Komma igång med din

Anslut din Silhouette Portrait®
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Kontrollera inkluderade artiklar

Silhouette Portrait® levereras med de artiklar som visas i följande lista. Kontrollera att alla artiklar
har inkluderats innan du börjar. Om du saknar några artiklar som anges nedan, var god kontakta
support@silhouetteamerica.com.com.

Silhouette Portrait®
skärmaskin

Nätadapter och
strömkabel

USB-kabel

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

skärmatta

AutoSkärblad

Bluetooth®
borttagningsverkty

Ta Silhouette Portrait® ur lådan och ta bort de tre remsorna förpackningstejp och frigoliten enligt
nedanstående bilder. Dessa tejpremsor och frigolit används för att hålla de rörliga delarna av
Silhouetten på plats under transport.
ta bort tejpen och frigoliten
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Installera programvaran Silhouette Studio‰

Installation
1. Navigera till silhouetteamerica.com.
2. Klicka på den blå knappen ”Uppdatera programvara” överst på skärmen.
3. Klicka på nedladdningslänken under ”Silhouette Studio”. Se till att du väljer den rätta beroende på
ditt operativsystem (Windows eller MAC).
FÖR WINDOWS: Gå igenom installationsprocessen genom att följa anvisningarna på skärmen. Om
installationsfönstret inte visas automatiskt, bläddra till nedladdningen i Min dator och dubbelklicka
programmet setup.exe för att köra det. Om en dialogruta ”Ny maskinvara hittades” visas, följ de
rekommenderade instruktionerna för att acceptera ditt systems installation av drivrutinen för
Silhouette.
FÖR MAC®: Dra och släpp programikonen Silhouette Studio® i applikationsmappen för att installera
Silhouette Studio®.
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Anslut Silhouette Portrait®

När väl programvaran Silhouette Studio® är installerad, anslut Silhouette Portrait® till
strömförsörjningen. Anslut sedan Silhouette till din dator med den inkluderade USB-kabeln som
visas i diagrammet.
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Koppla på maskinen genom att trycka på strömknappen. Om din PC visar en dialogruta ”Ny
maskinvara hittades”, följ de rekommenderade instruktionerna för att acceptera ditt systems
installation av drivrutinen för Silhouette.

Öppna programvaran Silhouette Studio®
Lokalisera ikonen för Silhouette Studio® på skrivbordet, eller i startmenyn på din PC (i
applikationsmappen på en Mac®). Dubbelklicka på ikonen för att köra programmet.
När väl Silhouette Studio® har laddats får du upp en tom 8” x 12”-sida på din skärm.
Om du vill ändra sidans mått eller riktning, hittar du sidkonfigurationsalternativen redan
öppnade i en panel på den högra sidan av skärmen.
För att komma åt dessa sidkonfigurationsalternativ i framtiden, klicka på ikonen för
inställningar av designsidan i alternativverktygsfältet i det översta högra hörnet av din
skärm.
Komma igång med din Silhouette Portrait
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Navigeringsflikar
Det finns fyra flikar längst upp på högersidan:

Design

Det här designområdet är din arbetsyta för att skapa
projekt. Detta område innehåller verktygsfälten, den vita
designsidan och det grå förvaringsområdet. När du är i
Library, Silhouette Design Store eller Send-menyn, klicka
på fliken Design för att återgå till din designsida.

Store

När du är ansluten till Internet tar dig fliken Store till
Silhouette Design Store där du kan bläddra bland och
köpa designer.

Library

Du kan komma åt dina lagrade designer från fliken
Library. Sortera och organisera dina designer hur du
än vill genom att lägga till mappar och undermappar.
Designer kan lagras på din dator eller på Silhouette
Cloud.

