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Τι υπάρχει στο Κουτί; 
Το Silhouette Cameo® συνοδεύεται από τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα. Βεβαιωθείτε 
ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα τα αντικείμενα προτού προχωρήσετε στη χρήση του μηχανήματος. Εάν λείπουν 
αντικείμενα που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με το support@silhouetteamerica.com.

Επιτραπέζια μηχανή κοπής 
Silhouette Cameo®  

Προσαρμογέας A/C και  
καλώδιο τροφοδοσίας

Καλώδιο USB
Υπόστρωμα κοπής 12 ιντσών

Εργαλείο ρύθμισης 
λεπίδας Προσαρμογείς εργαλείωνΑυτόματη Λεπίδα  

για Cameo 4

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=


2

Εγχειρίδιο Χρήστη Silhouette Cameo® 4 

Αφαίρεση Συσκευασίας από Μηχανή 
Υπάρχουν αυτοκόλλητες ταινίες, χαρτόνι και αφρώδες υλικό για να συγκρατούν τα κινούμενα μέρη του 
Cameo στη θέση τους κατά την αποστολή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στο μηχάνημα. 
Βγάλτε το Silhouette Cameo® από το κουτί και αφαιρέστε τις αυτοκόλλητες ταινίες που συγκρατούν το 
καπάκι ή άλλα μέρη του μηχανήματος στη θέση τους.  
Αφαιρέστε τις τρεις λωρίδες που συγκρατούν τα διαφανή πλαστικά καλύμματα στη θέση τους στο μπροστινό 
μέρος του μηχανήματος. Θα αφαιρέσετε τα δύο κομμάτια στα πλαϊνά πάνελ και το κομμάτι στο πάνω μέρος 
του μηχανήματος. 
Στη συνέχεια, σηκώστε ελαφρά το καπάκι και σύρετέ το πίσω. Αφαιρέστε την ταινία, το ένθετο από χαρτόνι 
και τυχόν κομμάτια αφρώδους υλικού που βλέπετε εδώ.

Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε την αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος του μηχανήματος που συγκρατεί τον 
διαμήκη κόφτη στη θέση του.
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Καταχώριση Μηχανήματος 
Μεταβείτε στη διεύθυνση SilhouetteAmerica.com/setup και ακολουθήσετε όλα τα βήματα για τη σωστή 
ρύθμιση του μηχανήματός σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν 
λογαριασμό Silhouette, εάν χρειάζεται, και να καταχωρίσετε το μηχάνημά σας. Με την ολοκλήρωση αυτού 
του βήματος θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα 100 δωρεάν σχέδια στη βιβλιοθήκη σας Silhouette.

Εάν έχετε λογαριασμό, πληκτρολογήστε τα 
διαπιστευτήρια για τη σύνδεσή σας και κάντε κλικ 
στην επιλογή "Σύνδεση". 

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας. 
Αφού υποβάλετε αυτές τις πληροφορίες, θα δείτε 
αυτήν την οθόνη, την οποία θα χρησιμοποιήσετε 
για την καταχώριση του μηχανήματός σας. 
Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό του 
μηχανήματός σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές 
τις πληροφορίες σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω 
μέρος του μηχανήματός σας, στη δεξιά πλευρά. 
Πληκτρολογήστε επίσης την ημερομηνία αγοράς 
και στοιχεία από πού αγοράσατε το μηχάνημα. 

Η επόμενη ενότητα θα εμφανίσει τις πληροφορίες 
της εγγύησής σας, εάν υπάρχουν. Μόλις 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε 
να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του μηχανήματός σας.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό Silhouette, κάντε κλικ 
στον σύνδεσμο "Εγγραφή ΔΩΡΕΑΝ". Συμπληρώστε 
τα στοιχεία σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο 
κουμπί "Δημιουργία Λογαριασμού". 

http://silhouetteamerica.com/setup
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Λήψη και Εγκατάσταση Silhouette Studio®
Προχωρήστε στο βήμα 2 στη διεύθυνση SilhouetteAmerica.com/setup για να λάβετε την τελευταία έκδοση 
του Silhouette Studio®. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα (Mac ή Windows) και ακολουθήστε τις οδηγίες 
που εμφανίζονται στην οθόνη σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 
Το λογισμικό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της μηχανής κοπής Cameo 4, οπότε μην ξεχάσετε αυτό το 
βήμα!

Θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του λογισμικού Silhouette Studio® αργότερα στο 
εγχειρίδιο. Προς το παρόν, ολοκληρώστε τη διαδικασία ρύθμισης του μηχανήματος.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Διεκδικήστε τη Δωρεάν Βασική Συνδρομή Ενός Μήνα
Μόλις καταχωρίσετε το μηχάνημά σας Silhouette, δικαιούστε να λάβετε δωρεάν συνδρομή 1 μήνα στο 
Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette. 
Με μια συνδρομή, θα λαμβάνετε έναν ορισμένο αριθμό πιστώσεων κάθε μήνα για την αγορά σχεδίων. Ο 
αριθμός των πιστώσεων που λαμβάνετε εξαρτάται από τη βαθμίδα συνδρομής που έχετε. Η συνδρομή με την 
οποία θα ξεκινήσετε είναι η Βασική βαθμίδα, που σημαίνει ότι θα λάβετε πιστώσεις 25 δολάρια Αμερικής για 
τον συγκεκριμένο μήνα. 
Για να διεκδικήσετε τη δωρεάν συνδρομή σας 1 μήνα, ξεκινήστε μεταβαίνοντας στο Κατάστημα Σχεδίασης 
Silhouette. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ανοίγοντας ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβαίνοντας στη 
διεύθυνση SilhouetteDesignStore.comή κάνοντας κλικ στο κουμπί ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Silhouette Studio® 
(βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του λογισμικού).
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Silhouette στο Κατάστημα Σχεδίασης. Είναι οι ίδιες πληροφορίες 
λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή του μηχανήματός σας. Για να συνδεθείτε στον 
λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία. Πληκτρολογήστε 
τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο Σύνδεση.
Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο Κατάστημα Σχεδίασης, μετά την εγγραφή του μηχανήματος σας 
Silhouette, θα πρέπει αυτόματα να γίνει η ανακατεύθυνση σας στη σελίδα εξαργύρωσης Δοκιμαστικής 
Περιόδου Συνδρομής στο silhouettedesignstore.com/trial-subscription).

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, μεταβείτε στο επόμενο βήμα για Προεπισκόπηση και Επιβεβαίωση της 
συνδρομής σας.
Σημείωση: Εάν έχετε ήδη μια ενεργή συνδρομή στο Κατάστημα Σχεδίασης, θα προστεθεί ένα υπόλοιπο ίσης 
αξίας με αυτό της Δοκιμαστικής Περιόδου Συνδρομής στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

http://SilhouetteDesignStore.com
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Αποκτήστε Πρόσβαση στα 100 Δωρεάν Σχέδια στη 
Βιβλιοθήκη Σας
Μόλις καταχωρίσετε το Cameo 4, θα έχετε πρόσβαση στα 100 αποκλειστικά δωρεάν σχέδια που συνοδεύουν 
το μηχάνημά σας. 
Για να δείτε τα δωρεάν σχέδια σας, μεταβείτε στην καρτέλα Βιβλιοθήκη στο Silhouette Studio®. Το λογισμικό 
θα σας ζητήσει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Silhouette εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Στη συνέχεια, 
μεταβείτε στους φακέλους στην αριστερή πλευρά. Κάντε κλικ στο "Δωρεάν με Μηχάνημα" και στη συνέχεια 
στο "Silhouette Cameo® 4."
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εμφανιστεί το δωρεάν ειδικό περιεχόμενο για το Silhouette Cameo® 4, βγείτε από 
το λογισμικό και επιβεβαιώστε ότι έχετε καταχωρίσει το Silhouette Cameo® 4. Στη συνέχεια, μπορείτε 
να ανοίξετε ξανά το λογισμικό για να εντοπίσετε το περιεχόμενο. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε 
δυσκολίες επικοινωνήστε με το support@silhouetteamerica.com 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ πρέπει να βρίσκεστε σε σύνδεση στο διαδίκτυο για την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε όλο το περιεχόμενο στη Βιβλιοθήκη Silhouette εκτός σύνδεσης. 
Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης Silhouette, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και της δομής της 
βιβλιοθήκης, συγχρονίζεται μεταξύ όλων των συσκευών στις οποίες συνδέεστε.

