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Sposoby podłączenia Silhouette Portrait®
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Sprawdź dołączone wyposażenie

Ploter tnący Silhouette Portrait® jest dostarczany z wyposażeniem pokazanym poniżej. Przed
uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie składniki wyposażenia. Jeśli
w Twoim zestawie brakuje któregokolwiek z poniższych elementów, skontaktuj się z Obsługą klienta,
wysyłając e-maila na adres support@silhouetteamerica.com.

Ploter tnący Silhouette Portrait®

Zasilacz AC i
przewód zasilający

Kabel USB

8 in x 12 in
(20.3 cm x 30.5 cm)

Mata do cięcia 8”x12”

AutoOstrze

Narzędzie do
usunięcia Bluetooth®

Wyjmij ploter Silhouette Portrait® z pudełka i usuń trzy paski taśmy do pakowania oraz piankę ochronną,
jak pokazano na poniższych rysunkach. Taśma i pianka służą do przytrzymania ruchomych części
urządzenia Silhouette podczas transportu.
usuń taśmę i piankę
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Instalacja oprogramowania Silhouette Studio®

Instalacja

1. Wejdź na stronę internetową silhouetteamerica.com.
2. Kliknij niebieski przycisk na górze ekranu “Aktualizuj oprogramowanie”.
3. Kliknij link, aby pobrać program “Silhouette Studio”. Upewnij się, że pobierasz właściwą wersję
programu, w zależności od Twojego systemu operacyjnego (Windows lub Mac OS X).
DLA SYSTEMU WINDOWS: Zainstaluj program, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie. Jeżeli okno instalacji nie pojawi się automatycznie, przejdź do folderu Mój komputer i w
zakładce Pobrane kliknij dwa razy plik o nazwie setup.exe, aby uruchomić program. Jeśli pojawi
się okno dialogowe “Znaleziono nowy sprzęt”, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zaakceptować
instalację sterownika Silhouette.
DLA SYSTEMU MAC OS X: Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji Silhouette Studio® do folderu aplikacji, aby
zainstalować Silhouette Studio®.
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Podłączenie Silhouette Portrait®

Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie dotykowym, aby wybrać swój język i dokonać wstępnej konfiguracji. Jeśli na komputerze
pojawi się okno dialogowe “Znaleziono nowy sprzęt”, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby
zaakceptować instalację sterownika Silhouette.
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Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Jeśli na komputerze pojawi się okno dialogowe
“Znaleziono nowy sprzęt”, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby zaakceptować instalację sterownika
Silhouette.

Otwarcie programu Silhouette Studio®
Znajdź ikonę Silhouette Studio® na pulpicie lub w Menu Start na komputerze (w
komputerach Apple w folderze Aplikacje). Kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić
aplikację.
Gdy tylko otworzy się program Silhouette Studio®, zobaczysz na ekranie pustą stronę o
wielkości 20.3 x 30.5 cm.
Jeśli chcesz zmienić orientację lub wymiary strony, opcje ustawień strony otworzą się
automatycznie w panelu po prawej stronie ekranu.
Aby uzyskać dostęp do opcji ustawień strony w przyszłości, kliknij ikonę Ustawienia strony
projektowej, znajdującą się na pasku opcji w prawym górnym rogu ekranu.
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Karty nawigacji
U góry po prawej stronie znajdują się cztery karty:

Projekt

Niniejszy obszar Projekt to obszar roboczy służący do
tworzenia projektów. W obszarze tym znajdują się
paski narzędzi, pusta strona projektu i szary obszar
oczekiwania. Przebywając na karcie Biblioteka, Sklep
Silhouette Design lub Wysyłanie, kliknięcie karty Projekt
spowoduje powrót do strony projektu.

Sklep

Mając połączenie internetowe, karta Sklep przeniesie
użytkownika do Sklepu Silhouette Design, gdzie można
przeglądać i kupować projekty.

Biblioteka

Na karcie Biblioteka można uzyskać dostęp do swoich
zapisanych projektów. Projekty można sortować
i organizować w dowolny sposób, dodając foldery
i podfoldery. Projekty można przechowywać na
komputerze lub w chmurze Silhouette Cloud.

