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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Какво се съдържа в кутията? 
Silhouette Cameo® пристига с артикулите, показани в списъка по-долу. Преди да започнете работа с 
машината, проверете дали всички артикули са налице. Ако някой от описаните по-долу компоненти липсва, 
моля, свържете се със support@silhouetteamerica.com.

Настолна машина за рязане  
Silhouette Cameo®

А/С адаптер и 
захранващ кабел

USB кабел
12-инчова подложка за 

рязане

Ръчен регулатор 
за острие Инструментални 

адаптери
Автоострие за 

Cameo 4

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Отстранете опаковката от машината 
Използвани са тиксо, картон и стиропор, за да се придържат неподвижно движещите се части на Cameo, за 
да се предотврати увреждане на машината по време на транспорт. 
Извадете Silhouette Cameo® от кутията и отстранете тиксото, което придържа капака и частите на 
машината, за да не се движат.  
Отстранете трите лепенки, които държат прозрачните пластмасови капаци неподвижно откъм предната 
част на машината; трябва да отстраните и двете от страничните панели и тази от горната ѝ част. 
След това леко повдигнете капака и го плъзнете назад. Извадете тиксото, картона и стиропора оттам.

Не забравяйте да отстраните тиксото от задната част на машината, което държи неподвижно устройството 
за напречно изрязване.
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Регистрирайте машината си 
Отидете на SilhouetteAmerica.com/setup, за да преминете през всички съответни стъпки за настройка на 
машината си. Първо е необходимо да си направите Silhouette профил, ако е необходимо, и да регистрирате 
машината си. Извършването на тази стъпка ще Ви позволи да имате достъп до Вашите 100 безплатни 
дизайна в библиотеката Silhouette.

Ако имате профил, въведете данните си за 
вписване и кликнете „Вход“. 

След това въведете адреса си. След като 
подадете тази информация, ще видите този 
екран, който ще използвате за регистриране 
на машината си. Трябва да въведете серийния 
номер на машината. Можете да видите тази 
информация на стикер на задната дясна страна 
на машината. Трябва също да въведете датата и 
мястото на закупуване. 

Следващият раздел Ви предоставя информацията 
за гаранционно обслужване, ако това е 
приложимо. След като преминете през този 
процес на регистрация, можете да продължите с 
настройването на машината.

Ако нямате Silhouette профил, кликнете върху 
връзката „БЕЗПЛАТНА регистрация“. Попълнете 
данните си. Когато сте готови, кликнете бутона 
„Създай профил“. 

http://silhouetteamerica.com/setup
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Изтеглете и инсталирайте Silhouette Studio®
Преминете на стъпка 2 на SilhouetteAmerica.com/setup, за да изтеглите последната версия на Silhouette 
Studio®. Кликнете върху операционната си система (Mac или Windows) и следвайте инструкциите на 
компютъра, за да завършите инсталацията. 
Софтуерът е необходим за работата на машината за рязане Cameo 4, затова не забравяйте тази стъпка!

Ще разберете повече за това как да използвате софтуера Silhouette Studio® по-нататък в ръководството. 
Засега завършете процеса на настройване на машината.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Вземете безплатния си 1-месечен абонамент
След като регистрирате машината си Silhouette, имате право да получите безплатен 1-месечен абонамент 
за магазина Silhouette Design. 
С абонамент Вие ще получавате определен брой кредити всеки месец за закупуване на дизайни. Броят 
кредити, които получавате, зависи от абонаментния Ви план. Абонаментът, с който ще започнете, е 
Основен план, което означава, че получавате 25 $ под формата на кредити за месеца. 
За да вземете безплатния си 1-месечен абонамент, влезте в магазина Silhouette Design. Можете да 
направите това, като отворите уеббраузър и влезете в SilhouetteDesignStore.com или като кликнете върху 
бутона STORE в Silhouette Studio® (намиращ с в горния десен ъгъл на софтуера).
Влезте в профила си в Silhouette в Design Store. Това е същата информация за профил, която сте 
използвали при регистрацията на машината си. За да се впишете в профила си, натиснете бутона „Вход“ в 
горния десен ъгъл. Въведете имейл адреса и паролата си и кликнете „Вход“.
При първото си посещение в Design Store (Магазин за дизайни) след регистриране на Вашата машина 
Silhouette, Вие би трябвало да бъдете автоматично пренасочен/-а към страницата за активиране на 
Пробния абонамент (Trial Subscription) на silhouettedesignstore.com/trial-subscription).
Когато сте попълнили информацията си, преминете на следващата стъпка, за да прегледате и потвърдите 
абонамента си.

Забележка: Ако вече имате активен абонамент за Design Store (Магазин за дизайни), към наличната в 
сметката Ви сума ще бъде добавен кредит, равен на сумата за Пробния абонамент (Trial Subscription).

http://SilhouetteDesignStore.com
http://silhouettedesignstore.com/trial-subscription
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Влезте в „100 безплатни дизайна“ на Вашата библиотека
След като регистрирате Cameo 4, ще имате достъп до 100-те безплатни ексклузивни дизайна, които се 
предоставят с машината. 
За да видите безплатните си дизайни, отидете в раздела „Библиотека“ на Silhouette Studio®. Софтуерът 
ще Ви напомни да се впишете в Silhouette профила си, ако вече не сте го направили. След това отидете в 
папките от лявата страна. Кликнете „Безплатни с машината“, след което Silhouette Cameo® 4.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако специалното безплатно съдържание за Silhouette Cameo® 4 не се появи, моля, 
излезте от софтуера и потвърдете регистрацията си на Silhouette Cameo® 4. След това можете 
отново да отворите софтуера и да откриете съдържанието. Ако проблемът продължава, моля, 
свържете се със support@silhouetteamerica.com 
ЗАБЕЛЕЖКА: въпреки че за първоначалната настройка е необходимо да имате връзка с 
интернет, в цялото съдържание на библиотеката на Silhouette може да се влиза и да се 
използва офлайн. Използването на библиотеката Silhouette, включително нейното съдържание и 
структура, се синхронизира между всички устройства, в които се вписвате.

