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Ao ligar sua Silhouette Mint

1 Verificar Itens Incluídos

Silhouette Mint

Cabo USB

folha de carimbos
Base, interior e 
tampa dos carimbos 2 etiquetas de carimbos

Software Mint Studio
Tinta Mint (preta, 
vermelha, azul, 
amarela)

x 4

Cabo de Energia

2 kits de carimbos Mint (30x30 mm, 15x60 mm)

o
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2 Instale o Software Mint Studio

Instalação em PC
1. Insira o CD do Silhouette Studio incluso no drive de cd do seu computador.
2. Siga as instruções na tela para prosseguir com o processo de instalação. Se a 
janela de instalação não aparecer automaticamente, acesse o drive de CD no Meu 
Computador e faça um clique duplo no arquivo setup.exe para executá-lo.
3. Se a caixa de diálogo “Novo Hardware Encontrado” aparecer, siga as instruções 
recomendadas para aceitar a instalação do driver da Silhouette.

Instalação em Mac®
1.  Introduza o CD Mint Studio incluso, na unidade de CD do seu computador.
2. Para instalar o Mint Studio, arraste e solte o ícone do aplicativo Mint Studio para 
a pasta de aplicativos.

Nota: Se seu computador não tiver uma unidade de disco, visite silhouetteamerica.
com/software para fazer o download do software. 

saída do suporte de folhas entrada do suporte de folhas

entrada do cabo de 
energia

entrada USB

botão de liga/
desliga lâmpada LED
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3 Conectar a Silhouette Mint

Após a instalação do software Mint Studio, ligue a Silhouette Mint à uma fonte 
de energia. Em seguida, ligue a Mint ao seu computador com o cabo USB incluído 
conforme ilustrado no diagrama. 

Ligue a máquina pressionando o botão de liga/desliga. Se o seu PC exibir uma 
caixa de diálogo “Novo Hardware Encontrado”, siga as instruções recomendadas 
para aceitar a instalação da Mint no seu sistema.
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Abrindo o Software Mint Studio

Localize o ícone Mint Studio no desktop (ou no Menu Iniciar no seu 
PC; na pasta de Aplicativos no Mac®). Clique duas vezes no ícone 
para executar a aplicação.

Após o carregamento do Mint Studio , selecione ‘Design’ e verá o seu espaço 
de trabalho disponível exibido para o tamanho de carimbo selecionado.  

Selecionando um Tamanho de Carimbo 

Se quiser de alterar o tamanho do carimbo, encontrará o painel 
Configurações de Carimbo já aberto no lado direito da tela. Selecione o 
tamanho de carimbo que corresponda ao tamanho do carimbo real que 

irá utilizar no seu projeto.

Futuramente, para acessar o ícone de configurações do tamanho do carimbo, 
clique em Configuração de Carimbos na barra de ferramentas opções no canto 
superior direito da janela.

NOTA: para alterar as unidades de medida do sistema dos EUA para o 
sistema métrico, escolha Editar > Preferências (Mint Studio > Preferências 
num Mac). Sob a seção Geral do painel de preferências, encontrará diversas 
unidades de medidas diferentes.
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Abrindo Imagens
Para abrir imagens que estão fora do Mint Studio, escolha Arquivo > Abrir. 
Assim poderá escolher a imagem desejada no seu computador.

Para abrir imagens a partir da Biblioteca, vá a Biblioteca (ver página 11) 
e clique duas vezes no desenho que gostaria de colocar no seu carimbo. 

Assim, terá a imagem colocada no seu espaço de trabalho.

Criando Textos
Para criar letras ou palavras utilizando qualquer fonte do seu computador, 
escolha a ferramenta de texto na barra de ferramentas no lado esquerdo 

da tela. Para começar a digitar, clique em qualquer lugar no espaço de 
trabalho do seu carimbo com a ferramenta de texto selecionada.

Após clicar no espaço de trabalho do seu carimbo com a ferramenta de 
texto, aparecerá um cursor  intermitente. Comece a digitar todas as letras/
palavras/frases que escolher.

Enquanto estiver digitando/editando o texto, o painel opções de texto vai 
aparecer no lado direito da tela. Neste painel, você pode alterar a fonte, 
tamanho do texto e outras opções de texto. Utilize o mouse para selecionar o 
seu texto antes de fazer qualquer ajuste na fonte, tamanho, etc.

