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 4 ®Silhouette Cameo دليل املستخدم ل

ماذا داخل الصندوق؟ 

يأيت The Silhouette Cameo® مع العنارص املوضحة يف القامئة التالية تحقق من تواجد جميع العنارص قبل بدء استخدام الجهاز. إذا كانت أي من العنارص املدرجة أدناه تنقصك، 

.support@silhouetteamerica.com يرجى التواصل مع

Silhouette Cameo®

   محول تيار مرتدد و

كابالت الطاقة

USB كابل
حصرية قص 12 إنش

 ضابط شفرات يدوي

 محّوالت األداة
 التلقائية Auto شفرة

 جهاز قص مكتبي 

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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قم بإزالة التغليف من الجهاز 

هناك قطع من الرشيط الالصق والورق املقّوى والفلني الصناعي لتثبيت األجزاء املتحرّكة لCameo يف مكانها أثناء الشحن ملنع أي تلف يف الجهاز 

أخرج Silhouette Cameo® من الصندوق وقم بإزالة قطع الرشيط الالصق التي ُتسك الغطاء وأٍي من قطع الجهاز يف مكانها.  

قم بإزالة األلسنة الثالثة التي تثبت األغطية البالستيكية الشفافة يف مكانها األمامي من الجهاز؛ ستقوم بإزالة القطعتني عىل األلواح الجانبية والقطعة عىل طول الجزء العلوي من 

الجهاز. 

بعد ذلك ، ارفع الغطاء قلياًل وحركه للخلف. قم بإزالة الرشيط الالصق وحشوات الكرتون  وأي قطع فلني تراها هنا.

ال تنَس إزالة الرشيط الالصق املوجود عىل الجزء الخلفي من املاكينة الذي ُيثبت القاطع العكيس يف مكانه.
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قم بتسجيل جهازك 

اذهب إىل SilhouetteAmerica.com/setup ملتابعة جميع الخطوات املناسبة إلعداد جهازك. أول ما عليك فعله هو إنشاء حساب Silhouette، إذا لزم األمر، وتسجيل جهازك. 

إكامل هذه الخطوة هو ما سيسمح لك بالوصول إىل 100 تصميم مجاين يف مكتبة Silhouette الخاصة بك.

إذا كان لديك حساب، أدخل بيانات تسجيل الدخول وانقر عىل "تسجيل الدخول". 

بعد ذلك ستُدخل عنوانك. بعد إرسال هذه املعلومات، سرتى الشاشة التي 

ستستخدمها لتسجيل جهازك. أدخل الرقم التسلسيل لجهازك. ميكنك العثور عىل هذه 

املعلومة عىل ملصق عىل الجزء الخلفي من جهازك عىل الجانب األمين. أدخل أيًضا 

تاريخ الرشاء واملكان الذي اشرتيته منه.  

يقدم لك القسم التايل معلومات بشأن الضامن الخاص بك، إن كان ساريًا. بعد االنتهاء 

من عملية التسجيل هذه، ميكنك متابعة إعداد جهازك.

إذا مل يكن لديك حساب Silhouette ، انقر عىل رابط "اشرتك مجانًا". امأل بياناتك. 

عند االنتهاء، انقر زر "إنشاء حساب". 

http://silhouetteamerica.com/setup
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®Silhouette Studio قم بتنزيل وتثبيت برنامج

انتقل إىل الخطوة 2 عىل SilhouetteAmerica.com/setup لتنزيل أحدث إصدار من Silhouette Studio®. انقر فوق نظام التشغيل الخاص بك )Mac أو Windows( واتّبع 

التعليامت التي تظهر عىل حاسوبك إلنهاء التثبيت. 

الربنامج رضوري لتشغيل جهاز القص Portrait 3، لذلك ال تنَس هذه الخطوة! 

ستتعلم املزيد حول كيفية استخدام برنامج Silhouette Studio® الحًقا يف الدليل. يف الوقت الحايل ، أكمل عملية إعداد الجهاز.

http://SilhouetteAmerica.com/setup


5

 4 ®Silhouette Cameo دليل املستخدم ل

اطلب اشرتاكك األسايس املجاين ملدة شهر واحد

 .Silhouette Design Store الخاص بك، تصبح مؤهالً للحصول عىل اشرتاك مجاين ملدة شهر واحد يف متجر Silhouette مبجرد تسجيل جهاز

عن طريق االشرتاك، ستحصل عىل عدد معني من النقاط كل شهر لرشاء التصاميم. يعتمد عدد النقاط التي تحصل عليها عىل نوع اشرتاكك. ستبدأ باالشرتاك األسايس مام مينحك نقاطًا 

بقيمة 25 دوالًرا يف الشهر. 

SilhouetteDesignStore. ميكنك القيام بذلك عن طريق فتح متصفح ويب واالنتقال إىل .Silhouette Design Store للمطالبة باشرتاكك املجاين ملدة شهر واحد، اذهب إىل متجر

com   أو النقر فوق زر STORE يف Silhouette Studio® )املوجود يف الزاوية اليمنى أعىل شاشة الربنامج(.

سّجل الدخول إىل حسابك عىل Silhouette يف متجر Design Store. هذه هي نفس معلومات الحساب التي استخدمتها عند تسجيل جهازك. لتسجيل الدخول إىل حسابك، انقر زر 

تسجيل الدخول املوجود يف الزاوية اليمنى أعىل الشاشة. أدخل عنوان بريدك اإللكرتوين وكلمة املرور وانقر تسجيل الدخول.

بعد عملية تسجيل جهاز Silhouette الخاص بك، ومبجرد زيارتك األوىل ملتجر التصاميم )Design Store(، سيتم إعادة توجيهك تلقائيًّا إىل صفحة اسرتداد قيمة االشرتاك التجريبي 

silhouettedesignstore.com/trial-subscription :عىل العنوان التايل

عند االنتهاء من ملء بياناتك، انتقل إىل الخطوة التالية ملراجعة اشرتاكك وتأكيده.

الحظة: إذا كان لديك بالفعل اشرتاك نشط يف متجر التصاميم )Design Store(، فستتم إضافة رصيد يعادل قيمة االشرتاك التجريبي إىل رصيد حسابك املتوفر.

http://SilhouetteDesignStore.com
http://SilhouetteDesignStore.com
http://SilhouetteDesignStore.com
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الوصول إىل 100 تصميم مجاين يف مكتبتك

بعد تسجيل جهاز Cameo 4 الخاص بك، ستتمكن من الوصول إىل 100 تصميم حرصي مجاين يأيت مع جهازك. 

