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Zapojení vašeho přístroje Silhouette Portrait® 

Řezací plotr
Silhouette Portrait®

Adaptér 
elektrického proudu 

a napájecí kabel
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Kontrola obsažených položek

Přístroj Silhouette Portrait® je dodáván s položkami zobrazenými na následujícím seznamu. Před 
zahájením zkontrolujte, že byly všechny položky zahrnuty. Pokud postrádáte jakékoliv položky 
uvedené níže, obraťte se prosím na e-mail obchod@forart.cz.

Vyjměte přístroj Silhouette Portrait® z krabice a sejměte tři proužku balicí pásky a pěnovou oporu, jak je 
uvedeno na následujících diagramech. Tyto proužky pásky a pěna jsou používány k držení pohyblivých 
částí přístroje Silhouette na místě během přepravy.

odstraňte pásku a pěnu

řezací podložka
Řezací nůž s 

automatickým 
nastavením

Nástroj na 
odebrání 

Bluetooth®

8 in x 12 in
(20.3 cm x 30.5 cm)
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Nainstalujte software Silhouette Studio®

Instalace
1.  Jděte na stránku silhouetteamerica.com.
2. Klikněte na tlačítko „Update Software“ (Aktualizovat software) v horní části obrazovky. 
3. Pod „Silhouette Studio“ (Studio Silhouette) klikněte na odkaz ke stahování. Ujistěte se, že jste si 
vybrali ten správný podle svého operačního systému (Windows, nebo MAC). 

PRO WINDOWS: Pokračujte instalačním procesem následováním pokynů na obrazovce. Pokud se 
instalační okno neobjeví automaticky, přejděte na stažení do Mého počítače a poklepejte na program 
setup.exe k jeho spuštění. Pokud se objeví dialogové okno „Nalezen nový hardware“, postupujte podle 
doporučených pokynů a přijměte instalaci ovladače přístroje Silhouette do svého systému.

Pro MAC®: Přetáhněte a pusťte ikonu aplikace Silhouette Studio® do složky aplikací k instalaci aplikace 
Silhouette Studio®.

Připojte Silhouette Portrait®

Jakmile je software Silhouette Studio® nainstalovaný, připojte přístroj Silhouette Portrait® k napájení. 
Poté připojte přístroj Silhouette ke svému počítači pomocí přiloženého USB kabelu, jak je zobrazeno 
na diagramu. 

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka napájení. Pokud váš počítač zobrazí dialogové okno „Nalezen nový 
hardware“, postupujte podle doporučených pokynů a přijměte instalaci ovladače přístroje Silhouette 
do svého systému.

Otevření softwaru Silhouette Studio®
Najděte ikonu Silhouette Studio® na ploše nebo v nabídce Start na svém počítači (ve 
složce Aplikace na zařízení Mac®). Poklepejte na ikonu ke spuštění aplikace.

Jakmile je Silhouette Studio® spuštěno a otevřeno, uvidíte na své obrazovce prázdnou 
stránku o velikosti 8” x 12”.

Pokud byste si přáli změnit rozměry či orientaci stránky, naleznete možnosti “nastavení 
stránky s návrhy” již otevřené na panelu na pravé straně obrazovky.

Pro přístup k těmto možnostem “nastavení stránky” v budoucnu klikněte na ikonu 
“Nastavení stránky s návrhy” v panelu nástrojů možností v pravém horním rohu své 
obrazovky.
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Navigační karty
Vpravo nahoře jsou čtyři karty:

Šablona
Toto je pracovní prostor, ve kterém vytváříte své projekty. 
V této oblasti se nacházejí panely nástrojů, bílá stránka 
pro tvorbu šablon a šedá přídržná oblast. Když se 
nacházíte v Knihovně, obchodě se šablonami Silhouette 
nebo v nabídce Odeslat, pak kliknutím na kartu Šablony 
se vrátíte na stránku se šablonou.