Свържете Cameo 4
Свържете Silhouette Cameo® към електрическата мрежа. Започнете със свързване на кабела и адаптера и 
вкарването на кабела в машината Cameo. Вкарайте щепсела на захранващия кабел в стенен контакт.

След това свържете машината към компютъра с USB кабела. Натиснете кръглия бутон за включване на 
машината. 
Ако вече не сте го направили, отворете Silhouette Studio®. Отидете на раздела „Изпращане“ (намиращ се в 
горния десен ъгъл на софтуера), за да отворите панела „Изпращане“. Уверете се, че машината е свързана 
и показва състояние „Готовност“.

Възможно е да трябва да кликнете върху иконата с машината и да изберете машината си, за да се свърже 
тя правилно.
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Навигирайте в Silhouette Studio®
След като вече сте изтеглили Silhouette Studio®, е време да се научите как да го използвате. За 
да отворите Silhouette Studio®, открийте иконата Silhouette Studio® на десктопа или в началното 
меню на компютъра, или в папката с приложения на Mac. Натиснете двукратно иконата, за да 
пуснете приложението. 

След като Silhouette Studio® се зареди, ще видите празна област за дизайн с размери 12х12 инча на екрана 
си, както и инструменти около областта.
В това ръководство ще научите основите за работа със софтуера. Ако желаете да научите повече, 
можете да влезете в ръководството на Silhouette Studio®. Можете да откриете ръководството на 
SilhouetteAmerica.com/setup под стъпка 6 или на Silhouette101.com.

Преглед на работната зона
1. Инструменти за документи – инструменти, които са Ви необходими за коригиране на документа или за избор на обекти в 

документа.
2. Лента за бърз достъп – инструментите, които се появяват, са специфични за задачата, която правите, за да се извършват по-

лесно корекциите.
3. Чертожни инструменти – това са инструментите, които ще използвате, за да правите форми или да добавяте текст в областта за 

дизайн.
4. Библиотечен разделен екран – този бутон Ви позволява да създавате разделен екран с пространство за библиотека/дизайн.
5. Раздели с документи – това са разделите за превключване между отворените документи.
6. Поле за съхраняване (сиво) – това поле може да се използва за съхраняване на дизайни, ако пренареждате пространството си 

за дизайн. Оставяните в това поле дизайни няма да бъдат изрязвани или отпечатвани.
7. Активно поле за изрязване – тук ще създавате и поставяте дизайните си. Всичко, оставяно в това поле, може да бъде изрязвано 

или отпечатвано.
8. Навигационни раздели – отвеждат до определени места в софтуера.
9. Инструменти за Silhouette Studio® – инструментите за Silhouette Studio® имат различни функции, които можете за използвате за 

коригиране на дизайните си.
10. Панели – тук изскачат панелите за инструментите за Silhouette Studio®, за да Ви дадат повече възможности.
11. Предпочитания и теми – тези опции Ви позволяват да променяте предпочитанията и настройките си за Silhouette Studio®.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Навигационни раздели
В горната дясна част има четири раздела:

Дизайн
Областта за дизайн е Вашето работно място за създаване на 
проекти. В това поле се намират две ленти с инструменти – 
бялата страница за дизайн и сивото поле за съхраняване. Когато 
сте в библиотеката, магазинът Silhouette Design или менюто 
„Изпращане“, кликнете върху раздела „Дизайн“, за да се върнете 
в страницата си за дизайн.

Магазин
Когато имате връзка с интернет, разделът „Магазин“ отваря 
прозорец на браузъра и Ви отвежда в магазина Silhouette Design, 
където можете да разглеждате и купувате дизайни. 

Библиотека
От раздела „Библиотека“ можете да влизате в съхранените 
си дизайни. Сортирайте и организирайте дизайните си според 
желанията си, като добавяте папки и подпапки. Дизайните 
могат да се съхраняват на компютъра Ви или в библиотеката на 
Silhouette. 

Изпращане
Разделът „Изпращане“ Ви позволява да коригирате настройките 
за изрязване на Вашите дизайни и да ги изпращате към Silhouette. 
Това меню работи подобно на менюто „Изпращане за печат“ на 
други програми. 
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Област „Дизайн“
Областта „Дизайн“ е първата област, която ще видите, когато 
отворите Silhouette Studio®, и това е областта, в която вероятно ще 
прекарвате най-много време, затова е важно да се научите как да я 
използвате, за да създавате дизайните си. 

Панели
Всяка икона на инструмент от Silhouette Studio® отваря свой собствен 
панел. Панелите се отварят от дясната страна на пространството 
за дизайн до иконите с инструменти за Silhouette. Панелът, който 
се отваря по подразбиране, е „Настройки на страница“, който 
Ви позволява да правите корекции по пространството за дизайн, 
например машината, размерът на страницата и размера на материала 
(или медията), с които искате да работите.
Можете да отваряте панели самостоятелно или да използвате повече 
от един панел наведнъж. За да използвате повече от един панел 
наведнъж, кликнете върху лентата с име и я плъзнете до ново място, 
след което кликнете друга икона, за да отворите друг панел. Можете 
да имате колкото желаете отворени панели, като можете да ги 
местите навсякъде в екрана за дизайн.