لعرض تصميامتك املجانية ، انتقل إىل تبويب Library يف Silhouette Studio®. سيطالبك الربنامج بتسجيل الدخول إىل حساب Silhouette الخاص بك إذا مل تكن قد قمت بذلك 

".4 ®Silhouette Cameo" ثم "Free with Machine" بالفعل. بعد ذلك ، انتقل إىل املجلدات املوجودة عىل الجانب األيرس. انقر عىل

مالحظة: إذا مل يظهر املحتوى املجاين لـ Silhouette Cameo® 4 ، يرجى الخروج من الربنامج وتأكيد تسجيلك يف Silhouette Cameo® 4. ميكنك بعد ذلك إعادة فتح الربنامج 

 support@silhouetteamerica.com لتحديد املحتوى. إذا استمرت تلك املشكالت، ُيرجى التواصل معنا عىل

مالحظة: تحتاج إىل االتصال باإلنرتنت لإلعداد األّويل، لكن بعد ذلك ميكنك الوصول إىل جميع املحتويات املوجودة يف مكتبة Silhouette واستخدامها يف وضع عدم االتصال. تتم مزامنة 

تجربة Silhouette Library، مبا يف ذلك املحتوى وترتيب املكتبة، مع جميع األجهزة التي تسجل الدخول عليها.

4 Cameo توصيل جهاز

قم بتوصيل Silhouette Cameo® مبصدر الطاقة. ابدأ بتوصيل الكابل باملحّول ثّم توصيل الكابل بجهاز Cameo. قم بتوصيل كابل الطاقة مبقبس كهربايئ.

بعد ذلك، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. ثم اضغط عىل زر الطاقة الدائري لتشغيل جهازك.  

إذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل ، افتح برنامج Silhouette Studio®. انتقل إىل تبويب إرسال )املوجود يف الزاوية اليمنى أعىل شاشة الربنامج( لفتح لوحة اإلرسال. تأكّد من أّن 

جهازك متصل وأنّه يعرض الحالة "جاهز".

قد تحتاج إىل النقر فوق أيقونة الجهاز وتحديد جهازك لتوصيله بشكل صحيح.
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®Silhouette Studio انتقل إىل برنامج 

اآلن بعد تنزيل Silhouette Studio®، حان الوقت لتتعلّم كيفية استخدامه. لفتح Silhouette Studio®، قم بتحديد رمز Silhouette Studio® عىل سطح املكتب 

أو يف قامئة ابدأ عىل حاسوبك أو يف مجلد التطبيقات عىل جهاز Mac الخاص بك. اضغط مرتني عىل الرمز لتشغيل التطبيق. 

مبجرد تحميل Silhouette Studio®، ستالحظ صفحة فارغة عىل الشاشة مبقاس 12× 12 إنش باإلضافة إىل األدوات التي تحيط بها.

يف هذا الدليل، ستتعلم أساسيات استخدام الربنامج. إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد، ميكنك االطالع عىل دليل برنامج Silhouette Studio®. ميكنك العثور عىل الدليل عىل 

.Silhouette101.com تحت الخطوة 6 أو عىل SilhouetteAmerica.com/setup

لمعلا ةقطنم ىلع ةماع ةرظن
أدوات املستند — األدوات التي تحتاجها لتعديل املستند أو لتحديد األشياء عىل املستند الخاص بك.. 1

رشيط أدوات الوصول الرسيع - تلك األدوات خاصة باملهمة التي تقوم بها للمساعدة يف جعل التعديالت أسهل.. 2

أدوات الرسم — أدوات الرسم هي ما ستستخدمه إلنشاء األشكال وإضافة نص إىل منطقة التصميم.. 3

شاشة تقسيم املكتبة - يتيح لك هذا الزر إنشاء شاشة تقسيم ملساحة املكتبة / التصميم.. 4

تبويبات املستند - تلك التبويبات هي ما ستستخدمه للتبديل بني املستندات التي فتحتها.. 5

منطقة االحتفاظ )الرمادية( - ميكن استخدام منطقة االحتفاظ لحفظ التصاميم إذا كنت تعيد ترتيب مساحة التصميم. لن يتم قص أو طباعة التصاميم املوجودة يف هذه املنطقة.. 6

منطقة قص نشطة - هنا ستقوم بإنشاء تصميامتك ووضعها. ميكن قص أي يشء يف هذه املنطقة أو طباعته.. 7

تبويبات التصفح — ستنتقل بك هذه التبويبات إىل أماكن معينة يف الربنامج.. 8

أدوات Silhouette Studio® - أدوات Silhouette Studio® لها وظائف مختلفة ميكنك استخدامها لتعديل تصميامتك.. 9

اللوحات — هنا تظهر لوحات أدوات Silhouette Studio® لتمنحك املزيد من الخيارات. 10

11 .®Silhouette Studio التفضيالت والسامت - تتيح لك هذه الخيارات ضبط تفضيالتك وإعداداتك لـ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١١

١٠
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تبويبات التصفح

هناك أربع عالمات تبويب عىل طول الجانب األمين العلوي: 

ميمصتلا

منطقة التصميم هذه هي مساحة العمل الخاصة بك إلنشاء املشاريع. تحتوي هذه املنطقة عىل أرشطة 

 Silhouette األدوات وصفحة التصميم البيضاء ومنطقة االحتفاظ الرمادية. عندما تكون يف املكتبة أو متجر

Design Store أو قامئة اإلرسال، انقر تبويب التصميم للعودة إىل صفحة التصميم الخاصة بك.

نيزختلا

 Silhouette Design نافذة متصفح وينقلك إىل متجر Store عندما تكون متصاًل باإلنرتنت ، يفتح تبويب

Store ، حيث ميكنك تصفح التصاميم ورشائها. 

ةبتكملا

ميكنك الوصول إىل تصميامتك املخزنة عن طريق تبويب املكتبة. قم بتصنيف وتنظيم التصميامت الخاصة 

بك بالطريقة التي تريدها عن طريق إضافة املجلدات واملجلدات الفرعية. ميكنك تخزين التصاميم عىل جهاز 

 . Silhouette الكمبيوتر الخاص بك أو يف مكتبة

لاسرإ

يتيح لك تبويب "إرسال" ضبط إعدادات القص لتصميامتك وإرسالها إىل  جهاز Silhouette الخاص بك. تعمل 

هذه القامئة بشكل مشابه لقامئة اإلرسال إىل الطباعة يف الربامج األخرى. 
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منطقة التصميم

منطقة التصميم هي املنطقة األوىل التي سرتاها عند فتح Silhouette Studio®، وهي املنطقة التي من املحتمل أن 

تقيض معظم الوقت فيها ، لذا من املهم معرفة كيفية استخدامها إلنشاء تصميامتك. 

تاحوللا

تفتح كل أيقونة أداة عىل Silhouette Studio®  لوحة خاصة بها. تفتح اللوحات عىل الجانب األمين من صفحة 

التصميم ، بجوار أيقونات أدوات Silhouette. اللوحة التي تفتح بشكل افرتايض هي لوحة إعداد الصفحة ، والتي 

تتيح لك إجراء تعديالت عىل مساحة التصميم ، مثل الجهاز وحجم الصفحة واملادة )أو الوسائط( التي تريد العمل 

بها.

ميكنك فتح اللوحات واحدة تلو األخرى، أو استخدام لوحات متعددة يف املرة الواحدة. الستخدام لوحات متعددة ، 

انقر فوق رشيط االسم واسحبه إىل موقع جديد ، ثم انقر فوق أيقونة أخرى لفتح اللوحة التالية. ميكنك فتح العدد 

الذي تريده من اللوحات، وميكنك نقلها إىل أي مكان يف شاشة التصميم الخاصة بك.