Para terminar de digitar o seu texto, clique em qualquer lugar fora do 
mesmo. Isto irá terminar o modo de edição de texto e desmarcar o texto. Se 
precisar fazer uma alteração no texto, clique duas vezes no texto utilizando 
a ferramenta Selecionar (que se encontra na barra de ferramentas do lado 
esquerdo).
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Filtros

Você pode aplicar um filtro a qualquer imagem/imagens que você  
tenha importado ou criado. Indo ao painel Filtros irá mudar o seu 

espaço de trabalho do modo de Design (onde você pode criar ou colocar 
imagens) para o modo de Pré-visualização (onde você vê como o carimbo 
real vai ficar). Isto irá ajustar a sua imagem/imagens para um formato preto 
e branco que mostra como o carimbo irá ficar depois de finalizado.
Selecione o Filtro desejado para a sua imagem/imagens e ajuste qualquer 
uma das Configurações de Filtro de acordo com o seu gosto.

Enviar para a Mint

Quando estiver pronto(a) para criar o seu carimbo, vá ao ícone Enviar 
para Mint na barra de ferramentas na parte superior de tela. O painel 

Enviar para Mint aparecerá no lado direito da tela.
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Após verificar que todas as imagens estão com o filtro desejado, clique no 
botão Iniciar Mint. Isto preparará a Mint para receber o seu carimbo. Em 
seguida, você pode introduzir uma folha de carimbos na Mint (A). A sua 
folha de carimbos começará a passar através da Mint assim que introduzi-la  
a mesma (B). A imagem será impressa no verso.

IMPORTANTE: por favor, certifique-se de que a folha de carimbos 
corresponde ao tamanho do carimbo que você selecionou no software.

NOTA: se o suporte da folha agarrar em alguma coisa no interior ou não for 
corretamente ejetada, deslize a alavanca de desbloqueio na parte inferior 
da Mint na direção do lado RELEASE, e puxe a folha de carimbos para fora. 
Em seguida, volte a alavanca de desbloqueio para o lado PRINT e execute 
novamente a impressão. Se sentir dificuldades ao utilizar o mesmo suporte 
de folhas, utilize outro.

A B

alavanca de 
desbloqueio
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Montagem do Carimbo

Depois de impresso, dobre o suporte de folhas da folha de carimbos 
impressa juntamente com a na linha perfurada (A). Retire cuidadosamente o 
carimbo (B). 

Ao retirar o carimbo do suporte de folhas, a cobertura transparente 
anexada ao mesmo pode colar-se ao carimbo. Se isto acontecer, retire 
cuidadosamente a cobertura transparente, com cuidado para não danificar o 
carimbo.

IMPORTANTE: não corte a folha do carimbo com uma tesoura ou qualquer 
outro instrumento. Tenha cuidado para não arranhar a superfície impressa.

Deslize o interior do carimbo para a base do carimbo até este encaixar no 
lugar (C). Retire o revestimento protetor do interior do carimbo e posicione 
cuidadosamente o carimbo impresso na montagem (D).

A B

C D
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Aplicando Tinta no Carimbo

Coloque a base do carimbo (que agora tem um carimbo afixado) sobre uma 
superfície de trabalho plana, com a impressão virada para cima. Aplique 
a tinta Mint na parte superior das linhas que desejar cobrir de tinta (A). 
Aguarde entre cinco a dez minutos (dependendo do desenho do carimbo) 
para que a tinta possa penetrar e ser absorvida pelo carimbo.

Você pode utilizar várias cores num único carimbo. Contudo, se o fizer, 
deve fornecer espaço suficiente entre os itens de texto e de ilustração para 
garantir que duas cores diferentes não se misturem. 

Utilize um rascunho do papel para testar o carimbo. Carimbe várias vezes 
para tirar o excesso de tinta do carimbo.

Você pode utilizar as etiquetas inclusas para ajudar a identificar o seu 
carimbo carimbando-as (B) e em seguida, afixando-as na tampa e base do 
carimbo.

A tinta pode ser reaplicada conforme necessário.

A B
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Minha Biblioteca

Explorando Projetos

Clique em Minha Biblioteca para ver os projetos Silhouette que você tem 
em seu computador. O Mint Studio vem com 50 projetos grátis para 

ajudar você começar. Conecte a Mint ao seu computador e ligue a máquina 
para obter os seus designs gratuitos.

Clique no atalho Mostrar Todos os Projetos no painel esquerdo da Minha 
Biblioteca para ver todos os 50 projetos inclusos em seu programa.

Clique no ícone próximo à pasta Minha Biblioteca para expandir o folder 
e ver seu conteúdo. Este folder contém inicialmente 50 projetos 
gratuitos.

