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درون جعبه چیست؟ 

Silhouette Cameo® با اقالم موجود در فهرست زیر به عرضه می  رسد. قبل از استفاده از دستگاه حتام مطمنئ شوید همه این اقالم وجود دارند. اگر هر کدام از اقالم زیر موجود نبود، لطفاً با  

support@silhouetteamerica.com متاس بگیرید.

Silhouette Cameo® 

دستگاه برش دسکتاپ 

  کابل برق

A/C و آداپتور 

USB کابل
پارچه برش 12 اینچی

 تنظیم  کننده تیغه

دستی
رابط  های ابزار

تیغه خودکار

Cameo 4 برای 

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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حذف بسته بندی از دستگاه 

برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به دستگاه در هنگام ارسال، ما با نوار چسب، مقوا و فوم قطعات متحرک Cameo را رسجایشان نگه می  داریم. 

Silhouette Cameo® را از جعبه دربیاورید و نوار چسب هایی که درب آن را به هم چسبانده است و قطعات دستگاه را نگه داشته بردارید.  

سه برگه  ای که روکش  های پالستیکی شفاف روی دستگاه را رسجایشان قرار داده است جدا کنید. دو قطعه ای که در پنل های کناری و روی دستگاه هستند را جدا کنید. 

سپس به آرامی درب را بردارید و آن را به عقب بخزانید. چسب، مقواهای گذاشته شده و هر قطعه فومی که آنجا می  بینید بردارید.

حتام نوار چسب پشت دستگاه که کاتر عرضی را رسجایش نگه می  دارد، بردارید.
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دستگاه خود را ثبت کنید 

به  SilhouetteAmerica.com/setup بروید تا همه اقدامات مناسب را برای راه اندازی دستگاه خود انجام دهید.  در صورت لزوم، اولین کاری که باید انجام دهید ایجاد حساب Silhouette و 

ثبت دستگاه است. تکمیل این گام به شام اجازه دسرتسی به 100 طرح رایگان در نگارخانه Silhouette را می دهد. 

اگر حسابی دارید، اطالعات ورود خود را وارد کنید و گزینه »ورود« را کلیک کنید. 

سپس آدرس خود را وارد می کنید.  پس از ارسال این اطالعات، شام این صفحه را خواهید 

دید که از آن برای ثبت دستگاه خود استفاده خواهید کرد.  شامره رسیال دستگاه خود را 

وارد خواهید کرد. این اطالعات را می  توانید روی برچسبی که در پشت دستگاه در سمت 

راست وجود دارد پیدا کنید. همچنین تاریخ و مکانی که دستگاه را از آنجا خریدید، وارد 

می  کنید. 

در قسمت بعد اطالعات مربوط به گارانتی را وارد می  کنید البته اگر برای شام صدق کند. 

بعد از اینکه از فرایند ثبت  نام عبور کردید، می توانید نصب دستگاه خود را ادامه دهید.

اگر حساب Silhouette ندارید، روی لینک »ثبت  نام رایگان« کلیک کنید. اطالعات خود را 

کامل کنید. وقتی کارتان متام شد، دکمه »ایجاد حساب« را بزنید. 

http://silhouetteamerica.com/setup
http://silhouetteamerica.com/setup
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Silhouette Studio® را دانلود و نصب کنید

به گام دو در  SilhouetteAmerica.com/setup بروید تا آخرین نسخه Silhouette Studio® را نصب کنید.  سیستم عامل خود را انتخاب کنید )مک یا ویندوز( و فرمان   های رایانه خود را انجام 

دهید تا نصب متام شود. 

برای کار کردن دستگاه برش  Cameo، این نرم  افزار رضوری است پس این گام را فراموش نکنید!

در ادامه ی این راهنام، در مورد استفاده از نرم  افزار Silhouette Studio® بیشرت یاد خواهید گرفت.  فعالً، فرایند نصب دستگاه را تکمیل کنید.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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ا شرتاک پایه 1 ماهه و رایگان خود را درخواست کنید

وقتی دستگاه Silhouette شام ثبت شد، می  توانید یک اشرتاک یک ماهه رایگان در فروشگاه طرح  های Silhouette داشته باشید. 

با اشرتاک، هر ماه تعداد مشخصی اعتبار برای خرید طرح  ها دریافت می  کنید. تعداد اعتبار دریافتی بستگی به سطح اشرتاک شام دارد. اشرتاکی که با آن رشوع می کنید سطح پایه است که یعنی 

هر ماه شام 25 دالر اعتبار دریافت می کنید. 

برای مطالبه اشرتاک یک ماهه رایگان، ابتدا به فروشگاه طرح های Silhouette  بروید. می توانید این کار را با باز کردن مرورگر اینرتنت و رفنت به  SilhouetteDesignStore.com یا کلیک روی 

دکمه فروشگاه در Silhouette Studio® انجام دهید )گوشه باال سمت راست نرم افزار(.

وارد حساب Silhouette خود در فروشگاه طرح های Silhouette  شوید. این هامن اطالعاتی است که شام هنگام ثبت دستگاه استفاده کردید.  برای ورود به حساب خود، گزینه ورود در گوشه 

باال سمت راست را کلیک کنید. آدرس ایمیل و رمزعبور خود را وارد کنید و ورود را انتخاب کنید.

 silhouettedesignstore.com/trial-subscription در اولین بازدید از فروشگاه طرح ها، به صورت خودکار به صفحه آزاد سازی اشرتاک آزمایشی به آدرس ، Silhouetteپس از ثبت اولین دستگاه

هدایت خواهید شد.

سطح پایه را انتخاب کنید و گزینه »ادامه« را کلیک کنید و قسمتی که نوشته »اطالعات ارسال و پرداخت« را کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید. 

توجه: اگر از قبل حساب فعال اشرتاک فروشگاه طرح ها را دارید، اعتباری معادل مقدار اشرتاک آزمایشی به موجودی حساب فعلی شام اضافه خواهد شد.

http://SilhouetteDesignStore.com
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دسرتسی به 100 طرح رایگان در نگارخانه شام

پس از ثبت  Cameo 4، می توانید به 100 طرح اختصاصی رایگان که به همراه دستگاه شام عرضه می شوند دسرتسی پیدا کنید. 

برای منایش طرح های رایگان شام، به برگه نگارخانه در Silhouette Studio®. بروید. نرم افزار شام را به قسمتی هدایت می کند که باید وارد حساب Silhouette شوید البته اگر تا آن زمان وارد 

حساب نشده باشید. کنار پوشه های سمت چپ. روی »رایگان به همراه دستگاه« و سپس »Silhouette Cameo® 4« کلیک کنید.

توجه: اگر محتوای رایگان مخصوص برای Silhouette Cameo® 4 ظاهر نشد، از نرم افزار خارج شوید و ثبت Silhouette Cameo® 4 را تایید کنید. بعدا می توانید برای پیدا کردن محتوا، نرم 

افزار را مجددا باز کنید. اگر نگرانی هایتان همچنان ادامه داشت، لطفا با support@silhouetteamerica.com متاس بگیرید 

توجه: اگرچه برای نصب اولیه باید به اینرتنت متصل باشید، اما می توان به صورت آفالین به همه محتوای نگارخانه Silhouette  دسرتسی داشت و از آنها استفاده کرد. تجربه کار با 

نگارخانه Silhouette شامل محتوا و ساختار نگارخانه بین همه دستگاه هایی که از آنها وارد می شوید همگام سازی می شود.