Σύνδεση Cameo 4
Σύνδεση του Silhouette Cameo® στην παροχή ρεύματος. Ξεκινήστε συνδέοντας το καλώδιο με τον 
προσαρμογέα και εφαρμόστε το καλώδιο στη μηχανή Cameo. Εφαρμόστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην 
πρίζα.

Στη συνέχεια, συνδέστε το μηχάνημά σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Μετά 
πατήστε το στρογγυλό κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημά σας. 
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε το Silhouette Studio®. Μεταβείτε στην καρτέλα Αποστολή (βρίσκεται 
στην επάνω δεξιά γωνία του λογισμικού) για να ανοίξετε τον πίνακα Αποστολής. Βεβαιωθείτε ότι το 
μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο και εμφανίζει κατάσταση "Έτοιμο".

Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μηχανήματος και να επιλέξετε το μηχάνημά σας για να 
συνδεθεί σωστά.
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Πλοήγηση στο Silhouette Studio®
Τώρα που έχετε κατεβάσει το Silhouette Studio®, ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να το 
χρησιμοποιείτε. Για να ανοίξετε το Silhouette Studio®, εντοπίστε το εικονίδιο Silhouette Studio® 
στην επιφάνεια εργασίας ή στο μενού Έναρξη στον υπολογιστή σας ή στον φάκελο Εφαρμογές στο 
Mac σας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εκτελέσετε την εφαρμογή. 

Μόλις το Silhouette Studio® φορτωθεί, θα δείτε μια κενή περιοχή σχεδίασης 12 επί 12 ίντσες στην οθόνη 
σας, καθώς και εργαλεία που περιβάλλουν αυτήν την περιοχή.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, θα μάθετε τα βασικά του τρόπου χρήσης του λογισμικού. Εάν θέλετε να μάθετε 
περισσότερα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο λογισμικού Silhouette Studio®. Μπορείτε 
να βρείτε το εγχειρίδιο στο SilhouetteAmerica.com/setup στο Βήμα 6 ή στο Silhouette101.com.

Επισκόπηση Περιοχής Εργασίας
1. Εργαλεία Εγγράφου - Εργαλεία που χρειάζεστε για να προσαρμόσετε το έγγραφό σας ή για να επιλέξετε αντικείμενα στο 

έγγραφό σας.
2. Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης - Αυτά τα εργαλεία εμφανίζονται ειδικά για την εργασία που κάνετε ώστε να 

διευκολυνθείτε στις προσαρμογές.
3. Εργαλεία Σχεδίασης — Τα εργαλεία σχεδίασης είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε σχήματα και να 

προσθέσετε κείμενο στην περιοχή σχεδίασης.
4. Ξεχωριστή Οθόνη Βιβλιοθήκης - Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή οθόνη χώρου βιβλιοθήκης/

σχεδίασης.
5. Καρτέλες Εγγράφων — Καρτέλες που χρησιμοποιείτε για εναλλαγή μεταξύ των εγγράφων που έχετε ανοίξει.
6. Περιοχή Τοποθέτησης (Γκρι) - Η περιοχή τοποθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ακουμπήσετε τα σχέδιά σας όταν κάνετε 

αναδιάταξη στην περιοχή σχεδίασης. Τα σχέδια που παραμένουν σε αυτήν την περιοχή δεν θα κοπούν ούτε θα εκτυπωθούν.
7. Ενεργή Περιοχή Κοπής — Εδώ θα δημιουργήσετε και θα τοποθετήσετε τα σχέδιά σας. Οτιδήποτε παραμένει σε αυτήν την περιοχή 

μπορεί να κοπεί ή να εκτυπωθεί.
8. Καρτέλες Πλοήγησης — Αυτές οι καρτέλες σάς μεταφέρουν σε συγκεκριμένα σημεία του λογισμικού.
9. Εργαλεία Silhouette Studio® — Τα εργαλεία Silhouette Studio® έχουν διαφορετικές λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

για να προσαρμόσετε τα σχέδιά σας.
10. Πάνελ — Εδώ εμφανίζονται οι πίνακες με τα εργαλεία Silhouette Studio® για να σας δώσουν περισσότερες επιλογές.
11. Προτιμήσεις και Θέματα - Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας στο 

Silhouette Studio®.

1
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Καρτέλες Πλοήγησης
Υπάρχουν τέσσερις καρτέλες στην επάνω δεξιά πλευρά:

Σχεδίαση
Αυτή η περιοχή σχεδίασης είναι ο χώρος εργασίας σας για τη 
δημιουργία των έργων σας. Αυτή η περιοχή φιλοξενεί τις γραμμές 
εργαλείων, τη λευκή σελίδα σχεδίασης και την γκρι περιοχή 
τοποθέτησης. Όταν βρίσκεστε στη βιβλιοθήκη, στο Κατάστημα 
Σχεδίασης Silhouette ή στο μενού Αποστολής, κάντε κλικ στην 
καρτέλα Σχεδίασης για να επιστρέψετε στη σελίδα σχεδίασης.

Κατάστημα
Όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, η καρτέλα Κατάστημα 
ανοίγει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και σας 
μεταφέρει στο Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette , όπου μπορείτε 
να περιηγηθείτε και να αγοράσετε σχέδια. 

Βιβλιοθήκη
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αποθηκευμένα σχέδιά σας 
από την καρτέλα Βιβλιοθήκη. Ταξινομήστε και οργανώστε τα 
σχέδιά σας με όποιον τρόπο θέλετε, προσθέτοντας φακέλους 
και υποφακέλους. Τα σχέδια μπορούν να αποθηκευτούν στον 
υπολογιστή σας ή στη βιβλιοθήκη Silhouette. 

Αποστολή
Η καρτέλα Αποστολής σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις 
ρυθμίσεις κοπής για τα σχέδιά σας και να τα στείλετε στο 
Silhouette. Αυτό το μενού λειτουργεί παρόμοια με το μενού 
Αποστολή για Εκτύπωση σε άλλα προγράμματα. 
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Περιοχή Σχεδίασης
Η περιοχή σχεδίασης είναι η πρώτη περιοχή που θα δείτε όταν 
ανοίγετε το Silhouette Studio® και είναι η περιοχή στην οποία 
πιθανότατα θα αφιερώσετε τον περισσότερο χρόνο, οπότε είναι 
σημαντικό να μάθετε πώς να τη χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε 
τα σχέδιά σας. 

Πίνακες
Κάθε εικονίδιο του Εργαλείου Silhouette Studio® ανοίγει τον δικό του 
πίνακα. Οι πίνακες ανοίγουν στη δεξιά πλευρά του χώρου σχεδίασης, 
δίπλα στα εικονίδια των Εργαλείων Silhouette. Ο πίνακας που 
ανοίγει από προεπιλογή είναι ο πίνακας Ρύθμισης Σελίδας, ο οποίος 
σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές στον χώρο σχεδίασης, στο 
μηχάνημα, στο μέγεθος της σελίδας και στο μέγεθος του υλικού (ή 
μέσου) με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.
Μπορείτε να ανοίξετε έναν πίνακα κάθε φορά ή να χρησιμοποιήσετε 
πολλούς πίνακες ταυτόχρονα. Για να χρησιμοποιήσετε πολλούς 
πίνακες, κάντε κλικ στη γραμμή ονόματος και σύρετε για να 
μετακινήσετε τον πίνακα σε μια νέα θέση και στη συνέχεια κάντε κλικ 
σε ένα άλλο εικονίδιο για να ανοίξετε τον επόμενο πίνακα. Μπορείτε 
να έχετε ανοικτούς όσους πίνακες θέλετε και να τους μετακινήσετε 
οπουδήποτε στην οθόνη σχεδίασης.

Σύμπτυξη Πινάκων
Οι πίνακες μπορούν να συμπτυχθούν κάνοντας κλικ στο βέλος στην 
αριστερή πλευρά του πίνακα. Συμπτύξτε, μετακινήστε και αναδιατάξτε 
τους πίνακες για να διαμορφώσετε την οθόνη σας ακριβώς όπως 
θέλετε. Όταν κλείσετε τους πίνακες, όσοι είναι κάτω θα ανεβούν 
επάνω για να γεμίσουν τη θέση τους.