Send

Fliken Send låter dig justera skärinställningarna för dina
designer och skicka dem till din Silhouette. Denna meny
fungerar på liknande sätt som en meny för att skicka till
utskrift i andra program.
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Arbetsområdesöversikt
1. Dokumentverktyg
2. Verktygsfält för snabbåtkomst
3. Ritverktyg
4. Dokumentflikar
5. Förvaringsområde (grått)
6. Aktivt skärområde
7. Navigeringsflikar
8. Verktyg för Silhouette Studio®
9. Paneler
10. Preferenser och teman

Skärnings-/ritningsområde

Det finns två olika sektioner på din arbetsyta: den vita designsidan eller skärningsområdet och det
grå förvaringsområdet. Bilder och designer kan placeras på både det grå förvaringsområdet och på
skärningsytan, men endast designer eller bilder inom det aktiva skärområdet (bundna inuti den röda rutan
på den vita sidan) kommer att skickas till din Silhouette. Det grå området kan användas till att placera ditt
extra arbete.

Dokumentflikar

Dina dokumentflikar är belägna överst på din arbetsyta. När du öppnar ett nytt dokument medan du redan
har ett dokument öppet kommer en ny flik att öppnas. Den dokumentflik som är markerad i vitt visar vilket
dokument som är öppet på din arbetsyta. De andra öppna dokumenten visas med nedtonade flikar.
Dina dokumentflikar låter dig enkelt flytta fram och tillbaka mellan flera dokument och låter dig veta
med en blick vilka projekt du har öppna för närvarande. När du sparar en fil uppdaterar dokumentfliken
automatiskt till filnamnet.
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Paneler

Silhouette Studio® designikoner öppnar sina egna paneler.
Panelerna öppnas på den högra sidan av skärmen när du
klickar på en designikon. Den första panelen du öppnar
kommer att öppnas överst. Alla eventuella paneler du
öppnar efter den första kommer att ersätta den panel som
för närvarande är öppen så länge den är i standardpositionen.
Om du flyttar panelen från standardplatsen kan du öppna
en ny panel och den kommer att snäppa till standardplatsen.
Med hjälp av denna metod kan du ha så många paneler
öppna som du vill och du kan flytta dem vart som helst på
din designskärm.

Ihopfällning av paneler

Panelerna kan fällas ihop genom att klicka på pilen på den
vänstra sidan av panelen. Fäll ihop, flytta och omorganisera
panelerna för att ställa in din skärm precis som du vill.
När du stänger paneler kommer de som finns under dem att
hoppa upp för att fylla deras plats.

Klibbiga paneler

Panelerna är klibbiga, vilket innebär att de snäpper upp
överst på designområdet eller till varandra. Men panelerna
behöver inte klibba till varandra. Du kan flytta grupper av
paneler eller enskilda paneler vart som helst på din skärm.
Beroende på ditt projekt kanske du skulle vilja ha mängder av
paneler öppna för att göra justeringar med hjälp av en stor
mängd olika verktyg, eller så kanske du bara skulle vilja ha en
enda panel öppen åt gången.

Paneler som innehåller flera ikoner

Vissa paneler är paneler för en enda ikon, såsom PixScan™
eller Offset. Andra paneler består av en grupp relaterade
ikoner. Dessa ikoner är tillgängliga inuti panelen via separata flikar. Till exempel inkluderar panelen
Transformera ikonerna Justera, Skala, Rotera, Flytta och, om du har Designer Edition, Skjuva.

Panelläge

Du kan anpassa panelläget i panelen Preferenser. Under Standardinställningar kan du välja hur du vill att
dina paneler ska öppnas.
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ff

Enkelpanelläge: Bara en panel kan vara öppen åt gången. Om du har en panel öppen och du
klickar på en annan ikon kommer den nya panelen att öppnas på platsen för den panel som
tidigare var öppen.

ff

Flexibelt panelläge: Standard. På liknande sätt som Enkelpanelläget, det Flexibla till synes inte
att låta dig ha flera paneler öppna samtidigt. Men om du flyttar en panel från standardplatsen,
kommer den att förbli öppen när du klickar på en annan panelikon. Om du lämnar panelen på
standardplatsen och klickar på en annan ikon, kommer den nya panelen att öppnas på dess plats.

ff

Flerpanelläge: Alla nya paneler kommer att öppnas oavsett hur många paneler som
redan är öppna.
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Textverktyget
För att skära bokstäver eller ord med hjälp av vilket teckensnitt som helst på din dator, välj
textverktyget från verktygsfältet på den vänstra sidan av skärmen. Med textverktyget valt,
klicka var som helst på sidan och börja skriva.