Cameo 4 متصل کردن

Silhouette Cameo® را به کابل برق متصل کنید. با اتصال کابل و آداپتور رشوع کنید و کابل را به دستگاه Cameo متصل کنید. کابل برق را به پریز بزنید.

سپس با استفاده از کابل یواس بی، دستگاه خود را به رایانه متصل منایید. سپس دکمه دایره ای روی دستگاه خود را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. 

اگر قبال این کار را نکرده اید، Silhouette Studio® را باز کنید. به برگه ارسال بروید )در گوشه باال سمت راست نرم افزار( تا پنل ارسال را باز کنید. تایید کنید که دستگاه شام متصل شده و پیام 

»آماده« را منایش می دهد.

برای اتصال مطلوب، شاید نیاز باشد روی آیکون دستگاه کلیک کنید و دستگاه خود را انتخاب کنید.
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®Silhouette Studio هدایت

حاال که Silhouette Studio® را دانلود کرده اید، زمان آن رسیده است که استفاده از آن را نیز یاد بگیرید. برای باز کردن Silhouette Studio®، آیکون Silhouette Studio® را 

در دسکتاپ، منوی استارت در رایانه و یا در پوشه اپ ها در مکینتاش پیدا کنید.  برای اجرای اپ، روی آیکون دو بار کلیک کنید.  

وقتی Silhouette Studio® راه افتاد، یک محیط طراحی خالی 12 در 12 اینچ در صفحه خود مشاهده خواهید کرد. همچنین در اطراف این محیط ابزارها را مشاهده می کنید.

در این راهنام، اصول استفاده از این نرم افزار را فرا خواهید گرفت. اگر مایل به یادگیری بیشرت هستید، می توانید به راهنامی نرم افزار Silhouette Studio® دسرتسی پیدا کنید.  می توانید 

راهنام را در SilhouetteAmerica.com/setup ذیل گام 6 یا در سایت Silhouette101.com مشاهده کنید.

راک طیحم یلک یامن
ابزار سند- ابزاری که برای تنظیم سند یا انتخاب موارد روی سند خود به آنها احتیاج دارید.. 1

جعبه ابزار با دسرتسی رسیع - این ابزارها که باال می آیند مخصوص کاری هستندکه در حال انجامش هستید تا تنظیامت برای شام آسانرت شود.. 2

ابزار طراحی- ابزار طراحی آن دسته از ابزارهاست که برای کشیدن اشکال و اضافه کردن منت در ناحیه طراحی از آنها استفاده می کنید.. 3

تقسیم صفحه نگارخانه- با این دکمه می توانید نگارخانه و فضای طراحی را به دو صفحه تقسیم کنید.. 4

برگه های سند - این برگه را استفاده می کنید تا اسنادی را که باز کرده اید عوض کنید. . 5

قسمت نگهداری )خاکسرتی(- اگر در حال تنظیم مجدد فضای طراحی خود هستید، در قسمت نگهداری می توانید طرح های خود را نگهداری کنید.  طرح هایی که در این قسمت گذاشته شده اند برش منی خورند و . 6

چاپ منی شوند.

ناحیه فعال برش - در اینجا شام طرح ها را ایجاد می کنید و آن ها را قرار می دهید.  هر چیزی که در این قسمت باشد می تواند برش بخورد و چاپ شود.. 7

برگه های راهنام- این برگه ها شام را به قسمت های خاصی از نرم افزار می برد. . 8

ابزار Silhouette Studio®- ابزار Silhouette Studio® عملکردهای متنوعی دارند که با استفاده از آن شام می توانید طرح های خود را تنظیم کنید.. 9

پنل ها- در اینجا پنل های Silhouette Studio® باال می پرند تا به شام اختیارات بیشرتی بدهند.. 10

تم ها و اولویت ها- این گزینه به شام اجازه می دهد اولویت های خود و تنظیامت Silhouette Studio® را تعیین کنید. . 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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برگه های راهنام

در قسمت باال سمت راست چهار برگه وجود دارد:

یحارط

این محوطه طراحی، محیط کار شام برای ایجاد پروژه است/ در این ناحیه جعبه ابزارها، صفحه سفید طراحی و ناحیه 

نگهداری خاکسرتی وجود دارند. وقتی در نگارخانه، فروشگاه طرح های Silhouette یا منوی ارسال هستید، روی برگه 

طراحی کلیک کنید تا به صفحه طراحی بازگردید. 

هاگشورف

وقتی به اینرتنت وصل هستید، برگه فروشگاه یک پنجره در یک مرورگر باز می کند و شام را به فروشگاه طرح های 

Silhouette  می برد که در آن شام می توانید جستجو کنید و طرح بخرید. 

هناخراگن

می توانید به طرح های ذخیره شده خود از برگه نگارخانه دسرتسی پیدا کنید. طرح های خود را به هر شیوه ای که 

دوست دارید با اضافه کردن پوشه و پوشه های فرعی سازماندهی و منظم کنید. طرح را می توان در رایانه یا در 

نگارخانه Silhouette  ذخیره کرد. 

لاسرا

با برگه ارسال می توانید تنظیامت برِش طرح ها را مشخص کنید و آنها را به Silhouette خود بفرستید. کارکرد این منو، 

مانند منوی ارسال برای چاپ در سایر برنامه ها است. 
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منطقه طراحی

وقتی Silhouette Studio® را باز می کنید اولین ناحیه ای که می بینید ناحیه طراحی است. شام اکرث وقت خود را در این ناحیه 

سپری می کنید پس مهم است یاد بگیرید چطور از آن برای ساخنت طرح های خود استفاده کنید. 

پنل  ها
هر آیکون ابزار Silhouette Studio® پنل خودش را باز می کند.  پنل ها در قسمت باالی فضای طراحی باز می شوند و کنار 

آیکون های ابزار Silhouette قرار می گیرند. پنلی که به صورت پیشفرض باز می شود پنل تنظیامت صفحه است که به شام 

اجازه می دهد برای فضای طراحی تنظیامت را انجام دهید، تنظیامتی نظیر دستگاه، اندازه صفحه و اندازه مواد )یا تصویر( که 

می خواهید با آنها کار کنید.

می توانید هر دفعه یک پنل باز کنید یا چند پنل را با هم باز کنید. برای استفاده از چند پنل، روی نوار نام کلیک کنید و آن را 

بکشید تا به یک ناحیه جدید انتقال پیدا کند. سپس روی یک آیکون دیگر کلیک کنید تا پنل بعدی باز شود.  می توانید به هر 

تعداد که بخواهید پنل داشته باشید و می توانید آنها را به هر قسمتی از صفحه طراحی که خواستید بربید.