Obchod
Jste-li připojeni k internetu, pak po kliknutí na kartu 
Obchod přejdete do obchodu se šablonami Silhouette.

Knihovna
Přístup ke svým uloženým šablonám máte z karty 
Knihovna. Zde pak můžete seřadit a uspořádat své 
šablony jakýmkoliv způsobem, a to vytvářením složek a 
podsložek. Šablony můžete ukládat ve svém počítači i na 
cloudovém úložišti Silhouette.

Odeslat
Na kartě Odeslat můžete upravit nastavení řezání svých 
šablon a ty následně odeslat do Silhouette. Tato nabídka 
pracuje na obdobném principu jako nabídka Odeslat k 
tisku v jiných programech.
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Přehled pracovního prostoru
1. Nástroje Dokument
2. Panel nástrojů Rychlý přístup
3. Nástroje Kreslení
4. Karty Dokument
5. Přídržná oblast (šedá)
6. Aktivní oblast řezání
7. Karty pro navigaci
8. Nástroje Silhouette Studio®
9. Panely
10. Preference a témata

Oblast řezání/kreslení
Pracovní prostor tvoří dvě části: bílá stránka pro tvorbu šablon a šedá přídržná oblast. Obrázky i šablony 
můžete umístit do šedé přídržné oblasti i do prostoru pro řezání, avšak pouze šablony nebo obrázky, které 
se nacházejí v aktivní oblasti řezání (ohraničené červeným rámečkem na bílé stránce) budou odeslány do 
Silhouette. Šedou oblast můžete použít k umístění další práce.

Karty Dokument
Karty dokumentů se nacházejí v horní části pracovního prostoru. Jestliže otevřete nový dokument a 
současně již máte nějaký dokument otevřený, otevře se nová karta. Bíle zvýrazněná karta dokumentu pak 
ukazuje, který dokument je otevřený v pracovním prostoru. Ostatní otevřené dokumenty jsou zobrazeny na 
šedých neaktivních kartách.

Karty dokumentů vám umožňují rychlé přecházení mezi jednotlivými dokumenty a rychlé ověření, které 
projekty máte aktuálně otevřené. Když soubor uložíte, karta dokumentu se automaticky přejmenuje podle 
názvu souboru.

Karta Šablona



Začínáme s přístrojem Silhouette Portrait

Panely
Ikony šablon Silhouette Studio® se otvírají v samostatných 
panelech. Panel se otevře na pravé straně okna, když kliknete 
na ikonu šablony. První panel, který otevřete, bude nahoře. 
Každý další panel otevřený po prvním panelu nahradí 
aktuálně otevřený panel, pokud tento je ve výchozí poloze. 
Pokud panel přesunete z výchozí polohy, můžete otevřít nový 
panel, který se zobrazí ve výchozí poloze. Díky této metodě 
můžete otevřít libovolný počet panelů, se kterými můžete 
různě pohybovat po obrazovce šablony.

Sbalování panelů
Panely můžete sbalit kliknutím na šipku na levé straně panelu. 
Panely tedy můžete sbalit, přesunout a přeuspořádat tak, 
abyste dosáhli požadovaného vzhledu obrazovky.

Když některý panel zavřete, pak se na jeho místě zobrazí 
panel, který byl pod ním.

Ulpívající panely
Panely jsou ulpívající, což znamená, že se ukotví k horní 
části prostoru šablony, nebo vzájemně k sobě. Není však 
nutné, aby panely byly vzájemně spojeny. Skupinu panelů 
i jednotlivé panely můžete přesunout na jakékoliv místo 
na obrazovce. V závislosti na konkrétním projektu můžete 
potřebovat, aby bylo otevřeno hodně panelů a vy jste mohli 
provést úpravy pomocí různých nástrojů, nebo vám bude 
stačit pouze jeden otevřený panel.