Utilize o botão Exibir como Ícones e o botão Exibir como Lista para 
alterar a exibição dos projetos no painel direito. No modo de 
Exibição de Lista, você pode organizar por nome, tipo de projeto, 
nome do artista, e a data do download.
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Organizando Projetos

Você pode organizar seus projetos dentro da Minha Biblioteca da maneira que 
melhor lhe agrada, criando novas pastas para seus projetos.

 
Com a pasta Minha Biblioteca selecionada, clique no botão Nova Pasta 
no topo da barra de ferramentas da janela Minha Biblioteca, então digite 

um nome para sua nova pasta.

Selecione novamente a pasta Minha Biblioteca para mostrar os 50 projetos 
que você já possuiu.

Arraste qualquer projeto do painel da direita até a sua pasta recém criada 
no painel de pastas da esquerda. Os números entre parênteses ao lado das 
pastas indicam quantos projetos estão em cada folder.

Procurando Projetos

No topo da janela Minha biblioteca você encontra uma caixa de procura. 
Clique na caixa e digite a palavra-chave que deseja pesquisar na sua Bibl-
lioteca de projetos. Os resultados da busca aparecerão no painel direito da 
Minha Biblioteca.
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Usando Projetos da Minha biblioteca

Na pasta Minha biblioteca, navegue até o projeto desejado. Faça um clique 
duplo no projeto e coloque-o na página do programa.

Isso automaticamente fechará a Minha biblioteca, que pode ser 
facilmente reaberta, clicando no botão Minha biblioteca na barra de fer-
ramentas da esquerda.

 
Para fechar a Minha biblioteca sem colar um projeto, clique no botão Fechar 
no canto superior direito da Minha Biblioteca.

Baixando Novos Projetos

Conectando à Silhouette Design Store

Na Silhouette Design Store você encontra milhares de projetos que vão desde 
simples formas a projetos e designs elaborados para cortar com a sua Silhou-
ette. A maioria dos projetos custa apenas $0.99. Normalmente você também 
pode encontrar um projeto gratuito por semana.

Para acessar a Silhouette Design Store, clique no botão Loja Online na 
barra de ferramentas a esquerda da janela.  O projeto grátis da semana  
aparecerá na página inicial.



 Silhouette Mint: usando sua máquina de carimbos personalizados   14

Procurando novos projetos

A Silhouette Design Store funciona como qualquer outra página da internet e 
você pode explorá-la clicando em diversos links para ver novos lançamentos, 
projetos populares, etc. A página inicial contém projetos novos e projetos 
populares que podem o interessar.

Agora, tente baixar um design grátis, clicando no projeto gratuito da semana, 
ou procurando pelo projeto gratuito com o nome “butterfly_1510”.

  Clique no projeto no resultado da pesquisa para ver as informações sobre o 
projeto.  Clique em “Colocar no Carrinho” para adicionar este projeto gratuito 
ao seu carrinho de compras.

Localize o ícone do carrinho de compras no canto superior direito da tela e 
clique nele para ver seu carrinho. O total do seu carrinho deverá ser $0.00.

Clique no botão “Checkout” para continuar. O sistema irá pedir a você que 
faça o login antes de baixar o projeto.  Criar uma nova conta demora apenas 
alguns segundos. Clique em Sign up Free, na página de login para criar uma 
nova conta.
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Criando uma conta

Existem diferentes tipos de conta. Quando você estiver mais familiarizado 
com a Silhouette Design Store, talvez você deseje fazer uma assinatura e 
adquirir diversos projetos todos os meses.

 

Para criar uma conta gratuita e comprar projetos individualmente, escolha a 
opção “Sign up FREE”.

Você precisa informar seu nome, email e senha para criar uma conta. Digite 
suas informações e clique no botão “Sign Up”.
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Após criar sua conta, você precisará voltar ao carrinho de compras e clicar 
novamente em Checkout. Você precisará confirmar sua senha toda vez que 
fizer download de projetos.

Digite sua senha para autorizar o download.

Após o início do download, o projeto a ser baixado aparecerá em Download 
Recentes na Minha biblioteca, onde você pode acompanhar o processo do 
download. Todos os projetos novos que você baixar da Silhouette Design Store 
aparecerão nesta pasta especial e podem ser movidos para qualquer outra 
pasta de sua escolha.

Faça um clique duplo sobre o seu projeto para colá-lo no seu documento atual.