ةقلغنملا تاحوللا

ميكن غلق اللوحات من خالل الضغط عىل السهم املوجود عىل الجانب األيرس للوحة. اغلق، حرّك، وقم بإعادة ترتيب 

اللوحات إلعداد شاشتك بالشكل الذي ترغب فيه تاًما. عند إغالقك اللوحات، ستظهر اللوحات التي تحتها لتحل 

محلها.

ةقصاللا تاحوللا

اللوحات الصقة، مبعنى أنها تذهب إىل أعىل منطقة التصميم أو أعىل لوحات أخرى. لكن ال يجب أن تبقى اللوحات 

ملتصقة ببعضها. ميكنك نقل مجموعة من اللوحات أو لوحة فردية إىل أي مكان عىل شاشتك.  حسب مرشوعك، قد 

ترغب يف أن يكون لديك لوحات كثرية مفتوحة إلجراء التعديالت باستخدام مجموعة كبرية من األدوات، أو قد ترغب 

يف فتح لوحة واحدة فقط يف املرة.

تانوقيألا نم ديدعلا يوحت يتلا تاحوللا

بعض اللوحات هي لوحات بأيقونة واحدة مثل PixScan ™أو Offset . وبعض اللوحات األخرى تتكون من مجموعة 

من األيقونات ذات الصلة.  تظهر هذه األيقونات داخل اللوحة من خالل تبويبات منفصلة. عىل سبيل املثال، لوحة 

التحويل تتضمن أيقونات محاذاة، ميزان، لف، تحريك، وإذا كان لديك نسخة املصمم ، أيقونات الجز

 ةحوللا عضو

ميكنك تخصيص وضع لوحة اإلعدادات . تحت اإلعدادات االفرتاضية، ميكنك اختيار طريقة فتح اللوحة.

وضع اللوحة الواحدة: ميكن فتح لوحة واحدة فقط يف املرة. إذا قمت بفتح لوحة وضغطت عىل أيقونة أخرى، ستفتح لوحة جديدة بداًل من اللوحة املفتوحة قبلها. 

وضع اللوحات املرنة: الوضع االفرتايض. مشابه لوضع اللوحة الواحدة، سوف يستبدل هذا الوضع اللوحة يف املوقع االفرتايض ولكّنه لن يستبدل أي لوحة قمت بنقلها. 

وضع اللوحات املتعددة: ستفتح جميع اللوحات الجديدة ، بغض النظر عن عدد اللوحات املفتوحة بالفعل.
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مسرلا تاودأ

يحتوي رشيط األدوات املوجود عىل الجانب األيرس من الشاشة عىل األدوات الالزمة إلنشاء األشكال والنصوص األساسية وتعديلها. 

مالحظة: إذا كانت لديك إصدارات أخرى من Silhouette Studio® )مثل 

Silhouette Studio® Designer Edition(، فقد ترى أدوات رسم أكرث مام تراه 

 Silhouette ُمدرًجا هنا. ميكنك معرفة املزيد عن تلك األدوات يف دليل برنامج

®Studio

اختيار األداة

نقطة تحرير

أدوات رسم خط

أدوات الرسم

أدوات الرسم بدون يدين

أداة النص

رسم مالحظة

أداة املمحاة

أداة السكني

ةطيسب لاكشأ

 طوطخلا

لرسم خط، اخرت أداة الخط عىل رشيط األدوات إىل الجانب األيرس. إّما أن تنقر املاوس وتسحب 

لرسم خط أو تنقر مرة واحدة لبدء الخط وتنقر مرة ثانية إلنهائه.

اضغط SHIFT أثناء إنشاء خط لتجعله عامودي تاًما، أو أفقي أو خط بزاوية °45 درجة. 

 تاعبرم/تاليطتسم

لرسم مستطيل، قم باختيار أداة املستطيل من رشيط أدوات الجانب األيرس. إّما أن تضغط 

وتسحب الفأرة لرسم مستطيل، أو تضغط مرة لتعيني زاوية واحدة وتضغط مرة أخرى لضبط 

الزاوية املقابلة. 

اضغط SHIFT أثناء إنشاء املستطيل لرسم مربع مثايل.

اضغط عىل ALT )الخيار عىل Mac®( لرسم املستطيل من املركز بداًل من الزاوية.

استمر يف الضغط عىلSHIFT + ALT )SHIFT + OPTION عىل Mac®( لرتسم مربع مثايل 

مركزه نقرك األصيل.

رح مسر

للرسم باستخدام أداة الرسم الحر، اخرت األداة من رشيط األدوات عىل الجانب األيرس.  ميكنك تحديد أداة الرسم الحر العادية أو أداة الرسم الحر السلس. للرسم ، انقر 

واسحب الشكل الذي تريده يف منطقة التصميم الخاصة بك.

لضبط الشكل الذي قمت بإنشائه، ميكنك استخدام أداة الرسم بالنقاط. تجعل هذه األداة نقاط الشكل مرئية وتسمح لك بتحريكها. 
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صن

لقص الحروف أو الكلامت باستخدام أي خط عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، اخرت أداة النص من رشيط األدوات عىل الجانب األيرس من الشاشة. بعد تحديد أداة النص، انقر يف أي 

مكان يف الصفحة وابدأ يف الكتابة. سيكون نوع الخط  افرتاضيًا، ولكن ميكنك بسهولة تغيري ذلك يف لوحة Text Style املنبثقة 

بعد النقر عىل الصفحة باستخدام أداة النص، سيظهر مؤرش وامض. ابدأ يف كتابة أي حروف أو كلامت أو عبارات تختارها.

أثناء كتابة نص أو تحريره ، ستظهر لوحة منط النص عىل الجانب األمين من الشاشة. يف هذه اللوحة ، ميكنك تغيري الخط وحجم النص والوزن واملحاذاة وتباعد األحرف وتباعد األسطر. 

استخدم املاوس لتظليل النص قبل إجراء تعديالت عىل الخط والحجم والوزن وإلخ.

إلنهاء كتابة النص الخاص بك، انقر يف أي مكان خارج الصفحة. هذا سوف يُنهي وضع تحرير النص ويُلغي تحديد النص.  إذا كنت بحاجة إىل إجراء تغيري عىل النص، اضغط مرتني عىل 

النص يف الصفحة باستخدام أداة االختيار )املوجودة عىل رشيط األدوات األيرس(.

لتحريك النص حول الصفحة، اضغط عليه واسحبه إىل مكان جديد.

لتغيري حجم النص، حدد النص ثم انقر واسحب أحد مقابض التحكم يف الزاوية.

لتدوير النص، قم بتحديده ، ثم انقر واسحب الدائرة الخرضاء أعىل العنرص.
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املكتبة

لوخدلا ليجست

املكتبة هي املكان الذي ستجد فيه أي تصميامت حصلت عليها من متجر Silhouette Design Store. ميكنك أيًضا حفظ التصميامت يف مكتبة Silhouette الخاصة بك. 

عند النقر فوق تبويب املكتبة، قد يُطلب منك تسجيل الدخول إىل حساب Silhouette الخاص بك إذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل.  أدخل عنوان بريدك اإللكرتوين وكلمة املرور، 

وانقر عىل "تسجيل الدخول". إذا مل يكن لديك حساب Silhouette بالفعل، ميكنك النقر فوق رابط "تسجيل اشرتاك مجاين".