Efter att ha klickat på sidan med textverktyget, kommer en blinkande markör att visas. Börja skriva in
din text.
Medan du skriver eller redigerar text, kommer textalternativpanelen att visas på den högra sidan av
skärmen. I denna panel kan du ändra teckensnitt, textstorlek, justera, teckenavstånd och radavstånd.
Använd musen för att markera din text innan du gör justeringar av teckensnitt, storlek, etc.
För att avsluta textandet, klicka var som helst utanför sidan. Detta kommer att avsluta
textredigeringsläget och avmarkera texten. Om du behöver göra en ändring av texten, dubbelklicka på
texten med hjälp av Markeringsverktyget (finns på det vänstra verktygsfältet).
För att flytta din text runt sidan, klicka och dra den till en ny plats.
För att ändra storlek på din text, markera texten och klicka och dra sedan i ett av kontrollhandtagen i
hörnen.
För att rotera din text, markera texten, klicka och dra sedan i den gröna ringen som visas ovanför
objektet.
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Rita enkla former
Silhouette Studio® har inbyggda funktioner för att rita enkla former såsom cirklar/ellipser, kvadrater,
rektanglar, linjer, polygoner och frihandskonturteckningar. Vart och ett av dessa verktyg finns i
verktygsfältet på den vänstra sidan av Silhouette Studio®-fönstret.

Linjer

För att rita en linje, välj Linjeverktyget på det vänstra verktygsfältet. Du kan antingen klicka
och dra med musen för att rita en linje, eller klicka en gång för att påbörja linjen och klicka en
andra gång för att avsluta den.

Håll in SHIFT medan du skapar en linje för att göra en perfekt vertikal, horisontell eller 45° linje.

Rektanglar/kvadrater

För att rita en rektangel, välj Rektangelverktyget från det vänstra verktygsfältet. Du kan
antingen klicka och dra med musen för att rita en ektangel, eller klicka en gång för att sätta ett
hörn och klicka en andra gång för att sätta det motstående hörnet.

Håll in SHIFT medan du skapar en rektangel för att göra en perfekt kvadrat.
Håll in ALT (OPTION på Mac®) för att rita rektangeln från mitten istället för ett hörn.
Håll in SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION på Mac®) för att rita en perfekt kvadrat centrerad på din
ursprungliga klickning.
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Fliken Store
Silhouette Design Store innehåller tusentals designer, alltifrån enkla urskärningar till intrikata mönster
och designer, att skära med din Silhouette. De flesta formerna kostar bara 99¢. I allmänhet publiceras
också en gratis form varje vecka.
För att komma åt Silhouette Design Store, klicka på fliken Store i det översta högra hörnet av
programvaran.
Veckans gratisdesign kommer att visas på den hemsida som visas.
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Utforska nya designer
Silhouette Design Store fungerar precis som vilken hemsida som helst och du kan utforska den
genom att klicka på länkar för att se nyheter, populära mönster osv. Hemsidan innehåller nya och
populära designer som du kanske är intresserad av.
Testa först att ladda ner en kostnadsfri design genom att klicka på knappen Free design of the week
på hemsidan, eller genom att söka efter den kostnadsfria designen som har Design ID ”2647”.

Klicka på designen i sökresultaten för att läsa mer om den.
Klicka på knappen Lägg i kundvagn för att lägga till den här kostnadsfria designen i din kundvagn.
Hitta kundvagnsikonen i fönstrets högra hörn för att se din kundvagn. Totalsumman i din
kundvagn ska vara $0.00.
Klicka på Checkout för att fortsätta. Nu kommer systemet att be dig logga in innan du kan
fortsätta. Det tar bara några sekunder att skapa ett nytt konto. Klicka på Registrera dig gratis på
inloggningssidan för att skapa ett nytt konto.
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Att skapa ett konto
Det finns flera olika typer av konton. När du är mer bekant med Silhouette Design Store, kanske du vill
köpa en prenumeration så att du kan ladda ner dussintals designer varje månad.

För att skapa ett kostnadsfritt konto och köpa en design åt gången, välj “Registrera GRATIS”.
Du kommer att behöva ange ditt namn, din e-postadress och ett lösenord för att kunna skapa ett
konto. Mata in dina uppgifter och tryck på Registrera.

