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Verifique os itens inclusos

A Silhouette Portrait® vem com os itens mostrados na lista a seguir. Verifique que todos itens foram
inclusos antes de iniciar. Se algum dos itens não foi incluso, por favor, nos contate pelo email
support@silhouetteamerica.com.

Ferramenta de corte eletrônico
Silhouette Portrait®

Cabo adaptador de
energia A/C

Cabo USB

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

AutoBlade

Folhas de suporte

Bluetooth®
removal tool

Retire a Silhouette Portrait® da caixa e remova as três fitas adesivas e o suporte de espuma. As fitas
adesivas e a espuma servem para segurar as partes móveis da Silhouette durante o transporte.

remover fita e espuma
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Instale o software Silhouette Studio®

Instalando
1. Navegue para silhouetteamerica.com.
2. Clique no botão azul “Atualizar Software” no topo da página.
3. Sob “Silhouette Studio”, clique no link de download. Certifique-se de ter escolhido o link correto de
acordo com seu sistema operacional (Windows ou MAC).
PARA WINDOWS: Faça o processo de instalação seguindo os comandos da tela. Se a janela de
instalação não aparecer automaticamente, procure pelo download em Meu Computador e clique
duas vezes no programa setup.exe para executá-lo. Se uma caixa de diálogo “Novo Hardware
Encontrado” aparecer, siga as instruções recomendadas para aceitar a instalação do driver do
Silhouette no seu sistema.
PARA MAC®: Arraste e solhe o ícone da aplicação Silhouette Studio® na pasta de aplicações para
instalar o Silhouette Studio®.
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Conecte a Silhouette Portrait®

Após a instalação do Silhouette Studio®, conecte a Silhouette Portrait® à tomada. Em seguida
conecte a Silhouette ao seu computador com o cabo USB incluso.
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Ligue a máquina clicando no botão liga/desliga. Se seu computador mostrar a caixa de diálogo
“Novo Hardware Encontrado”,siga as instruções recomendadas para aceitar a instalação do driver da
Silhouette.

Abra o software Silhouette Studio®
Localize o ícone Silhouette Studio® na área de trabalho, ou no menu inicial (na pasta
Aplicativos no Mac®). Para executar o aplicativo faça um clique duplo sobre o ícone.
Após abrir o Silhouette Studio®, você verá uma página em sua tela.
Se você desejar alterar o tamanho ou orientação da página, você pode encontrar o painel de
opções de página já aberto ao lado esquerdo da tela.
Para alterar o tamanho ou orientação da página no futuro, clique no botão Ferramentas de
Página no canto superior direito da página.
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Abas de Navegação
Há quatro abas na lateral superior direita:

Design

Esta área de design é sua área de trabalho para criar
projetos. Esta área aloja as barras de ferramentas, a
página branca do design, e a área de reserva em cinza.
Quando você está na Biblioteca, na Loja de Design
Silhouette, ou no menu Enviar, clique na aba Design para
voltar à sua página de Design.

Loja

Quando você estiver conectado à internet, a aba Loja
leva você à Loja de Design Silhouette, onde você pode
navegar e comprar designs.

Biblioteca

Você pode acessar seus designs armazenados na aba
Biblioteca. Classifique e organize seus designs como
quiser adicionando pastas e subpastas. Os designs
podem ser armazenados em seu computador ou na
Nuvem Silhouette.

Enviar

A aba Enviar permite que você ajuste as configurações
de corte para seus designs e os envie para sua Silhueta.
Este menu funciona semelhante ao menu Enviar para
Impressão em outros programas.
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Visão Geral da Área de Trabalho
1. Ferramentas de Documentos
2. Barra de ferramentas de Acesso Rápido
3. Ferramentas de Desenho
4. Abas de Documentos
5. Área de Reserva (cinza)
6. Área de Corte Ativo
7. Abas de Navegação
8. Ferramentas Silhouette Studio®
9. Painéis
10. Preferências e Temas

Área de Corte/Desenho

Há duas seções diferentes em sua área de trabalho: a página do design em branco ou área de corte e a
área de reserva cinza. As imagens e designs podem ser colocadas na área de reserva cinza e no espaço de
corte, mas apenas designs ou imagens dentro da área de corte ativa (dentro da caixa vermelha na página
em branco) serão enviados ao seu Silhouette. A área cinza pode ser usada para colocar seu trabalho extra.