Κολλημένοι Πίνακες
Οι πίνακες κολλάνε, που σημαίνει ότι θα ακουμπήσουν στην κορυφή 
της περιοχής σχεδίασης ή ο ένας στον άλλον. Αλλά οι πίνακες δεν είναι 
απαραίτητο να κολλήσουν μεταξύ τους. Μπορείτε να μετακινήσετε 
ομάδες πινάκων ή μεμονωμένους πίνακες οπουδήποτε στην οθόνη 
σας. Ανάλογα με το έργο σας, ίσως θέλετε να ανοίξουν πολλοί πίνακες 
για να κάνετε προσαρμογές χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία 
εργαλείων ή ίσως θέλετε μόνο έναν πίνακα ανοιχτό κάθε φορά.

Πίνακες Που Φιλοξενούν Πολλαπλά Εικονίδια
Ορισμένοι πίνακες είναι μεμονωμένων εικονιδίων, όπως οι PixScan™ και Offset. Άλλοι πίνακες αποτελούνται 
από μια ομάδα σχετικών εικονιδίων. Αυτά τα εικονίδια είναι διαθέσιμα στον πίνακα μέσω ξεχωριστών 
καρτελών. Για παράδειγμα, ο πίνακας Μετασχηματισμού περιλαμβάνει Ευθυγράμμιση, Κλίμακα, Περιστροφή, 
Μετακίνηση και εάν έχετε την Έκδοση Σχεδιαστή, τα εικονίδια Ψαλιδίσματος.

Λειτουργία Πίνακα
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία πίνακα στον πίνακα Προτιμήσεων. Στην ενότητα Προεπιλογές, 
μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να ανοίγουν οι πίνακές σας.

 f Λειτουργία Μονού Πίνακα: Μόνο ένας πίνακας μπορεί να είναι ανοιχτός κάθε φορά. Εάν έχετε έναν 
πίνακα ανοιχτό και κάνετε κλικ σε ένα άλλο εικονίδιο, αυτός ο νέος πίνακας θα ανοίξει στη θέση του 
πίνακα που ήταν προηγουμένως ανοιχτός.

 f Λειτουργία Ευέλικτου Πίνακα: Προεπιλογή. Παρόμοια με τη Λειτουργία Μονού Πίνακα, η Λειτουργία 
Ευέλικτου Πίνακα θα αντικαταστήσει έναν πίνακα στην προεπιλεγμένη θέση, όμως δεν θα 
αντικαταστήσει έναν πίνακα που έχετε μετακινήσει. 

 f Λειτουργία Πολλαπλών Πινάκων: Θα ανοίξουν όλοι οι νέοι πίνακες, ανεξάρτητα από πόσοι πίνακες είναι 
ήδη ανοιχτοί.
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Εργαλεία Σχεδίασης
Η γραμμή εργαλείων στην αριστερή πλευρά του λογισμικού φιλοξενεί τα εργαλεία που απαιτούνται για τη 
δημιουργία και την αλλαγή βασικών σχημάτων και κειμένου. 

Εργαλείο Επιλογής

Σημεία Επεξεργασίας

Εργαλεία Γραμμής

Εργαλεία Σχεδίασης

Εργαλεία Ελεύθερου Σχεδίου

Εργαλείο Κειμένου

Σύνταξη Σημείωσης

Εργαλείο Γόμας

Εργαλείο Μαχαιριού

Σημείωση: Εάν έχετε άλλες εκδόσεις του 
Silhouette Studio® (π.χ. Silhouette Studio® 
Έκδοση Σχεδιαστή), ενδέχεται να δείτε 
περισσότερα εργαλεία σχεδίασης από αυτά 
που βλέπετε εδώ. Μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με αυτά τα εργαλεία στο 
εγχειρίδιο λογισμικού Silhouette Studio®.

Απλά Σχήματα
Γραμμές

Για να σχεδιάσετε μια γραμμή, επιλέξτε το Εργαλείο 
Γραμμής στην αριστερή γραμμή εργαλείων. Κάντε κλικ 
και σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε μια γραμμή 
ή κάντε κλικ μία φορά για να ξεκινήσετε τη γραμμή και 

κάντε κλικ μια δεύτερη φορά στο τέλος.

 f Κρατήστε πατημένο το SHIFT ενώ δημιουργείτε μια 
γραμμή, για να δημιουργήσετε μια τέλεια κάθετη, 
οριζόντια ή 45° γραμμή.

Ορθογώνια/Τετράγωνα
Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο, επιλέξτε το εργαλείο 
Ορθογώνιου στην αριστερή γραμμή εργαλείων. Κάντε 
κλικ και σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα 

ορθογώνιο ή κάντε κλικ μία φορά για να ορίσετε μια γωνία 
και κάντε κλικ μια δεύτερη φορά για να ορίσετε την αντίθετη 
γωνία.

 f Κρατήστε πατημένο το SHIFT ενώ δημιουργείτε ένα ορθογώνιο για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο.

 f Κρατήστε πατημένο το ALT (OPTION σε Mac®) για να σχεδιάσετε το ορθογώνιο από το κέντρο αντί από 
μια γωνία.

 f Κρατήστε πατημένο το SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION σε Mac®) για να σχεδιάσετε ένα τέλειο τετράγωνο στο 
κέντρο του αρχικού σας κλικ.

Ελεύθερο Σχέδιο
Για να σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Ελεύθερου Σχεδίου 
κάντε κλικ στο εργαλείο στην αριστερή γραμμή εργαλείων. Μπορείτε 
να επιλέξετε το κανονικό εργαλείο Ελεύθερου Σχεδίου ή το εργαλείο 

Ομαλού Ελεύθερου Σχεδίου. Για να σχεδιάσετε, κάντε κλικ και σύρετε στην 
περιοχή σχεδίασης το σχήμα που θέλετε να δημιουργήσετε.

Για να προσαρμόσετε το σχήμα που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επεξεργασίας Σημείων. Αυτό το 
εργαλείο κάνει τα σημεία ενός σχήματος ορατά και σας επιτρέπει να 
τα μετακινήσετε. 
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Κείμενο
Για να κόψετε γράμματα ή λέξεις χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε γραμματοσειρά του υπολογιστή σας, 
επιλέξτε το εργαλείο Κειμένου από τη γραμμή εργαλείων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Με το εργαλείο 
Κειμένου επιλεγμένο, κάντε κλικ οπουδήποτε στη σελίδα και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Η γραμματοσειρά 
θα είναι μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, αλλά μπορείτε εύκολα να την αλλάξετε στον πίνακα "Στιλ 
Κειμένου" που εμφανίζεται.

Αφού κάνετε κλικ στη σελίδα με το εργαλείο Κειμένου, θα εμφανιστεί ένας δρομέας που αναβοσβήνει. 
Αρχίστε να πληκτρολογείτε γράμματα, λέξεις ή τις φράσεις που επιθυμείτε.
Ενώ πληκτρολογείτε ή επεξεργάζεστε κείμενο, ο Πίνακας Στιλ Κειμένου θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης. Σε αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος κειμένου, το πάχος των 
χαρακτήρων, τη στοίχιση ή τις αποστάσεις μεταξύ χαρακτήρων και γραμμών. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι 
για να επισημάνετε το κείμενό σας πριν κάνετε προσαρμογές στη γραμματοσειρά, στο μέγεθος, στο πάχος 
χαρακτήρων, κλπ.
Για να ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του κειμένου σας, κάντε κλικ οπουδήποτε έξω από τη σελίδα. 
Αυτό θα τερματίσει τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου και την επιλογή κειμένου. Εάν χρειάζεται να κάνετε 
μια αλλαγή στο κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο κείμενο στη σελίδα χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Επιλογής 
(βρίσκεται στην αριστερή γραμμή εργαλείων).

 f Για να μετακινήσετε το κείμενό σας σε οποιοδήποτε σημείο στη σελίδα, κάντε κλικ και σύρετέ το σε μια 
νέα  θέση.

 f Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου σας, επιλέξτε το κείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ και 
σύρετε μία από τις γωνιακές λαβές ελέγχου.

 f Για να περιστρέψετε το κείμενό σας, επιλέξτε το κείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ και σύρετε τον 
πράσινο κύκλο που εμφανίζεται πάνω από το αντικείμενο.
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Βιβλιοθήκη
Εγγραφή
Στη Βιβλιοθήκη θα βρείτε τυχόν σχέδια που έχετε αποκτήσει από το Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette. 
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα δικά σας σχέδια στη Βιβλιοθήκη Silhouette. 
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκης, μπορεί να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας 
Silhouette εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.  Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασής σας 
και κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση". Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό Silhouette, μπορείτε να κάνετε κλικ 
στον σύνδεσμο "Εγγραφή ΔΩΡΕΑΝ".