Свиващи се панели
Панелите могат да се свиват, като кликнете върху стрелката в лявата 
им част. Свивайте, премествайте и пренареждайте панелите, за 
да настроите екрана си точно така, както искате. Когато затваряте 
панели, намиращите се отдолу ще изскачат, за да запълват местата 
им.

Прилепващи панели
Панелите се „прилепват”, което означава, че се захващат към горната 
част на областта за дизайн или един към друг. Но панелите не е 
необходимо да стоят залепнали един за друг. Можете да премествате 
групи от панели или отделни панели навсякъде по екрана. В 
зависимост от Вашия проект може да искате да има отворени много 
панели, за да правите корекции с помощта на голямо разнообразие от 
инструменти, или да искате само един панел да бъде отворен.

Панели, съдържащи множество икони
Някои панели са с единични икони, например PixScan™ или „Офсет“. 
Други панели се състоят от група свързани икони. Тези икони са 
налични вътре в панела през отделни раздели. Например панелът 

„Трансформиране“ включва иконите „Подравняване“, „Мащабиране“, „Завъртане“ и „Преместване“, а ако 
работите с Designer Edition (дизайнерската версия) – иконата „Изрязване“.

Режим на панела
Можете да персонализирате режима на панела в панел „Предпочитания”. В настройките по подразбиране 
можете да избирате как да се отварят панелите Ви.

 f Режим на единичен панел: само един панел може да бъде отворен по едно и също време. Ако имате 
отворен панел и кликнете върху друга икона, този нов панел ще се отвори на мястото на панела, 
който е бил отворен преди това.

 f Гъвкав панелен режим: по подразбиране. Подобно на режима на единичен панел, гъвкавият режим 
заменя панел в местоположението по подразбиране, но не заменя панел, който сте преместили. 

 f Режим на няколко панела: всички нови панели се отварят независимо от това колко панела са 
вече отворени.
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Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Чертожни инструменти
Лентата от лявата страна на софтуера съдържа инструментите, необходими за създаване и промяна на 
основни форми и текст. 

Избор на инструмент

Редактиране на точки

Линейни инструменти

Чертожни инструменти

Инструменти за чертане на ръка

Текстови инструмент

Начертайте бележка

Инструмент „Гума“

Инструмент „Нож“

Забележка: ако имате други издания на 
Silhouette Studio® (напр. Silhouette Studio® 
Designer Edition), е възможно да видите 
повече дизайнерски инструменти от 
изброените тук. Можете да научите повече 
за тези инструменти в софтуерното 
ръководство на Silhouette Studio®.

Прости форми
Линии

За да начертаете линия, изберете инструмента „Линия“ 
от лентата с инструменти в лявата страна. Или кликнете и 
плъзнете с мишката, за да начертаете линия, или кликнете 
веднъж за начало и втори път за край на линията.

 f Задръжте клавиша SHIFT, докато чертаете линия, за да 
направите идеално вертикална, хоризонтална или 45° линия.

Правоъгълници/квадрати
За да начертаете правоъгълник, изберете инструмента 
„Правоъгълник“ от лентата с инструменти в лявата страна. 
Или кликнете и плъзнете с мишката, за да начертаете 

правоъгълник, или кликнете веднъж, за да маркирате един от 
ъглите, и втори път, за да маркирате противоположния ъгъл.

 f Задръжте клавиша SHIFT, докато чертаете правоъгълник, за 
да направите идеален квадрат.

 f Задръжте клавиша ALT (OPTION при Mac®), за да начертаете правоъгълника от центъра, вместо от 
единия ъгъл.

 f Задръжте клавишите SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION при Mac®), за да начертаете идеален квадрат, 
центриран спрямо първоначалното кликване.

На ръка
За да чертаете с инструмента „На ръка“, кликнете върху инструмента в 

лентата от лявата страна. Можете да изберете нормалния 
инструмент „На ръка“ или „Плавно на ръка“. За да чертаете, 
кликнете и плъзнете формата, която желаете да направите, в 

областта си за дизайн.
За да коригирате създадената форма, можете да използвате 
инструмента „Редактиране на точки“. Този инструмент прави 
точките на формата видими и Ви позволява да ги премествате. 
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Текст
За да изрежете букви или думи, използвайки който и да е от шрифтовете на компютъра Ви, изберете 
инструмента „Текст“ от лентата с инструменти в лявата страна на екрана. При избран инструмент „Текст“ 
кликнете където и да е на страницата и започнете да пишете. Шрифтът е по подразбиране, но можете 
лесно да го смените от панела „Текстови стил“, който изскача.

След като кликнете на страницата с инструмента „Текст“, ще се появи мигащ курсор. Започнете да пишете 
букви, думи или фрази по Ваш избор.
Докато пишете или редактирате текст, панелът „Текстови стил“ ще бъде видим в дясната страна на 
екрана. В този панел можете да променяте шрифта, големината, наситеността и подравняването му, както 
и разстоянията между буквите и редовете. Използвайте мишката, за да маркирате текста, преди да правите 
настройки на шрифта, големината, наситеността и т.н.
За да приключите с въвеждането на текст, кликнете където и да е извън страницата. Това ще прекрати 
режима на редактиране на текст и ще премахне избора на текста. Ако трябва да направите промяна на 
текста, кликнете два пъти върху текста на страницата, използвайки инструмента „Избор“ (който се намира 
в лявата лента с инструменти).

 f За да преместите текста в страницата, кликнете и го плъзнете на новото място.

 f За да промените размера на текста, маркирайте го и след това кликнете и плъзнете някоя от 
контролите за управление в ъглите.

 f За да завъртите текста, маркирайте го, след което кликнете и плъзнете зеленото кръгче, показано 
над обекта.
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Библиотека
Вход
В Библиотеката се намират всички дизайни, които сте закупили от магазина Silhouette Design. Можете също 
така да запазвате и собствените си дизайни в библиотеката на Silhouette. 
Когато кликнете върху раздела „Библиотека“, е възможно да Ви бъде поискано да се впишете в профила си 
в Silhouette, ако до този момент не сте.  Въведете имейл адреса и паролата си и натиснете „Вход“. Ако 
нямате профил в Silhouette, можете да кликнете върху връзката „БЕЗПЛАТНА регистрация“.