Abas Documentos

Sua abas de documentos estão localizadas no topo da sua área de trabalho. Quando você abre um novo
documento quando já tem um documento aberto, uma nova aba se abre. A aba documentos destacada
em branco mostra qual documento está aberto em sua área de trabalho. Os outros documentos abertos
são mostrados com abas acinzentadas.

A sua aba de documentos permite que você se movimente com facilidade entre múltiplos documentos e
permite que você dê uma olhada nos projetos que já tem abertos. Quando você salva um arquivo, a aba
documentos automaticamente atualiza para o nome do arquivo.
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Painéis

Os ícones de design do Silhouette Studio® abrem seu
próprio painel. Os painéis se abrem na lateral direita da tela
quando você clica no ícone de design. O primeiro painel
que você abre estará no topo. Qualquer painel que você
abrir após o primeiro substitui o painel aberto atualmente,
contanto que esteja na posição padrão, Se você mover o
painel do local padrão, pode abrir um novo painel e ele
trocará para o local padrão. Usando este método, você pode
ter quantos painéis quiser, e movê-los para qualquer lugar
em sua tela de design.

Fechando Painéis

Os painéis podem ser fechados clicando na seta na lateral
esquerda do painel. Feche, mova e rearranje os painéis para
deixar sua tela como quiser.

Ao fechar os painéis, os que estão por baixo pulam para
cima e preenchem o espaço.

Painéis Adesivos

Os painéis são adesivos, isto é, se fixam ao topo da
área de design ou uns aos outros. Mas os painéis não
precisam fixar uns nos outros. Você pode mover grupos
de painéis ou painéis individuais para qualquer lugar da
sua tela. Dependendo do seu projeto, você pode desejar
muitos painéis abertos para fazer ajustes usando muitas
ferramentas, ou apenas um painel aberto por vez.

Painés Com Múltiplos Ícones

Alguns painéis são de ícone único, como PixScan™ ou
Offset. Outros painéis consistem em um grupo de ícones
relacionados. Estes ícones estão disponíveis dentro do painel
por abas separadas. Por exemplo, o painel Transformar inclui os ícones de Alinhar, Escala, Girar, Mover, e,
se você tiver a Designer Edition, Tesoura.

Modo do Painel

Você pode personalizar o modo do painel no painel Preferências. Em Padrões, você pode escolher como
quer que seus painéis abram.
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ff

Modo Painel Individual: Apenas um painel pode ser aberto por vez. Se você tiver um painel aberto
e clicar em outro ícone, o novo painel abre no lugar do painel que estava aberto anteriormente.

ff

Modo Painel Flexível: Padrão. Similar ao Modo Painel Individual, Flexível aparentemente não
permitirá que você tenha vários painéis abertos de uma vez. Mas, se você mover um painel da
localização padrão, ele permanecerá aberto quando você clicar em outro ícone de painel. Se você
deixar o painel na localização padrão e clicar em outro ícone, o novo painel abrirá em seu lugar.

ff

Modo Múltiplos Painéis: Todos os novos painéis abrirão, não importando quantos painéis já
estão abertos.

Começando com o seu Silhouette Portrait

Desenhando Texto
Para contar palavras ou letras utilizando qualquer fonte do seu computador, escolha a
ferramenta de texto da barra de ferramentas do lado esquerdo da tela. Com a ferramenta de
texto selecionada, clique em qualquer lugar da página para começar a digitar.

Após clicar na página com a ferramenta de texto, um cursor piscando irá aparecer. Comece a digitar
qualquer letra/palavra/frase que desejar.
Enquanto você digita/edita o texto, o painel de opções aparecerá no lado direito da tela. Neste painel
você pode editar a fonte, tamanho e altura de texto, alinhamento, espaçamento entre caracteres e
espaçamento de linha. Use o mouse para selecionar o texto antes de fazer ajustes na fonte, tamanho,
espessura, etc.
Para terminar a digitação do texto, clique em qualquer lugar na página. Isto encerrará o modo de
edição de texto e desselecionará o texto. Se desejar fazer alterações no texto, faça um clique duplo
no texto usando a Ferramenta de Seleção (na barra de ferramentas a esquerda).
Para mover seu texto pela página, clique nele e arraste até o local desejado.
Para redimensionar o seu texto, selecione o texto e então clique e arraste um dos pontos de controle
no canto.
Para girar o texto, selecione o texto desejado, e então clique e arraste o círculo verde mostrado acima
do objeto.
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Desenhando Formas Simples
O Silhouette Studio® contém funções para desenham formas simples, tais como círculos, quadrados,
retângulos, polígonos, e desenho a mão livre. Todas estas ferramentas podem ser encontradas no
lado esquerdo da janela do Silhouette Studio®.

