
HP WallArt Aplicação
Tutorial de Utilização



Dê um nome ao seu projecto e começe a Desenhar



De�na uma cor para  as paredes da divisão,
que pretende personalisar e insira as medidas 

corretas das suas paredes!

Se pretender personalizar mais 
do que uma parede clique na 
opção “Multi-Wall” e clique no 

Botão “Adicionar Parede”

Irá aparecer a seguinte caixa de Diálogo.
Primeiro clique na Seta e depois no

Botão para “Construir a Parede”

Agora já poderá Movimentar facilmente o seu
Projecto. Clique nas diferentes paredes para 

ver como é fácil de trabalhar. A parede em Azul 
é a que está selecionada no momento.



De�na o Modelo da sua Divisão

Personalize e insira os “obstáculos 
que poderá haver. (Janelas, Portas, Sofás etc...)

Poderá no máximo Personalizar até 
3 Paredes por Projecto.



Começe a Visualizar como irá �car
o seu Projecto.

Vá à Pasta “Fotolia” e selecione uma imagem

Evite a Mensagem “Aviso de Pixalização”

Ao clicar no “Background” (Imagem de Fundo),
uma caixa irá aparecer, aqui poderá 

“bloquear” a imagem, voltá-la, apagar,  
ou prolongar a imagem para todas 

as paredes ou o contrário.



Começe a Visualizar como irá �car
o seu Projecto.

No Menu, vá a “Patterns” (Padrões)

Abra  a Pasta “Pattern Design folders” 
(Exemplos de Padões a utilizar)

Mostrar “Folders” (Pastas)

Mostar “Search possiblities” 
(Possibilidades de escolha)

Mostrar “Color search” 
(Escolha de Cores)

Abra a Pasta “Trends folder”
(Tendências de Decoração)

Aplique a sua Opção/Projecto
Clique em “information” e em “show

Designer pro�le”

Cada Parede é um Projecto diferente, 
o que signi�ca que deverá pagar por
cada Parede. Terá que selecionar cada

Parede e aplicar o seu Padrão as vezes que
achar necessário e quiser aplicar em todas

as suas Paredes/Divisão.



Redimencionamento e Mudanças
de Cores

Apenas na Pasta “Pattern Design Database” 
(Base de dados de imagens de Padrões)

as imagens poderão ser redimensionadas
e aplicar mudanças nas Cores.

Redimensione

Aplique mudanças nas Cores



Adicionar Texto e Objectos
ao seu Projecto.

Abra a Pasta “Patterns” (Padrões)
selecione os Padrões no Programa

e “Estique” pelas 3 Paredes

Vá a Objectos e selecione “Wall Decals” (Papel Parede)
aplique um desenho.

Ideal para um pouco mais de Criatividade e Opções,
No entanto, para Empresas com escritórios, poderá ser 

colocado um Logótipo ou outros objectos personalizáveis.

Para mais elementos personalizados,
também poderá adicionar o seu próprio

texto.

Clique em “Text” (Texto) e escreva
o que desejar ser personalizado.

Poderá também brincar com as cores.



Clique em ”Augmented reality” (Realidade aumentada)
mude o icone de Cor, abra o seu Browser a imagem e coloque

o Link da sua Fotogra�a.

Guarde o Projecto e envie-nos.

Prometemos ser breves e solicitos na resposta
aos seus Projectos e ideias. Temos creatividade 

e muita vontade de mostrar-lhe o nosso trabalho,
mas precisamos das suas ideias..

No �nal envie-nos o seu projecto e aguarde 
pela nossa Resposta. 

Agora divirta-se a fazer a casa dos seus Sonhos!