След като се впишете, ще видите папки от лявата страна и дизайни – от дясната. Ако все още нямате 
дизайни, не се притеснявайте! По-нататък ще имате много време, за да ги добавяте.
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Организиране на библиотеката
Можете да организирате дизайните в Библиотека, като създавате нови папки за тях. 
Плъзнете който и да е дизайн от десния прозорец в новосъздадената папка в панела „Папки“ отляво. 
Числата в скобите до всяка папка показват колко дизайна съдържа всяка папка.

Когато купувате дизайни от магазина Silhouette Design, те ще се показват в „Наскоро изтеглени“. Оттам 
можете да премествате дизайните в различни папки.
За да добавите папки към библиотеката, кликнете върху папката „Дизайни“. Кликнете с десния бутон 
върху празно място в папката и изберете „Нова папка“. Ще се появи нова папка с име „Неозаглавена 
папка“, но можете да ѝ дадете име. 
Можете да продължите да добавяте папки и подпапки по същия начин.
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Търсене на дизайни в библиотеката
Закупуваните от Вас дизайни от магазина Silhouette Design имат определени ключови думи, асоциирани с 
тях, което много опростява търсенето на някой специфичен дизайн. Ако искате да потърсите даден дизайн, 
отворете библиотеката си, като кликнете върху раздела „Библиотека“. Отидете на полето за търсене в 
горния десен ъгъл и напишете ключовата си дума.

Използване на дизайни от библиотеката
След като откриете дизайн, който искате да използвате, кликнете двукратно върху него, за да го поставите 
на страницата си. Също така можете да кликнете с десния бутон върху дизайна и да изберете „Отвори 
[име на файла]“. Това автоматично ще затвори библиотеката и ще Ви прехвърли на страницата за дизайн. 
Библиотеката може да бъде лесно отворена отново чрез кликване върху раздела „Библиотека“. 
За да затворите библиотеката без поставяне на дизайн, кликнете върху раздела „Дизайн“, за да се върнете 
в областта за дизайн, или върху раздела „Магазин“, за да потърсите други дизайни.
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Показване на библиотека на разделен екран
За да виждате пространството си за дизайн и Вашата библиотека в Silhouette едновременно, можете да 
използвате функцията „Разделен екран“ на библиотеката. За да разделите екрана, трябва да отидете на 
екрана „Дизайн“. Отидете в долната лява част на екрана и кликнете върху сочещата надолу стрелка 
(известна също и като икона „Библиотека“) или кликнете върху сочещия надясно триъгълник. Това ще 
отвори разделения екран.

След като разделеният екран се отвори, можете да се придвижвате между папките си в библиотеката, за да 
намерите точния дизайн, който искате да добавите в страницата за дизайн. Можете както да кликнете 
двукратно върху даден дизайн, така и да кликнете върху него и да го плъзнете върху страницата за дизайн.

Когато завършите с използването на разделения екран, можете да кликнете върху същата икона на 
библиотеката в центъра на разделения екран, за да скриете библиотечната част.
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Магазин за дизайни Silhouette
Магазинът Silhouette Design съдържа над 170 000 дизайна – включително прости форми за изрязване, 
сложни модели и дизайни, шрифтове и фрази, 3D дизайни и много други – които можете да изрязвате с 
Вашата машина Silhouette. Повечето дизайни струват само 99 ¢. В магазина за дизайни редовно се купуват 
различни неща и като цяло всяка седмица се публикува по един нов дизайн. 
За да влезете в магазина Silhouette Design Store, кликнете върху раздела „Магазин“ в горния десен ъгъл на 
софтуера. Това ще отвори прозорец на браузъра и ще Ви отведе в магазина.
На страницата „Предложения“ ще бъде показан безплатният дизайн на седмицата. Можете да разглеждате 
и други предложения, нови дизайни, популярни дизайни и много други неща. 

Търсете дизайни, като въвеждате ключови думи в търсачката, или използвайте системата на менюто, за да 
търсите дизайни в определена категория. 
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Изтегляне на дизайни
Засега пробвайте да изтеглите безплатен дизайн, като кликнете върху безплатния дизайн на седмицата. 
Можете да намерите безплатния дизайн в страницата „Предложения“ при „Безплатни дизайни“. 

Когато кликнете върху някой дизайн, ще се отвори прозорец с повече информация за него. Тук можете да 
видите типа на дизайна, типа на файла и цената. 

За да добавите дизайн в количката си, кликнете 
върху синята икона с количка. След това кликнете 
върху стрелката или върху иконата в горния десен 
ъгъл на магазина за дизайни, за да влезете в 
количката си. 
Тъй като изтегляте безплатен дизайн, стойността 
на артикулите в количката ще бъде 0,00 $.
След като прегледате количката си, натиснете 
бутона „Плащане“, за да продължите. Тогава 
магазинът за дизайни ще поиска да се впишете, 
преди да изтеглите дизайна си. 
Вече би трябвало да сте създали профил в 
Silhouette, но ако не сте, създаването на нов 
профил отнема само няколко секунди. Кликнете 
върху връзката „БЕЗПЛАТНА регистрация“, за да 
създадете нов профил.
След като профилът Ви бъде създаден, ще трябва 
отново да влезете в количката си и още един 
път да пробвате процеса на плащане. Всеки път, 
когато изтегляте дизайни, ще Ви бъде искано да 
потвърждавате паролата си. 
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Панел „Изпращане“
Когато кликнете върху раздела „Изпращане“, ще видите сива версия на екрана „Дизайн“ отляво и 
панела „Изпращане“ отдясно. Панелът „Изпращане“ Ви позволява да правите корекции на настройките за 
изрязване, за да можете да произведете перфектното изрязване. 
В раздел „Изпращане“ има четири действия, които можете да изберете: „Обикновен“, „Линия“, 
„Запълване“ и „Пласт“. 