Usando o seu cartão de assinatura experimental

Se a sua Silhouette veio com um cartão de assinatura experimental, você pode 
usá-lo para comprar designs na Silhouette Design Store. Para fazê-lo, clique no 
link ‘My Account’ no topo de qualquer página da Loja.

A partir da página My Account, clique em ‘REDEEM A PROMOTIONAL 
DOWNLOAD CODE’. Será exibida uma tela onde você pode digitar o código que 
aparece no verso do seu cartão de assinatura experimental.

Escreva o seu código promocional e clique em ‘Apply Card’. 

O cartão de assinatura experimental oferece-lhe uma Assinatura Básica na Loja 
Online da Silhouette durante 1 mês. Assim que a sua assinatura for ativada, o 
cartão já não é necessário e pode ser descartado.

Os seus créditos disponíveis na assinatura podem ser vistos no canto superior 
direito do ecrã por baixo da barra de pesquisa.



Obrigado por comprar a Silhouette Mint. Antes de usá-la, leia com atenção as instruções de segurança 
contidas no Guia do Usuário. Guarde este manual à mão em um lugar seguro para futuras consultas quando 
necessário.

Advertência
Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada incorretamente, criará o risco de 
morte ou sérios ferimentos pessoais.

Precaução
Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada incorretamente, criará o risco de 

ferimentos pessoais ou danos materiais.

Exemplos de outras marcações
Indica algo que você não deve fazer. O símbolo mostrado aqui indica que você 
não deve tentar desmontar algo.

   Indica algo que você deve fazer

         Advertência
Fumaça, odor anormal, aquecimento excessivo e outras anormalidades

Não continue a usar este produto enquanto o mesmo estiver emitindo fumaça ou um odor estranho, ou 
gerando calor. Continuar a usar nessas condições criará o risco de incêndio e choque elétrico.
Realize os seguintes passos imediatamente sempre que ocorrer qualquer um dos sintomas acima.
1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado. 

Cabo de Energia
O uso incorreto do cabo de energia opcional cria o risco de incêndio e choque elétrico.  Certifique-se de observar o 
seguinte.

• Use apenas o cabo de energia especificado.
• Use apenas uma fonte de energia que esteja dentro da voltagem indicado na placa de especificações do 
cabo de energia.
• Nunca conecte o cabo a uma tomada elétrica que seja compartilhada com outros dispositivos, ou a um 
cabo de extensão compartilhado.

Cabo de Energia/Cabo USB
O uso incorreto do cabo de energia/cabo USB pode danificá-lo, criando o risco de incêndio e choque elétrico.

Certifique-se de observar os pontos a seguir.
• Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de energia/cabo USB nem os sujeite ao calor direto.

• Nunca tente modificar o adaptador de CA/cabo USB nem os sujeite a flexões.
• Não torça nem puxe o adaptador de CA/cabo USB pelo próprio cabo.
• Não enrole o cabo ao redor do adaptador.
• Se o cabo de energia/cabo USB ou o seu plugue sofrer danos, contate o seu revendedor autorizado.
Cabo de Energia/Cabo USB
• Nunca toque no cabo de energia/cabo USB ou plugue com as mãos molhadas. Fazer isso cria o risco de choque 
elétrico.

• Não use o acabo de energia/cabo USB em áreas onde líquidos possam espirrar neles. A água cria o risco de 
incêndio e choque elétrico.

• Não coloque um vaso de flores ou qualquer outro recipiente com líquido em cima do cabo de energia/cabo 
USB ou cabo de alimentação. A água cria o risco de incêndio e choque elétrico.

• Não cubra o cabo de energia/cabo USB com um jornal, toalha de mesa, cortina, futon, cobertor ou outro objeto 
semelhante. Fazer isso cria o risco de incêndio.
Cabo de Energia
Antes de sair de casa, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação/cabo de energia da tomada e de 
guardá-lo num lugar afastado de objetos usados por animais de estimação. Um animal de estimação pode 
mastigar o cabo de alimentação/cabo de energia e causar um curto-circuito, criando o risco de incêndio e 
choque elétrico.

Queda e Manuseio Brusco
Continuar a usar este produto após o mesmo sofrer danos por uma queda ou outro manuseio brusco, cria o 
risco de incêndio e choque elétrico. Siga os passos a seguir imediatamente sempre que ocorrer qualquer um 
dos incidentes acima.
1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado.



Desmontagem e Modificação
Nunca tente desmontar ou modificar este produto de qualquer maneira. Fazer isso cria o risco de choque 
elétrico, queimadura e outros ferimentos pessoais. Deixe qualquer inspeção interna, manutenção e reparo, ser 
feita por seu revendedor autorizado.