Μόλις συνδεθείτε, θα δείτε φακέλους στα αριστερά και σχέδια στα δεξιά. Εάν δεν έχετε ακόμα σχέδια, μην 
ανησυχείτε! Θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να προσθέσετε σχέδια αργότερα.
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Οργάνωση Βιβλιοθήκης
Μπορείτε να οργανώσετε τα σχέδια στη Βιβλιοθήκη σας δημιουργώντας νέους φακέλους για τα σχέδιά σας. 
Σύρετε οποιοδήποτε σχέδιο από το δεξί παράθυρο στον νέο φάκελο που δημιουργήσατε, στον πίνακα 
Φακέλων στα αριστερά. Οι αριθμοί σε κύκλους δίπλα στους φακέλους υποδεικνύουν πόσα σχέδια 
περιλαμβάνονται σε κάθε φάκελο.

Όταν αγοράσετε σχέδια από το Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette, αυτά τα σχέδια θα εμφανιστούν στις 
Πρόσφατες Λήψεις σας. Από εκεί, μπορείτε να μετακινήσετε τα σχέδια σε διαφορετικούς φακέλους.
Για να προσθέσετε φακέλους στη βιβλιοθήκη σας, κάντε κλικ στον φάκελο Σχέδια. Κάντε δεξί κλικ σε 
οποιοδήποτε κενό χώρο στον φάκελο και επιλέξτε "Νέος Φάκελος". Θα εμφανιστεί ένας νέος φάκελος που 
ονομάζεται "Ανώνυμος Φάκελος", αλλά μπορείτε να τον μετονομάσετε. 
Συνεχίστε να προσθέτετε φακέλους και υποφακέλους χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο.
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Αναζήτηση Βιβλιοθήκης για Σχέδια
Τα σχέδια που αγοράζετε από το Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette έχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που 
σχετίζονται με αυτά και αυτό καθιστά απλή την αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Εάν θέλετε να 
αναζητήσετε ένα σχέδιο, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη σας κάνοντας κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκης. Μεταβείτε στο 
πλαίσιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά πλευρά και πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί σας.

Χρήση Σχεδίων από Βιβλιοθήκη
Μόλις βρείτε ένα σχέδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε διπλό κλικ στο σχέδιο για να το τοποθετήσετε 
στη σελίδα σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο σχέδιο και να επιλέξετε "Άνοιγμα [όνομα αρχείου]." 
Αυτό θα κλείσει αυτόματα τη βιβλιοθήκη και θα σας μεταφέρει στη σελίδα σχεδίασης. Η βιβλιοθήκη μπορεί 
να ανοίξει ξανά εύκολα κάνοντας κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκης. 
Για να κλείσετε τη βιβλιοθήκη χωρίς να επικολλήσετε κάποιο σχέδιο, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίασης για 
να επιστρέψετε στην περιοχή σχεδίασης ή στην καρτέλα Κατάστημα για να αναζητήσετε περισσότερα σχέδια.
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Εμφάνιση Ξεχωριστής Οθόνης Βιβλιοθήκης
Για να βλέπετε ταυτόχρονα τον χώρο των σχεδίων σας και τη Βιβλιοθήκη Silhouette, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Διαχωρισμού Οθόνης Βιβλιοθήκης. Για να χωρίσετε την οθόνη, πρέπει να 
μεταβείτε στην οθόνη Σχεδίασης. Μεταβείτε στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στον 
φάκελο με το βέλος προς τα κάτω (γνωστό και ως εικονίδιο Βιβλιοθήκης) ή κάντε κλικ στο τρίγωνο που 
δείχνει προς τα δεξιά. Αυτό θα ανοίξει την διαχωρισμένη οθόνη.

Μόλις ανοίξει η διαχωρισμένη οθόνη σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στους φακέλους της βιβλιοθήκης σας για 
να βρείτε το σωστό σχέδιο που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα σχεδίασης. Μπορείτε είτε να κάνετε διπλό 
κλικ σε ένα σχέδιο ή να κάνετε κλικ και να σύρετε ένα σχέδιο για να το τοποθετήσετε στη σελίδα σχεδίασης.

Όταν τελειώσετε με τη διαχωρισμένη οθόνη, μπορείτε να κάνετε κλικ στο ίδιο εικονίδιο βιβλιοθήκης στο μέσο 
της διαχωρισμένης οθόνης για να γίνει πάλι απόκρυψη του τμήματος της βιβλιοθήκης.
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Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette
Το Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette περιέχει πάνω από 170.000 σχέδια - συμπεριλαμβανομένων απλών 
περικοπών, περίπλοκων πατρόν και σχεδίων, γραμματοσειρών και φράσεων, τρισδιάστατων σχεδίων και 
άλλων - για κοπή με το μηχάνημα Silhouette. Τα περισσότερα σχέδια κοστίζουν μόνο 99 λεπτά του ευρώ. 
Γίνονται προσφορές στο Κατάστημα Σχεδίασης τακτικά και δημοσιεύεται ένα δωρεάν σχέδιο περίπου κάθε 
εβδομάδα. 
Για πρόσβαση στο Κατάστημα Σχεδίασης Silhouette, κάντε κλικ στην καρτέλα Κατάστημα στην επάνω δεξιά 
γωνία του λογισμικού. Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και θα σας οδηγήσει 
στο κατάστημα.
Το δωρεάν σχέδιο της εβδομάδας θα εμφανίζεται στη σελίδα Προσφορές. Μπορείτε επίσης να δείτε άλλες 
προσφορές, νέα σχέδια, τάσεις και πολλά άλλα. 

Κάντε αναζήτηση για σχέδια πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά στη γραμμή αναζήτησης ή χρησιμοποιήστε το 
σύστημα μενού για να αναζητήσετε σχέδια σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. 
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Λήψη Σχεδίων
Προς το παρόν, δοκιμάστε να κατεβάσετε ένα δωρεάν σχέδιο κάνοντας κλικ στο δωρεάν σχέδιο αυτής της 
εβδομάδας. Μπορείτε να βρείτε το Δωρεάν Σχέδιο στη σελίδα Προσφορών στην ενότητα "Δωρεάν Σχέδια". 

Όταν κάνετε κλικ σε ένα σχέδιο, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτό το σχέδιο. Εδώ μπορείτε να δείτε τι τύπος σχεδίου είναι, τη μορφή του αρχείου και την τιμή. 

Για να προσθέσετε το σχέδιο στο καλάθι αγορών 
σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μπλε καλάθι. 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος ή στο εικονίδιο 
στην επάνω δεξιά γωνία του Καταστήματος 
Σχεδίασης για να μεταβείτε στο καλάθι αγορών σας. 
Δεδομένου ότι κατεβάζετε ένα δωρεάν σχέδιο, το 
σύνολο του καλαθιού αγορών σας πρέπει να είναι 
0,00 δολάρια Αμερικής.
Αφού ελέγξετε το καλάθι αγορών σας, κάντε 
κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση Παραγγελίας για 
να συνεχίσετε. Τότε το Κατάστημα Σχεδίασης θα 
σας ζητήσει να συνδεθείτε πριν κάνετε λήψη του 
σχεδίου σας. 
Πρέπει να έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό 
Silhouette, αλλά αν δεν το έχετε κάνει, η 
δημιουργία ενός νέου λογαριασμού διαρκεί μόνο 
λίγα δευτερόλεπτα. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο 
"Εγγραφή ΔΩΡΕΑΝ" στη σελίδα σύνδεσης για να 
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, θα χρειαστεί να μεταβείτε πάλι στο καλάθι αγορών σας για τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Θα σας ζητηθεί επικύρωση με κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που κάνετε 
λήψη σχεδίων. 
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Πίνακας Αποστολής
Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Αποστολής, θα δείτε μια γκριζαρισμένη έκδοση της οθόνης Σχεδίασης στα 
αριστερά και τον πίνακα Αποστολής στα δεξιά. Ο πίνακας Αποστολής σάς επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές 
στις ρυθμίσεις κοπής, ώστε να μπορείτε να έχετε μια τέλεια κοπή. 
Υπάρχουν τέσσερις ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε στην καρτέλα Αποστολής: Απλή, Γραμμή, Πλήρωση 
και Επίπεδο. 