Всяко действие Ви позволява да коригирате специфични настройки на изрязване. Изрязването е лесно и 
зависи от избора Ви на материал, на действие и на инструмент в панела „Обикновено“ и кликването върху 
„Изпращане”.
Екранът „Изпращане” има две части: панелът в дясната страна и екранът, показващ Вашия дизайн, отляво. 
Панелът от дясната страна включва разделите за действия, както и опциите за действия. Когато влезете в 
раздел „Изпращане”, линиите за изрязване в дизайна Ви ще станат по-дебели и подчертани, за да можете 
да видите точно това, което Вашият Silhouette ще изреже. 
Ако искате да направите корекции в дизайна си, трябва да се върнете на екран „Дизайн”, като кликнете 
върху раздела „Дизайн“. Можете да премесвате своя дизайн, докато сте в раздел „Изпращане”, но не 
можете да правите никакви други корекции по него.
Първата опция в панела „Действие” е раздел „Обикновен”. Тук може да изберете типа на материала, 
действието, което желаете да изпълни Silhouette, какъв вид острие да използвате, кои линии искате да 
бъдат изрязани, гравирани, очертани, релефирани или пунктирани.  
За по-подробни настройки можете да използвате панела „Линия“, панела „Запълване“ или панела „Пласт“. 
С панела „Линия“ или „Запълване“ можете да зададете коя задача да изпълни Silhouette в зависимост от 
цвета на линията или цвета за запълване на изображението. Ако имате многопластов дизайн, можете да 
използвате панела „Пласт“, за да изберете кои пластове да се изрежат. 
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Подгответе Cameo 4
Поставете материал на подложката за рязане
Отстранете незалепващия слой от подложката за рязане. Първоначално 
новите подложки са много лепкави. За да избегнете увреждане на 
материалите, които поставяте върху подложката за рязане, поставете я с 
лепкавата страна надолу върху повърхност, която не отделя много мъх, 
например деним или микрофибърна тъкан. Това ще направи подложката 
по-малко лепкава, но все пак ще ѝ позволи да прилепва към материалите, 
без да ги поврежда.
Позиционирайте хартията или друга медия върху подложката за рязане 
съгласно илюстрацията в Silhouette Studio®. 

Включете Cameo
Включете Silhouette Cameo®, като натиснете бутона за включване и изчакате машината да зареди. За да 
заредите подложката за рязане в машината

 f Повдигнете капака и го плъзнете назад.

 f Подравнете левия ръб на подложката със сивата подравняваща маркировка от лявата страна 
на машината.

 f Притиснете подложката към белите ролки.

 f Натиснете стрелката на сензорния дисплей, сочеща нагоре, за да заредите подложката в положение 
за рязане.

Ако не виждате изображение на подложката за рязане под Вашия документ на екрана, кликнете иконата 
„Настройки за печат“ в горната част на лентата с инструменти на Silhouette от дясната страна на прозореца. 
В раздела „Подложка за рязане“ изберете подложката Cameo.
Поставете изображението си на екрана там, където искате то да бъде изрязано върху подложката. Дръжте 
дизайна си в червените полета на страницата.
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Заредете инструмента
Избирането на инструмент или острие е важна стъпка от подготовката на Silhouette за рязане. Тъй като към 
машината Ви е включено автоострие, можете да поставите него. Различните видове остриета се настройват 
по различни начини. Инструкции за настройване на различните видове остриета са включени в опаковката 
на острието. 

Ако използвате автоострието, то само ще се настрои, когато изпратите дизайна си за изрязване. За да 
настроите автоострието или което и да е друго острие ръчно, използвайте регулиращото гнездо в машината 
или на ръчния инструмент, включен към машината. Внимателно натиснете острието нагоре и надолу в 
регулиращото гнездо, докато червената индикаторна линия посочи желаната настройка. 

Забележка: автоострието, храповото острие, премиум острието, острието за тъкани 
и писалките за рисуване работят само в левия държач на инструменти или в Държач на 
инструменти 1. 
Горните настройки на остриета важат само за автоострието, храповото острие и премиум острието. При 
всички случаи настройките за по-голяма височина на острието са предвидени за рязане на по-дебели 
материали. Потърсете в Silhouette Studio® препоръчваните настройки за различни материали. 
Когато не използвате инструмента си, можете да го съхранявате в държача на инструменти от лявата 
страна на машината. Просто плъзнете капака наляво и поставете инструмента си вътре. Когато приключите, 
плъзнете капака надясно, за да го затворите.

Индикаторна линия

Регулиращо гнездо

Автоострие

Настройка 
на острието

1

4 – 6

7 – 10

2 – 3

Материал

Тънки материали като винил и гладък топлопреносен материал

По-дебели материали като текстурен картон и десенирани хартии

Дебели материали като платно

Материали със средно тегло като хартия, картон и 
топлопреносен флок материал

Капак

Държач на инструмент
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Автоматично отчитане на инструмент
Ново в Cameo 4 е автоматичното отчитане на инструмент. Тази функция позволява на софтуера да засича 
кой инструмент е поставен в машината, а софтуерът автоматично запълва панела „Изпращане“ с опции за 
действия. 
Тази функция е налична само за Cameo 4 и инструментите за Cameo 4. На гърба на инструментите и на 
инструменталните адаптери можете да видите малки метални ивици. Това казва на машината – и на свой 
ред и на софтуера – кой инструмент е поставен в държача.