Wysyłanie

Karta Wysyłanie umożliwia regulację ustawień
cięcia swoich projektów i wysyłanie ich do plotera
Silhouette. Niniejsze menu działa podobnie do menu
Wysyłanie do drukowania w innych programach.
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Przegląd obszaru roboczego

1. Narzędzia dokumentu
2. Pasek narzędzi szybkiego dostępu
3. Narzędzia do rysowania
4. Karty dokumentu
5. Obszar oczekiwania (szary)
6. Obszar aktywnego cięcia
7. Karty nawigacji
8. Narzędzia Silhouette Studio®
9. Panele
10. Preferencje i motywy

Obszar cięcia/rysowania

W obszarze roboczym istnieją dwie różne części: biała strona projektowania lub obszar cięcia i szary
obszar oczekiwania. Obrazy i projekty można umieścić zarówno w szarym obszarze oczekiwania, jak i w
obszarze cięcia, ale tylko projekty lub obrazy w aktywnym obszarze cięcia (w czerwonym polu na białej
stronie) zostaną przesłane do plotera Silhouette. Szary obszar można wykorzystać do umieszczenia swojej
dodatkowej pracy.

Karty dokumentu

Karty dokumentu znajdują się u góry obszaru roboczego. Otwierając nowy dokument, jeśli jest już otwarty
inny dokument, spowoduje otwarcie nowej karty. Karta dokumentu podświetlona na biało wskazuje, który
dokument jest otwarty w obszarze roboczym. Inne otwarte dokumenty wyświetlają się na nieaktywnych
(szarych) kartach.
Karty dokumentu umożliwiają proste przechodzenie między dokumentami i na pierwszy rzut oka informują,
które projekty są obecnie otwarte. Zapisując plik, karta dokumentu automatycznie aktualizuje się do nazwy
pliku.
Pierwsze kroki z Silhouette Portrait
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Panele

Naciśnięcie ikon projektu Silhouette Studio® powoduje otwarcie
własnych paneli. Panele otwierają się po prawej stronie ekranu,
kiedy kliknie się ikonę ekranu. Pierwszy otwarty panel pojawi się
na górze. Wszelkie panele otwierane później zastąpią obecnie
otwarty panel, jeśli znajduje się ona w domyślnym położeniu. Po
przeniesieniu panelu z domyślnego położenia, można otworzyć
nowy panel i wskoczy on na domyślne położenie. Korzystając
z niniejszej metody, można otworzyć dowolną liczbę paneli i
przenieść je w jakiekolwiek miejsce na ekranie projektu.

Zwijane panele

Panele można zwijać, klikając strzałkę po lewej stronie panelu.
Zwijanie, przenoszenie i reorganizacja paneli umożliwia
konfigurację ekranu zgodnie z potrzebami użytkownika.
Po zamknięciu panelu, panele znajdujące się poniżej wskoczą na
jego miejsce, aby je wypełnić.

Lepkie panele

Panele są lepkie, czyli wskakują na górę obszaru rysunku lub
przyklejają się do siebie. Ale panele nie muszą przyklejać się do
siebie. Grupy panelu lub pojedyncze panele można przenieść
gdziekolwiek na ekranie. Zależnie od projektu może zaistnieć
potrzeba otwarcia wielu paneli w celu dostosowania rysunku,
korzystając z szerokiej gamy narzędzi lub pojedynczego panelu
w danym momencie.

Panele posiadające wiele ikon

Niektóre panele to panele o pojedynczej ikonie. Należą do nich
m.in. PixScan™ lub Offset. Inne panele z kolei składają się z grup
powiązanych ikon. Niniejsze ikony są dostępne na panelu za
pomocą osobnych kart. Na przykład panel Przekształć, zawiera
ikony Wyrównaj, Skaluj, Obróć, Przenieś oraz – w przypadku
wersji Designer, Przytnij.