Κάθε ενέργεια σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις κοπής. Η κοπή είναι εύκολη, δεν 
έχετε παρά να επιλέξετε υλικό, ενέργεια και εργαλείο στον πίνακα Απλής κοπής και να κάνετε κλικ στην 
επιλογή "Αποστολή".
Η οθόνη αποστολής έχει δύο μέρη: τον πίνακα στη δεξιά πλευρά και την οθόνη που δείχνει το σχέδιό σας 
στα αριστερά. Ο πίνακας στη δεξιά πλευρά περιλαμβάνει τις καρτέλες ενέργειας καθώς και τις επιλογές 
ενέργειας. Όταν μπείτε στην καρτέλα Αποστολής, οι γραμμές κοπής στο σχέδιό σας θα γίνουν παχύτερες και 
πιο έντονες, ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς τι θα κόψει το Silhouette. 
Εάν θέλετε να κάνετε οποιεσδήποτε προσαρμογές στο σχέδιό σας, πρέπει να επιστρέψετε στην οθόνη 
σχεδίασης κάνοντας κλικ στην καρτέλα Σχεδίασης. Μπορείτε να μετακινήσετε το σχέδιό σας ενώ βρίσκεστε 
στην καρτέλα Αποστολής, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε άλλες προσαρμογές στο σχέδιο.
Η πρώτη επιλογή στον πίνακα ενέργειας είναι η καρτέλα Απλή. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο υλικού, 
την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει το Silhouette, το είδος της λεπίδας που χρησιμοποιείτε, τις γραμμές 
που θέλετε να κόψετε, να ξακρίσετε, να χαράξετε, να αποτυπώσετε ή να μαρκάρετε.  
Για πιο σύνθετες ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα Γραμμής, τον πίνακα Κάλυψης ή τον 
πίνακα Επιπέδου. Με τον πίνακα Γραμμής ή τον πίνακα Πλήρωσης, μπορείτε να αναθέσετε ποια εργασία 
θα κάνει το Silhouette σύμφωνα με το χρώμα γραμμής της εικόνας ή το χρώμα πλήρωσης. Εάν έχετε ένα 
σχέδιο που έχει πολλαπλά επίπεδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα Επιπέδου για να επιλέξετε ποια 
επίπεδα θα κοπούν. 
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Προετοιμασία Cameo 4
Τοποθέτηση Υλικού στο Υπόστρωμα Κοπής
Αφαιρέστε την αντικολλητική επένδυση από το υπόστρωμα κοπής. Ένα νέο υπόστρωμα θα είναι πολύ 
κολλώδες στην αρχή. Για αποφυγή καταστροφής των υλικών που τοποθετείτε στο υπόστρωμα κοπής σας, 
τοποθετήστε το υπόστρωμα με την κολλώδη πλευρά προς τα κάτω σε μια επιφάνεια που δεν αφήνει πολύ 
χνούδι, όπως τζιν ή μικροΐνες. Αυτό θα κάνει το υπόστρωμα λιγότερο κολλώδες, αλλά θα του επιτρέψει να 
συγκρατεί υλικά χωρίς να τα καταστρέφει.

Τοποθετήστε το χαρτί ή άλλα μέσα στο υπόστρωμα κοπής όπως εμφανίζεται στην εικόνα στο Silhouette 
Studio®. 

Ενεργοποίηση Cameo
Θέστε σε λειτουργία το Silhouette Cameo® πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης και περιμένοντας να 
ξεκινήσει το μηχάνημα. Για να τροφοδοτήσετε το υπόστρωμα κοπής στο μηχάνημα:

 f Σηκώστε το καπάκι και σύρετε το πίσω.

 f Ευθυγραμμίστε την αριστερή άκρη του υποστρώματος με το γκρι σημάδι ευθυγράμμισης στην αριστερή 
πλευρά του μηχανήματος.

 f Πιέστε το υπόστρωμα πάνω στους λευκούς κυλίνδρους.

 f Πιέστε το βέλος που δείχνει προς τα πάνω στην οθόνη αφής για να φέρετε το υπόστρωμα στη 
θέση κοπής.

Εάν δεν βλέπετε μια εικόνα του υποστρώματος κοπής κάτω από το έγγραφό σας στην οθόνη, κάντε κλικ στο 
εικονίδιο Ρύθμιση Σελίδας στο επάνω μέρος της γραμμής εργαλείων του Silhouette στη δεξιά πλευρά του 
παραθύρου. Στην ενότητα Υπόστρωμα Κοπής επιλέξτε το υπόστρωμα Cameo.
Τοποθετήστε την εικόνα στην οθόνη, εκεί όπου θέλετε να κοπεί στο υπόστρωμα. Φροντίστε να διατηρήσετε 
το σχέδιό σας μέσα στα κόκκινα περιθώρια στη σελίδα σας.
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Φόρτωση Εργαλείου
Η επιλογή ενός εργαλείου ή μιας λεπίδας είναι ένα σημαντικό βήμα για την προετοιμασία του Silhouette για 
κοπή. Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει Αυτόματη Λεπίδα, μπορείτε να το επισημάνετε. Διαφορετικά στυλ 
λεπίδων προσαρμόζονται με διαφορετικές μεθόδους. Οδηγίες για τη ρύθμιση των εναλλακτικών τύπων 
λεπίδων περιλαμβάνονται στη συσκευασία των λεπίδων. 

Εάν χρησιμοποιείτε Αυτόματη Λεπίδα, η λεπίδα προσαρμόζεται αυτόματα όταν στέλνετε το σχέδιό σας για 
κοπή. Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την αυτόματη λεπίδα ή οποιαδήποτε άλλη λεπίδα, χρησιμοποιήστε την 
υποδοχή ρύθμισης στο μηχάνημα ή το εργαλείο χειρός που συνοδεύει το μηχάνημά σας. Πιέστε απαλά τη 
λεπίδα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην υποδοχή ρύθμισης έως ότου η κόκκινη γραμμή ένδειξης να δείξει 
την επιθυμητή ρύθμιση. 

Σημείωση: η Αυτόματη Λεπίδα, η Οδοντωτή Λεπίδα, η Λεπίδα Premium, η Λεπίδα Υλικών και οι Πένες 
Σχεδιασμού λειτουργούν μόνο στην αριστερή θήκη εργαλείων ή Θήκη Εργαλείων 1. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις λεπίδας ισχύουν μόνο για την Αυτόματη Λεπίδα, την Οδοντωτή Λεπίδα και τη 
Λεπίδα Premium. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υψηλότερες ρυθμίσεις λεπίδων εκθέτουν μεγαλύτερο μέρος 
της λεπίδας και προορίζονται για κοπή παχύτερων υλικών. Ανατρέξτε στο Silhouette Studio® για τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις λεπίδων για διαφορετικά υλικά. 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στη θήκη εργαλείων στην αριστερή 
πλευρά του μηχανήματός σας. Απλώς σύρετε το κάλυμμα προς τα αριστερά και τοποθετήστε το εργαλείο 
μέσα. Όταν τελειώσετε, σύρετε το κάλυμμα προς τα δεξιά για να το κλείσετε.

Γραμμή Δείκτη

Υποδοχή Προσαρμογής

Αυτόματη Λεπίδα

Ρύθμιση 
λεπίδας

1

4–6

7–10

2–3

Υλικό

Λεπτά υλικά όπως βινύλιο και μαλακό υλικό θερμικής εκτύπωσης

Παχύτερα υλικά όπως χαρτόνι με ανάγλυφη υφή και χαρτιά με μοτίβα

Χονδρά υλικά όπως καμβά

Υλικά μεσαίου βάρους, όπως χαρτί, χαρτόνι και υλικό βελούδου θερμικής 
εκτύπωσης

Κάλυμμα

Θήκη Εργαλείων
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Αυτόματη Ανίχνευση Εργαλείου
Η Αυτόματη Ανίχνευση Εργαλείου είναι νέα λειτουργία στο Cameo 4. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στο 
λογισμικό να εντοπίζει ποιο εργαλείο έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημα και στη συνέχεια συμπληρώνει 
αυτόματα τις επιλογές ενέργειας στον πίνακα Αποστολής. 
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο με το Cameo 4 και εργαλεία για το Cameo 4. Μπορείτε να δείτε μια 
μικρή μεταλλική λωρίδα στο πίσω μέρος των εργαλείων και στους προσαρμογείς εργαλείων. Αυτό λέει στο 
μηχάνημα - και με τη σειρά του, στο λογισμικό - ποιο εργαλείο τοποθετείται στη θήκη εργαλείων.