Panely s více ikonami
Některé panely obsahují pouze jednu ikonu, například 
PixScan™ nebo Posun. Další panely pak tvoří skupiny 
souvisejících ikon. Tyto ikony jsou v panelu dostupné přes 
samostatné karty. Například v panelu Transformovat jsou ikony Vyrovnat, Měřítko, Otočit, Přesunout a, 
pokud máte verzi Designer, Oříznout.

Režim panelu
Režim panelu můžete upravit v panelu Preference. V nabídce Výchozí můžete definovat, jak se budou 
panely otevírat.

 f Režim jednoho panelu: Současně lze otevřít pouze jeden panel. Pokud už máte otevřený nějaký 
panel a kliknete na další ikonu, pak se tento nový panel otevře na místě dříve otevřeného panelu.

 f Režim flexibilních panelů: Výchozí. Podobně jako u režimu jednoho panelu, flexibilní režim vám 
zdánlivě neumožní současné otevření více panelů. Pokud však panel přemístíte z výchozí polohy, 
pak zůstane otevřený, i když kliknete na ikonu dalšího panelu. Pokud však panel ponecháte ve 
výchozí poloze a kliknete na další ikonu, nový panel se otevře na místě původního.

 f Režim více panelů: Otevřou se všechny nové panely bez ohledu na to, kolik panelů je již 
otevřených.
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Text

K vyřezání písmen nebo slov pomocí jakéhokoliv fontu na vašem počítači zvolte nástroj “Text”z 
panelu nástrojů na levé straně obrazovky, klikněte kamkoliv na stránku a začněte psát.

Po kliknutí na stránku s nástrojem text se objeví blikající kurzor. Začněte psát jakákoliv písmena, slova 
či fráze dle svého výběru.

Zatímco píšete či upravujete text, na pravé straně obrazovky se objeví panel možností textu. V tomto 
panelu si můžete vybrat font, velikost textu, zarovnání, mezery mezi znaky a řádkování. Použijte myš 
ke zvýraznění svého textu předtím, než uděláte úpravy fontu, velikosti, hmotnosti atd.

K dokončení psaní svého textu klikněte kamkoliv mimo na obrazovce. To ukončí režim úpravy textu 
a zruší výběr textu. Pokud potřebujete provést změnu textu, poklepejte na text na stránce pomocí 
nástroje “Výběr” (nacházejícího se na panelu nástrojů na levé straně).

K posunutí textu po stránce na něj klikněte a přetáhněte jej na nové místo.

Ke změně velikosti textu text vyberte a poté klikněte a táhněte jeden rohový ovládací úchyt.

K otáčení textem text vyberte, poté klikněte a táhněte zeleným kroužkem zobrazeným nad 
předmětem.

6
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Kreslení jednoduchých tvarů

Silhouette Studio® má vestavěné funkce ke kreslení jednoduchých tvarů, jako jsou kruhy, čtverce, 
obdélníky, čáry, mnohoúhelníky a čárové grafiky volnou rukou. Každý z těchto nástrojů lze nalézt v 
panelu nástrojů na levé straně okna Silhouette Studio®.

Čáry
K nakreslení čáry vyberte nástroj čára na panelu nástrojů na levé straně. Buď klikněte a 
táhněte myší k nakreslení čáry, nebo klikněte jednou k započetí čáry a klikněte podruhé k 
jejímu ukončení.

Podržte SHIFT, zatímco vytváříte čáru, abyste udělali dokonale vertikální, horizontální, nebo 45° čáru.

Obdélníky/čtverce
K nakreslení obdélníku vyberte nástroj obdélník na panelu nástrojů na levé straně. Buď 
klikněte a táhněte myší k nakreslení obdélníku, nebo klikněte jednou k nastavení rohu a 
klikněte podruhé k nastavení opačného rohu.

