingen in de werkbalk Opties in de rechterbovenhoek van het 
scherm.

OPMERKING: Om de meeteenheden te wijzigen van het V.S.-systeem 
naar het metrische systeem, kiest u Bewerken > Voorkeuren (Mint 
Studio > Voorkeuren op een Mac). Onder de sectie Algemeen van het 
voorkeurenpaneel vindt u verschillende mogelijke meeteenheden.

Zet de machine aan door op de aan/uit-knop te drukken. Als uw PC een 
dialoogvenster “Nieuwe hardware gevonden” laat zien, volg dan de aanbevolen 
stappen om de installatie van de Mint-driver op uw systeem te accepteren.
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Afbeeldingen openen

Om vanuit Mint Studio afbeeldingen te openen kiest u Bestand > Openen. U 
kunt dan navigeren naar de afbeelding van uw voorkeur op uw computer.

Om afbeeldingen te openen vanuit de Bibliotheek gaat u naar de 
Bibliotheek (zie pagina 23) en dubbelklikt u op een ontwerp dat u op uw 

stempel wilt plaatsen. Hiermee wordt de afbeelding in uw werkruimte 
geplaatst.

Tekst plaatsen

Om letters of woorden te plaatsen met behulp van om het even welk 
lettertype op uw computer, klikt u op het tekstgereedschap aan de linkerzijde 
van het scherm. Wanneer het tekstgereedschap geselecteerd is, klikt u op 
een willekeurige plaats op uw stempel om te beginnen met typen.

Nadat u met het tekstgereedschap op uw stempelwerkruimte hebt geklikt, 
verschijnt een knipperende cursor. Type nu de letters/woorden/zinnen van 
uw keuze.

Als u tekst typet of bewerkt, verschijnt het paneel tekstopties aan de 
rechterkant van het scherm. In dit paneel kunt u het lettertype, de 
lettergrootte en andere tekstopties wijzigen. Gebruik de muis om uw tekst te 
markeren voordat u aanpassingen aan lettertype, lettergrootte, enz. maakt.

Om het typen van uw tekst te voltooien, klikt u ergens buiten de tekst. 
Hiermee beëindigt u de modus tekst verwerken en deselecteert u de tekst. 
Als u de tekst wilt aanpassen, dubbelklik dan op te tekst met behulp van het 
selecteergereedschap (te vinden op de linkerwerkbalk).
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Filters

U wilt mogelijk een filter toepassen om de afbeelding(en) die u hebt 
geïmporteerd of gemaakt. Als u naar het paneel Filters gaat verandert 

uw werkruimte van Ontwerpmodus (waarin u afbeeldingen plaatst of maakt) 
naar de Voorvertoningsmodus (waarin u ziet hoe de eigenlijke stempel er uit 
zal zien). Dit past uw afbeelding(en) aan naar een zwart-wit formaat om te 
laten zien hoe de stempel er uit ziet als deze is gemaakt.

Selecteer de Filtersoort van uw voorkeur voor uw afbeelding(en) en pas naar 
wens Filtervoorkeuren toe.

Verzenden naar Mint

Zodra u klaar bent voor het maken van uw stempel, gaat u naar het 
Verzenden naar Mint-icoon op de werkbalk aan de bovenzijde van het 

scherm. Het Verzenden naar Mint-paneel verschijnt aan de rechterzijde van 
het scherm.

Nadat u heeft gecontroleerd of alle afbeeldingen naar uw wens gefilterd 
zijn, klikt u op de knop Mint starten. Hiermee wordt de Mint klaargemaakt 
om uw stempel te ontvangen. U kunt vervolgens een stempelplaat in 
de Mint invoeren (A). Uw stempelplaat zal zich door de Mint-machine 
gaan beweggen zodra u de stempelplaat invoert (B). De afbeeling wordt 
omgekeert afgedrukt.

BELANGRIJK: Zorg dat de stempelplaat overeenkomt met de in het 
programma geselecteerde stempelgrootte.

OPMERKING: Als de plaathouder vastloopt op iets binnenin of niet correct 
is uitgevoerd, schuif dan de ontrgrendelingshendel van de MINT naar de 
RELEASE-zijde en haal dan de stempelplaat er uit. Schuif vervolgens de 
ontgrendelingshendel naar de PRINT-zijde om opnieuw te printen. Als het 
probleem aanhoudt bij het gebruik van dezelfde plaathouder, gebruik dan een 
nieuwe.

A B

ontgrendeling
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De stempel monteren

Buig de plaathouder van de geprinte stempelplaat langs de geperforeerde lijn 
zodra deze is geprint (A). Verwijder de stempel voorzichtig (B).