Linhas

Para desenhar uma linha, selecione a Ferramenta de Linha na barra de ferramentas do lado
esquerdo. Você pode clicar e arrastar o cursor do mouse para criar uma linha, ou clicar uma
vez para iniciar e uma segunda vez para encerrar a linha.

Mantenha a tecla SHIFT pressionada para criar uma linha vertical perfeita, linha horizontal, ou uma
linha de 45°.

Retângulos/Quadrados

Para desenhar um retângulo, selecione a Ferramenta de Retângulo na barra de ferramentas a
esquerda. Você pode clicar e arrastar com o cursor do mouse para criar um retângulo, ou
clicar uma vez para posicionar um canto e uma segunda vez para posicionar o canto oposto.

Mantenha a tecla SHIFT pressionada para criar um retângulo ou quadrado perfeito.
Mantenha a tecla ALT pressionada (OPÇÃO para Mac®) para desenhar um retângulo começando
pelo centro ao invés de começar pelo canto.
Mantenha as teclas SHIFT + ALT pressionadas para desenhar um quadrado perfeito a partir do seu
clique original.

7

Começando com o seu Silhouette Portrait

Aba Loja
A Loja de Design Silhouette contém milhares de designs, de cortes simples a padrões e designs
elaborados, para cortar no seu Silhouette. A maioria dos formatos custa apenas 99 centavos.
Geralmente, um formato gratuito também é postado cada semana.
Para acessar a Loja de Design Silhouette, clique na aba Loja no canto superior direito do software.
O design gratuito da semana só será exibido na página inicial que aparece.
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Procurando novos projetos
A Silhouette Design Store funciona como qualquer outra página da internet e você pode explorála
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 projeto gratuito clicando no botão projeto gratuito desta 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 no botão “Add to Cart” para adicionar este projeto gratuito ao seu carrinho de compras.
Localize o botão do carrinho de compras no canto superior direito da janela 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.
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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 baixar projetos.
Digite sua senha para autorizar o download.

Usando o seu cartão de subscrição de demonstração
Se seu Silhouette veio com um cartão de assinatura de teste, você usá-lo para comprar projetos
da Silhouette Design Store. Depois de registrar sua máquina em silhouetteamerica.com/, você
receberá um e-mail com um código único que lhe garante 1 mês de assinatura Básica na Silhouette
Design Store. Siga as direções no e-mail para ativar sua assinatura de teste e começar a aproveitar a
Silhouette Design Store.

Os seus créditos disponíveis de subscrição podem ser vistos no canto superior direito do ecrã por
baixo da barra de pesquisa.
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Biblioteca
Explorando Projetos
Clique no botão biblioteca para ver os projetos Silhouette que você tem em seu computador. O
Silhouette Studio® vem com 50 projetos para você começar. Conecte a Portrait ao seu computador e
ligue a máquina para obter os projetos livres.
Clique no atalho Mostrar Todos os Projetos no painel esquerdo da Biblioteca para ver todos os
50 projetos inclusos em seu programa.

Clique no ícone Biblioteca para expandir o folder e veja 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 Biblioteca da maneira que melhor lhe agrada,
criando novas pastas para seus projetos.
Com a pasta Biblioteca selecionada, clique no botão Nova Pasta no topo da barra de
ferramentas da janela Biblioteca, então digite um nome para sua nova pasta.
Selecione novamente a pasta 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.

Silhouette Cloud
A Silhouette Cloud funciona em parceria com a Silhouette Studio® para manter todos os seus
projetos sincronizados em múltiplos dispositivos. Você pode sincronizar até cinco dispositivos com
sua conta da Cloud. Se você não estiver utilizando múltiplos dispositivos, a Silhouette Cloud é útil
para guargar seus projetos e evitar a necessidade de recuperações.
No Silhouette Cloud, existe espaço ilimitado disponível para os downloads da Silhouette Design
Store. Existe 1 GB de espaço disponível para conteúdo personalizado. Membros do Silhouette Club
recebem um espaço de 5 GB para conteúdo personalizado.
Para sincronizar seus arquivos, arraste-os para o ícone da nuvem na sua pasta de biblioteca. O
programa lhe pedirá para entrar com sua conta Silhouette. Depois que você entrar, sua Nuvem
começará a sincronizar seus projetos.
Sua Biblioteca de Nuvem permanecerá como sua própria pasta da Biblioteca. Você tem a opção de
salvar arquivos na pasta de Usuário Local ou na Biblioteca de Nuvem, que tem o título do e-mail de
sua Conta Silhouette. Arquivos salvos em sua pasta de Usuário Local só ficarão disponíveis naquele
dispositivo.
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Procurando Projetos
No topo da janela Biblioteca você encontra uma caixa de procura. Clique na caixa e digite a
palavra-chave que deseja pesquisar na Biblioteca de projetos. Os resultados da busca aparecerão
no painel direito da Biblioteca.
caixa de busca