Tryb panelu

Tryb panelu można dostosować na panelu Preferencje. W ustawieniach Domyślnych można wybrać sposób
otwierania paneli.
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ff

Tryb pojedynczego panelu: W danym momencie może być otwarty tylko jeden panel. Kiedy
otwarty jest jeden panel, kliknięcie innej ikony spowoduje otwarcie nowego panelu w miejscu
poprzednio otwartego panelu.

ff

Tryb elastycznego panelu: domyślny. Podobnie jak w przypadku trybu pojedynczego panelu,
tryb elastyczny nie pozwala na pozór na jednoczesne otwarcie wielu paneli. Ale, jeśli przesunie
się panel z domyślnego położenia, pozostanie on otwarty po kliknięciu ikony innego panelu.
Pozostawiając panel w domyślnym położeniu i klikając inną ikonę, otworzy nowy panel na miejscu
poprzednio otwartego.

ff

Tryb wielu paneli: nowe panele otworzą się niezależnie od liczby otwartych już paneli.
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Rysowanie tekstu
Aby wycinać litery lub słowa , używając dowolnej czcionki zainstalowanej na twoim
komputerze, wybierz narzędzie „Tekst” z paska narzędzi po lewej stronie ekranu. Po wybraniu
narzędzia „Tekst” kliknij w dowolnym miejscu strony i zacznij pisać.

Gdy klikniesz, pojawi się migający kursor. Wpisz dowolne litery, słowa, zdania.
Podczas wpisywania lub edycji tekstu, po prawej stronie ekranu pojawi się panel „Opcje tekstu”. W
tym panelu możesz zmieniać czcionkę, wielkość tekstu, wyrożnienie, wyrównanie, odstępy między
znakami lub między wierszami. Użyj myszki, aby zaznaczyć fragment tekstu do korekty i dokonaj
zmian.
Aby zakończyć wpisywanie tekstu, kliknij w dowolnym miejscu poza stroną. To zakończy tryb edycji
tekstu i odznaczy tekst. Jeśli musisz wprowadzić zmiany w tekście, kliknij dwukrotnie tekst na stronie
za pomocą opcji Zaznacz (którą znajdziesz na pasku narzędzi po lewej stronie).
Aby przenieść tekst w inne miejsce na stronie, kliknij tekst i przeciągnij go w nowe miejsce.
Aby zmienić rozmiar tekstu, zaznacz tekst, a następnie kliknij i przeciągnij jeden z uchwytów
sterujących znajdujących się w rogach.
Aby obrócić tekst, zaznacz tekst, a następnie kliknij i przeciągnij zielony uchwyt wyświetlany nad
obiektem.
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Rysowanie prostych kształtów
Program Silhouette Studio® posiada wbudowane funkcje rysowania prostych kształtów takich jak:
koła, kwadraty, prostokąty, linie, wielokąty i linie kreślone odręcznie. Każde z tych narzędzi można
znaleźć na pasku narzędzi po lewej stronie okna Silhouette Studio®.

Linie

Aby narysować linię, na pasku narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Linia. Możesz kliknąć i
przeciągnąć myszką, aby ją narysować, lub też kliknąć jeden raz, aby zacząć rysowanie linii, a
następnie kliknąć ponownie, aby zakończyć rysowanie.

Przytrzymaj klawisz SHIFT w trakcie rysowania linii, aby uzyskać idealną linię pionową, poziomą lub
pod kątem 45°.

Prostokąty/Kwadraty

Aby narysować prostokąt, na pasku narzędzi po lewej stronie wybierz opcję Prostokąt. Możesz
kliknąć i przeciągnąć myszką, aby go narysować, lub też kliknąć jeden raz, aby ustawić jeden
róg, a następnie kliknąć ponownie, aby ustawić przeciwległy róg.

Przytrzymaj klawisz SHIFT w trakcie rysowania prostokąta, aby uzyskać idealny kwadrat.
Przytrzymaj klawisz ALT (OPCJA na komputerach Apple), aby kreślić prostokąt od środka, a nie od
narożnika.
Przytrzymaj jednocześnie klawisze SHIFT + ALT (SHIFT + OPCJA na komputerach Apple), aby narysować
idealny kwadrat, wyśrodkowany względem Twojego pierwotnego kliknięcia.
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Pobieranie nowych wzorów
Sklep Silhouette Design Store zawiera tysiące wzorów możliwych do wycięcia za pomocą urządzenia
Silhouette, począwszy od prostych wycinanek po skomplikowane projekty. Większość wzorów kosztuje
zaledwie 99 ¢. Zazwyczaj każdego tygodnia dodawany jest nowy, darmowy kształt.
Aby uzyskać dostęp do sklepu Silhouette Design Store, kliknij przycisk Sklep z Projektami na
pasku narzędzi znajdującym się po lewej stronie okna.
Bezpłatny wzór tygodnia zostanie wyświetlony na stronie głównej, która się pojawi.
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Przeglądanie nowych wzorów
Sklep Silhouette Design Store działa jak każda inna strona internetowa i można korzystać z niego,
klikając linki prowadzące do nowych publikacji, popularnych wzorów itd. Strona główna zawiera
popularne i nowe wzory, które mogą Cię zainteresować.
Na razie spróbuj pobrać bezpłatny wzór, klikając na stronie głównej przycisk bezpłatnego wzoru na
dany tydzień lub odnajdując okienko Free Design („Bezpłatny wzór”).