Инструментални адаптери
Тъй като устройството на държача на инструменти за Cameo 4 леко се различава от предишните версии на 
Cameo, към Cameo 4 са включени 4 инструментални адаптера, които можете да използвате, за да вкарвате 
инструменти в Cameo 4:

Настройка на двойната шейна
Cameo разполага с двойна шейна за използване на два различни инструмента едновременно. Това 
Ви позволява да извършвате разнообразни действия с различни видове остриета. Двете шейни са 
обозначени с 1 (или Инструмент 1 в лявата страна) и 2 (или Инструмент 2 в дясната страна). Остриетата 
за Cameo 4 са маркирани с 1 или 2. Тези цифри показват в кой държач можете да използвате този 
инструмент. 
Ако използвате инструмент с адаптер, например храпово острие, този инструмент може да бъде 
използван само на място 1. 

Заключване и отключване на инструменти
Първо отключете мястото за Инструмент 1, като дръпнете лостчето. Поставете 
автоострието (или който инструмент или адаптер за инструмент използвате) в Държач 
на инструменти 1 и върнете заключващия механизъм. Ще бъде по-лесно, ако натискате 
инструмента надолу, докато връщате лостчето на място. Това ще гарантира, че 
инструментът е сигурно заключен.
Заключващите лостчета работят по един и същи начин за Държачи на инструменти 1 и 
2. Няма значение и кой инструмент поставяте – всеки се заключва на мястото по един и 
същи начин.
Ако виждате плътния син цвят до номера на инструмента, значи инструментът е сигурно 
заключен.

Използвайте синия 
инструментален 
адаптер с писалки 
за рисуване 
Silhouette

Използвайте сивия 
инструментален 
адаптер с острието 
за дълбоко рязане

Използвайте 
черния 
инструментален 
адаптер със 
Стандартното 
(храпово) и 
Премиум острие

Използвайте белия 
инструментален 
адаптер с 2-мм 
острие Kraft  
(съвместим с предишни 
машини Silhouette)

заключванеотключване

Лост за 
заключване



22

Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Регулирайте ролките
Чрез регулиране на ролките на главната ролкова ос Silhouette Cameo® може да изрязва следните 
размери материали: А4, писмо, 12 инча и 13 инча.

Бели ролки
Лост

Открийте освобождаващия лост от дясната страна и го завъртете по 
часовниковата стрелка.

Хванете тялото на ролката и натиснете бутона за заключване. 

Докато държите бутона за заключване, плъзнете ролката на желаното 
положение. Освободете бутона на тялото на ролката и заключете 
освобождаващото лостче, като го завъртите обратно на часовниковата 
стрелка. 

Ролката може да се измести, ако не е заключена стабилно.

Глава на ролка

Тяло на ролка

Заключване
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Заредете материала
Когато материалът е зареден на подложката за рязане или вече знаете 
какъв материал ще използвате, е време да заредите подложката за рязане 
в машината. 
ЗАБЕЛЕЖКА: изключително важно е материали, които не използват 
подложка за рязане, да се държат здраво, докато се подават в машината, 
за да може материалът да се захване и от двете ролки равномерно. В 
противен случай материалът ще се нагъне в средата и изрязването няма да 
е добро. 
Има два различни метода на зареждане. И в двата случай трябва първо да 
регулирате плъзгачите така, че най-добре да отговарят на материала Ви: 
1. Преместете десния плъзгач така, че да отговаря на широчината на подложката за рязане 

или материала. 
2. Регулирайте средните плъзгачи така, че да са равностоящи между лявата страна на 

зареждане и десния плъзгач.

Ако искате да коригирате началната точка на рязане, след като сте заредили материала, можете да 
използвате стрелките на контролния панел на софтуера Silhouette Studio®.
След като изрязването приключи, натиснете бутона „Изваждане“. Ролките ще преместят подложката за 
рязане или материала от позицията под ролковата релса, за да го освободят.

Зареждане
Разтоварване

Първият метод е зареждане с отлагане (препоръчителен за по-големи области на изрязване):

1.  Натиснете бутона „Зареждане“ на Cameo. Бутонът „Зареждане“ ще премигне, показвайки, че машината е готова за 
зареждане на материала. 

2.  Подравнете левия край на подложката за рязане или на навития материал със сивата линия пред инструменталната 
касета и лявата притискаща челюст на ролковата релса. 

3.  След няколко секунди машината ще захване подложката за рязане или материала и ще ги премести на позиция под 
ролковата релса.

Вторият метод е незабавно зареждане (препоръчителен за по-малки области за изрязване):

1.  Подравнете левия край на подложката за рязане или на материала със сивата линия пред инструменталната касета и 
лявата притискаща челюст на ролковата релса. 