Líquidos e Materiais Estranhos 
A entrada de água, bebidas, água do mar, urina de animais de estimação ou materiais estranhos (pedaços de 
metal, etc.) neste produto cria o risco de incêndio e choque elétrico. Siga os passos a seguir imediatamente, 
sempre que ocorrer qualquer um dos incidentes acima.
1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado.

Mantenha Afastado do Fogo
Nunca jogue este produto no fogo para se desfazer do mesmo. Fazer isso cria o risco de explosão, que pode 
causar um incêndio ou ferimentos pessoais.

Embalagem Plástica 
Tome cuidado para não permitir nunca que o saco de plástico deste produto seja ingerido ou colocado sobre a 
cabeça de alguém. Fazer isso cria o risco de sufocamento. Deve-se tomar especial cuidado em casas com 
crianças pequenas.

                            Precaução
Cabo de Energia/Cabo USB
O uso incorreto do cabo de energia/cabo USB cria o risco de incêndio e choque elétrico. Certifique-se de observar os 
pontos a seguir. 

• Nunca posicione o cabo de energia/cabo de USB perto de um aquecedor ou outro dispositivo de 
aquecimento.
• Quando desconectar da tomada, segure o plugue do cabo de energia/cabo USB. Nunca puxe o cabo de 
energia/cabo USB pelo próprio cabo.
• Insira completamente o plugue do cabo de energia na tomada.
• Insira o plugue do cabo USB no conector completamente.
• Desconecte o cabo de energia da tomada e o cabo USB do conector antes de deixar este produto 
desatendido durante um longo período de tempo, tal como ao sair de casa para uma viagem, etc.
• Depois de usar este produto, desconecte cabo de energia da tomada elétrica de parede e o cabo USB do 
conector.
• Pelo menos uma vez por ano, desconecte o cabo de alimentação da tomada e use um pano ou aspirador de 
pó para remover qualquer poeira acumulada nos pinos do plugue do cabo de alimentação e na área do redor 
do plugue.
• Não use um detergente para limpar o cabo de alimentação (especialmente o plugue) ou o cabo de energia  
(especialmente a tomada).
• Conecte o cabo de energia à tomada mais próxima do produto, de maneira que seja fácil desconecta-lo 
rapidamente em caso de problemas.
• Guarde o cabo de energia em um lugar seco.
• Não use o cabo de alimentação que vem com este produto com nenhum outro dispositivo. Fazer isso pode 
provocar um mau funcionamento.

Conexões
 Conecte apenas os dispositivos especificados aos conectores deste produto. Dispositivos não especificados 

criam o risco de incêndio e choque elétrico.
Objetos pesados

Não coloque objetos pesados sobre este produto.  Isso pode fazer com que o produto tombe ou caia, criando o 
risco de ferimentos pessoais.

Localizações a serem evitadas
Nunca deixe este produto em qualquer dos locais descritos a seguir. Fazer isso, causa risco de incêndio e 
choque elétrico.
• Locais sujeitos a grandes quantidades de umidade ou poeira
• Locais de preparação de comida ou outros locais com presença de fumaça oleosa
• Perto de aquecedores, num tapete aquecido, em lugares expostos à luz direta do sol, em um veículo fechado 
estacionado sob o sol, ou outros locais sujeitos a temperaturas muito altas.

Locais instáveis
Nunca coloque este produto em uma superfície instável, em uma prateleira alta, etc. FIsso pode fazer com que 
o produto caia, criando o risco de ferimentos pessoais.

Precauções relativas a altas temperaturas
A cabeça de impressão e as parte metálicas ao redor dele podem ficar muito quentes. Não toque nessas 
partes. Fazer isso cria o risco de queimadura.
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Informações da Regulamentação Europeia
A marca “CE” indica que este produto cumpre os requisitos europeus de segurança, saúde, ambiente e proteção 
ao consumidor.

Este símbolo [contentor do lixo barrado com uma cruz WEEE Anexo IV] indica uma coleta 
diferenciada de dejetos elétricos e equipamento eletrônico em países da Europa. Por favor, não 
jogue fora o equipamento com o lixo doméstico. Utilize o sistema de coleta disponível no seu país 
para a eliminação adequada deste produto.

Declaração de Conformidade
Número do Modelo: SILHOUETTE MINT
Nome Comercial: SILHOUETTE
Parte responsável: Silhouette America, Inc.
Endereço: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA
Número de telefone: +1-801-983-8937