Se desejar ver as palavras-chave e descrições usadas na procura de um projeto, clique com o botão
direito (clique em control no Mac®) e selecione Mostrar Propriedades. Na parte inferior da biblioteca
você encontra informações sobre o projeto selecionado. Projetos adquiridos na Silhouette Design
Store contêm diversas palavras-chave, descrição ou instruções.

Usando Projetos da Biblioteca
Na pasta Biblioteca, navegue até o projeto desejado. Faça um clique duplo no projeto e coloque-o na
página do programa.
Isso automaticamente fechará a Biblioteca que pode ser facilmente aberta novamente, clicando no
botão biblioteca na barra de ferramentas esquerda.
Para fechar a Biblioteca sem colar um projeto, clique no botão Fechar no canto superior direito da
Biblioteca.
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Cortando Seu Desenho
Preparando a Folha de Suporte
Remova o forro não aderente da folha se suporte
(também chamada de esteira de corte).
Posicione o seu papel ou outra mídia na folha de
suporte de acordo com a imagem mostrada no
Silhouette Studio®.

Se você não ver uma imagem da folha de suporte na tela do seu documento, clique no botão
painel Opções da Página na barra de ferramentas de opções no canto superior direito da janela.
Posicione sua imagem na tela no local da folha de suporte onde deseja cortar. Não se esqueça de
sempre manter seu design dentro das margens vermelhas da sua página.

Preparando a Silhouette para Cortar
Ligue a Silhouette Portrait® pressionando o botão liga/desliga e aguarde o início da máquina. Para alimentar
a esteira de corte na Silhouette, levante a tampa, alinhe a borda esquerda da esteira com a marca de
alinhamento azul no lado esquerdo da máquina, pressione a esteira contra os rolos brancos e pressione o
botão carregar.
encaixes

cilindros brancos

Bluetooth®
Carga
Descarregar
Liga/desliga
Pausa
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Lâminas
Diferentes estilos de lâminas são ajustados por diferentes métodos. As instruções para ajustar tipos de
lâminas alternativos serão incluídas no pacote da lâmina. Em todos os casos, configurações maiores
deixam a lâmina mais exposta e são usadas para cortar materiais mais grossos. Consulte a Silhouette
Studio® para obter diferentes configurações recomendadas para diferentes materiais.
Configuração
de Lâmina

Material

1

Materiais finos como o vinil e macios como a mídia transfer

2–3

Materiais médios como papel, cartolina e papel transfer felpudo

4–6

Materiais grossos como cartolina texturizada e papel desenhado

7–10

Materiais grossos como lona

A AutoLâmina pode se ajustar automaticamente de acordo com as configurações de corte de seu
programa. Para ajustar a AutoLâmina manualmente, insita a ponta da lâmina no soquete de ajuste
conforme demonstrado. Pressione suavemente a AutoLâmina para cima e para baixo no soquete de ajuste
até que a linha indicadora vermelha aponte para a configuração desejada.
AutoLâmina

Configuração
Encaixes

NOTA: A AutoLâmina só pode ser usada no compartimento de ferramentas esquerdo.

Para carregar uma ferramenta na via
desejada, destrave o suporte de
ferramentas apertando-o e puxando-o
suavemente. Posicione a ferramenta
no suporte e aperte a parte estendida
de volta para travar a lâmina.
Certifique-se de que a ferramenta está
completamente pressionada no suporte.
porta-ferramentas

bloqueio

desbloquear
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Aba Enviar
A aba Enviar é bem semelhante às Configurações de Corte antigas, mas é dividida em ações. A aba Enviar
foi criada para direcionar o processo de corte e torná-lo ainda mais fácil.
Há quatro ações que você pode escolher na aba Enviar: Simples, Linha, Preencher e Camada.