Wanneer u de stempel uit de plaathouder verwijdert, kan de doorzichtige 
beschermlaag van de plaathouder aan de stempel blijven plakken. Als dit 
gebeurt, verwijder de doorzichtige beschermlaag dan voorzichtig om er voor 
te zorgen dat u de stempel niet beschadigt.

BELANGRIJK: Knip de stempelplaat niet uit met een schaar of enig ander 
gereedschap. Zorg er voor dat u het geprinte oppervlak niet scheurt.

Schuif het stempeltussenstuk in het stempelvoetstuk tot hij vastklikt (C). 
Verwijder de beschermfolie van het stempelvoetstuk en plaat uw afgedrukte 
stempel voorzichtig op het tussenstuk (D).

De stempel inkleuren

Plaatst het stempelvoetstuk, waaraan nu de stempel vastzit) op een plat, 
horizontaal vlak, met de daaraan vastgemaakte stempel naar boven gericht. 
Doe Mint-inkt bovenop de lijnen die u wilt inkleuren (A). Wacht ongeveer vijf 
tot tien minuten (afhankelijk van uw stempelontwerp) om de inkt de kans te 
geven zich te hechten aan en te absorberen in de stempel.

U kunt meerdere kleuren gebruiken op een enkele stempel. Als u dat echter 
doet, zorg er dan voor dat er ruimte is tussen de verschillende teksten en 
illustraties om er voor te zorgen dat twee verschillende kleuren zich niet met 
elkaar vermengen.

Gebruik een stukje papier om de stempel te testen. Stempel verscheidene 
keren om er voor te zorgen dat het teveel aan inkt van de stempel verwijderd 
is.

U kunt de meegeleverde labels gebruiken om uw stempels te identificeren 
door er op te stempel (B) en ze vervolgens aan de stempeldeksel en het 
stempelvoetstuk te plakken.

Verder kan gestempeld worden wanneer nodig.

A

A

B

B

C D
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Mijn bibliotheek

Bladeren door ontwerpen

Klik op de knop Mijn bibliotheek om de Silhouette-ontwerpen die u op 
uw computer heeft staan weer te geven. Silhouette Studio® bevat 50 
gratis ontwerpen om u op weg te helpen. Om uw gratis ontwerpen te 

krijgen, sluit u de CAMEO aan op uw computer en zet het apparaat aan.

Klik op de snelkoppeling Toon alle ontwerpen in het linkerpaneel van Mijn 
bibliotheek om alle 50 ontwerpen die bij uw software zijn geleverd te bekijken.

Klik op het pictogram naast de map Mijn bibliotheek om de map uit te 
breiden en de inhoud te bekijken. Deze map bevat in eerste instantie 

de 50 meegeleverde gratis ontwerpen.

 Gebruik de knop Tonen als pictogrammen en de knop Tonen als 
lijst om de weergave van uw ontwerpen te wijzigen in het 

rechterpaneel. In de lijstweergave kunt u sorteren op naam, ontwerptype, 
naam van de kunstenaar en downloaddatum.

Ontwerpen organiseren

U kunt uw ontwerpen voor uw gemak organiseren in Mijn bibliotheek door 
nieuwe mappen voor uw ontwerpen aan te maken.

 
Als de map Mijn bibliotheek gemarkeerd is, klikt u op de knop Nieuwe 
map in de werkbalk aan de bovenkant van het venster Mijn bibliotheek 

en typt u vervolgens de naam van de nieuwe map.

Selecteer opnieuw de map Mijn bibliotheek om de 50 ontwerpen die u al hebt 
te tonen.

Sleep een ontwerp uit het rechterpaneel naar uw nieuwe map in het map-
penpaneel aan de linkerkant. De getallen tussen haakjes naast elke map tonen 
hoeveel vormen zijn opgenomen in elke map.

Ontwerpen zoeken 

Op de bovenkant van het venster Mijn bibliotheek ziet u een zoekvak. Klik 
in het tekstvak en typ een trefwoord om in uw bibliotheek te zoeken naar 
afbeeldingen. Zoekresultaten worden weergegeven in het rechterpaneel van 
Mijn bibliotheek.
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Ontwerpen gebruiken uit Mijn bibliotheek

Met behulp van de mappen in Mijn bibliotheek, navigeert u naar een ontwerp 
dat u wilt uitsnijden. Dubbelklik op het ontwerp om het op uw pagina in de 
software te plaatsen.

Dit zal automatisch Mijn bibliotheek afsluiten, die weer gemakkelijk 
opnieuw kan worden geopend door te klikken op de knop Mijn biblio-

theek in de linkerwerkbalk.