Προσαρμογείς Εργαλείων
Επειδή η κατασκευή της βάσης εργαλείων Cameo 4 είναι ελαφρώς διαφορετική από τις προηγούμενες 
εκδόσεις Cameo, το Cameo 4 διαθέτει 4 προσαρμογείς εργαλείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
εισαγάγετε εργαλεία στο Cameo 4:

Ρύθμιση Διπλού Εργαλείου
Το Cameo παρέχει δυνατότητα παράλληλης τοποθέτησης για να φέρει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά εργαλεία. 
Αυτό σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες ενέργειες με διαφορετικούς τύπους λεπίδων. Οι δύο θέσεις φέρουν 
την ένδειξη 1 (ή Εργαλείο 1 στην αριστερή πλευρά) και 2 (ή Εργαλείο 2 στη δεξιά πλευρά). Οι λεπίδες Cameo 
4 έχουν επάνω τους είτε το 1 είτε το 2. Αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν σε ποια θέση εργαλείου μπορείτε να 
τοποθετήσετε αυτό το εργαλείο. 
Εάν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο με προσαρμογέα, όπως η οδοντωτή λεπίδα για το Cameo 3, αυτό το εργαλείο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη θέση 1. 

Κλείδωμα και Ξεκλείδωμα Εργαλείων
Ξεκλειδώστε πρώτα τη θέση του Εργαλείου 1 τραβώντας τον μοχλό ασφάλισης. 
Τοποθετήστε την Αυτόματη Λεπίδα (ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ή προσαρμογέα 
εργαλείου χρησιμοποιείτε) στη Θήκη Εργαλείων 1 και ωθήστε τον μηχανισμό ασφάλισης 
στη θέση του. Πιέστε προς τα κάτω το εργαλείο ενώ πιέζετε τον μοχλό κλειδώματος. Αυτό 
θα διασφαλίσει ότι το εργαλείο είναι ασφαλισμένο στη θέση του.
Οι μοχλοί κλειδώματος λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο τόσο για τη Θήκη Εργαλείων 1 όσο 
και για τη Θήκη Εργαλείων 2. Επίσης, δεν έχει σημασία ποιο εργαλείο έχει τοποθετηθεί. 
Κάθε εργαλείο θα κλειδώσει στη θέση του με τον ίδιο τρόπο.
Εάν δείτε ένα συμπαγές μπλε χρώμα δίπλα στον αριθμό του εργαλείου, ξέρετε ότι το 
εργαλείο είναι κλειδωμένο με ασφάλεια.

Χρησιμοποιήστε τον 
μπλε προσαρμογέα 
εργαλείου με τις 
Πένες Σχεδιασμού 
Silhouette

Χρησιμοποιήστε τον 
γκρι προσαρμογέα 
εργαλείου με τη 
Λεπίδα Βαθιάς 
Κοπής

Χρησιμοποιήστε τον 
μαύρο προσαρμογέα 
εργαλείου με τις 
Τυπικές (Οδοντωτές) 
Λεπίδες και τις 
Λεπίδες Premium

Χρησιμοποιήστε τον 
λευκό προσαρμογέα 
εργαλείου με τη 
Λεπίδα Kraft 2 mm  
(συμβατό με προηγούμενες 
μηχανές Silhouette)

κλείδωμαξεκλείδωμα

Μοχλός 
Κλειδώματος
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Προσαρμογή Κυλίνδρων
Ρυθμίζοντας ανάλογα τους κυλίνδρους στον κύριο άξονα κυλίνδρων, το Silhouette Cameo® μπορεί να 
κόψει τα ακόλουθα μεγέθη: A4, Επιστολή, 12 ίντσες και 13 ίντσες.

Λευκοί Κύλινδροι
Μοχλός

Εντοπίστε το μοχλό απελευθέρωσης στη δεξιά πλευρά και γυρίστε τον 
δεξιόστροφα.

Πιάστε το σώμα του κυλίνδρου και πατήστε το κουμπί κλειδώματος. 

Κρατώντας πατημένο το κουμπί κλειδώματος, σύρετε τον κύλινδρο στην 
επιθυμητή θέση. Αφήστε το κουμπί στο σώμα του κυλίνδρου και κλειδώστε 
τον μοχλό απελευθέρωσης στρέφοντάς τον αριστερόστροφα. 

Ο κύλινδρος μπορεί να κινηθεί εκτός θέσης, εάν δεν είναι ασφαλισμένος στη θέση του.

Κεφαλή 
Κυλίνδρου

Σώμα Κύλινδρου

Κλείδωμα
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Φόρτωση Υλικού
Μετά τη φόρτωση του υλικού στο υπόστρωμα κοπής ή εάν γνωρίζετε τι υλικό 
θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να φορτώσετε το υπόστρωμα κοπής ή 
το υλικό στη μηχανή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ καλά δεμένα τα υλικά, όταν 
δεν γίνεται χρήση του υποστρώματος κοπής, όσο αυτά τοποθετούνται εντός 
της μηχανής, έτσι ώστε τα υλικά αυτά να είναι καλά πιασμένα και από τους 
δυο κυλίνδρους πίεσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το υλικό θα κρεμάσει 
προς το κέντρο και το αποτέλεσμα της κοπής δεν θα είναι σωστό. 

Υπάρχουν δυο διαφορετικές μέθοδοι φόρτωσης. Και στις δυο περιπτώσεις, 
καλό θα ήταν να εξασφαλίσετε ότι έχετε ρυθμίσει πρώτα τους κυλίνδρους, έτσι 
ώστε να ταιριάζει με τον καλύτερο τρόπο στο υλικό σας: 
1. Μετακινήστε τον δεξιό κύλινδρο, έτσι ώστε να ταιριάζει με το πλάτος του υποστρώματος 

κοπής ή του υλικού. 
2. Ρυθμίστε τους μεσαίους κυλίνδρους, έτσι ώστε να απέχουν ίση απόσταση από την αριστερή πλευρά φόρτωσης και από τον δεξιό 

κύλινδρο.

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το σημείο εκκίνησης κοπής μετά τη φόρτωση του υλικού, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα βέλη στον πίνακα ελέγχου ή στο λογισμικό Silhouette Studio®.
Αφού ολοκληρωθεί η κοπή σας, πατήστε το κουμπί Ξεφόρτωσης. Οι κύλινδροι θα μετακινήσουν το 
υπόστρωμα κοπής ή το υλικό που βρίσκεται κάτω από την μπάρα του κυλίνδρου, έτσι ώστε αυτό να 
απελευθερωθεί.

Φόρτωση

Επαναφορά

Η πρώτη μέθοδος είναι η μέθοδος καθυστερημένης φόρτωσης (συνιστάται για μεγαλύτερες επιφάνειες 
κοπής):
1.  Πατήστε το κουμπί Φόρτωσης στο Cameo. Το κουμπί Φόρτωσης θα αναβοσβήσει, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή είναι έτοιμη 

για τη φόρτωση του υλικού. 
2.  Ευθυγραμμίστε το αριστερό άκρο του υποστρώματος κοπής ή του τυλιγμένου υλικού με την γκρίζα γραμμή, η οποία 

βρίσκεται μπροστά από τη συρόμενη εργαλειοθήκη και την αριστερή λαβή στην μπάρα του κυλίνδρου. 
3.  Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η μηχανή θα πιάσει το υπόστρωμα κοπής ή το υλικό σας και θα το τοποθετήσει κάτω από την 

μπάρα του κυλίνδρου.