Komma igång med din Silhouette Portrait
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När ditt konto är skapat behöver du öppna kundvagnen igen och gå vidare till kassan på nytt.
Du kommer att behöva ange ditt lösenord varje gång du laddar ner en design.
Skriv in ditt lösenord för att påbörja nedladdningen.

Använda ditt Prova på-kort
Om din Silhouette levererades med ett Prova på-kort kan du använda det för att köpa designer från
Silhouette Design Store. Efter att du registrerat din maskin på slänka till www.silhouetteamerica.
com/setup, kommer du att få en unik kod via e-post som berättigar dig till en 1-månads
Grundprenumeration på Silhouette Design Store. Följ anvisningarna inuti e-postmeddelandet för att
aktivera din provprenumeration och börja njuta av Silhouette Design Store.

Dina tillgängliga prenumerationskrediter visas i det övre högra hörnet av skärmen under sökfältet.
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Fliken Library
Utforska designer
Klicka på knappen Mitt bibliotek för att se Silhouette-designerna som du har på din dator. Sihouette
Studio® innehåller 50 kostnadsfria designer som hjälper dig komma igång. Anslut din Silhouette
Portrait® till din dator och slå på den för att få dina 50 kostnadsfria designer.
Öppna ditt bibliotek genom att klicka på ”Visa bibiliotek” i vänstra verktygsmenyn för att se alla 50
designer som ingår i mjukvaran.

Klicka på ikonen bredvid mappen Library för att expandera mappen och se dess innehåll. Den
här mappen innehåller inledningsvis de 50 kostnadsfria designerna som ingår.
Använd knappen Visa som ikoner för att ändra visningsläge för dina designer.
I Listvyn kan du sortera efter namn, typ av design, konstnärens namn eller
nedladdningsdatum.

Komma igång med din Silhouette Portrait
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Organisera dina designer
Du kan organisera dina designer i ditt bibliotek genom att skapa nya mappar för dem.
Med mappen Library markerad, dubbelklicka på höger musknapp -> välj Ny folder i listan, ange sedan
ett namn för din nya mapp.
Välj mappen Library igen för att visa de 50 designer du redan har.
Dra och släpp designer från den högra panelen in i din nya mapp i den vänstra panelen. Siffrorna inom
parenteser bredvid varje mapp anger hur många designer som finns i varje mapp.

Silhouette Cloud
Silhouette Cloud fungerar hand i hand med Silhouette Studio® för att hålla alla dina designer synkade
på flera enheter. Du kan synka upp till fem enheter med ditt Cloud-konto. Om du inte använder flera
enheter är Silhouette Cloud användbart för att säkerhetskopiera dina designer och förebygga behovet
av återställningar.
I Silhouette Cloud finns det obegränsat lagringsutrymme tillgängligt för nedladdningar från Silhouette
Design Store. Det finns 1 GB tillgängligt för anpassat innehåll. Medlemmar i Club Silhouette får 5 GB
lagringsutrymme för anpassat innehåll.
För att synka dina filer, dra dem in i molnikonen i din Biblioteksmapp. Programvaran kommer att
anvisa dig att logga in i Cloud med ditt Silhouette-konto. När du väl loggar in, kommer ditt Cloud att
börja synka dina designer.
Ditt Cloud bibliotek kommer att förbli sin egen mapp i ditt Bibliotek. Du har möjlighet att spara saker
under din Local User mapp eller in i ditt Cloud bibiliotek, som har e-posten för ditt Silhouette-konto
som titel. Filer som sparats i din Local User mapp kommer endast att vara tillgängliga från den
enheten.
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Sök bland designer
Längst upp i fönstret Mitt bibliotek finns en sökruta. Klicka i rutan och ange ett sökord som du vill
använda för att söka igenom ditt bildbibliotek. Sökresultaten kommer att visas i den högra panelen i
Mitt bibliotek.
sökruta

Om du vill se nyckelorden och beskrivningen för en design, högerklicka (Control-klick på Mac®)
och välj Visa egenskaper. Nederst i Mitt bibliotek kommer detaljer om den markerade designen att
visas. Designer nedladdade från Silhouette Design Store kommer att innehålla flera nyckelord och en
beskrivning eller instruktioner.

