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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

มีอะไรอยู่ในกล่อง? 
Silhouette Cameo® ม�พร้อมกับส่วนประกอบที่แสดงในร�ยก�รต่อไปนี้ ตรวจสอบว่�มีวัตถุทั้งหมดนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้ง�นเครื่อง 
ห�กคุณพบว่�มีวัตถุใดในร�ยก�รด้�นล่�งนี้ข�ดห�ย โปรดติดต่อ support@silhouetteamerica.com

เครื่องตัดแบบเดสก์ท็อป  
Silhouette Cameo® 

อะแดปเตอร์ A/C และส�ย
ไฟ

ส�ย USB
แผ่นรองตัด 12-นิ้ว

ตัวปรับใบมีด
แบบมือจับ

ตัวแปลงเครื่องมือ
AutoBlade 

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

ถอดบรรจุภัณฑ์จ�กเครื่อง 
มีก�รใช้ง�นแถบเทป กระด�ษแข็ง และโฟมเพื่อยึดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของ Cameo ไว้ในตำ�แหน่งระหว่�งก�รจัดส่งเพื่อป้องกันไม่ให้
สร้�งคว�มเสียห�ยใด ๆ ต่อเครื่องได้ 

นำ� Silhouette Cameo® ออกจ�กกล่องและดึงแถบเทปซึ่งยึดฝ�และชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องไว้ในตำ�แหน่งออก  

ดึงแถบทั้งส�มที่ยึดฝ�พล�สติกใสไว้ในตำ�แหน่งบนด้�นหน้�ของเครื่องออก โดยจะต้องดึงออกสองชิ้นบนแผงด้�นข้�งและหนึ่งชิ้นบนด้�น
บนของเครื่อง 

ถัดไป ยกฝ�ขึ้นเล็กน้อยและเลื่อนไปด้�นหลัง ถอดเทป ส่วนกระด�ษแข็ง และแผ่นโฟมใด ๆ ที่คุณเห็นในที่นี้

อย่�ลืมที่จะลอกแถบเทปบนด้�นหลังของเครื่องซึ่งยึดตัวตัดแนวขว�งไว้
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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

ลงทะเบียนเครื่องของคุณ 
ไปยัง SilhouetteAmerica.com/setup เพื่อทำ�ขั้นตอนก�รตั้งค่�ที่เหม�ะสมสำ�หรับเครื่องของคุณ ขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำ�คือก�ร
สร้�งบัญชี Silhouette ห�กจำ�เป็น และลงทะเบียนเครื่องของคุณ ก�รทำ�ขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้นจะช่วยให้คุณส�ม�รถเข้�ถึงก�รออกแบบ
ฟรี 100 ร�ยก�รในไลบร�รี Silhouette ของคุณ

ห�กคุณมีบัญชีอยู่แล้ว กรอกข้อมูลประจำ�ตัวก�รเข้�สู่ระบบของ
คุณและคลิก “เข้�สู่ระบบ” 

ถัดไป คุณจะกรอกที่อยู่ของคุณ หลังจ�กส่งข้อมูลนั้น คุณจะเห็น
หน้�จอนี้ซึ่งคุณจะใช้สำ�หรับก�รลงทะเบียนเครื่องของคุณ คุณ
จะกรอกหม�ยเลขเครื่องของเครื่องของคุณ คุณส�ม�รถมองห�
ข้อมูลนี้ได้บนสติกเกอร์ที่ด้�นหลังของเครื่องของคุณท�งด้�น
ขว� นอกจ�กนี้ คุณจะกรอกวันที่ซื้อและสถ�นที่ที่คุณซื้อ 

ส่วนถัดไปจะมอบข้อมูลก�รรับประกันให้คุณ ห�กมี หลังจ�กคุณ
ทำ�กระบวนก�รลงทะเบียนนี้เสร็จสิ้น คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อ
กับก�รตั้งค่�เครื่องของคุณ

ห�กคุณไม่มีบัญชี Silhouette คลิกลิงก์ “สมัครสม�ชิกฟรี” 
กรอกข้อมูลของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คลิกปุ่ม “สร้�งบัญชี” 

http://silhouetteamerica.com/setup
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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

ด�วน์โหลดและติดตั้ง Silhouette Studio®
ไปยังขั้นตอนที่ 2 บน SilhouetteAmerica.com/setup เพื่อด�วน์โหลด Silhouette Studio® เวอร์ชันล่�สุด คลิกบนระบบปฏิบัติ
ก�รของคุณ (Mac หรือ Windows) และทำ�ต�มคำ�แนะนำ�บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำ�ก�รติดตั้งให้เสร็จสิ้น 

ซอฟต์แวร์นี้จำ�เป็นสำ�หรับก�รใช้ง�นเครื่องตัด Cameo ของคุณ ดังนั้นอย่�ลืมทำ�ขั้นตอนนี้!

คุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® ในภ�ยหลังในคู่มือนี้ สำ�หรับตอนนี้ ทำ�กระบวนก�รตั้งค่�
เครื่องให้เสร็จสิ้น

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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ขอรับก�รสมัครใช้ง�นแบบพื้นฐ�นระยะเวล� 1 เดือนฟรีของคุณ
เมื่อคุณลงทะเบียนเครื่อง Silhouette ของคุณแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับก�รสมัครสม�ชิกระยะเวล� 1 เดือนสำ�หรับร้�นค้�ก�รออกแบบ 
Silhouette ฟรี 

ด้วยก�รสมัครสม�ชิกนี้ คุณจะได้รับเครดิตจำ�นวนหนึ่งในทุกเดือนเพื่อซื้อก�รออกแบบ จำ�นวนของเครดิตที่คุณได้รับนั้นขึ้นอยู่กับระดับ
ก�รสมัครสม�ชิกของคุณ ก�รสมัครสม�ชิกที่คุณจะเริ่มต้นใช้ง�นนั้นคือระดับพื้นฐ�นซึ่งหม�ยคว�มว่�คุณจะได้รับเครดิตมูลค่� $25 
สำ�หรับเดือนนั้น 

เพื่อรับก�รสมัครสม�ชิกระยะเวล� 1 เดือนของคุณฟรี เริ่มต้นโดยก�รไปยังร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette คุณส�ม�รถทำ�เช่นนี้ได้โดย
ก�รเปิดเว็บเบร�ว์เซอร์และไปยัง SilhouetteDesignStore.com หรือโดยก�รคลิกปุ่ม ร้�นค้� ใน Silhouette Studio® (ซึ่งอยู่ที่มุม
บนขว�ของซอฟต์แวร์)

เข้�สู่ระบบไปยังบัญชี Silhouette ของคุณในร้�นค้�ก�รออกแบบ ข้อมูลบัญชีที่ใช้นี้เป็นข้อมูลเดียวกันกับเมื่อคุณลงทะเบียนเครื่องของ
คุณ เพื่อเข้�สู่ระบบไปยังบัญชีของคุณ คลิก เข้�สู่ระบบ ที่มุมบนขว� กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่�นของคุณและคลิก เข้�สู่ระบบ

เมื่อคุณเยี่ยมชมร้�นค้�ก�รออกแบบเป็นครั้งแรกหลังจ�กลงทะเบียนเครื่อง Silhouette ของคุณแล้ว คุณควรจะได้รับก�รส่งต่อโดย
อัตโนมัติไปยังหน้�ก�รแลกรับก�รสมัครสม�ชิกแบบทดลองใช้ที่ silhouettedesignstore.com/trial-subscription)

ไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อตรวจสอบและยืนยันก�รสมัครสม�ชิกของคุณ

หม�ยเหตุ: ห�กคุณมีก�รสมัครสม�ชิกร้�นค้�ก�รออกแบบที่ใช้ง�นอยู่ จะมีก�รเพิ่มเครดิตในจำ�นวนที่เท่�กับจำ�นวนก�รสมัครสม�ชิก
แบบทดลองใช้ไปยังยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

http://SilhouetteDesignStore.com
http://silhouettedesignstore.com/trial-subscription
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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

เข้�ถึงก�รออกแบบฟรี 100 ร�ยก�รในไลบร�รีของคุณ
หลังจ�กที่คุณลงทะเบียน Cameo 4 ของคุณ คุณจะส�ม�รถเข้�ถึงก�รออกแบบสุดพิเศษฟรี 100 ร�ยก�รซึ่งมอบให้พร้อมกับเครื่องของ
คุณ 

เพื่อชมก�รออกแบบฟรีของคุณ ไปยังแถบ ไลบร�รี ใน Silhouette Studio® ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้คุณเข้�สู่ระบบไปยังบัญชี
 Silhouette ของคุณ ห�กคุณยังไม่ได้ทำ�เช่นนั้น ถัดไป ไปยังโฟลเดอร์บนด้�นมุมซ้�ย คลิก “ฟรีพร้อมกับเครื่อง” จ�กนั้น “Silhouette 
Cameo® 4”

โปรดทราบ: หากเนื้อหาฟรีพิเศษสำาหรับ Silhouette Cameo® 4 ไม่ปรากฏ โปรดออกจากซอฟต์แวร์และยืนยันการลงทะเบียน
 Silhouette Cameo® 4 ของคุณ จากนั้น คุณจะสามารถเปิดซอฟต์แวร์เพื่อมองหาเนื้อหาได้ หากคุณยังมีข้อกังวลเพิ่มเติม โปรด
ติดต่อ support@silhouetteamerica.com 

โปรดทราบ: แม้ว่าคุณจะต้องทำาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับการตั้งค่าแรกเริ่ม คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาทั้งหมดใน
ไลบรารี Silhouette ได้แบบออฟไลน์ ประสบการณ์การใช้งานไลบรารี Silhouette ซึ่งรวมถึงโครงสร้างเนื้อหาและไลบรารีนั้นได้รับ
การซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณเข้าสู่ระบบ

เชื่อมต่อ Cameo 4
เชื่อมต่อ Silhouette Cameo® ไปยังตัวจ่�ยกระแสไฟ เริ่มต้นโดยก�รเชื่อมต่อส�ยไฟและอะแดปเตอร์ และเสียบส�ยไฟไปยังเครื่อง 
Cameo เสียบส�ยไฟไปยังเต้�เสียบผนัง

ถัดไป เชื่อมต่อเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ส�ย USB จ�กนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องทรงวงกลมเพื่อเปิดเครื่องของคุณ 

เปิด Silhouette Studio® ห�กคุณยังไม่ได้ทำ�เช่นนั้น ไปยังแถบก�รส่ง (ซึ่งอยู่ที่มุมบนขว�ของซอฟต์แวร์) เพื่อเปิดแผงหน้�ปัดก�รส่ง 
ยืนยันว่�ได้ทำ�ก�รเชื่อมต่อเครื่องของคุณและแสดงสถ�นะ “พร้อมใช้ง�น”