Η δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος άμεσης φόρτωσης (συνιστάται για μικρότερες περιοχές κοπής):
1.  Ευθυγραμμίστε το αριστερό άκρο του υποστρώματος κοπής ή του υλικού με την γκρίζα γραμμή, η οποία βρίσκεται 

μπροστά από τη συρόμενη εργαλειοθήκη και την αριστερή λαβή στην μπάρα του κυλίνδρου. 
2.  Πατήστε το κουμπί Φόρτωσης στο Cameo. Η μηχανή θα πιάσει αμέσως το υπόστρωμα κοπής ή το υλικό σας και θα το 

τοποθετήσει κάτω από την μπάρα του κυλίνδρου.
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Κοπή Σχεδίου
Μόλις επιλέξετε το σχέδιό σας, έχετε φορτώσει το υλικό κοπής και το μηχάνημα έχει προετοιμαστεί, όλα 
είναι έτοιμα για την πρώτη σας κοπή! 
Επιστρέψτε στο Silhouette Studio® για να προσθέσετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες που ενδέχεται να λείπουν. Δείτε τι μπορείτε να περιμένετε 
από κάθε ενότητα όταν κόβετε χρησιμοποιώντας την Απλή ενέργεια.
Και στις δύο ενότητες για το Εργαλείο 1 και το Εργαλείο 2, θα δείτε 
αναπτυσσόμενες επιλογές για το υλικό, την ενέργεια και το εργαλείο. 
Πρώτα επιλέξτε το υλικό σας. Είναι σημαντικό να είναι ακριβείς οι επιλογές 
σας, επειδή το Silhouette Studio® προσαρμόζει τις ρυθμίσεις κοπής 
για κάθε συγκεκριμένο υλικό. Εάν διαπιστώσετε ότι πρέπει να κάνετε 
προσαρμογές, αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Εάν πρέπει να προσθέσετε 
ένα νέο υλικό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη Νέου 
Τύπου Υλικού" στο κάτω μέρος του αναπτυσσόμενου μενού υλικού και να 
προσθέσετε τις δικές σας ρυθμίσεις κοπής. 
Στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο ή βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό εργαλείο. Με την Αυτόματη 
Ανίχνευση Εργαλείου, το μηχάνημά σας θα πρέπει να εντοπίσει αυτόματα ποιο εργαλείο βρίσκεται στη θήκη 
εργαλείων. Εδώ έχουμε βάλει δύο διαφορετικά εργαλεία στο Cameo 4: την Αυτόματη Λεπίδα και τον 
προσαρμογέα εργαλείων Πένας Σχεδίασης.

Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποστολής και να παρακολουθήσετε το Silhouette να κόβει το 
σχέδιό σας με ακρίβεια!

Εάν χρειάζεστε υπενθύμιση για το τι πρέπει να κάνετε για να κόψετε ένα σχέδιο, μπορείτε να κάνετε κλικ 
στο εικονίδιο καπέλου αποφοίτησης στην κάτω αριστερή γωνία του πίνακα Αποστολής στην αριστερή 
πλευρά του κουμπιού Αποστολής. Αυτό θα σας δείξει μια σύντομη παρουσίαση των βημάτων που πρέπει να 
ακολουθήσετε.

Εργαλείο 1 και Εργαλείο 2
Σε αντίθεση με το Cameo 3, οι υποδοχές εργαλείων στο σύστημα διπλής μεταφοράς εκτελούν διαφορετικές 
λειτουργίες κοπής, επομένως τα εργαλεία προορίζονται για συγκεκριμένη θέση. Ακολουθούν τα συμβατά 
εργαλεία και οι λειτουργίες για κάθε υποδοχή εργαλείων:

Εργαλείο Αυτόματη Ενέργεια
Εργαλείο 1 Αυτόματη Λεπίδα Κοπή

Οδοντωτή Λεπίδα Κοπή
Λεπίδα Βαθιάς Κοπής Κοπή
Πένα Σχεδίασης Σχεδίαση

Εργαλείο 2 Λεπίδα Kraft Κοπή
Περιστροφική Λεπίδα Περιστροφική Κοπή
Εργαλείο Διάτρησης Διάτρηση
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Κοπή χωρίς Υπόστρωμα (Kiss-cut)
Η κοπή χωρίς υπόστρωμα επιλέγεται με υλικά κοπής που διαθέτουν υποστήριξη (π.χ. βινύλιο, υλικά 
θερμοεκτύπωσης, αυτοκόλλητα φύλλα κλπ.) Όταν εκτελείτε κοπή χωρίς υπόστρωμα με το Cameo 4, 
υπάρχουν δύο άλλες δυνατότητες του Cameo 4 που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε: τον τροφοδότη 
ρολού και τον διαμήκη κόφτη.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον τροφοδότη ρολού ή το διαμήκη κόφτη για κοπή χωρίς υπόστρωμα, 
υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να κάνετε: 
1. Μεταβείτε στον πίνακα "Ρύθμιση Σελίδας" και αλλάξτε το Υπόστρωμα Κοπής σε "Κανένα".
2. Μεταβείτε στην καρτέλα Αποστολής και επιλέξτε το υλικό σας (θυμηθείτε ότι για να εκτελέσετε αυτόν τον τύπο κοπής το υλικό 

σας ΠΡΕΠΕΙ να έχει υποστήριξη).

Αφού κάνετε αυτά τα δύο βήματα, μπορείτε να συνεχίσετε με την κοπή σας.
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Χρήση Τροφοδότη Ρολού
Ο ενσωματωμένος τροφοδότης ρολού βρίσκεται μέσα σε έναν δίσκο στο μπροστινό μέρος του Cameo 4. Για 
να ανοίξετε τον τροφοδότη ρολού, σύρετε απαλά και πλήρως αυτόν τον δίσκο. 
Σημείωση: Ο τροφοδότης ρολού εξέχει περίπου 8 ίντσες από το μηχάνημα όταν είναι πλήρως ανοικτός. Εάν 
διαπιστώσετε ότι ο δίσκος εξέχει περίπου 4 ή 5 ίντσες, μπορεί να έχει μπλοκάρει κάπου και να μην 
ολισθαίνει μέχρι το τέρμα. Συνεχίστε να τραβάτε απαλά τον δίσκο μέχρι να βγει πλήρως έξω. 

Με τον δίσκο έξω μέχρι το τέρμα, ανοίξτε το κάλυμμα για να αποκαλύψετε τη θέση που μπορείτε να 
τοποθετήσετε τον τροφοδότη ρολού. Υπάρχουν δύο άκρα που πρέπει επίσης να ανασηκώσετε, αυτά 
συγκρατούν το ρολό του υλικού σας. Σύρετε το δεξί άκρο για να ταιριάζει με το πλάτος του υλικού σας - 
είτε 9 ίντσες είτε 12 ίντσες. 

Τοποθετήστε το ρολό του υλικού σας στον τροφοδότη ρολού. Πάρτε το άκρο και περάστε το μέσα στην 
υποδοχή του τροφοδότη ρολού. Στη συνέχεια, περάστε το στο μηχάνημά σας χρησιμοποιώντας το κουμπί 
Φόρτωση στην οθόνη αφής. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό τροφοδοτείται σε ευθεία στο μηχάνημα. 

Όταν τελειώσετε με τη χρήση του τροφοδότη ρολού, αφαιρέστε το ρολό του υλικού σας, διπλώστε τα 
κομμάτια προς τα κάτω και σύρετε τον δίσκο πίσω στη θέση του.

Άνοιγμα Τροφοδότη Ρολού
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Χρήση Διαμήκη Κόφτη
Όταν χρησιμοποιείτε υλικό σε ρολό με επένδυση, χωρίς το υπόστρωμα κοπής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τον διαμήκη κόφτη στο πίσω μέρος του μηχανήματος για να κόψετε και να αφαιρέσετε το τελικό προϊόν μετά 
την ολοκλήρωση της κοπής. Ο διαμήκης κόφτης είναι ήδη προσαρμοσμένος στο Cameo.

Φροντίστε να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες στο Silhouette Studio® έτσι ώστε η κοπή σας να περάσει σωστά 
από το Cameo. Αρχικά, ρυθμίστε το υπόστρωμα κοπής σας σε "Κανένα" στον πίνακα "Ρύθμισης Σελίδας". Στη 
συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Αποστολής πριν στείλετε το σχέδιό σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το 
γρανάζι στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους. Αλλάξτε την επιλογή 
τροφοδοσίας σε "Ροή" και ορίστε πόσο υλικό θέλετε να τροφοδοτήσετε. Μην ανησυχείτε για τη σωστή 
μέτρηση, επειδή μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε τα βέλη στην οθόνη αφής του Cameo για να 
προσαρμόσετε τη ροή, όπως απαιτείται, αφού ολοκληρώσετε την κοπή. Στη συνέχεια, στείλτε το σχέδιό σας 
στο μηχάνημά σας.  

Για να χρησιμοποιήσετε τον διαμήκη κόφτη, βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας τροφοδοτείται από το πίσω μέρος 
του μηχανήματος μετά το τέλος της κοπής σας. Απελευθερώστε τις ασφάλειες και στις δύο πλευρές στο πάνω 
μέρος της κασέτας του διαμήκη κόφτη και χαμηλώστε την τροχιά κοπής. Σύρετε τον διαμήκη κόφτη κατά 
μήκος της τροχιάς του για να κόψετε το υλικό σας. Όταν τελειώσετε και βεβαιωθείτε ότι ο διαμήκης κόφτης 
βρίσκεται σε μια από τις άκρες της τροχιάς του, σηκώστε την τροχιά πάλι στη θέση της και κλείστε και τις 
δύο ασφάλειες. 