منایش حداقلی پنل ها

با کلیک روی پیکان در قسمت چپ پنل می توان پنل ها را به صورت حداقلی منایش داد پنل ها را جا به جا کنید، به صورت 

حداقلی منایش دهید، مجدد تنظیمشان کنید تا صفحه را به هامن صورتی که دوست دارید تنظیم کنید. وقتی پنل ها را 

می بندید، پنل هایی که زیر هستند باال می پرند تا جای پنل های بسته شده را پر کنند.

پنل های چسبناک

پنل ها چسبناک هستند یعنی به قسمت باالی ناحیه طراحی یا به یکدیگر می چسبند. اما نیاز نیست پنل ها به هم بچسبند. 

می توانید پنل های تکی یا چند پنل را به هر قسمتی از صفحه بربید. بسته به پروژه شام، شاید متایل داشته باشید پنل های 

زیادی باز باشند تا با استفاده از ابزار متنوع تنظیامت را انجام دهید یا شاید هم بخواهید هر دفعه فقط یک پنل باز باشد.

پنل های دارای چند آیکون

بعضی از پنل ها تنها یک آیکون دارند مانند PixScan™ یا Offset سایر پنل ها شامل گروهی از آیکون های مرتبط هستند. این 

آیکون ها در داخل پنل از طریق برگه های جداگانه در دسرتس هستند. مثال، پنل انتقال شامل چنیش، مقیاس، چرخش، جابه 

جایی و اگر نسخه Designer را داشته باشید شامل آیکون های قیچی است.

حالت پنل

در پنل اولویت ها، می توانید حالت پنل را شخصی سازی کنید. به صورت پیش فرض شام می توانید نحوه باز شدن پنجره های خود را انتخاب کنید.

حالت پنل تکی: هر بار تنها یک پنل را می توان باز کرد. اگر پنلی را باز بگذارید و روی یک آیکون دیگر کلیک کنید، آن پنل جدید در جایی باز میشود که قبل از آن، پنل  	
قبلی آنجا باز بوده.

حالت انعطاف پذیر پنل: پیش فرض هامنند حالت پنل تکی، حالت انعطاف پذیر یک پنل را در قسمت پیش فرض جایگزین می کند اما این پنل جایگزین پنلی که شام جا  	
به جا کردید منی شود. 

حالت چند پنلی: همه پنل های جدید باز می شوند و مهم نیست قبال چند پنل باز بوده است.  	
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ابزار طراحی
در جعبه ابزار، سمت چپ نرم افزار، ابزاری قرار دارد که برای ایجاد تغییر شکل ها و متون پایه رضوری است.  

 Sihouette را دارید )مثال Silhouette Studio® توجه: اگر نسخه دیگری از

Studio® Designer Edition(، شاید ابزار طراحی بیشرتی نسبت به آنچه که 

 Silhouette® اینجا فهرست شده مشاهده کنید. می توانید در راهنامی نرم افزار

Studio در مورد آن ابزارها مطالب بیشرتی یاد بگیرید.

انتخاب ابزار

ویرایش نقطه ها

ابزار خط

ابزار طراحی

ابزار طراحی آزاد با دست

ابزار منت

ایجاد یک یادداشت

ابزار پاک کن

ابزار چاقو

شکل  های ساده

خطوط

برای کشیدن خط، ابزار خط که در جعبه ابزار سمت چپ است را انتخاب کنید. برای کشیدن خط یا 

با ماوس کلیک کنید و بکشید یا یک بار کلیک کنید تا خط رشوع شود و با کلیک دوم پایان خط را 

مشخص کنید.

هنگام ایجاد خط، کلید شیفت را نگه دارید تا خطی کامال افقی، عمودی یا با زاویه 45 درجه  	
داشته باشید.

مستطیل/مربع

برای کشیدن مستطیل، ابزار مستطیل که در جعبه ابزار سمت چپ است را انتخاب کنید. برای 

کشیدن مستطیل یا با ماوس کلیک کنید و بکشید یا یک بار کلیک کنید تا یک زاویه ایجاد شود   و با 

کلیک دوم زاویه مخالف را مشخص کنید.

هنگام کشیدن مستطیل شیفت را نگه دارید تا یک مربع کامل ایجاد شود.  	

کلید ALT )در مک کلید OPTION( را نگه دارید تا به جای اینکه مستطیل را از یک زاویه رشوع کنید  	
از مرکز آن را بکشید. 

برای کشیدن یک مربع کامل در مرکز با کلیک اول شام، کلید SHIFT + ALT را نگه دارید  	
.)®Mac در SHIFT+OPTION(

دسِت آزاد

برای طراحی با ابزاردسِت آزاد، از جعبه ابزار سمت چپ، روی این ابزار کلیک کنید.  می توانید ابزار عادی طراحی با دست 

آزاد را انتخاب کنید یا ابزار رواِن دست آزاد را برگزینید. برای طراحی، کلیک کنید و بکشید تا در ناحیه طراحی مورد نظر 

شکل را ایجاد کنید.

برای تنظیم شکلی که ایجاد کرده اید، می توانید از ابزار ویرایش نقطه ها استفاده کنید. با این ابزار، نقطه های شکل واضح 

می شوند و شام می توانید آنها را تکان دهید. 
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منت
برای برش حروف و کلامت با هر فونتی در رایانه شام، ابزار منت را از  جعبه ابزار سمت چِپ منایشگر انتخاب کنید. با انتخاب ابزار منت،  هر جایی روی صفحه کلیک و تایپ کنید. فونت هامن 

فونت پیش فرض خواهد بود اما می توانید به آسانی آن را در پنل مربوط به نوع منت که باال می پرد عوض کنید. 

پس از کلیک روی صفحه با ابزار منت، یک نشانگر ماوس چشمک زن ظاهر می شود. رشوع به تایِپ حروف، واژه ها و عبارات انتخابی کنید. 

هنگام تایپ یا ویرایش منت، پنل نوع منت در قسمت راست صفحه منایش داده می شود. در این پنل، می توانید فونت، اندازه، ضخامت، مرتب سازی، فاصله بین کاراکرتها و فاصله بین خطوط را 

تغییر دهید. قبل از تنظیم فونت، اندازه، ضخامت و ... با استفاده از ماوس منت را هایالیت )انتخاب( کنید.

برای امتام تایپ منت، هر جایی خارج از منت روی صفحه کلیک کنید.  با این کار، حالت ویرایش منت به امتام می رسد و انتخاب آن نیز لغو می شود.  اگر می خواهید منت را تغییر دهید، با استفاده 

از ابزاِر انتخاب )جعبه ابزار سمت چپ( روی منت دو بار کلیک کنید.

برای جابه جایی منت خود در صفحه، کلیک کنید و آن را به محل جدید بکشید. 	

برای تعیین مجدد اندازه منت، منت را انتخاب کنید و سپس روی یکی از نشان های کنرتل در گوشه کلیک کنید و آن را بکشید.  	

برای چرخاندن منت، آن را انتخاب کنید و سپس دایره سبز باالی منت را کلیک کنید و بکشید. 	
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نگارخانه

ورود
در نگارخانه می توانید هر طرحی را که از فروشگاه طرح های Silhouette دریافت کرده اید پیدا کنید. همچنین می توانید طرح های خود را در نگارخانه Silhouette ذخیره کنید. 