مبجرد تسجيل الدخول، سرتى مجلدات عىل اليسار وتصميامت عىل اليمني. ال تقلق إذا مل يكن لديك أي تصميامت حتى اآلن! سيكون هناك الكثري من الوقت إلضافة التصاميم الحًقا.



13

 4 ®Silhouette Cameo دليل املستخدم ل

كتبتكم ميظنت

ميكنك تنظيم التصميامت داخل مكتبتك من خالل إنشاء مجلدات جديدة لها. 

اسحب أي تصميم من النافذة اليمنى إىل املجلد الذي تم إنشاؤه حديثًا يف لوحة املجلدات عىل الجانب األيرس. األرقام داخل الدوائر بجانب كل مجلد تشري إىل عدد التصميامت 

املتضمنة يف كل مجلد.

عند رشاء تصميامت من متجر Silhouette Design Store، ستظهر تلك التصميامت يف قامئة التنزيالت األخرية. من هناك، ميكنك نقل التصميامت إىل مجلدات مختلفة. 

إلضافة مجلدات إىل مكتبتك، انقر فوق مجلد Designs. انقر بزر املاوس األمين عىل أي مساحة فارغة يف املجلد واخرت "مجلد جديد". سيظهر مجلد جديد "بال عنوان"، ولكن ميكنك 

إعادة تسميته. 

استمر يف إضافة املجلدات واملجلدات الفرعية باستخدام نفس الطريقة. 
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تاميمصت نع ةبتكملا يف ثحبلا

التصميامت التي تشرتيها من متجر Silhouette Design Store لها كلامت رئيسية معينة مرتبطة بها، وهذا يجعل البحث عن تصميم معني أمًرا بسيطًا. إذا كنت تريد البحث عن 

تصميم،افتح مكتبتك بالنقر فوق تبويب املكتبة. اذهب إىل مربع البحث املوجود أعىل الجانب األمين واكتب كلمتك الرئيسية.

ةبتكملا نم تاميمصت مادختسا

مبجرد العثور عىل التصميم الذي ترغب يف استخدامه، اضغط عليه مرتني لوضعه يف صفحتك. ميكنك أيًضا النقر بزر املاوس األمين عىل التصميم واختيار"فتح ]اسم امللف[". سيؤدي 

هذا إىل غلق املكتبة تلقائيًا وينقلك إىل صفحة التصميم. ميكنك إعادة فتح املكتبة بسهولة بالنقر فوق تبويب املكتبة. 

لغلق املكتبة دون لصق تصميم، انقر فوق تبويب "تصميم" للعودة إىل منطقة التصميم أو تبويب "املتجر" للبحث عن املزيد من التصميامت.



15

 4 ®Silhouette Cameo دليل املستخدم ل

ةبتكملا ميسقت ةشاش ضرع

لعرض مساحة تصميامتك ومكتبتك عىل Silhouette يف نفس الوقت، ميكنك استخدام ميزة تقسيم شاشة املكتبة. لتقسيم الشاشة، يجب أن تذهب إىل شاشة التصميم. اذهب إىل 

أسفل يسار الشاشة وانقر فوق املجلد الذي يحتوي عىل سهم يشري لألسفل )واملعروف أيًضا باسم أيقونة املكتبة( أو انقر فوق املثلث املُشري إىل  اليمني. سيؤدي هذا إىل فتح الشاشة 

املقسمة.

مبجرد فتح الشاشة املقسمة، ميكنك التنقل عرب مجلدات املكتبة للعثور عىل التصميم الصحيح الذي تريد إضافته إىل صفحة التصميم.  ميكنك النقر مرتني فوق تصميم أو النقر عليه 

وسحبه لوضعه يف صفحة التصميم.

عندما تنتهي من تقسيم الشاشة، ميكنك النقر عىل أيقونة املكتبة يف منتصف الشاشة املقسمة إلخفاء جزء املكتبة مرة أخرى.
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Silhouette Design Store متجر

يحتوي متجر Silhouette Design Store عىل أكرث من 170.000 تصميم - مبا يف ذلك القواطع البسيطة واألمناط املعقدة والتصميامت والخطوط والعبارات والتصميامت ثالثية 

األبعاد واملزيد - ليتم قصها باستخدام آلة Silhouette. معظم التصاميم هي فقط 99 ¢. هناك مبيعات تحدث يف متجر التصميم بانتظام، وبشكل عام هناك تصميم مجاين يتم نرشه 

كل أسبوع. 

للوصول إىل متجر Silhouette Design Store، انقر فوق عالمة التبويب Store يف الزاوية اليمنى أعىل الشاشة. سيؤدي هذا إىل فتح نافذة املتصفح وينقلك إىل املتجر.

سيتم عرض التصميم املجاين لألسبوع عىل صفحة العروض. ميكنك أيًضا مشاهدة عروض أخرى وتصميامت جديدة وتصميامت رائجة واملزيد. 

ابحث عن التصميامت عن طريق إدخال كلامت داللية يف رشيط البحث، أو استخدم نظام القامئة للبحث عن التصميامت يف فئة معينة. 
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تاميمصتلا ليزنت

يف الوقت الحايل، جرّب تنزيل تصميم مجاين من خالل النقر عىل التصميم املجاين لهذا األسبوع. ميكنك العثور عىل التصميم املجاين يف صفحة العروض تحت قامئة "تصميامت مجانية". 

عند النقر عىل التصميم، ستظهر نافذة منبثقة لتمنحك املزيد من املعلومات حول هذا التصميم. هنا ميكنك رؤية نوع ذلك التصميم ونوع امللف والسعر. 

إلضافة التصميم إىل سلة التسوق الخاصة بك، انقر أيقونة سلة التسوق الزرقاء. بعد 

ذلك ، اضغط عىل السهم أو انقر عىل األيقونة املوجودة يف الزاوية اليمنى أعىل شاشة 

متجر Design Store لالنتقال إىل سلة التسوق الخاصة بك. 

سوف يكون إجاميل عربة التسوق 0.00 دوالر حيث أنّك تقوم بتنزيل تصميم مجاين.

مبجرد مراجعة سلة التسوق الخاصة بك ، انقر فوق زر Checkout للمتابعة. يف هذا 

الوقت سيطلب منك متجر Design Store تسجيل الدخول قبل تنزيل التصميم الخاص 

بك. 

من املفرتض أن تكون قد أنشأت بالفعل حساًبا عىل Silhouette، ولكن إذا مل تكن 

قد قمت بذلك، فلن يستغرق إنشاء حساب جديد سوى بضع ثواٍن. انقر عىل رابط 

"تسجيل مجاين" يف صفحة تسجيل الدخول إلنشاء حساب جديد.