Podržte SHIFT, zatímco vytváříte obdélník, abyste udělali dokonalý čtverec.
Podržte ALT (OPTION na zařízení Mac®), abyste nakreslili obdélník ze středu namísto z jednoho rohu.
Podržte SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION na zařízení Mac®), abyste nakreslili dokonalý čtverec se středem 
na místě vašeho původního kliknutí.
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Karta Obchod
Obchod se šablonami Silhouette nabízí tisíce šablon, počínaje jednoduchými výřezy až po 
komplikované vzory a šablony, které můžete vyřezat pomocí svého zařízení Silhouette. Cena většiny 
šablon je 99 centů. Obvykle jednou týdně je k dispozici bezplatná šablona.

Do obchodu se šablonami Silhouette se dostanete kliknutím na kartu Obchod v pravém horním rohu 
softwaru.

Bezplatná šablona týdne se zobrazí úvodní stránce.
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Procházení nových šablon

Obchod s návrhy Silhouette funguje jako jakékoliv jiné webové stránky a můžete ho procházet pomocí 
vyhledání klíčových slov, 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 ADD TO CART (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 CHECKOUT (zaplatit) 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 SIGN UP FREE (Zaregistrovat se zdarma).

9



Začínáme s přístrojem Silhouette Portrait 10

Založení účtu

Na hlavní stránce Silhouette Online obchodu klikněte na ikonu SIGN UP FREE (přihlásit se zdarma).
 

Ukáže se vám přihlašovací formulář. Budete požádáni o své jméno, e-mail a heslo, abyste si mohli 
založit účet.

Zadejte své informace a klikněte na tlačítko SIGN UP (přihlásit se). Heslo zvolte takové, abyste si ho 
vždy pamatovali. Budete ho zadávat při každém nákupu šablon.
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Abyste si tedy mohli stáhnout bezplatnou šablonu týdne, budete muset vstoupit znovu do 
vašeho košíku a znovu kliknout na CHECKOUT (zaplatit). Budete pokaždé vyzváni k zadání svého 
hesla. 

Zadejte své heslo, abyste autorizovali stahování.

Používání přiložené karty pro stahování šablon
S vaším přístrojem Silhouette byla dodána karta se zkušebním předplatným, můžete ho použít k nákupu 
šablon z Obchodu s návrhy Silhouette. Po přihlášení na váš účet v online obchodu se šablonami, v sekci 
My account klikněte na “Redeem a promotion download code”. Otevře se vám okno s řádkem, kam 
vložíte kód z vaší karty. Po zadání kódu klikněte na “APPLY CODE“. Po aktivaci kódu se vám v horním 
pravém rohu objeví částka na vašem účtu. 

Kartu s dalším kreditem lze zakoupit na www.FORART.cz. Tyto karty s 10/25USD kreditem se aktivují
podobně. V My account klikněte na “ADD A DOWNLOAD CARD TO MY BALANCE”, zadejte kód, klikněte
na APPLY CODE.

Váš dostupný kredit se vám objeví v levém hodním rohu obrazovky pod lištou vyhledávání-.

11
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Knihovna

Procházení návrhů
Chcete-li zobrazit návrhy Silhouette, které máte ve svém počítači, pak klikněte na tlačítko “Knihovna”. 
Silhouette Studio® obsahuje 50 šablon zdarma, které vám pomůžou začít. Připojte Silhouette k počítači 
a zapněte ho, abyste získali svých 50 šablon zdarma.

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

Klikněte na ikonu vedle složky Knihovna, abyste rozšířili složku o další adresář a zobrazili její 
obsah. Tato složka nejprve obsahuje 50 přiložených návrhů zdarma.

Chcete-li změnit zobrazení svých návrhů v pravém panelu, pak použijte tlačítka 
Zobrazit jako ikony a Zobrazit jako seznam. Šablony můžete třídit podle názvu, typu 
designu, jména umělce a data stažení. Možnosti třídění naleznete pod pravým 
tlačítkem myši.

12
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Organizace návrhů
Své návrhy můžete organizovat v okně Knihovna. Pro své návrhy můžete vytvořit nové složky. 
 