คุณอ�จต้องคลิกบนไอคอนเครื่องและเลือกเครื่องของคุณเพื่อให้ทำ�ก�รเชื่อมต่ออย่�งเหม�ะสม
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นำ�ท�งไปยัง Silhouette Studio®
ตอนนี้คุณได้ด�วน์โหลด Silhouette Studio® และถึงเวล�เรียนรู้วิธีก�รใช้ง�นกันแล้ว เพื่อเปิด Silhouette Studio® 
มองห�ไอคอน Silhouette Studio® บนเดสก์ท็อปหรือในเมนูเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในโฟลเดอร์
แอปพลิเคชันบนเครื่อง Mac ของคุณ ดับเบิลคลิกบนไอคอนเพื่อเปิดใช้ง�นแอปพลิเคชัน 

เมื่อ Silhouette Studio® โหลดขึ้นม�แล้ว คุณจะสังเกตเห็นพื้นที่ก�รออกแบบที่ว่�งเปล่�ขน�ด 12 นิ้วคูณ 12 นิ้วบนหน้�จอของคุณ
และเครื่องมือที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่นั้น

ในคู่มือนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถเข้าถึงคู่มือซอฟต์แวร์
 Silhouette Studio® ได้ คุณสามารถมองหาคู่มือนี้ได้บน SilhouetteAmerica.com/setup ภายใต้ขั้นตอนที่ 6 หรือบน
 Silhouette101.com

ภ�พรวมพื้นที่ทำ�ง�น
1. เครื่องมือเอกส�ร—เครื่องมือที่คุณต้องใช้เพื่อปรับเอกส�รของคุณหรือเลือกวัตถุบนเอกส�รของคุณ
2. แถบเครื่องมือก�รเข้�ถึงด่วน—เครื่องมือที่ปร�กฏขึ้นนั้นมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับง�นที่คุณกำ�ลังทำ� เพื่อช่วยให้ก�รปรับแต่งง่�ยขึ้น
3. เครื่องมือก�รว�ดภ�พ—เครื่องมือก�รว�ดภ�พเป็นเครื่องมือที่คุณจะใช้เพื่อสร้�งรูปร่�งและเพิ่มข้อคว�มไปยังพื้นที่ก�รออกแบบ
4. หน้�จอแบ่งไลบร�รี—ปุ่มนี้ช่วยให้คุณสร้�งหน้�จอแบ่งไลบร�รี/พื้นที่ก�รออกแบบ
5. แถบเอกส�ร—แถบเหล่�นี้เป็นแถบที่คุณจะใช้เพื่อสลับระหว่�งเอกส�รที่คุณเปิด
6. พื้นที่ชั่วคร�ว (สีเท�)—พื้นที่ชั่วคร�วนี้ใช้สำ�หรับยึดก�รออกแบบห�กคุณกำ�ลังจัดตำ�แหน่งพื้นที่ว่�งเพื่อก�รออกแบบของคุณ ก�รออกแบบที่ทิ้งไว้ในพื้นที่นี้จะไม่

ได้รับก�รตัดหรือพิมพ์
7. พื้นที่ก�รตัดที่ใช้ง�นจริง—ในที่นี้ คุณจะสร้�งและว�งก�รออกแบบของคุณ คุณจะส�ม�รถตัดหรือพิมพ์สิ่งใดก็ต�มที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้
8. แถบก�รนำ�ท�ง—แถบเหล่�นี้จะนำ�คุณไปยังพื้นที่บ�งแห่งในซอฟต์แวร์
9. เครื่องมือ Silhouette Studio® —เครื่องมือ Silhouette Studio® มีหล�กหล�ยคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นที่คุณส�ม�รถใช้เพื่อปรับก�รออกแบบของคุณได้

10. แผงหน้�ปัด—ในที่นี้คือแผงหน้�ปัดสำ�หรับป๊อปอัพของเครื่องมือ Silhouette Studio® เพื่อช่วยมอบตัวเลือกเพิ่มเติมให้คุณ
11. ก�รกำ�หนดค่�และธีม—ตัวเลือกเหล่�นี้ช่วยให้คุณปรับก�รกำ�หนดค่�ของคุณและก�รตั้งค่�สำ�หรับ Silhouette Studio®

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10



8

คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

แถบก�รนำ�ท�ง
มีสี่แถบอยู่ที่ด้�นบนขว�:

ก�รออกแบบ
พื้นที่ก�รออกแบบนี้คือพื้นที่ทำ�ง�นของคุณในก�รสร้�งโปรเจกต์ พื้นที่นี้จะประกอบ
ไปด้วยแถบเครื่องมือ หน้�ก�รออกแบบสีข�วและพื้นที่ชั่วคร�วสีเท� เมื่อคุณอยู่ใน
ไลบร�รี ร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette หรือเมนูก�รส่ง คลิกแถบก�รออกแบบ
เพื่อกลับไปยังหน้�ก�รออกแบบของคุณ

ร้�นค้�
เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แถบร้�นค้�จะเปิดหน้�ต่�งเบร�ว์เซอร์และนำ�คุณไปยัง
ร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette ที่ซึ่งคุณส�ม�รถท่องชมและซื้อก�รออกแบบต่�ง
 ๆ ได้ 

ไลบร�รี
คุณส�ม�รถเข้�ถึงก�รออกแบบที่คุณเก็บไว้ได้จ�กแถบไลบร�รี จัดเรียงและจัด
ระเบียบก�รออกแบบของคุณในแบบใดก็ต�มที่คุณต้องก�รโดยก�รเพิ่มโฟลเดอร์
และโฟลเดอร์ย่อย คุณจะส�ม�รถเก็บก�รออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ
ในไลบร�รี Silhouette ได้ 