2.  Натиснете бутона „Зареждане“ на Cameo. Машината незабавно ще захване подложката за рязане или материала и ще ги 
премести на позиция под ролковата релса.
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Изрежете дизайн
След като изберете дизайна си, заредите материала и машината е подготвена, сте готови да изрежете 
първото си изделие! 
Върнете се в Silhouette Studio®, за да попълните евентуална липсваща 
информация. Ето какво можете да очаквате от всяка секция, когато 
изрязвате с използване на действие „Обикновено“.
В разделите на Инструмент 1 и Инструмент 2 ще видите опции от падащото 
меню за материала, действието и инструмента. 
Първо изберете материала си. Важно е да сте точни в избора си, защото 
Silhouette Studio® има фина настройка на параметрите за изрязване на 
всеки материал. Ако видите, че трябва да правите корекции, можете да 
промените тези настройки. Ако е необходимо да добавите нов материал, 
можете да кликнете върху бутона „Добави нов тип материал“ в дъното 
на падащото меню за материали и да добавите собствени настройки за 
изрязване. 
След това изберете инструмента или се уверете, че е избран правилният 
инструмент. С „Автоматично отчитане на инструмент“ машината може 
автоматично да отчита кой инструмент се намира в държача. Тук сме сложили два различни инструмента в 
Cameo 4 –автоострието и инструменталния адаптер „Писалка за рисуване“.

Сега сте готови да натиснете бутона „Изпращане“ и да гледате как Silhouette прецизно изрязва дизайна Ви!

Ако някога се нуждаете от напомняне какво трябва да направите, за да изрежете дизайн, можете да 
кликнете върху иконата с градуирана капачка в долния ляв ъгъл на панела „Изпращане“ от лявата страна 
на бутона „Изпращане“. Това ще Ви покаже кратко слайдшоу за стъпките, които трябва да следвате.

Инструмент 1 и Инструмент 2
За разлика от Cameo 3 държачите на инструменти в системата с двойна шейна изпълняват различни 
функции за рязане, така че инструментите не са взаимозаменяеми. Ето съвместимите инструменти и 
функции за всеки държач на инструменти:

Инструмент Автоматично действие
Инструмент 1 Автоострие Изрязване

Храпово острие Изрязване
Острие за дълбоко 
изрязване

Изрязване

Писалка за рисуване Рисуване
Инструмент 2 Kraft острие Изрязване

Въртящо острие Въртеливо изрязване
Инструмент за 
перфориране

Перфориране
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Рязане без подложка (повърхностно)
Повърхностното изрязване се използва при материали за рязане, които имат гръб (напр. винил, 
топлопредаване, листове за стикери и др.). Когато извършвате повърхностно изрязване с Cameo 4, има две 
други функции на Cameo 4, което може да намерите за подходящи за използване: ролковото подаване и 
напречното изрязване.
Ако не искате да използвате ролковото подаване или напречното изрязване като част от повърхностното 
изрязване, трябва да направите две неща: 
1. Отидете на панела за настройка на страница и променете подложката за рязане на „Без“.
2. Отидете в раздела „Изпращане“ и изберете материала си (не забравяйте, че за да извършите този вид изрязване, материалът 

ТРЯБВА да има гръб).

След като направите тези две стъпки, можете да продължите с изрязването.
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Използване на ролковото подаване
Вграденото устройство за ролково подаване се намира в табличка в предната част на Cameo 4. За да 
отворите устройството за ролково подаване, леко издърпайте тази тавичка напълно. 
Забележка: когато се отвори докрай, тавичката на устройството се подава на около 8 инча от 
машината. Ако установите, че тавичката е издадена само на 4 или 5 инча, тя може да е 
запънала и да не може да се издърпва напълно. Продължавайте леко да издърпвате, докато 
излезе напълно. 

Когато тавичката излезе напълно, отворете вмъкнатия детайл, за да видите къде можете да поставите 
устройството за ролково подаване. Има два крайни детайла, които също трябва да отворите, и там 
е мястото, на което ще стои Вашият ролков материал. Плъзнете десния краен детайл, така че да 
съответства на ширината на Вашия материал – 9 инча или 12 инча. 
Поставете ролковия материал в устройството за ролково подаване. Извадете крайния детайл и го 
пъхнете през отвора на устройството за подаване. След това го заредете в машината, като използвате 
бутона „Зареждане“ на сензорния панел. Уверете се, че материалът се подава в машината, без да се 
криви. 

Когато приключите с ролковото подаване, извадете ролката с материала, приберете детайлите обратно и 
плъзнете тавичката на мястото ѝ.

Отворете устройството за ролково подаване



27

Ръководство за употреба на Silhouette Cameo® 4 

Използване на напречното изрязване
Ако използвате материал на ролка с гръб без подложка за рязане, можете да използвате устройството за 
напречно рязане на гърба на машината, за да отрежете проекта си, след като изрязването е приключило. 
Устройството за напречно рязане е вградено в Cameo.

Уверете се, че сте настроили нещата в Silhouette Studio® така, че изделието да се подава правилно през 
Cameo. Първо задайте подложката за рязане на „Без“ в панела за настройка на страница. След това, когато 
отидете в раздела „Изпращане“ преди да изпратите дизайна си, кликнете върху иконата със зъбно колело в 
долния десен ъгъл, за да отворите разширените настройки. Променете опцията „Захранване“ на 
„Захранване“ и задайте каква част от материала искате да бъде подаден. Не се притеснявайте дали ще 
измерите нещата абсолютно точно, защото винаги можете да използвате стрелките на сензорния панел на 
Cameo, за да регулирате подаването, след като сте приключили с изрязването. След това изпратете 
дизайна си към машината.  
За да използвате напречното изрязване, се уверете, че дизайнът Ви се подава през задната страна на 

машината в края на изделието. Освободете ключалките от двете страни в горната част на касетата на 
устройството за напречно рязане и спуснете пистата на устройството за напречно рязане. Плъзнете 
устройството за напречно рязане през пистата, за да отрежете материала си. Когато приключите, се 
уверете, че устройството е от една от двете страни на пистата, повдигнете и поставете пистата обратно на 
мястото ѝ и затегнете и двете ключалки. 