مبجرد إنشاء حسابك، ستحتاج إىل الوصول إىل سلة التسوق الخاصة بك مرة أخرى 

ومحاولة تسجيل الخروج مرة أخرى. سيُطلب منك التحقق من صحة كلمة املرور 

الخاصة بك يف كل مرة تقوم فيها بتنزيل التصميامت. 
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لوحة اإلرسال

عند النقر فوق تبويب"إرسال" ، سرتى إصداًرا رماديًا من شاشة "التصميم" عىل اليسار ولوحة "إرسال" عىل اليمني. تسمح لك لوحة اإلرسال بإجراء تعديالت عىل إعدادات القطع 

الخاصة بك حتى تتمكن من إجراء القطع املثايل. 

 .Simple ، Line ، Fill ، Layer :هناك أربعة إجراءات ميكنك اختيارها من تبويب اإلرسال

يتيح لك كل إجراء ضبط إعدادات قطع محددة.  أصبح القطع سهاًل عن طريق اختيار املواد الخاصة بك، واإلجراء، وأداتك يف لوحة Simple والنقر عىل "إرسال".

تتكون شاشة اإلرسال من جزأين: اللوحة املوجودة عىل الجانب األمين والشاشة التي تعرض تصميمك عىل اليسار. تتضمن اللوحة املوجودة عىل الجانب األمين عالمات تبويب اإلجراء 

باإلضافة إىل خيارات اإلجراء. عند الدخول إىل تبويب "إرسال"، ستصبح الخطوط املقطوعة يف التصميم أعرض وأكرث سمًكا حتى تتمكن من رؤية ما سيقطعه جهاز Silhouette الخاص 

بك بالضبط. 

إذا كنت تريد إجراء أي تعديالت عىل التصميم الخاص بك، يجب عليك العودة إىل شاشة التصميم بالنقر عىل تبويب "التصميم". ميكنك نقل التصميم أثناء وجودك يف تبويب 

"إرسال"، ولكن ال ميكنك إجراء أي تعديالت أخرى عىل التصميم.

الخيار األول يف لوحة Action هو تبويب Simple. هذا هو املكان الذي ميكنك فيه تحديد نوع الخامة، أو اإلجراء الذي تريد أن يقوم به جهاز Silhouette الخاص بك ، ونوع الشفرة 

التي تستخدمها ، والخطوط التي تريد قطعها ، أو حفرها  أو نقشها، أو تنقريها.  

ملزيد من اإلعدادات املتقدمة ، ميكنك استخدام لوحة Line أو لوحة Fill أو لوحة Layer. باستخدام لوحة Line أو لوحة Fill ، ميكنك تعيني املهمة التي سيقوم بها جهازك وفًقا للون 

خط الصورة أو لون التعبئة. إذا كان لديك تصميم يحتوي عىل طبقات متعددة ، ميكنك استخدام لوحة Layer الختيار الطبقات املطلوب قصها. 
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4 Cameo تجهيز

صقلا ةريصح ىلع داوملا عض

قم بإزالة البطانة غري امللتصقة من حصرية القص.  الحصرية الجديدة ستكون شديدة االلتصاق يف البداية. لتجنب إتالف أي مواد تضعها عىل حصرية القص، ضع الجانب الالصق 

للحصرية إىل األسفل عىل سطح ال ينتج الكثري من الوبر مثل قامش الِدنيم أو األلياف الدقيقة. سيجعل ذلك السجادة أقل التصاقًا ولكّنه سيسمح لها بالتقاط املواد دون إتالفها.

 .®Silhouette Studio ضع الورق أو املواد األخرى عىل حصرية القص وفًقا للرسم التوضيحي يف

Cameo زاهج ليغشتب مق

قم بتشغيل Silhouette Cameo® بالضغط عىل زر الطاقة وانتظار بدء تشغيل الجهاز. لتغذية حصرية القص يف الجهاز

ارفع الغطاء وحرّكه للخلف.

حاذي الجانب األيرس من الحصرية مع عالمة املحاذاة الزرقاء عىل الجانب األيرس من الجهاز.

اضغط عىل الحصرية باتجاه األسطوانات البيضاء.

اضغط عىل السهم الذي يشري ألعىل عىل لوحة اللمس لتحميل حصريتك يف وضع القطع.

إذا كنت ال ترى صورة حصرية القص أسفل مستندك عىل الشاشة، انقر عىل أيقونة إعداد الصفحة يف الجزء العلوي من رشيط أدوات Silhouette عىل الجانب األمين من النافذة. 

.Cameo تحت قسم حصرية القص، حدد حصرية

ضع صورتك عىل الشاشة حيث تريد قصها عىل الحصرية. تأكد بأن تبقي تصميمك ضمن الهوامش الحمراء يف صفحتك.
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ةادألا ليمحت

يعترب اختيار األداة أو الشفرة خطوة مهمة يف إعداد جهاز Silhouette الخاص بك للقص. يأيت جهازك مزوًدا بشفرة Auto التلقائية، ميكنك تركيبها اآلن. يتم تعديل األمناط املختلفة 

للشفرات بطرق مختلفة. سوف يتم توضيح تعليامت ضبط أنواع الشفرات البديلة عىل عبوة الشفرة. 

إذا كنت تستخدم الشفرة التلقائية Auto، سوف يتم ضبط الشفرة تلقائيًا عند إرسال التصميم ليتم قصه. لضبط الشفرة التلقائية أو أي شفرة أخرى يدويًا، استخدم مقبس الضبط يف 

الجهاز أو األداة املحمولة باليد التي تأيت مع جهازك. اضغط برفق عىل الشفرة ألعىل وألسفل يف مقبس الضبط حتى يشري خط املؤرش األحمر إىل اإلعداد املرغوب. 

مالحظة: تعمل شفرات Auto و Ratchet و Premium و Fabric  و Sketch Pens يف حامل األدوات األيرس أو حامل األدوات رقم 1 فقط. 

إعدادات الشفرة أعاله قابلة للتطبيق مع شفرات Auto و Ratchet و Premium فقط. يف جميع الحاالت، تؤدي إعدادات الشفرة األعىل إىل كشف املزيد من الشفرة وهي مخصصة 

لقطع املواد األكرث سمًكا. ارجع إىل Silhouette Studio® للتعرف عىل إعدادات الشفرة املوىص بها للمواد املختلفة. 

عندما ال تستخدم أداتك، ميكنك تخزينها يف حامل األداة عىل الجانب األيرس من جهازك. ما عليك سوى تحريك الغطاء إىل اليسار ووضع األداة بداخله. عند االنتهاء، مّرر الغطاء إىل 

اليمني إلغالقه.

خط املؤرش

مقبس التعديل

التلقائية Auto شفرة

تارفشلا طبض

1

4–6

7–10

2–3

داوملا

ةقيقرلا ةرارحلا لقن داومو لينيفلا لثم ةقيقر داوم

طامنألا قاروأو ةمكحملا تاقاطبلا لثم اًكمس رثكألا داوملا

شامقلا لثم ةكيمسلا داوملا

ةعّمجملا ةرارحلا لقن داومو تاقاطبلاو قرولا لثم نزولا ةطسوتم داوم

غطاء

حامل األداة
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الكشف التلقايئ عن األداة

الجديد يف Cameo 4 هو خاصية Auto Tool Detection. تسمح هذه الخاصية للربنامج باكتشاف األداة التي يتم إدخالها يف الجهاز حيث يقوم الربنامج تلقائيًا مبلء خيارات 

اإلجراءات يف لوحة اإلرسال. 