ส่ง
แถบก�รส่งจะอนุญ�ตให้คุณปรับก�รตั้งค่�ก�รตัดสำ�หรับก�รออกแบบของคุณ
และส่งมันไปยัง Silhouette ของคุณ เมนูนี้ทำ�ง�นคล้�ยกับเมนูก�รส่งไปพิมพ์ใน
โปรแกรมอื่น ๆ 
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พื้นที่ก�รออกแบบ
พื้นที่ก�รออกแบบเป็นพื้นที่แรกที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเปิด Silhouette Studio® และจะ
เป็นพื้นที่ซึ่งคุณจะใช้เวล�ส่วนใหญ่ของคุณในนั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะเรียนรู้วิธี
ก�รใช้ง�นเพื่อสร้�งก�รออกแบบของคุณ 

แผงหน้�ปัด
ไอคอนเครื่องมือ Silhouette Studio® แต่ละตัวจะเปิดแผงหน้�ปัดของตนเอง แผงหน้�
ปัดเปิดบนด้�นขว�ของพื้นที่ก�รออกแบบ ท�งด้�นข้�งของไอคอนเครื่องมือ Silhouette 
แผงหน้�ปัดที่เปิดโดยเป็นค่�เริ่มต้นคือแผงหน้�ปัดก�รตั้งค่�หน้� ซึ่งช่วยให้คุณทำ�ก�ร
ปรับพื้นที่ก�รออกแบบ เช่น เครื่อง ขน�ดหน้� และขน�ดวัสดุ (หรือสื่อ) ที่คุณต้องก�รใช้
ง�น

คุณส�ม�รถเปิดแผงหน้�ปัดครั้งละหนึ่งแผงหรือใช้ง�นหล�ยแผงหน้�ปัดในเวล�เดียวกัน
 เพื่อใช้หล�ยแผงหน้�ปัด คลิกและล�กแถบชื่อเพื่อเลื่อนไปยังตำ�แหน่งใหม่ และคลิก
ไอคอนอื่นเพื่อเปิดแผงหน้�ปัดถัดไป คุณจะส�ม�รถเปิดแผงหน้�ปัดได้ม�กเท่�ที่คุณ
ต้องก�ร และคุณส�ม�รถย้�ยมันไปที่ใดก็ต�มในหน้�จอก�รออกแบบของคุณ

ก�รเก็บแผงหน้�ปัด
คุณส�ม�รถเก็บแผงหน้�ปัดได้โดยก�รคลิกลูกศรที่ด้�นซ้�ยของแผงหน้�ปัด เก็บ ย้�ย
 และจัดเรียงแผงหน้�ปัดใหม่เพื่อตั้งค่�หน้�จอของคุณอย่�งที่คุณต้องก�รได้อย่�งแม่นยำ� 
เมื่อคุณปิดแผงหน้�ปัด แผงที่อยู่ด้�นล่�งจะขึ้นม�แทนที่แผงที่ปิดไป

แผงหน้�ปัดแบบยึดตำ�แหน่ง
แผงหน้�ปัดนั้นมีคุณสมบัติในก�รยึดตำ�แหน่ง ซึ่งหม�ยคว�มว่�มันจะค้�งอยู่บนพื้นที่ก�ร
ออกแบบหรืออยู่ซ้อนกัน แต่แผงหน้�ปัดไม่จำ�เป็นต้องอยู่ติดกันเสมอไป คุณส�ม�รถย้�ย
ชุดแผงหน้�ปัดหรือแผงหน้�ปัดใด ๆ ไปได้ทุกที่บนหน้�จอของคุณ คุณอ�จต้องก�รเปิด
แผงหน้�ปัดจำ�นวนม�กเพื่อทำ�ก�รปรับแต่งโดยใช้เครื่องมืออันหล�กหล�ย หรือคุณอ�จ
ต้องก�รเปิดแผงหน้�ปัดเพียงหนึ่งแผงในแต่ละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ของคุณ

แผงหน้�ปัดที่มีหล�ยไอคอน
แผงหน้�ปัดบ�งแผงจะเป็นแผงแบบมีไอคอนเดียว เช่น PixScan™ หรือ Offset แต่แผง
หน้�ปัดอื่น ๆ จะประกอบไปด้วยไอคอนที่มีคว�มเชื่อมโยงกันชุดหนึ่ง ไอคอนเหล่�นี้จะส�ม�รถใช้ได้ภ�ยในแผงหน้�ปัดผ่�นท�งแถบที่
แยกออกม� ยกตัวอย่�งเช่น แผงหน้�ปัดก�รเปลี่ยน (Transform) ประกอบไปด้วยไอคอนก�รจัดแนว ปรับขน�ด หมุน ย้�ย และไอคอน
ก�รเล็มห�กคุณใช้รุ่นนักออกแบบ