Kliknij na wzór w oknie poszukiwań. Pokażą się informacje na temat wybranego wzoru.
Kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”, aby umieścić w nim bezpłatny wzór.
Znajdź ikonę koszyka zakupowego w prawym górnym rogu okna i kliknij ją, aby wyświetlić
swój koszyk. Wartość koszyka powinna wynosić 0,00 $.
Kliknij przycisk kontrolny Checkout („Finalizuj zakupy”), aby kontynuować. Tym razem system poprosi,
aby przed pobraniem zakupów zalogować się. Założenie nowego konta zajmuje zaledwie kilka sekund.
Aby utworzyć nowe konto,kliknij link „Darmowa rejestracja” na stronie logowania.
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Tworzenie konta
Istnieje kilka rodzajów kont. Gdy poznasz już sklep Silhouette Design Store, być może zechcesz wykupić
subskrypcję i pobierać każdego miesiąca dziesiątki wzorów.

Aby utworzyć bezpłatne konto i pojedynczo kupować wzory, wybierz opcję “DARMOWA rejestracja”.
Aby utworzyć konto, zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła.
Wpisz swoje hasło w celu autoryzacji zakupów.
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Po utworzeniu konta należy ponowie wejść w koszyk zakupowy i jeszcze raz sfinalizować
procedurę zakupu. Za każdym razem, gdy zechcesz pobrać wzór, zostaniesz poproszony o
podanie hasła.
Wpisz swoje hasło w celu autoryzacji zakupów.

Korzystanie z karty próbnej subskrypcji
Jeśli w zestawie z urządzeniem Silhouette otrzymałeś kartę próbnej subskrypcji, możesz jej użyć do
zakupów wzorów w sklepie Silhouette Design Store. Po zarejestrowaniu swojego urządzenia na stronie
silhouetteamerica.com/setup, drogą elektroniczną otrzymasz kod, który uprawnia Cię do 1-miesięcznej,
podstawowej subskrypcji w sklepie Silhouette Design Store. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w
wiadomości e-mail, aby aktywować próbną subskrypcję i zacząć korzystać ze sklepu
Silhouette Design Store.

Wielkość posiadanego kredytu możesz zobaczyć w prawym górnym rogu ekranu, poniżej paska
wyszukiwania.
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Biblioteka
Przeglądanie wzorów
Kliknij klawisz Biblioteka, aby przeglądać projekty Silhouette, które przechowujesz na swoim
komputerze. Program Silhouette Studio zawiera 50 bezpłatnych wzorów, które pomogą Ci rozpocząć.
Połącz swoje urządzenie z komputerem i uruchom je, aby pobrać 50 bezpłatnych wzorów.
Kliknij skrót „Pokaż wszystkie wzory” w lewym panelu sekcji Biblioteka, aby wyświetlić wszystkie 50
wzorów wchodzących w skład oprogramowania.

Kliknij ikonę obok folderu Biblioteka w celu rozwinięcia folderu i wyświetlenia jego zawartości.
Folder ten w chwili zainstalowania zawiera 50 dołączonych bezpłatnych wzorów.
Użyj klawisza „Wyświetl ikony” lub „Wyświetl listę”, aby zmienić sposób wyświetlania
swoich wzorów w panelu po prawej stronie. Uruchamiając „Widok listy”, możesz
dokonać sortowania według nazwy, rodzaju wzoru, twórcy oraz daty pobrania.