Pokud je zvýrazněná složka Knihovna, pak klikněte na tlačítko Nová složka, které se nachází v horní 
části okna Knihovna, a napište jméno nové složky.

Znovu vyberte složku 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.

13

Silhouette Cloud
Silhouette Cloud pracuje ruku v ruce se softwarem Silhouette Studio®, aby uchoval všechny vaše 
návrhy synchronizované na různých zařízení. Můžete synchronizovat až pět zařízení se svým účtem 
Cloud. Pokud nepoužíváte různá zařízení, Cloud Silhouette je užitečný pro zálohování vašich návrhů a 
zabránění potřebě obnovy.
 
V Silhouette Cloud je dostupná neomezená kapacita pro stažení šablon ze Silhouette obchodu se 
šablonami. Pro vlastní obsah je k dispozici 1 GB. Členové klubu Silhouette obdrží 5 GB úložného 
prostoru pro vlastní obsah.

K synchronizaci svých souborů je přetáhněte na ikonu cloudu ve své složce Knihovna. Software vás 
pobídne, abyste se přihlásili do Cloudu pomocí svého účtu Silhouette. Jakmile se přihlásíte, váš Cloud 
začne synchronizovat vaše návrhy.

Vaše Cloudová knihovna zůstane ve své vlastní složce ve vaší Knihovně. Máte možnost ukládat věci do 
své složky Místního uživatele nebo do své Cloudové knihovny, která je označena vaším e-mailem pro 
Cloudový účet. Soubory uložené ve vaší složce Místního uživatele budou dostupné pouze z daného 
zařízení.



Začínáme s přístrojem Silhouette Portrait 14

Vyhledávání návrhů
V horní části okna Knihovna najdete vyhledávací pole. Chcete-li prohledávat svou knihovnu obrázků, 
pak klikněte na textové pole a napište klíčové slovo. V pravém panelu okna Knihovna se zobrazí 
výsledky hledání.

Pokud byste si chtěli prohlédnout klíčová slova pro vyhledávání a návod na složení šablon, klikněte 
pravým tlačítkem (kliknutí s přidržením tlačítka Control na zařízení Mac®) a vyberte Zobrazit vlastnosti. 
Ve spodní části Mojí knihovny se zobrazí podrobnosti o vybrané šabloně. Tvary stažené z Obchodu se 
šablonami budou obsahovat několik klíčových slov a popis či pokyny.

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

Toto automaticky zavře okno Knihovna, které můžete snadno znovu otevřít tak, že znovu kliknete na 
tlačítko Knihovna na levém panelu nástrojů.
 
Chcete-li zavřít okno Knihovna, aniž byste vložili návrh, pak klikněte na tlačítko Zavřít, které se nachází 
v pravém horním rohu oblasti Knihovna.

vyhledávací pole



Začínáme s přístrojem Silhouette Portrait15

Vyřezání vašeho návrhu

Příprava řezací podložky
Sejměte nepřilnavou vložku z řezací podložky.

Umístěte svůj papír či jiné médium na řezací 
podložku podle diagramu zobrazeného v 
softwaru Silhouette Studio®. 

Pokud nevidíte obrázek řezací podložky pod svým dokumentem na obrazovce, klikněte na 
tlačítko “Nastavení stránky s návrhy” v panelu nástrojů možností v pravém horním rohu okna a 
upravte velikost stránky.

Umístěte svůj obrázek na obrazovku, kde jej chcete vyřezat na podložce. Buďte si jistí, že ponecháte 
svůj návrh v rámci červených okrajů na své stránce.

