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InstalaçãoInstalaçãoInstalação
Silhouette StudioSilhouette StudioSilhouette Studio











Crie sua arte no CorelDraw ou Illustrator, utilizando contorno preto, espessura mínima e em curvas.
Exporte seu arquivo espelhado no formato DXF.



02 - Na opção tipo de arquivo, altere para AutoCADInterchange File (*.dxf).
Selecione seu arquivo exportado e clique em abrir.
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04



05 - Clique na opção ‘‘Abrir janela de Ferramentas de Página’’, 
e defina a Largura e Altura conforme o tamanho do material que estará utilizando.

06 - Posicione sua arte respeitando a margem vermelha (Área útil de corte).

Área útil de corte.



07 - Clique na opção ‘‘Configuração de Corte de Silhouette’’, 
defina a Velocidade, Espessura* e tamanho da lamina, conforme o material que sera cortado.

Defina a posição de sua lâmina 
conforme o material que sera cortado

premium

Para os lmes de corte TMT MagiCut,
utilize as denições de corte abaixo.

Lembrando que elas serão alteradas conforme 
a vida útil de sua lamina.

Posição da lamina: 1

Velocidade: 10

Espessura: 7

Posição da lamina: 3

Velocidade: 7

Espessura: 15



*DICA: antes do primeiro corte, clique no botão ‘‘Corte de Teste’’.
Sera feito um corte na parte superior esquerda no formato abaixo:

Ao remover o quadrado, o triangulo tem de estar intacto, e não deve ser removido junto,
caso contrario, aumente um ou dois números na opção de ESPESSURA.

Obs: Utilize a opção ‘‘Load Media’’ quando não utilizar a base de corte.

          Utilize a opção ‘‘Load Cutting Mat’’ quando utilizar a base de corte.

- Base de Corte.

09 - Clique em ‘‘Cortar’’.
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01 - A área útil para a impressão no corte com registro é de 19x22cm.
Como base, crie um retângulo neste mesmo tamanho e centralize-o na página.

02 - Crie sua arte, monte como quiser dentro da área útil.



03 - Crie uma segunda página, sendo que nesta, ficará somente a linha de corte,
em espessura mínima, somente com a borda na cor preta.

Centralize na página.

04 - Na primeira página, crie a sangria, aumente o fundo ou contorno de sua arte,
sendo que por mais preciso que seja o corte, pode haver um pequeno desalinhamento.

A sangria ira evitar que apareça qualquer contorno branco em sua arte.

Sangria

Dica: Faça a sangria
na cor da camisa a
ser aplicada.



05 - Na primeira página, 
selecione todo o arquivo (inclusive a área útil) e exporte em JPG - JPEG Bitmaps

06 - Selecione todo o arquivo da segunda página e também exporte,
só que desta vez, em DXF - Autocad.



07 - Agora temos os 2 arquivos exportados, um com a imagem a ser impressa,
no formato JPG, e outro com o arquivo de corte, no formato DXF.

JPG DXF

08 - Abra o Silhouette Studio, clique em ‘‘Arquivo’’ em seguida ‘‘Abrir’’. 



09 - Altere o ‘‘Tipo’’ de arquivo para JPEG, selecione a imagem exportada e clique em OK.

10 - Vá à pasta onde exportou os arquivos, 
clique e arraste o arquivo DXF para a mesma pagina do Silhouette Studio.



11 - Agora que temos os dois arquivos exportados abertos, iremos prepara-los para impressão,
no menu lateral ‘‘Pagina’’, coloque o tamanho da página em A4, orientação retrato,

e habilite a base de corte 12x12.

12 - Selecione o arquivo de imagem (JPEG), clique no menu ‘‘Abrir a Janela Dimensionar’’,
e coloque as medidas: L: 190, A: 250. Faça o mesmo com o arquivo de corte (DXF).

Obs: não selecione a opção ‘‘Bloquear Taxa de Proporção’’



13 - Selecione o arquivo de imagem (JPEG), clique no menu ‘‘Objeto’’, ‘‘Alinhar’’,
em seguida clique em ‘‘Centralizar na página’’, faça o mesmo com o arquivo de corte (DXF).

14 - Clique na opção ‘‘Abrir a Janela Configurações de Marca de Registro’’, 
e clique em ‘‘Mostrar Mar. Reg.’’



15 - No mesmo menu, agora iremos configurar as marcas de registro.
Na opção ‘‘Margens Mar. Reg.’’ ajuste os quatro quadros para 10.00.

‘‘Tamanho Mar. Reg.’’, na opção ‘‘Tamanho’’ coloque 13.00, e ‘‘Espessura’’ 1.00.

16 - Clique na opção ‘‘Imprimir’’, selecione a impressora,
clique em preferências para configurar origem e gramatura do papel.

Em seguida clique em OK e Imprimir.



17 - Posicione a mídia impressa na base de corte, posicione a base na silhouette.
No painel da plotter, selecione a opção ‘‘Load Cutting Mat’’ e clique ‘‘Enter’’.

18 - Clique na opção ‘‘Configuração de Corte de Silhouette’’, 
defina a Velocidade, Espessura e tamanho da lamina, conforme o material que sera cortado.



Defina a posição de sua lâmina 
conforme o material que sera cortado

Posição da lamina: 1

Velocidade: 7

Espessura: 7

Posição da lamina: 1

Velocidade: 10

Espessura: 8

OBM 5.6
OBM 5.3

Vinil Laser
CL*Media

19 - Clique em ‘‘Enviar para Silhouette’’, como ja realizamos a impressão,
vamos selecionar ‘‘Clique aqui’’ para ignorar impressão.

Para os papéis OBM 5.6, OBM 5.3 e Vinil laser, utilize as denições de corte abaixo.

Lembrando que elas serão alteradas conforme a vida útil de sua lamina.

*DICA: antes do primeiro corte, clique no botão ‘‘Corte de Teste’’. Sera feito um 
  corte na parte superior esquerda no formato abaixo:

Ao remover o quadrado, o triangulo tem de estar intacto, 
e não deve ser removido junto, caso contrario, aumente um ou dois números 
na opção de ESPESSURA.



20 - Como já temos nossa impressão posicionada, clique em ‘‘Continue’’.

21 - Em seguida, clique em ‘‘Detectar automaticamente’’ 



22 - Aguarde a leitura e a confirmação ‘‘A detecção de marcas de registro foi bem sucedida.’’,
após a confirmação, clique em ‘‘Cortar’’.

23 - Ao termino do corte, será informado que o mesmo foi bem sucedido,
basta clicar em ‘‘Clique aqui para fechar a janela’’ e iniciar um novo trabalho.
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