وقتی روی برگه نگارخانه کلیک می کنید، در صورتی که وارد حساب خود نشده باشید، شاید از شام درخواست شود وارد حساب Silhouette  شوید.  آدرس ایمیل و رمزعبور خود را وارد کنید و 

روی »ورود« کلیک کنید. اگر قبال حساب Silhouette ایجاد نکرده اید، می توانید روی لینک »ثبت نام رایگان« کلیک کنید.

وقتی وارد می شوید، سمت چپ پوشه ها هستند و در سمت راست طرح ها را مالحظه خواهید کرد. اگر هنوز هیچ طرحی ندارید، نگران نباشید! بعداً کلی وقت دارید تا طرح اضافه کنید.
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سازماندهی نگارخانه شام
با ایجاد پوشه های جدید برای طرح هایتان می توانید طرح های داخل نگارخانه خودتان را سازماندهی کنید. 

هر طرحی را که خواستید از پنجره سمت راست بکشید و به پوشه تازه ایجاد شده در پنل پوشه ها در قسمت چپ بیاورید. اعداد داخل دایره که کنار هر پوشه هستند، نشان می دهند چند طرح 

در هر یک از پوشه ها وجود دارد.

وقتی طرح ها را از فروشگاه طرح های Silhouette خریداری می کنید، این طرح ها در دانلودهای اخیر شام منایش داده می شوند. از آنجا، می توانید طرح ها را به پوشه های مختلف منتقل کنید. 

برای اضافه کردن پوشه در نگارخانه، روی پوشه طرح ها کلیک کنید. در فضای خالِی پوشه راست کلیک کنید و گزینه »پوشه جدید« را انتخاب کنید. پوشه ای جدید با نام »پوشه بی نام« باال 

می پرد اما می توانید نامش را تغییر دهید. 

با همین روش ادامه دهید و پوشه و زیرپوشه ایجاد کنید.
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جستجوی نگارخانه برای طرح  ها
طرح هایی که از فروشگاه طرح های Silhouette خریداری می کنید کلیدواژه های مخصوص خودشان را دارند و با این کلیدواژه ها جستجو برای یک طرح خاص ساده می شود. اگر می خواهید به 

دنبال طرحی بگردید، با کلیک روی برگه نگارخانه، آن را باز کنید. به باکس جستجو در قسمت باال سمت راست بروید و کلیدواژه را تایپ کنید.

استفاده طرح  های نگارخانه
وقتی طرح مورد عالقه تان را پیدا کردید، روی آن دو بار کلیک کنید و آن را روی صفحه قرار دهید. همچنین می توانید روی طرح راست کلیک کنید و گزینه »باز کردن ]نام فایل[« را انتخاب 

کنید.  با این کار نگارخانه به صورت خودکار بسته می شود و شام به صفحه طراحی هدایت می شوید.  با کلیک روی برگه نگارخانه، نگارخانه به آسانی مجدداً باز می شود. 

برای بسنت نگارخانه بدون پیست کردن طرح، روی برگه طرح کلیک کنید تا به فضای طراحی یا برگه فروشگاه برگردید و بتوانید دنبال طرح های بیشرتی بگردید.
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تقسیم صفحه نگارخانه
برای منایش همزماِن فضای طراحی و نگارخانه Silhouette، می توانید از قابلیت تقسیم صفحه نگارخانه استفاده کنید.  برای تقسیم صفحه، باید به صفحه طرح بروید. به قسمت پایین سمت 

چپ بروید و روی پوشه ای که پیکان رو به پایین دارد )نام دیگرش آیکون نگارخانه است( کلیک کنید یا مثلثی که نوکش به سمت راست است را با کلیک انتخاب کنید. با این کار، تقسیم صفحه 

باز می شود.

وقتی قابلیت تقسیم صفحه باز شد، می توانید در پوشه های نگارخانه جستجو کنید تا طرح مناسبی که می خواهید به صفحه طراحی اضافه کنید را پیدا منایید. برای قرار دادن طرح روی صفحه 

طراحی، یا می توانید دو بار کلیک کنید یا اینکه یک بار روی طرح کلیک کنید و آن را بکشید.

وقتی کارتان با قابلیت تقسیم صفحه متام شد، روی هامن آیکون نگارخانه در میان صفحه تقسیم شده کلیک کنید تا قسمت مربوط به نگارخانه مجددا مخفی شود.
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Silhouette فروشگاه طرح  های

فروشگاه طرح های Silhouette حاوی بیش از 170000 طرح است )شامل طرح های برش زده شده ساده، طرح ها و الگوهای ظریف، فونت و عبارات، طرح های سه بعدی و ...( که می توانید آنها 

را با دستگاه Silhouette برش بزنید. اکرث طرح ها فقط 99 سنت هستند.  در فروشگاه طرح، مرتب حراج برگزار می شود و هر هفته معموال یک طرح رایگان ارسال می شود. 

برای دسرتسی به فروشگاه طرح های Silhouette، روی برگه فروشگاه در قسمت گوشه راست باالی نرم افزار کلیک کنید. با این کار، پنجره یک مرورگر باز می شود و شام به فروشگاه هدایت 

می شوید.

طرح رایگان هفته در صفحه پیشنهادات ویژه منایش داده می شود. همچنین می توانید سایر پیشنهادات، طرح های محبوب و ... را مالحظه کنید. 

با وارد کردن کلیدواژه ها در نوار جستجو، به دنبال طرح ها بگردید یا از سیستم منو استفاده کنید تا به دنبال طرح های یک مقوله خاص بگردید.  
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دانلود طرح  ها
فعال، سعی کنید یک طرح رایگان را با کلیک روی» طرح رایگان این هفته« دانلود کنید. در صفحه پیشنهادات ویژه، می توانید طرح رایگان را ذیل برگه »طرح های رایگان« پیدا کنید. 

وقتی روی یک طرح کلیک می کنید، یک پنجره باال می پرد و در مورد طرح به شام اطالعات بیشرتی می دهد. در اینجا می توانید نوع طرح، نوع فایل و قیمت را ببینید. 

برای اضافه کردن طرح به سبد خرید، روی آیکون چرخ خرید آبی کلیک کنید. سپس روی 

پیکان یا آیکون گوشه باال سمت راسِت فروشگاه طرح ها کلیک کنید تا به سبد خریدتان 

بروید. 

مجموع پرداختی سبد خرید شام باید 0.00 دالر باشد زیرا شام یک طرح رایگان را دانلود 

می کنید.

وقتی سبد خرید خود را مرور کردید، دکمه تسویه را بزنید تا به مرحله بعد بروید. در این 

زمان، فروشگاه از شام می خواهد قبل از دانلود طرحتان وارد حسابتان شوید.  