Pierwsze kroki z Silhouette Portrait
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Porządkowanie wzorów
Swoje wzory możesz organizować wedle własnych potrzeb w sekcji Biblioteka, tworząc dla nich nowe
foldery.
Zaznacz folder Biblioteka i kliknij przycisk “Nowy folder” w pasku narzędzi znajdującym się na górze
okna Biblioteka, a następnie wpisz nazwę nowego foldera.
Ponownie wybierz folder Biblioteka, aby wyświetlić 50 wzorów, które już posiadasz.
Przeciągnij dany wzór z prawego panela do nowo utworzonego foldera w panelu folderów po lewej
stronie. Cyfry w nawiasach przylegające do każdego z folderów wskazują, ile kształtów się w nim
znajduje.

Silhouette Cloud
Aplikacja Silhouette Cloud współpracuje z programem Silhouette Studio®, aby wszystkie Twoje
projekty były zsynchronizowane na wielu urządzeniach. Możesz zsynchronizować maksymalnie
pięć urządzeń ze swoim kontem Cloud. Jeśli nie korzystasz z wielu urządzeń, aplikacja Silhouette
Cloud przydaje się do tworzenia kopii zapasowych Twoich projektów, zapobiegając w ten sposób
konieczności ich odzyskiwania.
Aplikacja Silhouette Cloud posiada nieograniczoną pamięć, służącą do przechowywania elementów
pobieranych ze sklepu Silhouette Design Store. Masz także do dyspozycji 1GB pamięci na
przechowywanie niestandardowej zawartości. Członkowie Klubu Silhouette dostają za darmo 5GB
pamięci na przechowywanie niestandardowej zawartości.
Aby zsynchronizować swoje pliki, przeciągnij je do ikony chmury w folderze Biblioteka. Program
poprosi Cię o zalogowanie się do Twojego konta Silhouette. Po zalogowaniu się, aplikacja Cloud
zacznie automatycznie synchronizować Twoje projekty.
Biblioteka Cloud zachowa swój własny folder w Bibliotece. Ty natomiast masz możliwość zapisywania
projektów w folderze Użytkownik Lokalny lub w Bibliotece Cloud, która nosi nazwę Twojego adresu
e-mail do konta Silhouette. Pliki zachowane w folderze Użytkownik Lokalny będą dostępne wyłącznie
na tym urządzeniu.
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Wyszukiwanie Projektów
Na górze okna Biblioteka znajduje się pole wyszukiwania. Kliknij pole tekstowe i wpisz słowo
kluczowe, które chcesz wyszukać w swoim zbiorze obrazów. Wyniki wyszukiwania pojawią się w
prawym panelu sekcji Biblioteka.
pole wyszukiwania

Jeśli chciałbyś, aby pokazywane były nazwa i opis projektu używany do wyszukiwania, kliknij prawym
przyciskiem myszki (Control Click na komputerach Apple) i wybierz opcję „Pokaż właściwości”.
Szczegóły dotyczące podświetlonego projektu pokażą się na dole w folderze Biblioteka. Projekty
pobrane ze sklepu Silhouette Design Store zawierać będą kilka słów kluczowych oraz opis lub
instrukcje.

Korzystanie z projektów w sekcji Biblioteka
W folderach w sekcji Biblioteka możesz odnaleźć projekt, który chcesz wyciąć. Kliknij dwa razy dany
projekt, aby umieścić go na swojej stronie w programie.
Okno Biblioteka zamknie się automatycznie. Można je z łatwością ponownie otworzyć klikając przycisk
Biblioteka na pasku narzędzi po lewej stronie.
Aby zamknąć okno Biblioteka bez wklejania projektu, kliknij klawisz Zamknij w prawym górnym rogu
sekcji Biblioteka.
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Wycinanie twojego projektu
Przygotowanie maty do cięcia
Usuń powłokę ochronną zapobiegającą
przywieraniu.
Połóż papier lub inny materiał na macie do
cięcia zgodnie ze schematem przedstawionym
w programie Silhouette Studio®.

Jeśli na ekranie, pod dokumentem, nie widzisz obrazu maty do cięcia, kliknij przycisk
„Ustawienia strony” na pasku opcji w prawym górnym rogu okna.

Ustaw swój obraz na ekranie w miejscu, w którym chcesz ciąć na macie. Pamiętaj, aby Twój
projekt znajdował się w całości w obszarze wyznaczonym przez czerwone marginesy.