Κλείδωμα

Διαμήκης Κόφτης

Κλείδωμα

Τροχιά Διαμήκη Κόφτη
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Αντικατάσταση Διαμήκη Κόφτη
Εάν η λεπίδα του διαμήκη κόφτη φθαρεί και πρέπει να την αντικαταστήσετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό 
εύκολα αφαιρώντας και αντικαθιστώντας την κασέτα του διαμήκη κόφτη. 
Για να αφαιρέσετε την κασέτα του διαμήκη κόφτη, πατήστε ταυτόχρονα προς τα κάτω στο πάνω μέρος των 
δύο ακραίων μοχλών. Ενώ το κάνετε αυτό, τραβήξτε την κασέτα του διαμήκη κόφτη προς τα έξω. Είναι το 
μακρύ κομμάτι που φαίνεται παρακάτω. 
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο διαμήκης κόφτης βρίσκεται σε θέση κλειδώματος πριν επιχειρήσετε να 
αφαιρέσετε την κασέτα.

Για να τοποθετήσετε ξανά την κασέτα του διαμήκη κόφτη στο μηχάνημα, ευθυγραμμίστε τα πόδια στο κάτω 
μέρος της κασέτας του διαμήκη κόφτη με τις εγκοπές στο κάτω μέρος της υποδοχής της κασέτας στο Cameo. 
Μόλις βεβαιωθείτε ότι η ευθυγράμμιση είναι σωστή, σηκώστε το επάνω μέρος της κασέτας του διαμήκη 
κόφτη και σπρώξτε την στο άνοιγμα έως ότου ακούσετε να κάνει κλικ στη θέση της.

Μοχλός Μοχλός

Κασέτα Διαμήκη Κόφτη

Μοχλός

Μοχλός

Πόδι

Πόδι
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Κοπή χωρίς Υπόστρωμα (Pop-out Cut)
Η δεύτερη επιλογή για κοπή χωρίς υπόστρωμα είναι νέα λειτουργία στο Cameo 4! Για πρώτη φορά, κόψτε 
υλικά όπως χαρτί και χαρτόνι χωρίς υπόστρωμα κοπής. Με αυτή τη λειτουργία, το Cameo θα κάνει κοπές 
αλλά θα διατηρεί το υλικό στη θέση του χρησιμοποιώντας κοπές διάτρησης σε στρατηγικά σημεία. Μόλις 
αφαιρεθεί το υλικό από το μηχάνημα κοπής, απλώς αφαιρέστε πιέζοντας το κομμένο σχέδιο από το χαρτί.
Χάρη ενός καναλιού που υπάρχει κάτω από την περιοχή της λεπίδας, το Cameo 4 μπορεί να εκτελέσει μια 
ειδική ενέργεια κοπής, η οποία κόβει διαπερνώντας όλο το υλικό παρόλο που δεν υπάρχει υπόστρωμα 
κοπής. Αυτό γίνεται ανυψώνοντας τη λεπίδα για μικρά τμήματα κατά την κοπή αφήνοντας μέρος του υλικού 
συνδεδεμένο στην πλήρη σελίδα. Το αποτέλεσμα της εργασίας κοπής μπορεί να βγει από το υλικό μόλις 
ολοκληρωθεί η ενέργεια κοπής.
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα συμβατό μοντέλο Cameo (μόνο Cameo 4) και ότι το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο και 

συγχρονισμένο με το λογισμικό σας. 
2. Στον πίνακα "Ρύθμιση Σελίδας", επιλέξτε "Κανένα" από το αναπτυσσόμενο μενού κοπής υποστρώματος, όπως κάναμε με την 

επιλογή κοπής χωρίς υπόστρωμα. Ορίστε το μέγεθος μέσου στο ακριβές μέγεθος του υλικού που χρησιμοποιείτε. 

3. Στον Πίνακα Αποστολής, επιλέξτε τον τύπο υλικού σας. Το λογισμικό γνωρίζει εάν θα επιλέξει αυτόματα "Cut" ή "Pop-out Cut" για 
τη ενέργεια με βάση τις επιλογές κοπής και υλικών. Σε χαρτί και παρόμοια άκαμπτα υλικά όπου συνήθως απαιτείται ένα 
υπόστρωμα για πλήρη διαπερατή κοπή πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργία "Pop-out Cut" όταν δεν έχετε επιλέξει υπόστρωμα 
στον πίνακα Ρύθμισης Σελίδας.

Ακολουθούν κάποια στοιχεία  που πρέπει να θυμάστε: 

 f Η λειτουργία "Pop-out Cut" δεν προορίζεται για λεπτά ή εύκαμπτα υλικά όπως χαρτί φωτοαντιγράφου 
ή ύφασμα. 

 f Η λειτουργία "Pop-out Cut" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη σειρά μηχανημάτων Cameo 4 και 
Portrait 3. Εάν χρησιμοποιείτε προηγούμενα μοντέλα κοπής Silhouette (Cameo 3, Portrait 2, κλπ), 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα υπόστρωμα κοπής για να κόψετε χαρτόνι ή άλλα υλικά από χαρτί. 

 f Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές ρυθμίσεις κοπής πριν κόψετε το σχέδιό σας εκτελώντας μια 
δοκιμαστική κοπή.

Ακύρωση Κοπής
Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε μια εργασία κοπής που βρίσκεται ήδη σε 
εξέλιξη, υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε:
 1. Επιλέξτε "Ακύρωση" στο Silhouette Studio®.
 2. Πατήστε το κουμπί παύσης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το κουμπί για την επαναφορά 

του υποστρώματος κοπής αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι μπορείτε να τερματίσετε την εργασία 
επαναφέροντας το υπόστρωμα κοπής.

 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Παύσης στο μηχάνημα Cameo 4 για πέντε δευτερόλεπτα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Αυτή η επιλογή δεν επαναφέρει αυτόματα το στρώμα κοπής ή το υλικό.

Παύση
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Συνδεσιμότητα Bluetooth®
Το Silhouette Cameo® 4 είναι συμβατό με Bluetooth® και έχει τη δυνατότητα 
ασύρματης επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε σχέδια από μια 
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth® στο Cameo 4 για κοπή χωρίς το μηχάνημα να 
είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας.
Για να συνδέσετε το Cameo 4 με δυνατότητα Bluetooth®, βεβαιωθείτε ότι το 
Bluetooth® είναι ενεργοποιημένο πατώντας το κουμπί Bluetooth® στο Cameo. 
Ο οπίσθιος φωτισμός θα αλλάξει από λευκό χρώμα σε μπλε, ως ένδειξη ότι είναι 
ενεργοποιημένο.
Στο Silhouette Studio®, μεταβείτε στην καρτέλα Αποστολή. Κάντε κλικ στο 
εικονίδιο Bluetooth® στο κάτω μέρος του πίνακα και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής 
Bluetooth®". Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση του Cameo θα δείξει Έτοιμο 
στον πίνακα Αποστολής και η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί. 

Πού Θα Βρείτε Περισσότερες Πληροφορίες
Πλήρες Εγχειρίδιο Λογισμικού
Δείτε το πλήρες, εικονογραφημένο Εγχειρίδιο Χρήστη στο Silhouette Studio® κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Βοήθεια > Εγχειρίδιο Χρήστη.

Ιστότοπος
Επισκεφθείτε την ενότητα με το εκπαιδευτικό υλικό στο SilhouetteAmerica.com για βοήθεια σε 
συγκεκριμένες λειτουργίες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κοπής διαφορετικών τύπων μέσων 
με το Silhouette Cameo®.

Ιστολόγιο
Επισκεφτείτε το επίσημο ιστολόγιο της Silhouette στο Silhouette101.com για πληροφορίες σχετικά με το 
μηχάνημά σας, εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικές οδηγίες, ψηφιακά βιβλία, βίντεο και ιδέες για νέα έργα 
που μπορείτε να δημιουργήσετε. Πολλές αναρτήσεις στο ιστολόγιο περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για 
προχωρημένες χρήσεις των προϊόντων και του λογισμικού της Silhouette.

Ενημερωτικό Δελτίο
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο Silhouette στο SilhouetteAmerica.com για να λαμβάνετε ενημερώσεις 
προϊόντων και ειδικές προσφορές μέσω email.

Εξυπηρέτηση Πελατών
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact

Κατάσταση 
Bluetooth®

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