شام باید از قبل یک حساب Silhouette ایجاد می کردید اما اگر این کار را نکرده اید، توجه 

داشته باشید که ایجاد حساب تنها چند ثانیه طول می کشد.  روی لینک »ثبت نام رایگان« در 

صفحه ورود کلیک کنید تا یک حساب جدید ایجاد کنید

وقتی حسابتان ایجاد شد، باید مجددا به سبد خریدتان دسرتسی پیدا کنید و بار دیگر فرایند 

تسویه را انجام دهید.  هر بار که طرح ها را دانلود می کنید، از شام درخواست می شود رمز 

عبور خود را تایید کنید. 
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ارسال پنل

وقتی روی برگه ارسال کلیک می کنید، نسخه خاکسرتی کمرنگ صفحه طراحی را در سمت چپ و پنل ارسال را در سمت راست مشاهده می کنید. با پنل ارسال می توانید تنظیامت برش خود را 

تعیین کنید و در نتیجه یک برش بی نقص داشته باشید. 

در برگه ارسال می توانید چهار کار انجام دهید: ساده، خط، پرکردن و الیه. 

با هر عمل می توانید تنظیامت خاصی از برش را تعیین کنید. برش آسان است. تنها کافیست مواد، ابزاِرِ پنل ساده و عمل مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه »ارسال« کلیک کنید.

صفحه ارسال دو قسمت دارد: پنل سمت راست و صفحه ای که در سمت چپ است و طرح شام را نشان می دهد.  پنل سمت راست شامل برگه ها و آپشن های عملیاتی می شود وقتی وارد برگه 

ارسال می شوید، خطوط برش در طرح شام ضخیم تر و برجسته تر می شوند تا شام بتوانید ببینید Silhouette دقیقا چه چیزی را برش می زند. 

اگر می خواهید در طرح خود تغییری دهید، باید با کلیک روی برگه طراحی به صفحه طراحی بروید. وقتی در برگه ارسال هستید می توانید طرح خود را جابه جا کنید اما منی توانید تغییر دیگری 

در طرح بدهید.

اولین گزینه در پنل عملیات، برگه ساده است. در اینجا می توانید نوع مواد، عملی که می خواهید Silhouette انجام دهد، نوع تیغه و خطوطی که می خواهید برش بخورند، قلم زده شوند، نشان 

دار شوند، برجسته گردند و یا ترسیم شوند را انتخاب کنید.  

برای تنظیامت پیرشفته تر، می توانید از پنل خطوط، پنِل پر کردن، یا پنل الیه استفاده کنید. با پنل خطوط یا با پنل پر کردن می توانید مشخص کنید، مطابق رنگ خط عکس یا رنگ پر کردِن 

فضای خالی، Silhouette کدام عمل را انجام دهد. اگر طرح شام چند الیه دارد، می توانید با استفاده از پنل الیه، هر الیه ای را که میخواهید برُبید انتخاب کنید. 
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Cameo 4 آماده سازی برای

گذاشنت مواد روی پارچه برش
پشتی نچسب را از پارچه برش جدا کنید. پارچه برش جدید در ابتدا بسیار چسبناک خواهد بود. برای جلوگیری از آسیب به موادی که روی پارچه برش می گذارید، طرف چسبناک تخته را رو به 

پایین قرار دهید و روی سطحی بگذارید که پرز زیادی ندهد مانند کتان و میکروفیرب. با این کار، پارچه برش چسبناکی کمرتی خواهد داشت اما باز هم طوری آن را با مواد متاس دهید که به آنها 

آسیبی نرساند.

مطابق تصویر در Silhouette Studio®، کاغذ یا مواد دیگر خود را روی پارچه برش قرار دهید.  

Cameo را روشن کنید
با فشار دادن دکمه پاور،  Silhouette Cameo® را روشن کنید و منتظر شوید دستگاه باال بیاید. برای گذاشنت پارچه برش در داخل دستگاه

درب را باز کنید و آن را به سمت عقب بخزانید. 	

لبه سمت چپ پارچه برش را با نشان خاکسرتی هم ترازی، در سمت چپ دستگاه تنظیم کنید. 	

پارچه برش را روی غلتک های سفید فشار دهید. 	

برای قرار گرفنت پارچه برش در وضعیت برش، پیکانی که روی پنل ملسی به سمت باالست را فشار دهید. 	

اگر زیر سند خود تصویری از پارچه برش منی بینید، روی آیکون تنظیامت صفحه باالی جعبه ابزار Silhouette سمت راست پنجره کلیک کنید.  ذیل قسمت پارچه برش، پارچه برش Cameo را 

انتخاب کنید.

عکس خود را روی صفحه جایی بگذارید که می خواهید از آنجا روی پارچه برش، برش بخورد.  حتام طرح را در حاشیه قرمز صفحه خود نگه دارید.
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بارگذاری ابزار
در آماده سازی Silhouette برای برش، یکی از گام های مهم انتخاب ابزاریا تیغه است. از آنجایی که یک تیغه خودکار کنار دستگاه شامست، می توانید هامن تیغه را وارد کنید. اشکال مختلف 

تیغه را می توان به روش های مختلف تنظیم کرد.  دستورالعمل هایی برای تنظیم انواع دیگر تیغه در پکیج تیغه ها گنجانده می شود.  

اگر از تیغه خودکار استفاده می کنید، وقتی طرح را برای برش می فرستید، تیغه به صورت خودکار تنظیم می شود.  برای تنظیم دستی تیغه خودکار یا هر تیغه دیگری، از سوکت تنظیم در دستگاه 

یا ابزار دستی که در کنار دستگاه عرضه می شود، استفاده کنید. تیغه را به آرامی باال و پایین کنید و به داخل سوکت تنظیم فشار دهید تا خط نشانگر قرمز وضعیت مورد نظر را نشان دهد. 

توجه: تیغه خودکار، تیغه چرخ دار، تیغه ویژه، تیغه فابریک و قلم های طراحی تنها در نگهدارنده ابزار سمت چپ یا نگهدارنده ابزار 1 کار می کنند.  

تنظیامت باال برای تیغه ها تنها در مورد تیغه خودکار، تیغه چرخدار و تیغه ِویژه صادق است. در متامی موارد، تنظیم زیاد تیغه سبب متاس قسمت بیشرتی از تیغ با مواد است، که این برای 

بریدن مواد ضخیم کارایی دارد. برای تنظیامت پیشنهادی تیغه برای مواد مختلف، به Silhouette Studio® رجوع کنید. 

وقتی از ابزارتان استفاده منی کنید، می توانید آن را در نگهدارنده ابزار در قسمت چپ دستگاه ذخیره کنید.  خیلی راحت پوشش را به سمت چپ بکشید و ابزار خود را داخلش بگذارید. وقتی 

کارتان متام شد، پوشش را به سمت راست بکشید تا بسته شود.

خط نشانه

سوکت تنظیم

تیغ خودکار

تنظیامت تیغه

1

6–4

10–7

3–2

ماده

مواد نازک مانند وینیل و مواد صاف جهت انتقال گرما

مواد ضخیم تر مانند کارتستیک بافت دار و کاغذهای الگودار

مواد ضخیم مانند کرباس

مواد با وزن متوسط شامل کاغذ، کارتستیک و مواد انتقال انباشته گرما

پوشش

محفظه نگه دارنده ابزار
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ردیابی ابزار خودکار

ردیابی خودکار ابزار از قابلیت های جدید Cameo 4 است.  دستگاه با این قابلیت می تواند تشخیص دهد چه ابزاری وارد دستگاه شده و نرم افزار هم به صورت خودکار همه گزینه های پنل 

ارسال را تجمیع می کند 

این قابلیت فقط در Cameo 4 و ابزار Cameo 4 وجود دارد. می توانید یک نوار فلزی را در عقب ابزارها و رابط های ابزار مشاهده کنید. این به دستگاه )و به تبع آن به نرم افزار( می گوید که 

چه ابزاری وارد نگه دارنده شده است.