هذه الخاصية متاحة فقط يف جهاز Cameo 4 و أدواته. ميكنك رؤية رشيط معدين صغري عىل ظهر األدوات ومحّوالت األداة. هذا ما يخرب الجهاز - وبالتايل، الربنامج - عن األداة التي 

يتم إدخالها يف حامل األداة.

 ةادألا تالّوحم

:4 Cameo 4 يأيت مع 4 محّوالت أدوات ميكنك استخدامها إلدخال األدوات يف جهاز Cameo السابقة، فإن Cameo 4 يختلف قلياًل عن إصدارات Cameo نظًرا ألن تصميم حامل أداة

جودزملا لماحلا دادعإ

يوفر Cameo حاماًل مزدوًجا الستيعاب أداتني مختلفتني يف وقت واحد. هذا يسمح لك بتنفيذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات بأنواع مختلفة من الشفرات. تتم تسمية الحاملني 

بالرقم 1 )أو األداة 1 عىل الجانب األيرس( و 2 )أو األداة 2 عىل الجانب األمين(. تحمل شفرات Cameo 4 إّما  رقم 1 أو 2 عليها. تشري هذه األرقام إىل حامل األداة الذي ميكنك 

تركيب هذه األداة فيه. 

إذا كنت تستخدم أداة مع محول، مثل شفرة ratchet لـ Cameo 3 ، ميكن استخدام هذه األداة فقط يف الحامل رقم1. 

تاودألا حتفو قلغ

قم أوالً بفتح حامل األداة 1 عن طريق سحب ذراع القفل. أدخل شفرة Auto )أو أي أداة أو محول أداة تستخدمه( يف حامل األدوات 1 وادفع آلية 

القفل إىل مكانها قد تجد أنه من املفيد الضغط عىل األداة لألسفل أثناء إعادة  ذراع القفل للداخل. سيضمن ذلك تركيب األداة يف مكانها بإحكام.

تعمل أذرع القفل بالطريقة نفسها لكل من حامل األداة 1 وحامل األداة 2. ال يهم أيًضا األداة التي يتم إدخالها، سيتم تثبيت كل أداة يف مكانها بنفس 

الطريقة.

إذا رأيت اللون األزرق  بجوار رقم األداة ، فستعلم أن األداة مقفلة بشكل آمن.

 استخدم محول األداة األزرق مع

Sketch Pens من Silhouette

 استخدم محول األداة الرمادي مع

Deep-Cut شفرة

 استخدم محّول األداة األسود مع

 (Ratchet) الشفرات العادية

Premium وشفرات

 استخدم محول األداة األبيض مع

  مم Kraft  2 شفرة
(السابقة Silhouette متوافقة مع أجهزة)

فتحغلق

ذراع القفل
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تاناوطسألا طبضب مق

من خالل ضبط األسطوانات عىل العمود الرئييس، ميكن لـ Silhouette Cameo® قطع أحجام الوسائط التالية: A4 ، و letter ، و 12 إنش، و 13 إنش.

األسطوانات البيضاء
رافعة

حدد مكان ذراع الفك عىل الجانب األمين وأدره يف اتجاه عقارب الساعة.

أمسك جسم األسطوانة واضغط عىل زر القفل. 

أثناء الضغط عىل زر القفل ، قم بتحريك األسطوانة إىل الوضع املطلوب. حّرر الزر املوجود عىل جسم األسطوانة، وقم بقفل 

ذراع التحرير عن طريق تدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة. 

قد تتحرك األسطوانة بعيًدا عن مكانها إذا مل يتم تثبيتها بإحكام.

الرأس الدّوار

الجسم الدّوار

غلق
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صقلا ةدام جاردإ

عند اختيار إدراج املادة ملصقة عىل »حصرية القطع البيانية« أو إدراج املادة مبفردها للقص داخل املاكينة، يجب وضع الرول / حصرية 

القطع البيانية بوضعية مالمئة لضامن نجاح عملية القطع.   

مالحظة: من املهم جًدا عند إدراج لوح قص »غري ُملَصق عىل حصرية قطع بيانية«، أن يثبت اللوح أو الرول أثناء إدخاله يف املاكينة 

بحيث يتم تثبيت أطراف لوح القص مع البكرات اليمنى واليرسى بإحكام.  خالفًا لذلك، سوف ينحني اللوح من املنتصف، ولن تكون 

عملية القطع ناجحة بشكل جيد

هناك طريقتان مختلفتان لإلدراج.  يف كلتا الحالتني، ستحتاج إىل التأكد من ضبط البكرات أوالً لتتناسب مع مادة القص بشكل أفضل:   

حرِّك البكرة املوجودة عىل الجانب األمين بحيث تتطابق مع عرض حصرية أو مادة القطع.   . 1

اضبط البكرات التي يف املنتصف بحيث تكون عىل مسافة متساوية بني جانبي اإلدراج األمين واأليرس.  . 2

  .®Silhouette Studio إذا كنت ترغب يف ضبط نقطة البداية بعد إدراج املواد الخاصة بك، ميكنك استخدام األسهم املوجودة عىل لوحة التحكم أو يف برنامج

بعد اكتامل القطع، اضغط عىل زر Unload.  ستحرك البكرات حصرية القطع أو املادة من أسفل القضيب األسطواين لتحريرها.  

تفريغ

تحميل

الطريقة األوىل هي طريقة اإلدراج البطيء )موىص بها لرسومات / أشكال الَقطع الكبرية(:  

ضغط عىل زر Load املوجود يف Cameo.   سيومض الزر مشريًا إىل أنه جاهز لتحميل / إدراج املادة.    .1  

م مبحاذاة الحافة اليرسى من حصرية القطع أو رول القطع مع الخط الرمادي أمام »حاملة أداة القطع« والبكرة اليرسى عىل القضيب األسطواين.      .2  

بعد بضع ثواٍن، ستلتقط اآللة حصرية القطع أو اللوح وتحركها إىل موضعها أسفل القضيب األسطواين  .3  

الطريقة الثانية هي طريقة اإلدراج الرسيع )موىص بها لرسومات / أشكال الَقطع الصغرية(:  

قم مبحاذاة الحافة اليرسى من حصرية القطع أو اللوح مع الخط الرمادي أمام حاملة أداة القطع والبكرة اليرسى عىل القضيب األسطواين  .1  

اضغط عىل زر Load املوجود يف Cameo.   ستمسك املاكينة عىل الفور حصرية القطع أو مادة القطع وتحركها إىل موضعها أسفل القضيب األسطواين.    .2  
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قص تصميم

مبجرد اختيار التصميم الخاص بك و تحميل املواد وتجهيز املاكينة، تصبح عىل استعداد إلجراء أول قطع لك! 

ارجع إىل Silhouette Studio® إلضافة جميع املعلومات الرضورية التي قد تنساها. إليك ما ميكن أن تتوقعه من كل قسم عند 

.Simple القطع باستخدام إجراء

يف كل من قسمي األداة 1 واألداة 2 ، سرتى خيارات ضمن قامئة منسدلة للامدة واإلجراء واألداة. 