Przygotowanie urządzenia Silhouette do cięcia
Włącz ploter Silhouette Portrait®, naciskając przycisk zasilania i zaczekaj aż urządzenie się uruchomi.
Aby włożyć matę do cięcia do urządzenia Silhouette, podnieś pokrywę, wyrównaj lewą krawędź maty z
niebieskim znakiem wyrównania po lewej stronie urządzenia, ściśnij matę białymi wałkami, a następnie
naciśnij przycisk Załaduj.
Gniazdo regulacji

białe wałki

Bluetooth®
Załaduj
Rozładować
włącz / wyłącz
Pauza
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Ostrza
Regulacje ostrza są indywidualnie dostosowane do typu ostrza. Instrukcje dotyczące regulacji
określonego ostrza znajdują się na opakowaniu danego ostrza. Generalnie, wybór większej cyfry przy
ustawianiu ostrza oznacza jego większe wysunięcie i jest przeznaczone do ciecia grubszych materiałów.
Sprawdź w programie Silhouette Studio® zalecane ustawienia ostrzy dla różnych materiałów.
Ustawienie
ostrza

Materiał

1

Cienkie materiały takie jak folie winylowe i materiały transferowe o niskiej temperaturze
wygrzewania

2–3

Materiały średniej grubości takie jak papier, karton i floki transferowe o wyższej
temperaturze wygrzewania

4–6

Grubsze materiały takie jak teksturowany karton oraz wzorzyste papiery

7–10

Grube materiały takie jak płótno

AutoOstrze można ustawiać automatycznie zgodnie z ustawieniami wycinania w Twoim programie.Aby
ręcznie wyregulować wysunięcie ostrza, włóż końcówkę narzędzia AutoOstrze do gniazda regulacji ostrza,
jak pokazano na rysunku. Delikatnie dociskaj AutoOstrze w górę i w dół, aż czerwona linia wskaźnika pokaże
żądaną pozycję.
AutoOstrze

Linia wskaźnika
Gniazdo regulacji

UWAGA: Narzędzie AutoOstrze może być używane wyłącznie w lewym uchwycie narzędzia.

Aby włożyć narzędzie do pożądanego
uchwytu, należy odblokować uchwyt
poprzez delikatne ściśnięcie i pociągnięcie
za uchwyt narzędzia. Umieść narzędzie
w uchwycie narzędzia i wciśnij wystającą
część do środka, aby zabezpieczyć
narzędzie w uchwycie. Upewnij się, że
narzędzie zostało całkowicie wciśnięte do
uchwytu.

Blokada narzędzia w uchwycie

odemknąć

zablokować

Pierwsze kroki z Silhouette Portrait
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Karta Wysyłanie
Karta Wysyłanie jest podobna do Ustawień wycinania, ale jest podzielona według czynności. Karta
Wysyłanie została zaprojektowana z myślą o usprawnieniu procedury cięcia i ułatwienia wycinania.
Na karcie Wysyłanie do wyboru dostępne są cztery czynności: Proste, Linia, Wypełnianie i Warstwa.

Każda czynności umożliwia dostosowanie specyficznych ustawień cięcia. Do rozpoczęcia wycinania
wystarczy wybrać materiał, czynność i ostrze w panelu Proste i kliknąć „Wyślij”.
Ekran Wysyłanie składa się z dwóch części: panel po prawej stronie i ekran wyświetlający projekt po
lewej stronie. Na panelu po prawej stronie znajdują się karty oraz opcje czynności. Przechodząc do karty
Wysyłanie, linie cięcia w projekcie będą grubsze i wytłuszczone, co umożliwia dokładny podgląd cięcia
plotera Silhouette.
Chcąc dokonać jakichkolwiek zmian w swoim projekcie, należy przejść do design, należy powrócić do
ekranu Projekt, klikając kartę Projekt. Na karcie Wysyłanie można przenieść swój projekt, ale nie można tam
dokonywać w nim żadnych zmian.

Opcje Czynność
Pierwszą opcją na panelu Czynność jest karta Proste. Tutaj można wybrać typ materiału, czynność, którą
pragnie się wykonać na ploterze Silhouette, rodzaj używanego ostrza, typ linii, które mają być wycięte,
wyryte, nacięte, wytłoczone lub wypunktowane.
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W takim przypadku wybraliśmy „Karton, zwykły”. Jeśli brakuje tam wykorzystywanego materiału, należy
kliknąć Dodaj nowy typ materiału u dołu ekranu. Można tutaj nazwać materiał i określić ustawienia cięcia.