Om Mijn bibliotheek te sluiten zonder een ontwerp te plakken, klikt u op de 
knop Afsluiten in de rechterbovenhoek van Mijn bibliotheek.

Nieuwe vormen downloaden

Verbinding maken met de online Silhouette-winkel

De online Silhouette-winkel bevat duizenden ontwerpen om met uw 
Silhouette te snijden, variërend van eenvoudige vormen tot ingewikkelde 

patronen en ontwerpen. De meeste vormen kosten slechts 99¢. Verder  wordt  
er ook meestal elke week een gratis vorm geplaatst.

Om de online Silhouette-winkel te openen, klikt u op de knop “Toon online 
shop” in de werkbalk aan de linkerkant van het venster.

Het gratis ontwerp van de week wordt weergegeven op de startpagina die zal 
verschijnen.

Nieuwe ontwerpen zoeken

De online Silhouette-winkel werkt als elke andere webpagina en u kunt erop 
zoeken door te klikken op de verschillende links naar nieuwe uitgaven, popu-
laire ontwerpen, etc. De startpagina bevat populaire en nieuwe ontwerpen 
waar u misschien in geïnteresseerd bent.

Probeer eerst eens een gratis ontwerp te downloaden door te klikken op 
de knop van het gratis ontwerp van deze week op de startpagina of door te 
zoeken naar het gratis ontwerp met de naam “butterfly_1510”.

Klik op het ontwerp in de zoekresultaten om details over het ontwerp  te 
bekijken.

Klik op de knop “Add to Cart” om dit gratis ontwerp toe te voegen aan uw 
winkelwagen.

Zoek naar het pictogram van het winkelwagentje in de rechterboven-
hoek van het venster en klik erop om uw winkelwagentje te bekijken. Het 

totaalbedrag van uw winkelwagen moet $ 0,00 zijn.

Klik op de knop “Checkout” om verder te gaan. Het systeem zal u nu vragen 
zich aan te melden voor het downloaden. Het aanmaken van een nieuw 
account duurt slechts enkele seconden. Klik op de link “Sign up free” op de 
inlogpagina om een   nieuwe account aan te maken.
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Een account aanmaken

Er bestaan verschillende soorten accounts. Zodra u vertrouwder bent met de 
online Silhouette-winkel, wilt u wellicht een   abonnement aanschaffen waar-
mee u per maand tientallen ontwerpen kunt downloaden.
 

Om een   gratis account aan te maken en ontwerpen per stuk te kopen, kiest u 
voor de optie “Sign up FREE”.

Er wordt u om uw naam, e-mailadres en wachtwoord gevraagd om een   ac-
count aan te kunnen maken. Typ uw gegevens in en klik op de knop “Sign Up”.

 Zodra uw account is aangemaakt, moet u uw winkelwagentje opnieuw 
openen en het betalingsproces opnieuw uitvoeren. Elke keer dat u ontwerpen 
downloadt, zal u om uw wachtwoord gevraagd worden.

Typ uw wachtwoord in om de download te autoriseren.

Als uw ontwerp begint te downloaden, verschijnt deze in de map Recent 
gedownload in Mijn bibliotheek, die op het scherm wordt weergegeven om de 
voortgang van het downloaden te tonen. Elk nieuw ontwerp dat u downloadt uit 
de online Silhouette-winkel zal verschijnen in deze speciale map en kan worden 
verplaatst naar elke map van uw keuze.

Dubbelklik op uw pas gedownloade ontwerp om het te plakken in uw huidige 
document.

Gebruik uw proefabonnement kaart

Als u uw Silhouette hebt ontvangen met een proefabonnement kaart, kunt 
u deze gebruiken om ontwerpen te kopen in Silhouette Design Store. Klik 
gewoon op de link ‘My Account’ boven aan elke pagina binnen de winkel.

Op de pagina My Account, klik dan op de link ‘REDEEM A PROMOTIONAL 
DOWNLOAD CODE’. U krijgt een scherm te zien waarop u de code kunt invul-
len die u op de achterkant van de kaart van uw proefabonnement vindt.

Tik uw actiecode in en druk op de knop ‘Apply Card’

Met deze proefabonnementskaart heeft u 1 maand lang recht op een basisab-
onnement op de Silhouette Design Store. Zodra uw proefperiode geactiveerd 
is, heeft u de kaart niet meer nodig en kunt u deze wegdoen. 

U ziet uw abonnementskrediet rechtsbovenin het scherm, onder de zoekbalk.
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Dank u wel voor de aankoop van dit product. Voordat u het apparaat gebruikt, lees eerst de 
veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing. Houd deze handleiding op een veilige plaats voor 
latere naslag indien nodig.