โหมดแผงหน้�ปัด
คุณส�ม�รถปรับแต่งโหมดแผงหน้�ปัดได้ในแผงหน้�ปัดก�รกำ�หนดค่� ภ�ยใต้ส่วนสำ�หรับค่�เริ่มต้น คุณจะส�ม�รถเลือกว่�คุณต้องก�ร
ให้แผงหน้�ปัดของคุณเปิดขึ้นอย่�งไร

 f โหมดแผงหน�้ปดัเด ยีว: เป ดิแผงหน�้ปดัไดเ้พ ยีงแผงเด ยีวตอ่คร ั ง้ ห�กคณุเป ดิแผงหน�้ปดัอย ูแ่ละคล กิไอคอนอ ืน่ แผงหน�้
ปดัใหมด่งักล�่วจะเป ดิข ึ น้ม�แทนแผงหน�้ปดัท ีเ่ป ดิอย ูก่อ่นหน�้

 f โหมดแผงหน�้ปดัแบบปร บัได:้ ค�่เร ิม่ตน้ เชน่เด ยีวกบัโหมดแผงหน�้ปดัเด ยีว แผงหน�้ปดัแบบปร บัไดจ้ะแทนท ีแ่ผงหน�้ปดัใน
ตำ�แหนง่ซ ึ ง่เป น็ค�่เร ิม่ตน้แตจ่ะไมแ่ทนท ีแ่ผงหน�้ปดัท ีค่ณุไดเ้ล ือ่นไปแลว้ 

 f โหมดหล�ยแผงหน�้ปดั: แผงหน�้ปดัใหมท่ ั ง้หมดจะเป ดิข ึ น้ม�ไมว่�่คณุจะเป ดิแผงหน�้ปดัอย ูก่ ีแ่ผงกต็�ม
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เครื่องมือก�รว�ด
แถบเครื่องมือท�งด้�นซ้�ยของซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รสร้�งและปรับเปลี่ยนรูปทรงพื้นฐ�นและข้อคว�ม 

เครื่องมือก�รเลือก

แก้ไขจุด

เครื่องมือเส้น

เครื่องมือก�รว�ด

เครื่องมือว�ดมือเปล่�

เครื่องมือข้อคว�ม

ว�ดบันทึก

เครื่องมือย�งลบ

เครื่องมือมีดตัด

หมายเหตุ: หากคุณใช้งาน Silhouette Studio® 
รุ่นอื่น ๆ (เช่น Silhouette Studio® Designer 
Edition) คุณอาจเห็นเครื่องมือการวาดภาพที่มากขึ้น
กว่าที่เห็นในรายการในที่นี้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ในคู่มือซอฟต์แวร์ Silhouette 
Studio®

รูปทรงที่เรียบง่�ย
เส้น

เพื่อว�ดเส้น เลือกเครื่องมือเส้นบนแถบเครื่องมือท�งด้�นซ้�ย คลิกและ
ล�กโดยใช้เม�ส์เพื่อว�ดเส้น หรือคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มต้นว�ดเส้นและ
คลิกครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุด

 f กดปุม่ SHIFT ค�้งไวเ้ม ือ่สร �้งเส น้เพ ือ่สร �้งเส น้ในแนวต ั ง้ แนวนอน 
หร อื 45° อย�่งสมบรูณแ์บบ

สี่เหลี่ยมผืนผ้�/สี่เหลี่ยมจัตุรัส
เพื่อว�ดสี่เหลี่ยมผืนผ้� เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้�จ�กแถบเครื่อง
มือท�งด้�นซ้�ย คลิกและล�กโดยใช้เม�ส์เพื่อว�ดสี่เหลี่ยมผืนผ้� หรือ

คลิกหนึ่งครั้งเพื่อกำ�หนดมุมหนึ่งและคลิกครั้งที่สองเพื่อกำ�หนดมุมด้�นตรงข้�ม

 f กดปุม่ SHIFT ค�้งไวร้ะหว�่งสร �้งส ีเ่หล ีย่มผ นืผ �้เพ ือ่สร �้ง
ส ีเ่หล ีย่มจตัรุ สัอย�่งสมบรูณแ์บบ

 f กดปุม่ ALT (ป ุม่ OPTION บน Mac®) เพ ือ่ว�ดส ีเ่หล ีย่มผ นืผ �้จ�ก
ใจกล�งแทนท ีจ่ะเป น็จ�กมมุ

 f กดปุม่ SHIFT + ALT (ป ุม่ SHIFT + OPTION บน Mac®) เพ ือ่ว�ดส ีเ่หล ีย่มจตัรุ สัอย�่งสมบรูณแ์บบท ีม่ ใีจกล�งอย ูบ่นก�ร
คล กิแรกเร ิม่

ว�ดมือเปล่�
เพื่อว�ดโดยใช้เครื่องมือว�ดมือเปล่� คลิกเครื่องมือจ�กแถบเครื่องมือท�งด้�นซ้�ยมือ 
คุณส�ม�รถเลือกเครื่องมือว�ดมือเปล่�ปกติหรือเครื่องมือว�ดมือเปล่�แบบร�บรื่นได้ 
เพื่อทำ�ก�รว�ด คลิกและล�กรูปทรงที่คุณต้องก�รสร้�งไปในพื้นที่ก�รออกแบบของคุณ

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปทรงที่คุณสร้�ง คุณส�ม�รถใช้ง�นเครื่องมือแก้ไขจุด เครื่องมือนี้
ทำ�ให้คุณส�ม�รถมองเห็นจุดของรูปทรงและช่วยให้คุณเลื่อนมันได้ 
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ข้อคว�ม
เพื่อตัดตัวอักษรหรือข้อคว�มโดยใช้รูปแบบอักษรบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกเครื่องมือข้อคว�มจ�กแถบเครื่องมือบนด้�นซ้�ยของหน้�
จอ เมื่อมีก�รเลือกเครื่องมือข้อคว�ม คลิกบนที่ใดก็ต�มบนหน้�และเริ่มพิมพ์ รูปแบบอักษรจะเป็นรูปแบบอักษรค่�เริ่มต้น แต่คุณส�ม�รถ
ทำ�ก�รเปลี่ยนได้โดยง่�ยในแผงหน้�ปัดสไตล์ข้อคว�มที่ปร�กฏขึ้นม�

หลังจ�กคลิกบนหน้�โดยใช้เครื่องมือข้อคว�ม เคอร์เซอร์กะพริบจะปร�กฏขึ้น เริ่มต้นพิมพ์ตัวอักษร ข้อคว�ม หรือวลีใด ๆ ก็ต�มที่คุณ
เลือก

ระหว่�งที่คุณพิมพ์หรือแก้ไขข้อคว�ม แผงหน้�ปัดสไตล์ข้อคว�มจะปร�กฏขึ้นบนด้�นขว�ของหน้�จอ ในแผงหน้�ปัดนี้ คุณส�ม�รถ
เปลี่ยนรูปแบบอักษร ขน�ดข้อคว�ม คว�มหน� ก�รจัดหน้� ช่องว่�งตัวอักษร และช่องว่�งระหว่�งแถวได้ ใช้เม�ส์เพื่อไฮไลต์ข้อคว�มของ
คุณ ก่อนทำ�ก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบอักษร ขน�ด คว�มหน� ฯลฯ

เพื่อเสร็จสิ้นก�รพิมพ์ข้อคว�มของคุณ คลิกบนที่ใดก็ต�มนอกหน้�กระด�ษ ก�รทำ�เช่นนี้จะสิ้นสุดโหมดก�รแก้ไขข้อคว�มและยกเลิกก�ร
เลือกข้อคว�ม ห�กคุณต้องก�รทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงข้อคว�ม ดับเบิลคลิกข้อคว�มบนหน้�โดยใช้เครื่องมือก�รเลือก (ซึ่งอยู่บนแถบเครื่อง
มือท�งด้�นซ้�ย)

 f เพ ือ่เล ือ่นขอ้คว�มของคณุไปรอบ ๆ หน�้กระด�ษ คล กิและล�กไปยงัตำ�แหนง่ใหม่

 f เพ ือ่ปร บัขน�ดขอ้คว�มของคณุ เล อืกขอ้คว�ม แลว้คล กิและล�กหน ึง่ในตวัควบคมุสว่นมมุ

 f เพ ือ่หมนุขอ้คว�มของคณุ เล อืกขอ้คว�ม แลว้คล กิและล�กวงกลมส เีข ยีวท ีแ่สดงเหน อืวตัถ ุ
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ไลบร�รี
เข้�สู่ระบบ
ไลบร�รีคือสถ�นที่ที่คุณจะพบกับก�รออกแบบที่คุณได้รับจ�กร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette คุณยังส�ม�รถบันทึกก�รออกแบบของ
คุณเองไปยังไลบร�รี Silhouette ของคุณได้ 

เมื่อคุณคลิกบนแถบไลบร�รี คุณจะได้รับก�รร้องขอให้เข้�สู่ระบบไปยังบัญชี Silhouette ของคุณ ห�กคุณยังไม่ได้ทำ�เช่นนั้น  กรอกที่
อยู่อีเมลและรหัสผ่�นของคุณและคลิก “เข้�สู่ระบบ” ห�กคุณไม่มีบัญชี Silhouette อยู่ก่อนหน้� คุณส�ม�รถคลิกลิงก์ “สมัครสม�ชิก
ฟรี”

เมื่อคุณเข้�สู่ระบบแล้ว คุณจะเห็นโฟลเดอร์ท�งด้�นซ้�ยและก�รออกแบบท�งด้�นขว� ห�กคุณยังไม่มีก�รออกแบบใด ๆ ไม่ต้องกังวลไป! 
คุณจะมีเวล�อีกม�กม�ยในก�รเพิ่มก�รออกแบบในภ�ยหลัง
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จัดระบบให้กับไลบร�รีของคุณ
คุณส�ม�รถจัดระบบก�รออกแบบของคุณภ�ยในไลบร�รีของคุณโดยก�รสร้�งโฟลเดอร์ใหม่สำ�หรับก�รออกแบบของคุณ 

ล�กก�รออกแบบใด ๆ จ�กหน้�ต่�งท�งด้�นขว�ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้�งใหม่ของคุณในแผงหน้�ปัดโฟลเดอร์ท�งด้�นซ้�ย หม�ยเลขใน
วงกลมข้�งแต่ละโฟลเดอร์แสดงว่�ในแต่ละโฟลเดอร์มีก�รออกแบบกี่ร�ยก�รในนั้น

เมื่อคุณซื้อก�รออกแบบจ�กร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette ก�รออกแบบเหล่�นั้นจะแสดงในก�รด�วน์โหลดเมื่อเร็ว ๆ นี้ของคุณ จ�ก
ที่นั่น คุณส�ม�รถย้�ยก�รออกแบบไปยังโฟลเดอร์อื่น ๆ ได้

เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังไลบร�รีของคุณ คลิกบนโฟลเดอร์ก�รออกแบบ คลิกขว�บนพื้นที่ว่�งใด ๆ ในโฟลเดอร์และเลือก “โฟลเดอร์ใหม่” 
โฟลเดอร์ใหม่จะปร�กฏขึ้นและมีชื่อว่� “โฟลเดอร์ไม่มีชื่อ” แต่คุณจะส�ม�รถเปลี่ยนชื่อได้ 

ดำ�เนินก�รต่อเพื่อเพิ่มโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยโดยใช้วิธีก�รเดียวกันนี้
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ค้นห�ก�รออกแบบจ�กไลบร�รี
ก�รออกแบบที่คุณซื้อจ�กร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette จะมีคำ�สำ�คัญบ�งคำ�ที่เชื่อมโยงกับก�รออกแบบนั้น และสิ่งนี้ทำ�ให้ส�ม�รถ
ค้นห�ก�รออกแบบอันเฉพ�ะเจ�ะจงได้อย่�งง่�ยด�ย ห�กคุณต้องก�รค้นห�ก�รออกแบบ เปิดไลบร�รีของคุณโดยก�รคลิกแถบไลบร�รี 
ไปยังช่องก�รค้นห�บนมุมบนขว� และพิมพ์คำ�สำ�คัญของคุณ