Příprava přístroje Silhouette k řezání
Zapněte přístroj Silhouette Portrait® stisknutím tlačítka napájení a počkejte, než se přístroj nastartuje. 
K vložení řezací podložky do přístroje Silhouette zdvihněte víko, srovnejte levý okraj podložky s modrou 
srovnávací značkou na levé straně přístroje, přitiskněte podložku proti bílým válečkům a stiskněte na tlačítko 
zatížení.

tělo válečku bílé válečky

Bluetooth®

Naložit

Vyložit

Vypínač

Pauza
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Ostří
Různé druhy nožů jsou určené pro různé druhy materiálů. Pokyny pro nastavení výsunu nože budou 
zahrnuty v balení u nože. V každém případě vyšší číslo znamená vetší výsun nože. Pro různé materiály se 
používají různé výsuny nože. Podívejte se do Silhouette Studia® na doporučená nastavení nože pro různé 
materiály. Naleznete je v “Nastavení řezání” vpravé horní liště.

Automatický nůž se dokáže přizpůsobit podle vašeho softwarového nastavení řezání. K manuálnímu 
nastavení nože vložte špičku ostří do prohlubně před řezací hlavou, jak je zobrazeno. Jemně stlačujte nůž 
nahoru a dolů (jako u propisky) dokud červený ukazatel nebude směřovat na vámi požadované číslo výsunu 
nastavení nože. 

Pro vsunutí nástroje do držáku zatáhněte 
jemně za páku zámku směrem k sobě, 
vložte požadovaný nástroj a zatlačte páku 
zámku směrem od sebe, abyste nástroj 
v držáku pevně zajistili. Ujistěte se, že je 
nástroj zcela zatlačen do držáku.

Výsun nože

1

4–6

7–10

2–3

Material

Tenké materiály jako je vinylová samolepící fólie nebo hladké nažehlovací fólie.

Silnější materiály jako je kartón nad 210g/m2.

Silné materiály jako je plátno, magnetický material a jiné.

Středně tlusté materiály jako je papír a kartón do 210g/m2, hrubé nažehlovací fólie.

TĚLO VÁLEČKU

TĚLO VÁLEČKU

TĚLO NOŽE

POZNÁMKA: Automatický nůž lze používat pouze v levém držáku na řazací hlavě plotru. 

páka zámku

ZamknoutOdemknout
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Karta Odeslat

Karta Odeslat je velmi podobná bývalé kartě Nastavení oříznutí, ale nyní je rozdělena podle akcí. Karta 
Odeslat byla navržena tak, aby zrychlila a zároveň zjednodušila proces ořezávání.

Na kartě Odeslat máte k dispozici čtyři akce: Jednoduché, Čára, Výplň a Vrstva. 

U každé akce můžete změnit specifická nastavení řezání. Řezání v panelu Jednoduché je stejně snadné jako 
volba materiálu, akce a nože. Pak stačí kliknout na „Odeslat“.

Obrazovku Odeslat tvoří dvě části: panel na pravé straně a obrazovka znázorňující vaši šablonu vpravo. 
Panel na pravé straně má karty akcí a nabídky akcí. Když přejdete na kartu Odeslat, čáry řezu budou tlustější 
a výraznější, takže přesně uvidíte, co bude Silhouette řezat. 

Pokud budete chtít provést jakékoliv úpravy šablony, musíte se kliknutím na kartu Šablona vrátit na 
obrazovku Šablona. Na kartě Odeslat můžete šablonou pohybovat, ale už ji nemůžete nijak upravovat.

Možnosti Akce
První možností na panelu Akce je karta Jednoduché. Zde můžete vybrat typ materiálu, akci, kterou má 
Silhouette provést, použitý typ ostří, čáry, které mají být vyříznuty, vyleptány, vyškrabány, vyraženy či 
vytečkovány.  
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V našem případě jsme vybrali „Karty, ploché“. Pokud vámi používaný materiál není v nabídce, klikněte na 
„Přidat nový typ materiálu“ ve spodní části obrazovky. Pak budete moci pojmenovat materiál a definovat 
nastavení řezání.

K zadání pokročilejších nastavení můžete použít panel Čára, panel Výplň nebo panel Vrstva. U panelu Čára 
nebo panelu Výplň můžete přiřadit, kterou operaci Silhouette provede podle barvy čáry nebo barvy výplně 
obrázku. Pokud máte šablonu s více vrstvami, můžete v panelu Vrstva definovat vrstvy pro řezání. 