رابط  های ابزار

ساختار Cameo 4 کمی با نسخه های قبلی Cameo فرق دارد. Cameo 4 چهار رابط ابزار دارد که می توانید از آنها برای وارد کردن ابزار در Cameo 4 استفاده کنید. 

نصب محفظه دوتایی

Cameo یک محفظه دو تایی دارد که با آن می توانید دو ابزار متفاوت را در یک زمان نگه دارید. این به شام اجازه می دهد با چند نوع تیغه کارهای متنوعی انجام دهید. دو محفظه با شامره 1 )یا 

ابزار 1 در سمت چپ( و 2 )یا ابزار 2 در سمت راست( مشخص شده اند. 4 تیغه Cameo یا شامره 1 را دارند یا شامره 2. این شامره ها نشان می دهد آن ابزار را در کدام محفظه باید قرار دهید. 

اگر از رابط برای ابزارتان )مثل تیغه چرخدار یا Cameo 3( استفاده می کنید، از آن ابزار فقط می توانید در یک نقطه استفاده کنید.  

قفل کردن و گشودن قفل ابزار

ابتدا با کشیدن اهرم قفل به سمت بیرون، قفِل محل ابزار یک باز کنید. تیغه خودکار )یا هر ابزار و رابط ابزاری که استفاده می کنید( را وارد محفظه نگه دارنده 

ابزار شامره 1 کنید و مکانیزم قفل را مجدد راه اندازی کنید. وقتی اهرم قفل را مجدد رس جایش برمی گردانید، پایین نگه داشنت ابزار می تواند مفید باشد. با این 

کار ابزار به صورت ایمن رس جایش قفل می شود.

کارکرد اهرم قفل برای محفظه نگه دارنده ابزار شامره 1 و 2 یکسان است. همیشه هم مهم نیست کدام ابزار را وارد می کنید. هر ابزار به صورت یکسان رس 

جایش قفل می شود.

اگر کنار شامره ابزار، رنگ آبی یکدست دیدید، یعنی ابزار به صورت ایمن قفل شده است.

 از رابط  ابزار آبی با قلم طراحی

Silhouette استفاده کنید.

 از رابط ابزار خاکسرتی با تیغه برش

 .عمیق استفاده کنید

 از رابط ابزار مشکی با تیغه های

 ویژه و استاندارد )چرخ دار(

.استفاده کنید

 دو Kraft از رابط ابزار سفید با تیغ

  میلی مرتی
)Silhouette استفاده کنید )سازگار با دستگاه های قبلی 

باز کردن قفلقفل

دسته قفل
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تنظیم غلتک
با تنظیم غلتک ها روی محور اصلی غلتک،  the Silhouette Cameo® می تواند برش ها را در ابعاد زیر انجام دهد: A4، نامه، 12 اینچ و 13 اینچ

غلتک های سفید
دسته

اهرم آزادسازی را در سمت راست پیدا کنید و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

بدنه غلتک را بگیرید و دکمه قفل را فشار دهید. 

هنگامی که دکمه قفل را نگه داشته اید، غلتک را به موقعیت مورد نظر رُس دهید. دکمه روی بدنه غلتک را آزاد کنید و اهرم 

آزادسازی را با چرخاندن خالف حرکت عقربه های ساعت قفل کنید. 

اگر غلتک رسجایش درست قفل نشود، ممکن است از رس جایش بیرون بیاید.

نوک غلتک

بدنه غلتک

قفل
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مواد را بارگذاری کنید
وقتی مواد روی تخته برش بارگذاری شد یا وقتی فهمیدید از چه موادی می خواهید استفاده کنید،آن زمان باید تخته برش یا مواد را در دستگاه قرار 

دهید. 

توجه: نکته بسیار مهم این است که وقتی مواد را بدون تخته برش به داخل دستگاه هدایت می کنید، آنها را محکم نگه دارید تا هر دو غلتک 

نگه دارنده بتوانند به صورت مساوی آن را محکم نگه دارند. در غیر این صورت، مواد در قسمت وسط آویزان خواهند شد و برش نهایی به خوبی 

انجام نخواهد شد.  

دو روش متفاوت برای بارگذاری وجود دارد. در هر دو روش، حتامً اول اسالیدر را طوری تنظیم کنید که به بهرتین شکل با مواد شام هامهنگ باشد: 

غلتک سمت راست را حرکت دهید تا با عرض تخته برش یا مواد شام هامهنگ شود. . 1

اسالیدرهای میانی را طوری تنظیم کنید که فاصله آنها با قسمت بارگذاری سمت چپ و اسالیدر سمت راست یکسان باشد.. 2

 ®Silhouette Studio اگر پس از بارگذاری مواد مایل بودید نقطه رشوع برش را تنظیم کنید، می توانید از پیکان های واقع در کنرتل پنل یا در نرم افزار

استفاده کنید.

پس از اینکه برش کامل شد، دکمه تخلیه را می زنید. غلتک ها، تخته برش یا مواد را از زیر نوار غلتک حرکت می دهند و آزادش می کنند.

بارگذاری

تخلیه

روش نخست، روش بارگذاری تاخیری است )برای نواحی بزرگرت برش توصیه می شود(:

دکمه بارگذاری را در Cameo بزنید. دکمه بارگذاری چشمک خواهد زد. این نشان می دهد دستگاه آماده بارگذاری مواد است.   .1  

به ی چپ تخته برش یا مواد لوله شده را با خط خاکسرتِی مقابل محفظه ابزار و دسته نگه دارنده سمت چپ روی نوار غلتک، میزان کنید.   .2  

بعد از چند ثانیه، دستگاه تخته برش یا مواد را می گیرد و آن را رس جایش زیر نوار غلتک قرار می دهد.   .3  

روش دوم، روش بارگذاری رسیع است )برای نواحی برش کوچکرت توصیه می شود(

لبه ی چپ تخته برش یا مواد  را با خط خاکسرتِی مقابل محفظه ابزار و دسته نگه دارنده سمت چپ روی نوار غلتک، میزان کنید.   .1  

دکمه بارگذاری را در Cameo بزنید. دستگاه رسیعاً تخته برش یا مواد شام را می گیرد و آن را رس جایش زیر نوار غلتک قرار می دهد.   .2  
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برش طرح

وقتی طرحتان را انتخاب کردید، مواد را بارگذاری منودید و دستگاه آماده شد، می توانید اولین برش خود را انجام دهید. 

به Silhouette Studio® برگردید تا همه اطالعاتی که از دست دادید را وارد کنید.  وقتی به حالت ساده در حال برش هستید، می توانید 

از هر قسمت این انتظارات را داشته باشید.