ใช้ก�รออกแบบจ�กไลบร�รี
เมื่อคุณพบก�รออกแบบที่คุณต้องก�รใช้ง�น ดับเบิลคลิกบนก�รออกแบบเพื่อว�งมันลงบนหน้�กระด�ษของคุณ คุณยังส�ม�รถคลิกขว�
บนก�รออกแบบและเลือก “เปิด [ชื่อไฟล์]” ก�รทำ�เช่นนี้จะปิดไลบร�รีโดยอัตโนมัติและนำ�คุณไปยังหน้�ก�รออกแบบ คุณส�ม�รถเปิด
ไลบร�รีอีกครั้งได้โดยก�รคลิกแถบไลบร�รี 

เพื่อปิดไลบร�รีโดยไม่ทำ�ก�รว�งก�รออกแบบ คลิกแถบก�รออกแบบเพื่อกลับไปยังพื้นที่ก�รออกแบบ หรือแถบร้�นค้�เพื่อค้นห�ก�ร
ออกแบบเพิ่มเติม
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แสดงหน้�จอแบ่งไลบร�รี
เพื่อชมพื้นที่ก�รออกแบบของคุณและไลบร�รี Silhouette ของคุณในเวล�เดียวกัน คุณส�ม�รถใช้ง�นฟีเจอร์หน้�จอแบ่งไลบร�รี เพื่อ
แบ่งหน้�จอ คุณต้องไปยังหน้�จอก�รออกแบบ ไปที่ด้�นล่�งซ้�ยของหน้�จอและคลิกบนโฟลเดอร์โดยใช้ลูกศรแบบชี้ลง (หรือที่รู้จักในชื่อ
ไอคอนไลบร�รี) หรือคลิกส�มเหลี่ยมที่ชี้ไปท�งขว� ก�รทำ�เช่นนี้จะเปิดหน้�จอแบ่ง

เมื่อหน้�จอแบ่งเปิดขึ้น คุณส�ม�รถนำ�ท�งในโฟลเดอร์ไลบร�รีของคุณเพื่อค้นห�ก�รออกแบบที่เหม�ะสมที่คุณต้องก�รเพิ่มไปยังหน้�
ก�รออกแบบ คุณส�ม�รถดับเบิลคลิกบนก�รออกแบบหรือคลิกและล�กก�รออกแบบเพื่อว�งไปบนหน้�ก�รออกแบบ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นกับหน้�จอแบ่งแล้ว คุณส�ม�รถคลิกบนไอคอนไลบร�รีเดียวกันนั้นในส่วนกล�งของหน้�จอแบ่งเพื่อซ่อนส่วนไลบร�รีอีก
ครั้ง
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ร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette
ร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette มีก�รออกแบบม�กกว่� 170,000 ร�ยก�ร ซึ่งประกอบไปด้วยก�รตัดแบบง่�ย ๆ รูปแบบและก�ร
ออกแบบอันประณีต รูปแบบอักษรและวลี ก�รออกแบบ 3D และอีกม�กม�ยซึ่งส�ม�รถตัดได้ด้วยเครื่อง Silhouette ของคุณ ก�ร
ออกแบบส่วนใหญ่นั้นมีร�ค�เพียง 99¢ ร้�นค้�ก�รออกแบบมีก�รลดร�ค�เป็นประจำ� และโดยทั่วไปแล้วจะมีก�รโพสต์ก�รออกแบบฟรีใน
ทุกสัปด�ห์ 

เพื่อเข้�ถึงร้�นค้�ก�รออกแบบ Silhouette โปรดคลิกแถบร้�นค้�ที่มุมบนขว�ของซอฟต์แวร์ ก�รทำ�เช่นนี้จะเปิดหน้�ต่�งเบร�ว์เซอร์และ
นำ�ท�งคุณไปยังร้�นค้�

จะมีก�รแสดงก�รออกแบบฟรีประจำ�สัปด�ห์บนหน้�ข้อเสนอ คุณยังส�ม�รถชมข้อเสนออื่น ๆ ก�รออกแบบใหม่ ก�รออกแบบนำ�เทรนด์ 
และอีกม�กม�ย 

ค้นห�ก�รออกแบบโดยก�รกรอกคำ�สำ�คัญในแถบก�รค้นห� หรือใช้ระบบเมนูเพื่อค้นห�ก�รออกแบบในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง 
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ด�วน์โหลดก�รออกแบบ
สำ�หรับตอนนี้ ทดลองด�วน์โหลดฟรีโดยก�รคลิกก�รออกแบบฟรีของสัปด�ห์นี้ คุณส�ม�รถค้นห�ก�รออกแบบฟรีได้บนหน้�ข้อเสนอ
ภ�ยใต้ “ก�รออกแบบฟรี” 

เมื่อคุณคลิกบนก�รออกแบบ หน้�ต่�งจะปร�กฏขึ้นเพื่อมอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รออกแบบนั้น ในที่นี้ คุณส�ม�รถชมว่�ก�ร
ออกแบบนี้เป็นประเภทใด รูปแบบไฟล์ใด และร�ค�เท่�ใด 