Att använda designer i Mitt bibliotek
Hitta en design som du vill skära ut genom att navigera i mapparna i Mitt bibliotek. Dubbelklicka på
designen för att placera den på din arbetsytan i mjukvaran.
Detta kommer automatiskt att stänga ner Mitt bibliotek, som lätt kan öppnas igen genom att trycka
på knappen Visa bibliotek i det vänstra verktygsfältet.
Tryck på X:et i det övre högra hörnet av Mitt bibliotek för att stänga fönstret utan att välja en design.

Komma igång med din Silhouette Portrait
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Skära ut din design
Förberedning av skärmattan
Ta bort det icke-klibbande ljusblå
skyddspapperet från skärmattan.
Placera ditt papper eller andra medier på
skärmattan enligt diagrammet som visas i
Silhouette Studio®.

Om du inte ser en bild av skärmattan under ditt dokument på skärmen, klicka på 		
Design Sidinställningar fönstret i alternativverktygsfältet i det övre högra hörnet av menyn.
Skrolla ner till Skärmatta -> Visa, justera tills du ser skärmattan.
Placera din design på skärmen där du vill att den ska skäras ut på skärmattan. Se till att hålla din
design inom de röda marginalerna på din sida.

Förbered Silhouetten för att skära ut
Koppla på Silhouette Portrait® genom att trycka på strömknappen och vänta på att maskinen ska starta
upp. För att mata in skärmattan i Silhouetten, lyft locket, justera den vänstra kanten av mattan med det blå
justeringsmärket på den vänstra sidan av maskinen, tryck mattan mot de vita rullarna och tryck på Ladda
knapp.
rullkropp

vita rullar

Bluetooth®
Lasta
Lasta av
På / Av knapp
Paus
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Skärblad
Skärbladen justeras för olika material. Instruktioner för att justera alternativa skärblad kommer att finnas
på respektive skärbladsförpackning. En högre skärbladsinställning är till för att skära tjockare material. Se
Silhouette Studio® för rekommenderade skärbladsinställningar för olika material.
Skärbladsinställning

Material

1

Tunna material såsom vinyl och smidigt värmeöverföringsmaterial

2–3

Material av medelvikt såsom papper, kartongpapper och flockat värmeöverföringsmaterial

4–6

Tjockare material såsom strukturkartongpapper och mönsterpapper

7–10

Tjocka material såsom duk

Autobladet justeras automatiskt enligt dina skärinställningar i programvaran. För att justera Autobladet
manuellt, sätt in spetsen av skärbladet i skärbladsjusteringshållaren enligt bilden nedan. Tryck försiktigt
Autobladet upp och ned i justeringshållaren tills den röda indikatorlinjen pekar på den önskade
inställningen.
RULLKROPP

RULLKROPP
RULLKROPP

OBS: Autobladet kan endast användas i den vänstra verktygshållaren.

För att ladda ett verktyg i den önskade
verktygshållaren, lås upp verktygshållaren
genom att försiktigt trycka ihop och dra
i verktygshållaren. Placera verktyget i
verktygshållaren och tryck tillbaka den
utfällda delen för att säkra verktyget.
Se till att verktyget är helt intryckt i
hållaren.
låsspak

unlock

lock

Komma igång med din Silhouette Portrait

16

Fliken Send
Fliken Send liknar mycket de gamla Skärinställningarna, men den är uppdelad efter åtgärder. Fliken Send
utformades för att strömlinjeforma skärningsprocessen och göra skärningen ännu enklare.
Det finns fyra åtgärder som du kan välja på fliken Send: Enkel, Linje, Fyll och Lager.

Varje åtgärd låter dig justera specifika skärinställningar. Skärningen är så enkel som att välja ditt material,
din åtgärd och ditt blad i panelen Enkel och klicka på “Send”.
Skärmen Send har två delar: panelen på den högra sidan och skärmen som visar din design till höger.
Panelen på den högra sidan inkluderar åtgärdsflikarna liksom åtgärdsalternativen. När du går in på fliken
Send kommer skärlinjerna i din design att bli tjockare och fetare så att du kan se exakt vad din Silhouette
kommer att skära.
Om du vill göra några justeringar på din design måste du gå tillbaka till Designskärmen genom att klicka
på Designfliken. Du kan flytta din design medan du är på fliken Send, men du kan inte göra några andra
justeringar på designen.