هم در ابزار شامره 1 و هم شامره 2، برای مواد، عمل ها و ابزار یک فهرست کشویی از آپشن ها را خواهید دید. 

اول مواد خود را انتخاب کنید. هنگام انتخاب بسیار دقت کنید زیرا Silhouette Studio® برای هر جنسی، تنظیامت برش مخصوص و 

دقیقی دارد. اگر فکر می کنید نیاز به تغییر است، می توانید این تنظیامت را عوض کنید. اگر باید مواد جدیدی اضافه کنید، می توانید 

روی دکمه »اضافه کردن نوع جدید مواد« در قسمت پایین فهرست کشویی مواد کلیک کنید و تنظیامت خودتان برای برش را اضافه 

کنید.  

سپس ابزار را انتخاب کنید و مطمنئ شوید ابزار درست انتخاب شده است. با ردیابی خودکار ابزار، دستگاه باید به صورت خودکار 

بفهمد کدام ابزار در محفظه ابزار قرار گرفته است. ما اینجا در Cameo 4 دو ابزار مختلف قرار داده ایم - رابط ابزار قلم طراحی و 

تیغه خودکار.

حاال می توانید دکمه ارسال را بزنید و ببینید چطور Silhouette با دقت طرح شام را برش می زند. 

اگر زمانی برای برش یک طرح نیاز به یادآوری نکته خاصی داشتید، از آیکون کاله فارغ التحصیلی که در گوشه پایین سمت چِپ پنل ارسال یا سمت چپ دکمه ارسال قرار دارد استفاده کنید. این 

با چند اسالید کوتاه گام هایی را که باید بردارید نشان می دهد.

ابزار شامره 1 و2

بر خالف Cameo 3، محفظه نگه دارنده ابزار در سیستم محفظه دوتایی برش های متفاوتی می زند به همین خاطر هم منی توان جای ابزار را با هم عوض کرد. در اینجا برای هر محفظه نگه 

دارنده ابزار، عملکردها و ابزار سازگاری وجود دارد.

ابزار عمل خودکار

ابزار 1 تیغ خودکار برش

تیغه  چرخدار برش

تیغ برش عمیق برش

قلم طراحی طراحی

ابزار 2 Kraft تیغ برش

تیغ دوار برش دایره ای

ابزار پانچ پانچ
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)kiss-cut برش بدون تخته )برش
برش kiss-cut وقتی استفاده می شود که مواد برش شام الیه پشتی دارند )یعنی وینیل، چسب گرمایی، برگه های استیکر و ...(. وقتی با Cameo 4 برش kiss-cut انجام می دهید، می توانید از دو 

قابلیت دیگر Cameo 4 استفاده کنید: فیدر غلتک و کاتر عرضی

اگر منی خواهید هنگام انجام برش kiss-cut از فیدر غلتک و کاتر عرضی استفاده کنید، دو کار باید انجام دهید: 

به پنل تنظیامت صفحه بروید و گزینه پارچه برش را به »هیچ کدام« تغییر دهید. . 1

به برگه ارسال بروید و مواد خود را انتخاب کنید )به خاطر داشته باشید که برای انجام این نوع برش، مواد شام باید الیه پشتی داشته باشد(.. 2

وقتی این مراحل را انجام دادید، می توانید برش خود را انجام دهید.
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استفاده از فیدر غلتک

فیدر داخلی غلتک درون یک سینی در جلوی Cameo 4 واقع شده است. برای باز کردن فیدر غلتک، به آرامی سینی را کامال بیرون بیاورید. 

توجه: وقتی کامال باز شد، سینی فیدر غلتک حدود 8 اینچ از دستگاه بیرون می زند. اگر دیدید سینی حدود 4 یا 5 اینچ از دستگاه بیرون آمده است، ممکن است سینی گیر کرده باشد و 

کامال بیرون نیامده باشد. به آرامی بقیه سینی را بکشید تا کامال بیرون بیاید. 

وقتی سینی کامل بیرون آمد، قطعه وارد شده را باز کنید تا مشخص شود کجا می توانید فیدر غلتک را قرار دهید. دو قطعه دیگر هم وجود دارند که باید به سمت باال حرکت داده شوند و  

مواد دور غلتک پیچیده شام اینجا قرار خواهند گرفت. قطعه سمت راست را بخزانید تا با عرض مواد شام هامهنگ شود - یا 9 اینچ یا 12 اینچ 

مواد پیچیده شده خود را روی فیدر غلتک قرار دهید. قطعه آخر را بگیرید و از فضای خالی فیدر غلتک آن را وارد کنید. سپس با فرشدن دکمه بارگذاری روی پنل ملسی آن را وارد 

دستگاهتان کنید. مطمنئ شوید مواد مستقیام وارد دستگاه می شوند. 

وقتی کارتان متام شد و از فیدر غلتک استفاده کردید، غلتک را از مواد جدا کنید، قطعات را به سمت پایین تا کنید و سینی را رس جایش بگذارید.

باز کردن فیدر غلتک



27

 Silhouette Cameo® 4  راهنامی کاربری

از کاتر عرضی استفاده کنید

اگر از جنس مندرج روی غلتک بدون پارچه برش استفاده می کنید، می توانید پس از امتام برش از کاتر عرضی که پشت دستگاه قرار گرفته است برای مرتب کردن پروژه خود استفاده کنید. کاتر 

عرضی از قبل به Cameo متصل شده است.

حتام تنظیامت را در Silhouette Studio® انجام دهید تا برش شام در Cameo به صورت مطلوبی انجام شود. ابتدا، در پنل تنظیامت صفحه، گزینه پارچه برش را به »هیچ کدام« تغییر دهید.  

سپس وقتی قبل از ارسال طرح به برگه ارسال می روید، آیکون دنده را که در گوشه راست پایین قرار دارد انتخاب کنید تا تنظیامت پیرشفته باز شود. آپشن وارد کردن )فید( را روی گزینه »فید« 

تنظیم کنید و مشخص کنید می خواهید چه مقدار از مواد وارد دستگاه شود. نگران اندازه گیری دقیق مقدار وارد شده نباشید زیرا پس از اینکه طرحتان برش خورد هم همیشه می توانید با 

پیکان های واقع در پنل ملسی Cameo مقدار ورودی را تعیین کنید. سپس طرح خود را به دستگاه ارسال کنید.  

برای استفاده از کاتر عرضی، مطمنئ شوید که در پایان برش، طرح شام وارد دستگاه شده و از انتهای آن خارج می شود.  قفل هر دو طرف که در باالی کاتریج کاتر عرضی قرار گرفته است را رها 

کنید و لبه کاتر عرضی را پایین بیاورید. کاتر عرضی را روی لبه حرکت دهید تا طرح شام را برش بزند. وقتی کارتان متام شد، مطمنئ شوید کاتر عرضی در ابتدا یا انتهای لبه قرار گرفته است. لبه را 

رس جایش قرار دهید و هر دو قفل را مجدد ببندید.  