Заключване

Устройство за напречно рязане

Заключване

Писта на устройството за напречно 
рязане
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Замяна на касетата на устройството за напречно рязане
Ако ножът на устройството за напречно рязане се затъпи и трябва да го смените, можете лесно да 
направите това, като извадите и подмените касетата на устройството. 
За да извадите касетата за напречно рязане, натиснете едновременно горните части на двата крайни лоста. 
Докато правите това, извадете касетата. Тя е дългият детайл, показан долу. 
Забележка: преди да опитате да извадите касетата, се уверете, че устройството за напречно 
рязане е в заключено положение.
За да поставите обратно касетата в машината, подравнете краката в долната ѝ част с жлебовете в долната 
част на отвора за касетата на Cameo След като сте сигурни, че подравняването е правилно, повдигнете 
горната част на касетата и я бутнете в отвора, докато чуете щракване.

Лост Лост

Касета на устройството за напречно рязане

Лост

Лост

Краче

Краче
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Рязане без подложка (с перфорация)
Вторият вариант за изрязване без подложка е нов в Cameo 4! За първи път можете да изрязвате материали 
като хартия и картон без подложка за рязане. С тази функция Cameo може да прави разрези, но да запазва 
материала на място, използвайки перфорации на стратегически места. След като материалът бъде изваден 
от машината за изрязване, просто откъснете изрязания дизайн от хартията.
Поради канал, който минава под областта на острието, Cameo 4 може да изпълнява специално действие на 
отрязване, което изрязва цялото изделие, въпреки че няма подложка за рязане. Машината прави това, като 
повдига острието на миниатюрни сегменти, тъй като при отрязването оставя част от материала свързан към 
останалата страница. Изработеното изделие може да бъде откъснато от материала, след като действието 
по изрязване приключи.
1. Уверете се, че имате съвместим модел на Cameo (само Cameo 4) и че Вашата машина е свързана и синхронизирана с Вашия 

софтуер. 
2. В панела за настройка на страница изберете „Без“ от падащото меню за подложка, както направихме при опцията 

„Повърхностно изрязване“. Задайте размера на медията си на точния размер материал, който използвате. 

3. В панела „Изпращане“ изберете своя тип материал. Софтуерът знае дали да избере автоматично „Изрязване“ или „Изрязване с 
перфориране“ за действието въз основа на Вашия избор на подложка за рязане и материал. За хартия и подобни твърди 
материали, които обикновено се нуждаят от подложка, за да се изрежат напълно, трябва да се използва „Изрязване с 
перфориране“, когато нямате избрана подложка в панела за настройка на страница.

Ето някои неща, които трябва да се помнят: 

 f Режимът „Изрязване с перфориране“ не е предназначен за тънки или гъвкави материали като 
копирна хартия или плат. 

 f Функцията „Изрязване с перфориране“ може да се използва само с машини от линията Cameo 4 и с 
Portrait 3. Ако използвате предишни модели за рязане Silhouette (Cameo 3, Portrait 2 и т.н.), трябва да 
използвате подложка за рязане, за да режете картон или други хартиени материали. 

 f Уверете се, че сте избрали правилните настройки за рязане, преди да изрежете дизайна си, като 
извършите пробно изрязване.

Отмяна на рязане
Ако трябва да отмените задание за рязане, което вече е в ход, можете да направите 
три различни неща:
 1. Изберете „Отмяна“ в Silhouette Studio®.
 2. Натиснете бутона за пауза. След няколко секунди бутонът за разтоварване на подложката за 

рязане започва да премигва, което показва, че можете да прекратите работата, като разтоварите 
подложката за рязане.

 3. Задръжте бутона „Пауза“ на Cameo 4 натиснат в продължение на пет секунди. ЗАБЕЛЕЖКА: тази 
опция не разтоварва подложката или материала автоматично.

Пауза
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Bluetooth® свързаност
Silhouette Cameo® 4 е съвместим с Bluetooth® и позволява безжична 
комуникация. По този начин можете да изпращате дизайни от устройство с 
активиран Bluetooth® към Вашия Cameo 4 за изрязване, без устройството да е 
включено към компютъра.
За да свържете своя Cameo 4 с Bluetooth® възможност, се уверете, че Bluetooth® 
се активира чрез натискане на бутона Bluetooth® на Cameo. Подсветката ще 
стане от бяла в синя, което показва, че свързаността е включена.
В Silhouette Studio® отидете на раздела „Изпращане“. Кликнете върху иконата 
Bluetooth® в долната част на панела и изберете “Добавяне на Bluetooth® 
машина”. След няколко секунди Cameo ще покаже статус „Готов” в панела 
„Изпращане” и с това настройката е готова. 

Къде да намерите повече информация
Пълно потребителско ръководство
Вижте пълното илюстрирано потребителско ръководство в Silhouette Studio®, като кликнете на „Помощ“ -> 
„Потребителско ръководство“.

Уебсайт
Посетете секцията с въвеждащи курсове на SilhouetteAmerica.com за помощ при специфични функции и 
инструкции стъпка по стъпка как да изрязвате различни видове медии със Silhouette Cameo®.

Блог
Посетете официалния блог на Silhouette на адрес Silhouette101.com за информация за Вашата машина, 
курсове и практически указания, е-книги, видеа и идеи за нови проекти, които можете да създадете. Много 
публикации в блога съдържат инструкции стъпка по стъпка за напреднали потребители на продуктите и 
софтуера Silhouette.

Бюлетин
Абонирайте се за бюлетина на Silhouette на SilhouetteAmerica.com, за да получавате известия за продукти и 
специални оферти по имейл.

Клиентско обслужване
В случай, че имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с отдел „Клиентско обслужване“:
Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

Bluetooth® 
статус

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