Waarschuwing
Dit symbool geeft informatie die bij negeren of incorrecte toepassing de mogelijkheid op ernstig 

persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Let op
Dit symbool geeft informatie die bij negeren of incorrecte toepassing de mogelijkheid op persoonlijk letsel 

of materiële schade tot gevolg kan hebben.

Voorbeelden van andere markeringen
 Duidt op iets wat u niet moet doen. Het hier getoonde symbool geeft aan dat u niet moet proberen 
iets uit elkaar te halen.

   Duidt op iets wat u moet doen.  

        Waarschuwing
Rook, abnormale geur, oververhitting en andere abnormale omstandigheden

Blijf dit product niet gebruiken als het rook, een vreemde geur of extreme hitte afgeeft. Blijft u dit product 
gebruiken, dan kan dit brand of elektrische schok tot gevolg hebben. Voer de volgende stappen 
onmiddellijk uit wanneer een van de bovenstaande symptomen zich voordoen.
1. Ontkoppel de USB kabel.
2. Trek de netadapter uit het stopcontact.
3. Neem contact op met de winkelie. 
Netadapter

Verkeerd gebruik van de los verkrijgbare netadapter kan brand of elektrische schok tot gevolg hebben. Let u er op dat 
u het volgende in acht neemt.

• Gebruik enkel de gespecificeerde netadapter.
• Gebruik enkel een spanningsbron die binnen het spanningsbereik valt dat aangegeven is op INPUT op het 
typeplaatje van de netadapter.
• Steek de netadapter nooit in een stopcontact dat gedeeld wordt door andere toestellen en sluit nooit aan op 
een gedeeld verlengsnoe.

Netadapter/USB kabel
Bij verkeerd gebruik van de netadapter/USB kabel kan deze beschadigd raken en het risico op brand en elektrische 
schok met zich meebrengen. Let u er op dat u de onderstaande punten in acht neemt.

• Blaats nooit zware voorwerpen op de netadapter/USB adapter en stel ze nooit bloot aan directe hitte.
• Probeer nooit te knutselen aan de netadapter/USB kabel en verbuig ze nooit.
• Leg geen knopen in en trek nooit aan het snoer van de netadapter/USB kabel.
• Wikkel het snoer niet rondom de adapter.
• Mocht de netadapter/USB kabel beschadigd raken, neem dan contact op met de 
winkelier.

Netadapter/USB kabel
• Raak de netadapter/USB kabel of de stekker nooit aan met natte handen. Hierdoor kan kans bestaan op 
elektrische schok.
• Gebruik de netadapter/USB kabel niet op plaatsen waar vloeistoffen er op kunnen vallen. Water kan brand of 
elektrische schok veroorzaken.
• Plaats geen bloemenvaas of andere pot met vloeistof op de netadapter/USB kabel of op het netsnoer. Water 
kan brand of elektrische schok veroorzaken.
• Dek de netadapter/USB kabel niet af met een krant, tafelkleed, gordijn, matras, deken of soortgelijk voorwerp. 
Hierdoor kan kans bestaan op brand.

Netadapter
Voordat u het huis verlaat, trek het netsnoer/de netadapter uit het stopcontact en 
berg deze op uit de buurt van voorwerpen die gebruikt worden door (huis)dieren. 
Als een (huis)dier op het netsnoer/de adapter bijt, kan dit kortsluiting veroorzaken, 

hetgeen kan leiden tot de kans op brand of elektrische schok.
Laten vallen en ruw behandelen

lijft u dit product gebruiken nadat het beschadigd werd door vallen of een ruwe behandeling, dan kan dit brand 
of elektrische schok tot gevolg hebben. Voer de stappen hieronder onmiddellijk uit wanneer een van de 
bovenstaande symptomen zich voordoen.
1. Ontkoppel de USB kabel.
2. Trek de netadapter uit het stopcontact.
3. Neem contact op met de winkelier.

Demonteren en knutselen
Probeer dit product nooit uit elkaar te halen en breng er geen veranderingen in aan. Dit kan brand of elektrische 
schok tot gevolg hebben en ander persoonlijk letsel.  Laat alle inspecties, onderhoud en reparaties over aan uw 
winkelier.

Liquids and Foreign Matter
Water, sportdrankjes, zeewater, urine van (huis)dieren, of vreemde voorwerpen (stukken metaal, enz.) die in 
het product terechtkomen, kunnen brand of elektrische schok veroorzaken. Voer de stappen hieronder 
onmiddellijk uit wanneer een van de bovenstaande symptomen zich voordoen.
1. Ontkoppel de USB kabel.
2. Trek de netadapter uit het stopcontact.
3. Neem contact op met de winkelier.