أواًل حدد املواد الخاصة بك. من املهم أن تكون دقيًقا يف اختيارك ألن Silhouette Studio® قام بضبط إعدادات القطع لكل مادة 

بدقة. إذا وجدت أنك بحاجة إىل إجراء تعديالت، قم بتغيري هذه اإلعدادات. إذا كنت بحاجة إىل إضافة مادة جديدة ، ميكنك نقر 

زر "إضافة نوع مادة جديد" يف أسفل القامئة املنسدلة للمواد وإضافة إعدادات القص الخاصة بك. 

بعد ذلك اخرت األداة أو تأكد من تحديد األداة الصحيحة. باستخدام Auto Tool Detection )الكشف التلقايئ عن األدوات( ، 

سوف يكتشف جهازك تلقائيًا األداة املوجودة يف حامل األدوات. هنا وضعنا أداتني مختلفتني يف Cameo 4— شفرة Auto و محّول 

.Sketch Pen أداة

أنت اآلن عىل استعداد لنقر زر إرسال ومشاهدة جهاز Silhouette الخاص بك يقص تصميمك بدقة!

إذا احتجت يف أي وقت إىل تذكري مبا تحتاج إىل القيام به لقص التصميم، ميكنك النقر فوق أيقونة قبعة التخرج يف الزاوية اليرسى أسفل لوحة اإلرسال عىل يسار زر اإلرسال. هذا 

سيقّدم لك عرض رشائح بالخطوات التي تحتاج إىل اتباعها.

2 ةادألاو 1 ةادألا

عىل عكس Cameo 3 ، فإن حامالت األدوات يف نظام الحمل املزدوج تؤدي وظائف قطع مختلفة ، لذلك ال ميكن تبديل األدوات. فيام ييل األدوات والوظائف املتوافقة لكل حامل 

أداة:

األداة  إجراء تلقايئ

األداة 1  شفرة Auto التلقائية قطع 

Ratchet شفرة قطع 

Deep Cut شفرة قطع 

Sketch Pen أداة رسم 

األداة 2 Kraft شفرة قطع 

Rotary شفرة Rotary Cut قطع

Punch أداة ثقب
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)Kiss-cut( ةريصح نودب صقلا

 ، 4 Cameo عىل جهاز  kiss-cut يتم استخدامه عند استخدام مواد قطع لها غالف )أي الفينيل ، واملواد نقالة الحرارة ، وأوراق امللصقات، وإلخ( عندما تقص بطريقة kiss-cut قطع

قد ترغب يف االستفادة من ميزتان أخرتني يف Cameo 4 : أسطوانة التغذية والقاطع العكيس.

إذا كنت ال ترغب يف استخدام أسطوانة التغذية أو القاطع العكيس كجزء من إجراء قطع kiss-cut ، فهناك شيئان عليك القيام بهام: 

اذهب إىل لوحة إعداد الصفحة وقم بتغيري حصرية القص إىل "ال يوجد".. 1

اذهب إىل تبويب "إرسال" ، وحدد الخامة املستخدمة )تذكر أنه لقص مثل هذه املواد، يجب أن يكون لها دعم(.. 2

بعد االنتهاء من هاتني الخطوتني ، ميكنك االستمرار يف عملية القص.
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ةيذغتلا ةناوطسأ مدختسا

توجد أسطوانة التغذية املدمجة داخل درج يف الجزء األمامي لجهاز Cameo 4. لفتح أسطوانة التغذية، اسحب هذا الدرج برفق للخارج بالكامل. 

مالحظة: عند فتح الدرج للخارج بالكامل، يخرج درج أسطوانة التغذية من الجهاز مبسافة حوايل 8 إنش. إذا وجدت أن الدرج يخرج مسافة حوايل 4 أو 5 إنش فقط ، فقد يكون 

الدرج عالًقا وقد ال يخرج بالكامل. استمر يف سحب الدرج برفق حتى يخرج بالكامل. 

عند خروج الدرج بالكامل، قم بفتح القطعة املثّبتة لكشف مكان تركيب أسطوانة التغذية. هناك أيًضا قطعتني يف نهاية كل طرف ستقوم بفتحهام وهذا هو املكان الذي 

ستستقر فيه املواد امللفوفة. حرّك قطعة النهاية اليمنى لتتناسب مع عرض املواد الخاصة بك - إّما 9 إنش أو 12 إنش. 

ضع املواد املستخدمة عىل أسطوانة التغذية. خذ طرف املادة  وقم بتغذيته من خالل فتحة أسطوانة التغذية. ثم قم بإدخاله يف جهازك باستخدام زر التحميل عىل لوحة 

اللمس. تأكد من تغذية املواد يف املاكينة باستقامة دون انثناء. 

عند االنتهاء من استخدام أسطوانة التغذية، قم بإزالة لفافة املادة، ولف القطع ألسفل، وأعد الدرج يف مكانه.

فتح أسطوانة التغذية
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يسكعلا عطاقلا مدختسا

إذا كنت تستخدم مواد مبطنة عىل األسطوانة  بدون حصرية قص، ميكنك استخدام القاطع العكيس املوجود عىل ظهر اآللة لتقليم مرشوعك بعد االنتهاء من قطعه. يتم إرفاق القاطع 

.Cameo العكيس بالفعل مع جهاز

تأكد من ضبط اإلعدادات يف Silhouette Studio® حتى يتم تغذية القطع بشكل صحيح إىل جهاز Cameo الخاص بك. أوالً ، قم بضبط حصرية القص عىل "ال يوجد" يف لوحة إعداد 

الصفحة. بعد ذلك ، عندما تنتقل إىل تبويب إرسال قبل إرسال التصميم الخاص بك، انقر أيقونة الرتس املوجوة يف الزاوية اليمنى أسفل الشاشة لفتح اإلعدادات املتقدمة. قم بتغيري 

 Cameo خيار التغذية إىل "تغذية" وحدد مقدار املادة التي تريد تغذيتها إىل الداخل. ال تقلق بشأن دقة قياساتك تاًما ألنه ميكنك دامئًا استخدام األسهم عىل لوحة اللمس يف جهاز

لضبط التغذية حسب الحاجة بعد االنتهاء من ضبط القطع. بعد ذلك أرسل تصميمك إىل الجهاز.  

الستخدام القاطع العكيس، تأكّد من أن تصميمك يتغذى من خالل الجزء الخلفي من جهازك يف نهاية عملية القص. قم بتحرير األقفال عىل كال الجانبني أعىل خرطوشة القاطع وقم 

بخفض مسار القاطع العكيس. مرر القاطع العكيس عرب املسار لقطع املواد الخاصة بك. عند االنتهاء ، تأكد من أن القاطع العكيس مرتكز عىل جانبي املسار، وارفع املسار إىل مكانه 

مرة أخرى ، واربط كال القفلني. 

غلق

قاطع عكيس

غلق

مسار القاطع العكيس
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Crosscutter ةشوطرخ لادبتسا

إذا أصبحت شفرة Crosscutter غري حادة وتحتاج إىل استبدالها، ميكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق إزالة واستبدال خرطوشة القاطع. 