Ve spodní části panelu Odeslat je ikona, která vypadá jako promoční čepice. Po kliknutí na tuto ikonu se 
zobrazí stručný průvodce, pokud byste potřebovali připomenutí všech kroků, které musíte udělat před 
řezáním. Před provedením řezu zkontrolujte, že jste provedli tyto kroky:

 f Vybrali materiál v části Materiál.

 f Upravili požadovaná nastavení řezu prostřednictvím karet Akce.

 f Vložili váš nůž nebo nástroj do stroje a seřídili jej v souladu s požadovanými nastaveními na 
kartě Akce.

 f Zavedli jste svůj materiál, pokud má vlastní podklad, nebo jste zavedli materiál nacházející se na 
řezací podložce.

Jakmile je vše připraveno, klikněte na Odeslat. Vaše operace řezání bude odeslána do řezacího nástroje 
Portrait.
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Bluetooth®
Silhouette Portrait® je vybaven technologií Bluetooth® a umožňuje bezdrátovou komunikaci. Součástí verze 
Silhouette Portrait® Bluetooth® je předinstalovaný adaptér Bluetooth®. U všech ostatních verzí zařízení 
Portrait je Bluetooth® aktivní, ale musíte si nainstalovat adaptér Bluetooth®. Technologie Bluetooth® se 
nachází ve spodní části stroje, v prostoru, do kterého se dostanete pomocí běžného šroubováku. 

Abyste mohli připojit zařízení Portrait 2 s aktivním Bluetooth®, musíte Bluetooth® aktivovat stisknutím 
tlačítka Bluetooth® na zařízení Portrait. LED kontrolka vedle tlačítka Bluetooth® by měla svítit modře. 

V softwaru Silhouette Studio® přejděte na kartu Odeslat. Klikněte na ikonu Bluetooth® ve spodní části 
panelu a vyberte položku „Přidat stroj s Bluetooth®“. Po několika sekundách se v panelu Odeslat zobrazí 
stav zařízení Portrait jako „Připraveno“ a nastavení je dokončeno. LED kontrolka vedle tlačítka Bluetooth® 
by měla svítit fialově. 

Bluetooth® je vypnuto
(nebo chybí adaptér Bluetooth®)

Bluetooth® aktivní, 
ale není připojeno

Bluetooth® je aktivní 
a připojeno
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Kde nalézt více informací

Úplná uživatelská příručka
Zobrazte si úplnou, ilustrovanou Uživatelskou příručku v softwaru Silhouette Studio® Kliknutím na 
Nápověda -> Uživatelská příručka.

Webová stránka
Navštivte část s výukovými programy na adrese www.silhouetteamerica.com, kde naleznete pomoc 
s určitými funkcemi a pokyny krok za krokem pro to, jak řezat různé druhy médií pomocí přístroje 
Silhouette Portrait®.

Blog
Navštivte oficiální blog Silhouette na adrese blog.silhouetteamerica.com, kde naleznete nápady na 
nové projekty, které můžete vytvořit. Mnoho článků na blogu obsahuje pokyny krok za krokem pro 
pokročilá využití produktů a softwaru Silhouette. České návody naleznete take na http://blog.forart.
cz/. 

Facebook a zpravodaj
Přihlaste se k odběru zpravodaje Silhouette na stránce www.silhouetteamerica.com, abyste dostávali 
produktové aktualizace a zvláštní nabídky prostřednictvím e-mailu. Na facebooku se můžete přihlásit 
do české skupiny uživatelů plotrů Silhouette pod názvem “ŘEZACÍ PLOTRY SILHOUETTE – inspirace, 
tipy, triky. Nebo sledujte přímo novinky na facebookové stránce Forart.cz

Zákaznický servis
Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte se obrátit na zákaznický servis:

Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
obchod@forart.cz. Další kontakty naleznete na www.forart.cz