Uit de buurt van vuur houden
Gooi dit product nooit in het vuur om het weg te gooien. Dit kan het gevaar op ontploffi ng met zich mee 
brengen, hetgeen brand of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Plastic tas voor het verpakken
Sta nooit toe dat de plastic tas waarin dit product geleverd wordt opgegeten wordt of over iemands hoofd 
geplaatst. Dit brengt de kans op verstikking met zich mee.  Speciale aandacht is vereist bij huishoudens met 
kleine kinderen.

                            Let op
Netadapter/USB kabel
Verkeerd gebruik van de netadapter/USB kabel kan brand of elektrische schok tot gevolg hebben. Let u er op dat u de 
onderstaande punten in acht neemt. 

• Plaats de netadpter/USB kabel nooit dichtbij een kachel of een andere hittebron.
• Neem altijd de stekker van de netadapter/USB kabel beet wanneer u de aansluiting met het stopcontact 
verbreekt. Trek dus nooit aan de netadapter/USB kabel.

• Steek de stekker van de netadapter zover mogelijk in het stopcontact.
• Steek de stekker van de USB kabel zover mogelijk in de aansluiting.
• Trek de stekker van de netadapter uit het stopcontact en verbreek de verbinding van de USB kabel op de aansluiting 
voordat u dit product voor langere tijd laat staan, zoals wanneer u op reis gaat, enz.
• Trek de stekker van de netadapter uit het stopcontact en verbreek de verbinding van de USB kabel op de aansluiting 
nadat u klaar bent met het gebruik van dit product.
• Trek de stekker minstens eens per jaar uit het stopcontact en verwijder stof dat zich opgehoopt heeft rondom de 
stekers van de stekker en rondom de stekker m.b.v. een doek of een stofzuiger.
• Gebruik geen reinigingsmiddel bij het reinigen van het netsnoer (vooral niet bij de stekker) of de netadapter (vooral 
niet rondom de stekers).
• Steek de stekker van de netadapter in een stopcontact dat in de buurt van dit product is zodat u de stekker er snel 
uit kunt halen mochten problemen zich voordoen.
• Berg de netadapter op een droge plaats op.
• Gebruik het netsnoer dat met dit product meegeleverd wordt niet voor andere apparatuur. Hierdoor kunnen 
defecten optreden.
Aansluitingen
 Plaats geen zware voorwerpen op dit product. Hierdoor kan dit product over gaan hellen en vallen wat het 

gevaar op persoonlijk letsel met zich mee kan brengen.
Zware voorwerpen

Plaats geen zware voorwerpen op dit product. Hierdoor kan dit product over gaan hellen en vallen wat het 
gevaar op persoonlijk letsel met zich mee kan brengen.

Plaatsen die dienen te worden vermeden
Laat dit product niet achter op het soort plaatsen dat hieronder beschreven is. Hierdoor kan brand of 
elektrische schok worden veroorzaakt.
• Plaatsen met veel vochtigheid of stof
• Plaatsen waar voedsel wordt klaargemaakt en andere plaatsen waar olie-achtige rook aanwezig is.
• Bij kachels, op een verwarmd tapijt of op plaatsen die blootstaan aan het directe 
zonlicht, in een afgesloten voertuig terwijl de zon schijnt of op andere plaatsen die blootstaan aan een hoge 
temperatuur.

Instabiele plaatsen
Plaats dit product nooit op een instabiele ondergrond, op een hoge plank, enz. Hierdoor kan dit product 
mogelijk vallen, wat het gevaar op persoonlijk letsel met zich mee kan brengen.

Voorzorgsmaatregelen tegen hoge temperaturen
De printerkop en de metalen onderdelen er omheen kunnen erg heet worden. Raak ze niet aan. Hierdoor kan 
kans bestaan op brandwonden.
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Informatie omtrent Europese regelgeving
De ‘CE’-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese eisen omtrent veiligheid, gezondheid, milieu 
en gebruikersbescherming.

Dit symbool [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] geeft aan dat elektisch afval en 
elektronische apparaten in Europese landen gescheiden worden ingezameld. Gooi de apparatuur 
niet weg bij het huisvuil. Maak gebruik van het retour- en verzamelsysteem in uw land voor de juiste 
afvoer van dit product.

Conformiteitsverklaring
Modelnummer: SILHOUETTE MINT
Handelsnaam: SILHOUETTE
Verantwoordelijke partij: Silhouette America, Inc.
Adres: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Telefoonnummer: +1-801-983-8937