قفل

کاتر عرضی

قفل

لبه کاتر عرضی
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تعویض کاتریج کاتر عرضی

اگر تیغ کاتر عرضی شام کند شد و نیاز به تعویض آن داشتید، می توانید با تعویض کاتریج کاتر عرضی، این کار را به آسانی انجام دهید. 

برای برداشنت کاتریج کاتر عرضی،قسمت باالی دو اهرم انتهایی را همزمان به سمت پایین فشار دهید. هنگام انجام این کار، کاتریج کاتر عرضی را بیرون بیاورید. کاتریج قطعه درازی است که در 

زیر نشان داده شده. 

توجه: حتام قبل از برداشنت کاتریج مطمنئ شوید کاتر عرضی در جایش قفل شده است.

برای گذاشنت دوباره کاتریج داخل دستگاه، پایه های پایین کاتریج را با شیارهای پایین دهنه قرارگیری کاتریج در Cameo تراز کنید.  وقتی مطمنئ شدید به درستی تنظیم شده است، باالی کاتریج 

را بگیرید و کاتریج را به داخل دهنه فشار دهید تا صدای کلیِک جا افتادن آن را بشنوید.

دسته

دسته

پایه

پایه

دسته دسته

کاتریِج کاتر عرضی
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)Pop-out برش بدون تخته )برش
راه دوم برش بدون پارچه برش روش جدیدی است که در Cameo 4 ایجاد شده! برای اولین بار، موادی مانند کاغذ و کارتن را بدون پارچه برش بربید. با این قابلیت، Cameo برش را انجام 

می دهد اما با استفاده از برش های حفره ای در نقاط حساس، مواد را ثابت نگه می دارد. وقتی مواد از دستگاه برش جدا شدند، فقط کافی است طرح بریده شده را کاغذ خارج کنید.

به خاطر کانالی که در زیر ناحیه تیغه کشیده شده است، Cameo 4 می تواند یک برش خاص انجام دهد که کامل از میان طرح برش می زند هرچند هیچ پارچه برشی وجود ندارد. این کار بدین 

صورت انجام می گیرد: هنگام برش دستگاه تیغه را به وسیله حرکاتی ریز باال می برد و قسمتی از مواد را به کل صفحه متصل می گذارد.  وقتی برش کامل انجام شد، طرح نهایی را می توان از مواد 

بیرون کشید. 

مطمنئ شوید مدلCameo سازگار باشد )فقط cameo 4( و اینکه دستگاه به نرم افزار متصل است و با آن هامهنگ است.  . 1

در پنل تنظیامت صفحه، از منوی کشویی پارچه برش، »هیچ کدام« را انتخاب کنید درست مانند آپشن برش Kiss-cut اندازه تصویر را دقیقا هامنند اندازه جنس و موادی که استفاده می کنید قرار دهید. . 2

در پنل ارسال، نوع موادی که استفاده می کنید را انتخاب کنید. بر اساس پارچه برش و جنسی که استفاده می کنید، نرم افزار می داند به صورت خود کار گزینه »برش« را برای کار استفاده کند یا گزینه »برش . 3

Pop-out« را.  برای کاغذ و جنس های سختی که معموال برای برش کامل به پارچه برش نیاز دارند، باید از گزینه »برش Pop-out« استفاده کرد. این زمانی است که شام در پنل تنظیامت صفحه هیچ پارچه برشی را انتخاب نکرده 

اید. 

این نکات را به خاطر داشته باشید: 

حالت برش Pop-out برای مواد انعطاف پذیر یا نازک مانند کاغذ کپی یا پارچه طراحی نشده است.  	

	  2 Portrait ،3 Cameo( استفاده می کنید  Silhouette 3 استفاده کرد.  اگر از مدل های برش قبلی Portrait 4 و Cameo را تنها می توان در خط دستگاه Pop-out قابلیت برش
و ...(، باید برای برش مقوی یا مواد کاغذی دیگر از یک پارچه برش استفاده کنید. 

قبل از برش طرح خود، با انجام یک برش آزمایشی مطمنئ شوید تنظیامت برش را درست انتخاب کرده اید. 	

لغو یک برش
اگر مجبورید برشی را که در حال انجام است لغو کنید، می توانید سه کار مختلف انجام دهید:

در Silhouette Studio® »لغو« را انتخاب کنید.  .1  

دکمه توقف را بزنید. پس از چند ثانیه، دکمه تخلیه رشوع به چشمک زدن می کند، که نشان می دهد می توانید با بیرون آوردن پارچه برش کار را متام کنید.  .2  

دکمه توقف روی دستگاه Cameo 4 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید. توجه: این روش، پارچه برش یا مواد را به صورت خودکار تخلیه منی کند.   .3  

وقفه
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اتصال بلوتوث

 Silhouette Cameo® 4  با بلوتوث سازگار است و قابلیت ارتباط بی سیم دارد. با این روش شام می توانید طرح ها را از یک دستگاه که بلوتوث دارد به 

Cameo 4 بفرستید تا بدون اینکه دستگاه را به رایانه متصل کنید، طرح را برش بزنید.

برای اینکه با بلوتوث از Cameo 4 متصل شوید با فرشدن دکمه بلوتوث روی Cameo مطمنئ شوید که بلوتوث فعال است. نور پشتی از سفید به آبی 

تغییر رنگ می دهد که نشان می دهد بلوتوث روشن شده است.

در Silhouette Studio®، به برگه ارسال بروید. روی آیکون بلوتوث در قسمت پایین پنل بروید و »افزودن دستگاه دارای بلوتوث« را انتخاب کنید. پس 

از چند ثانیه، وضعیت Cameo در پنل ارسال به حالت آماده منایش داده می شود و تنظیامت کامل انجام می شود. 

اطالعات بیشرت را از کجا پیدا کنیم؟

رهنامی کامل نرم افزار

با کلیک روی کمک<راهنامی کاربری در Silhouette Studio® ، به راهنامی مصور و کامل کاربری دسرتسی پیدا کنید.

وب سایت

 برای آشنایی با قابلیت های خاص و گرفنت دستورالعمل های گام به گام در مورد نحوه برش انواع تصاویر مختلف توسط Silhouette Cameo®، می توانید از قسمت آموزش 

SilhouetteAmerica.com کمک بگیرید.

بالگ

برای اطالعات بیشرت در مورد دستگاهتان، آموزش، شیوه ها، کتاب های الکرتونیکی، ویدئوها و ایده محصوالت جدیدی که شام می توانید بسازید، از بالگ رسمی Silhouette  به آدرس 

Silhouette101.com دیدن فرمایید. بسیاری از مطالب بالگ در مورد استفاده پیرشفته از محصوالت و نرم افزارهای Silhouette، دستور العمل های گام به گام را ارائه می کند.

خربنامه

برای گرفنت خربنامه Silhouette در سایت SilhouetteAmerica.com  ثبت نام کنید تا اخبار مربوط به محصوالت و پیشنهادهای ویژه را از طریق ایمیل دریافت منایید.

خدمات مشرتی

اگر سوال دیگری داشتید، با خدمات و پشتیبانی مشرتی متاس بگیرید:

Silhouette America رشکت

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

وضعیت بلوتوث

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