Cada ação permite que você ajuste as configurações de corte específicas. Cortar é tão fácil como escolher
seu material, sua ação, e sua lâmina no painel Simples e clicar em “Enviar”.
A tela Enviar tem duas partes: o painel à direita e a tela que mostra seu design à direita. O painel à direita
inclui as abas de ação, assim como as opções de ação. Quando você entra na aba Enviar, as linhas de
corte do seu design se tornam mais espessas e em negrito para que você veja exatamente o que o seu
Silhouette vai cortar.
Se desejar fazer qualquer ajuste em seu design, deve voltar à tela Design clicando na aba Design. Você
pode mover seu Design enquanto estiver na aba Enviar, mas não pode fazer nenhum outro ajuste ao
design.

Opções de Ação
A primeira opção no painel Ação é a aba Simples. É onde você pode selecionar o tipo de material, as ações
que você quer que o Silhouette realize, que tipo de lâmina você está usando, quais linhas quer cortar,
gravar, classificar, pôr em relevo, ou pontilhar.
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Neste caso, selecionamos “Cardstock, Comum”. Se o material que você está usando não estiver ali, clique
em Adicionar Novo Tipo de Material na parte inferior da tela. Você poderá nomear o material e definir as
configurações de corte.

Para configurações mais avançadas, pode usar o painel Linha, Preencher, ou Camada. Com o Painel Linha
ou Preencher, você pode designar qual tarefa o Silhouette fará de acordo com a cor da linha da imagem ou
preenchimento. Se você tiver um design com múltiplas camadas, pode usar o painel Camada para escolher
quais camadas cortar.
Na parte inferior do painel Enviar, há um ícone que parece um chapéu de formatura. Clique nele para ver
breves etapas do tutorial se quiser um lembrete das coisas que deve fazer antes de cortar. Antes de cortar,
certifique-se que fez as seguintes etapas:

ff Escolha um material na seção Materiais.
ff Ajuste quaisquer configurações de corte desejadas nas abas de Ação.
ff Insira sua lâmina ou ferramenta na máquina e ajuste de acordo com as
configurações recomendadas no painel Ações.
ff Carregue seu material se tiver o próprio suporte ou se for colocado sobre
uma plataforma de corte.
Quando tiver terminado, clique em Enviar. Isso enviará seu trabalho de corte para o Portrait.
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Bluetooth®
O Silhouette Portrait® é compatível com Bluetooth® e permite comunicação sem fio. O Silhouette
Portrait® Bluetooth® Edition inclui um adaptador de Bluetooth® instalado. Para todas as outras edições do
Portrait, Bluetooth® está ativado, mas você precisa instalar um adaptador de Bluetooth®. O Bluetooth®
fica na parte inferior da máquina em um compartimento acessível por uma chave de fenda comum.
Bluetooth® desligado

(ou sem adaptador de Bluetooth®
presente)

Bluetooth® está
ativo mas não
conectado

Bluetooth® está ativo
e conectado

Para conectar seu Portrait 2 ativado por Bluetooth®, certifique-se que o Bluetooth® está ativado
pressionando o botão em seu Portrait. A luz LED próxima ao botão do Bluetooth® deve estar iluminada em
azul.
No Silhouette Studio®, vá para a aba Enviar. Clique no ícone Bluetooth® na parte inferior do painel e
selecione “Adicionar máquina Bluetooth®”. Após alguns segundos, o status do Portrait exibirá como
Pronto no painel Enviar, e a configuração está completa. A luz LED próxima ao botão do Bluetooth® deve
estar iluminada em roxo.
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Onde Encontrar Mais Informações
Manual Completo do Usuário

Veja o Manual completo e ilustrado do Usuário no Silhouette Studio® clicando em Ajuda ->
Manual do Usuário

Website

Visite a sessão de tutoriais no endereço www.silhouetteamerica.com para tirar dúvidas sobre
funções específicas e ver instruções passo a passo sobre como cortar diferentes tipos de mídia
com a Silhouette Portrait®.

Blog

Visite o blog oficial da Silhouette no endereço blog.silhouetteamerica.com para ideias de novos
projetos que você pode criar. Muitos dos artigos do blog têm instruções passo a passo para o
uso avançado dos produtos e software da Silhouette.

Newsletter

Inscreva-se em www.silhouetteamerica.com para receber a newsletter da Silhouette, updates de
produtos e ofertas especiais por email.

Atendimento ao Consumidor

Se você tem alguma dúvida, entre em contato com nosso atendimento ao consumidor:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
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