Åtgärdsalternativen
Det första alternativet på Åtgärdspanelen är fliken Enkel. Detta är den plats där du kan välja materialtypen,
den åtgärd du vill att din Silhouette ska utföra, vilken sorts blad du använder, vilka linjer du vill ska skäras,
etsas, antydas, präglas eller prickas.
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I det här fallet har vi valt “Kartong, vanlig”. Om det material du använder inte finns där, klicka på
Lägg till ny materialtyp nederst på skärmen. Du kommer att kunna namnge materialet och definiera
skärinställningarna.

För mer avancerade inställningar kan du använda Linjepanelen, Fyllpanelen eller Lagerpanelen. Med
Linjepanelen eller Fyllpanelen kan du tilldela vilken uppgift Silhouetten kommer att göra i enlighet med
bildens linjefärg eller fyllfärg. Om du har en design som har flera lager kan du använda Lagerpanelen för att
välja vilka lager som ska skäras.
Nederst på panelen send finns det en ikon som ser ut som en examenskeps. Klicka på den för att visa korta
handledningssteg om du skulle vilja få en påminnelse om alla de saker du måste göra innan du gör ett snitt.
Innan du gör ett snitt, se till att du har gjort följande steg:

ff Valde ett material i Materialsektionen.
ff Justerade alla önskade skärinställningar genom att använda
Åtgärdsflikarna.
ff Satte in ditt blad eller verktyg i din maskin och justerade det enligt de
rekommenderade inställningarna på Åtgärdspanelen.
ff Ladda ditt material om det har sin egen backning eller laddade ditt
material placerat på en skärmatta.
Klicka på Send när du är klar. Detta kommer att skicka ditt skärjobb till din Portrait.

Komma igång med din Silhouette Portrait
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Bluetooth®
Silhouette Portrait® är kompatibel med Bluetooth® och tillåter trådlös kommunikation. Silhouette Portrait®
Bluetooth® Edition inkluderar en förinstallerad Bluetooth®-adapter. För alla andra Portrait-utgåvor är
Bluetooth® aktiverat, men du kommer att behöva installera en Bluetooth®-adapter. Bluetooth® ligger i
botten av maskinen i ett fack som är tillgängligt med en vanlig skruvmejsel.
Bluetooth® är av

(eller ingen Bluetooth®-adapter
närvarande)

Bluetooth® är aktivt
men inte anslutet

Bluetooth® är aktivt
och anslutet

För att ansluta din Bluetooth®-aktiverade Portrait 2, se till att Bluetooth® är aktiverat genom att trycka på
Bluetooth®-knappen på din Portrait. LED-lampan bredvid Bluetooth®-knappen ska lysa blå.
I Silhouette Studio®, gå till fliken Send. Klicka på Bluetooth®-ikonen nederst på panelen och välj “Lägg till
Bluetooth®-maskin”. Efter några sekunder, kommer statusen för Portrait att visas som Klar på panelen
Send och inställningen är klar. LED-lampan bredvid Bluetooth®-knappen ska lysa lila.
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Var hittar man mer information
Fullständig Användarhandbok

Visa den fullständiga, illustrerade Användarhandboken inuti Silhouette Studio® genom att klicka på
Hjälp -> Användarmanual.

Webbplats

Besök handledningssektionen på www.silhouetteamerica.com för hjälp med specifika funktioner och
instruktioner steg-för-steg om hur man skär olika medietyper med Silhouette Portrait®.

Blogg

Besök den officiella Silhouette-bloggen på blog.silhouetteamerica.com för idéer om nya projekt som
du kan skapa. Många blogginlägg innehåller steg-för-steginstruktioner för avancerade användningar
av Silhouetteprodukter och programvara.

Nyhetsbrev

Registrera dig för Silhouettes nyhetsbrev på www.silhouetteamerica.com för att få
produktuppdateringar och specialerbjudanden via e-post.

Kundtjänst

Om du har några ytterligare frågor, kontakta gärna kundtjänst:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
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