W przypadku bardziej zaawansowanych ustawień można użyć panelu Linia, Wypełnienie lub Warstwa. Na
panelu Linia lub Wypełnienie można przypisać, które zadanie ploter Silhouette będzie wykonywał zgodnie
z kolorem linii lub wypełnienia projektu. W przypadku projektu posiadającego wiele warstw można użyć
panelu Warstwa, aby wybrać warstwy przeznaczone do wycięcia.
U dołu panelu Wysyłanie znajduje się ikona, która wygląda jak czapka uniwersytecka. Należy ją kliknąć, aby
zobaczyć krótki samouczek w przypadku chęci przypomnienia sobie wszystkich kroków wymaganych do
wykonania cięcia. Przed cięciem należy sprawdzić, czy wykonało się następujące kroki:

ff wybór materiału w sekcji Materiał,
ff dostosowanie żądanych ustawień cięcia za pomocą kart Czynność,
ff włożenie ostrza lub narzędzia do urządzenia i jego regulacja zgodnie z
zalecanymi ustawieniami w panelu Czynność,
ff włożenie materiału, jeśli ma on swoje własne podłoże lub włożenie
materiału umieszczonego na macie do cięcia.
Po dokonaniu odpowiednich przygotować kliknąć przycisk Wyślij. Prześle to zadanie cięcia do plotera
Portrait.

Pierwsze kroki z Silhouette Portrait
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Bluetooth®
Ploter Silhouette Portrait® jest kompatybilny z połączeniem Bluetooth® i umożliwia bezprzewodową
komunikację. Wersja Silhouette Portrait® Bluetooth® jest wyposażona w zainstalowany wstępnie adapter
Bluetooth®. W przypadku wszystkich innych wersji plotera Portrait połączenie Bluetooth® jest włączone,
ale należy zainstalować adapter Bluetooth®. Złącze Bluetooth® znajduje się na dole urządzenia w komorze
dostępnej za pomocą zwykłego śrubokręta.
Bluetooth® jest wyłączony
(albo nie ma adaptera Bluetooth®)

Bluetooth® jest aktywny,
ale nie podłączony

Bluetooth® jest
aktywny i podłączony

Aby podłączyć ploter Portrait 2 z funkcją Bluetooth®, należy upewnić się, że Bluetooth® jest włączony,
naciskając przycisk Bluetooth® na ploterze. Lampka LED znajdująca się z boku przycisku Bluetooth®
powinna zaświecić się na niebiesko.
Przejść do karty Wysyłanie w oprogramowaniu Silhouette Studio®. Kliknąć ikonę Bluetooth® u dołu panelu
i wybrać opcję „Dodaj urządzenie Bluetooth®”. Po kilku sekundach status plotera Portrait wyświetli się jako
Gotowy na panelu Wysyłanie, konfiguracja jest zakończona. Lampka LED znajdująca się z boku przycisku
Bluetooth® powinna zaświecić się na fioletowo.
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Gdzie znaleźć więcej informacji
Pełna instrukcja obsługi

Zobacz pełną, ilustrowaną instrukcję obsługi w programie Silhouette Studio®, klikając w zakładkę
Pomoc -> Instrukcja obsługi.

Strona internetowa

Wejdź w zakładkę Tutoriale na stronie internetowej www.silhouetteamerica.com, aby zasięgnąć
informacji na temat specyficznych funkcji produktu oraz dokładnych instrukcji dotyczących sposobu
wycinania różnych rodzajów materiału przy użyciu Silhouette Portrait®.

Blog

Odwiedź oficjalny blog Silhouette pod adresem blog.silhouetteamerica.com, aby zaczerpnąć pomysły
na nowe projekty. Wiele postów na blogu zawiera dokładne instrukcje dotyczące zaawansowanego
wykorzystania produktów i programów Silhouette.

Newsletter

Zapisz się na newsletter Silhouette pod adresem www.silhouetteamerica.com, aby za pośrednictwem
poczty elektronicznej otrzymywać zaktualizowane informacje na temat naszych produktów oraz
specjalnych ofert.

Obsługa klienta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
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