إلزالة خرطوشة Crosscutter، اضغط ألسفل عىل الجزء العلوي من ذراعي النهاية يف نفس الوقت. أثناء القيام بذلك ، اسحب خرطوشة القاطع للخارج. ستكون القطعة الطويلة 

املوّضحة أدناه. 

مالحظة: تأكد من أن القاطع العكيس يف وضع القفل قبل محاولة إزالة الخرطوشة.

 .Cameo إلدخال خرطوشة القاطع مرة أخرى يف الجهاز، قم مبحاذاة األرجل أسفل خرطوشة القاطع العكيس مع األخاديد املوجودة أسفل فتحة خرطوشة القاطع العكيس عىل جهاز

مبجرد التأكد من صحة املحاذاة ، ارفع الجزء العلوي من خرطوشة القاطع وادفعها داخل الفتحة حتى تسمع صوت الرتكيب يف مكانها.

رافعة

رافعة

أرجل

أرجل

رافعة رافعة

خرطوشة القاطع العكيس
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) Pop-out صق( ةريصح نودب صقلا

الخيار الثاين للقطع بدون حصرية جديد عىل Cameo 4! ألول مرة عىل اإلطالق ، قم بقص املواد مثل الورق والبطاقات دون سجادة قص. مع هذه امليزة ، ستقوم Cameo بالقص 

ولكن مع الحفاظ عىل املواد يف مكانها عن طريق تثقيب األماكن االسرتاتيجية. مبجرد إزالة املادة من آلة القطع، قم ببساطة بإخراج التصميم املقصوص من الورق.

نظرًا لوجود قناة تحت منطقة الشفرة ، ميكن لـ Cameo 4 إجراء عملية قطع خاصة، حيث يثقب املادة  بشكل كامل عىل الرغم من عدم وجود حصرية القص. يقوم الجهاز بذلك عن 

طريق رفع الشفرة يف أجزاء صغرية حيث تقوم بقطع جزء من املواد املتصلة بالصفحة الكاملة. بحيث ميكن إخراج الجزء املقطوع عن باقي املادة مبجرد اكتامل عملية القطع.

تأكد من أن لديك طراز Cameo متوافق )Cameo 4 فقط( وأن جهازك متصل ومتزامن مع برنامجك.  . 1

تحت لوحة إعداد الصفحة، اخرت "بدون" من القامئة املنسدلة لحصرية القص تاًما كام فعلنا مع خيار Kiss-cut. اضبط حجم الوسائط عىل حجم املواد التي تستخدمها بالضبط. . 2

من لوحة اإلرسال ، حّدد نوع املادة الخاصة بك. الربنامج ُمصمم ليختار تلقائيًا "قص" أو "قص منبثق" للعمل بناًء عىل اختياراتك لحصرية القص واملادة املستخدمة. الورق واملواد الصلبة املامثلة التي تحتاج عادة إىل . 3

حصرية لقطعها بالكامل ستحتاج إىل خيار "قطع Pop-out" عندما ال يكون لديك حصرية محددة يف لوحة إعداد الصفحة.

إليك بعض األشياء التي يجب تذكرها:  

وضع القطع املنبثق غري مخصص للمواد الرفيعة أو املرنة مثل ورق النسخ أو القامش. 

 ، 2 Portrait ، 3 Cameo( السابقة Silhouette 3. إذا كنت تستخدم أي من أجهزة قص Portrait 4 و Cameo ميكن استخدام خاصية القطع املنبثق فقط مع خط جهاز

وما إىل ذلك( ، يجب عليك استخدام حصرية القص لقطع البطاقات أو غريها من املواد الورقية. 

تأكد من أنك حددت إعدادات القطع الصحيحة قبل قطع التصميم الخاص بك عن طريق إجراء اختبار القطع.

صقلا ءاغلإ

إذا كنت بحاجة إىل إلغاء مهمة قطع قيد التنفيذ بالفعل ، فهناك ثالثة أشياء مختلفة ميكنك القيام بها:

.®Silhouette Studio حدد "إلغاء" يف  .1  

اضغط عىل زر اإليقاف املؤقت. بعد بضع ثواٍن ، سيومض زر تفريغ حصرية القص ، مام يشري إىل أنه ميكنك إنهاء املهمة عن طريق تفريغ حصرية القص.  .2  

استمر يف الضغط عىل زر Pause يف جهاز Cameo 4 ملدة خمس ثواٍن. مالحظة: هذا الخيار ال يفرغ حصرية القص أو املواد تلقائيًا.  .3  

وقفة
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 4 ®Silhouette Cameo دليل املستخدم ل

®Bluetooth توصيل

يتوافق جهاز CAMEO Silhouette ® مع البلوتوث Bluetooth ® ويسمح باالتصال السلكيًا بهذه الطريقة ميكنك إرسال تصميامت من أي 

جهاز يدعم تقنية Bluetooth® إىل جهاز Cameo 4 للقطع دون توصيل جهازك بالكمبيوتر.

لتوصيل جهاز CAMEO 4 الذي يحتوي عىل خاصية الـ Bluetooth ،®يرجى التأكد أنه تم تفعيل Bluetooth® عن طريق الضغط عىل زر 

Bluetooth® عىل جهازك. ستتحول اإلضاءة الخلفية من األبيض إىل األزرق، مشرية إىل أنه قيد التشغيل.

يف Silhouette Studio® ، انتقل إىل تبويب إرسال. انقر عىل أيقونة Bluetooth® يف أسفل اللوحة وحدد "إضافة جهاز Bluetooth®". بعد بضع 

ثواٍن، ستظهر حالة Cameo عىل أنها جاهزة يف لوحة اإلرسال، وسيكتمل اإلعداد. 

أين ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات

جمانربلل لماكلا ليلدلا

شاهد دليل املستخدم الكامل واملصّور يف Silhouette Studio® بالنقر فوق مساعدة< دليل املستخدم.

ينورتكلإلا عقوملا

قم بزيارة قسم الربامج التعليمية يف SilhouetteAmerica.com للمساعدة يف تعريفك بخصائص الجهاز وتوفري إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية قص أنواع الوسائط املختلفة 

.®Silhouette Cameo باستخدام

ةنّودملا

قم بزيارة مدونة Silhouette الرسمية عىل com.Silhouette101 للحصول عىل معلومات حول جهازك، وبرامج تعليمية ،طرق االستخدام، وكتب إلكرتونية ، ومقاطع فيديو ، وأفكار 

Silhouette املشاريع الجديدة التي ميكنك إنشاؤها. تحتوي العديد من منشورات املدّونات عىل إرشادات خطوة بخطوة لالستخدامات املتقّدمة ملنتجات وبرامج

ةيرابخإلا لئاسرلا

قم بالتسجيل يف رسائل Silhouette اإلخبارية عىل SilhouetteAmerica.com لتلقي تحديثات املنتج والعروض الخاصة عرب الربيد اإللكرتوين.

ءالمعلا ةمدخ

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، ال ترتّدد يف االتصال بخدمة العمالء عىل:

Silhouette America رشكة

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

®Bluetooth حالة

http://SilhouetteAmerica.com
http://Silhouette101.com
http://Silhouette101.com
http://SilhouetteAmerica.com
mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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