เพื่อเพิ่มก�รออกแบบไปยังตะกร้�สินค้�ของคุณ คลิกไอคอน
ตะกร้�สีน้ำ�เงิน ถัดไป คลิกบนลูกศรหรือคลิกบนไอคอนในมุมบน
ขว�ของร้�นค้�ก�รออกแบบเพื่อไปยังตะกร้�สินค้�ของคุณ 

เนื่องจ�กคุณกำ�ลังด�วน์โหลดก�รออกแบบฟรี ตะกร้�สินค้�ของ
คุณควรมียอดรวม $0.00

เมื่อคุณได้ตรวจสอบตะกร้�สินค้�ของคุณแล้ว คลิกปุ่ม จุดชำ�ระ
เงิน เพื่อดำ�เนินก�รต่อ ในขณะนี้ ร้�นค้�ก�รออกแบบจะร้องขอให้
คุณเข้�สู่ระบบก่อนทำ�ก�รด�วน์โหลดก�รออกแบบของคุณ 

คุณน่�จะเคยสร้�งบัญชี Silhouette แล้ว แต่ห�กคุณยังไม่ได้ทำ�
เช่นนั้น ก�รสร้�งบัญชีใหม่จะใช้เวล�เพียงสองส�มวิน�ทีเท่�นั้น
 คลิกลิงก์ “สมัครสม�ชิกฟรี” บนหน้�เข้�สู่ระบบเพื่อสร้�งบัญชี
ใหม่

เมื่อคุณสร้�งบัญชีของคุณแล้ว คุณจะต้องเข้�ถึงตะกร้�สินค้�ของ
คุณอีกครั้ง และทดลองทำ�กระบวนก�รชำ�ระเงินอีกหนึ่งครั้ง คุณจะ

ได้รับก�รร้องขอให้ยืนยันรหัสผ่�นของคุณในแต่ละครั้งที่คุณด�วน์โหลดก�รออกแบบ 
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แผงหน้�ปัดก�รส่ง
เมื่อคุณคลิกปุ่ม ส่ง คุณจะเห็นหน้�จอก�รออกแบบในแบบที่จ�งลงอยู่บนด้�นซ้�ย และแถบก�รส่งบนด้�นขว� แถบก�รส่งจะช่วยให้คุณ
ส�ม�รถทำ�ก�รปรับเปลี่ยนก�รตั้งค่�ก�รตัดของคุณเพื่อให้คุณส�ม�รถทำ�ก�รตัดที่สมบูรณ์แบบได้ 

มีก�รดำ�เนินก�รสี่แบบที่คุณส�ม�รถเลือกได้ในแถบก�รส่ง: แบบง่�ย เส้น เติม และเลเยอร์ 

ก�รดำ�เนินก�รแต่ละแบบจะอนุญ�ตให้คุณปรับแต่งก�รตั้งค่�ก�รตัดเฉพ�ะได้ ก�รตัดนั้นทำ�ได้ง่�ยม�ก เพียงแค่เลือกวัสดุของคุณ ก�ร
ดำ�เนินก�รของคุณและเครื่องมือของคุณในแผงหน้�ปัดแบบง่�ยแล้วคลิก “ส่ง”

หน้�จอก�รส่งมีสองส่วน: แผงหน้�ปัดที่ด้�นขว�และหน้�จอแสดงก�รออกแบบของคุณที่ด้�นซ้�ย แผงหน้�ปัดที่ด้�นขว�ประกอบไปด้วย
แถบก�รดำ�เนินก�รและตัวเลือกก�รดำ�เนินก�ร เมื่อคุณเข้�ไปในแถบก�รส่ง เส้นก�รตัดในก�รออกแบบของคุณจะหน�ขึ้นและเข้มขึ้น 
เพื่อให้คุณเห็นได้อย่�งชัดเจนว่� Silhouette ของคุณจะตัดอะไร 

ห�กคุณต้องก�รทำ�ก�รปรับแต่งใด ๆ ต่อก�รออกแบบของคุณ คุณต้องกลับไปยังหน้�จอก�รออกแบบโดยก�รคลิกที่แถบก�รออกแบบ 
คุณส�ม�รถย้�ยก�รออกแบบของคุณได้ในระหว่�งที่คุณอยู่ในแถบก�รส่ง แต่คุณจะไม่ส�ม�รถทำ�ก�รปรับแต่งอื่น ๆ ต่อก�รออกแบบได้

ตัวเลือกแรกในแผงหน้�ปัดก�รดำ�เนินก�รคือแถบก�รดำ�เนินก�รแบบง่�ย นี่คือสถ�นที่ที่คุณส�ม�รถเลือกประเภทวัสดุ ก�รดำ�เนินก�รที่
คุณต้องก�รให้ Silhouette ของคุณจัดก�ร ใบมีดแบบใดที่คุณกำ�ลังใช้อยู่ และเลือกว่�คุณต้องก�รตัด แกะ ทำ�รอยขีด ทำ�ล�ยนูนหรือ
แกะล�ยปรุกับเส้นใด  

สำ�หรับก�รตั้งค่�ขั้นสูงเพิ่มเติม คุณจะส�ม�รถใช้แผงหน้�ปัดแบบเส้น แผงหน้�ปัดแบบเติมหรือแผงหน้�ปัดแบบเลเยอร์ได้ เมื่อใช้แผง
หน้�ปัดแบบเส้นหรือแผงหน้�ปัดแบบเติม คุณจะส�ม�รถกำ�หนดง�นให้กับ Silhouette ต�มสีเส้นหรือสีก�รเติมในรูปภ�พได้ ห�กคุณมี
ก�รออกแบบที่มีหล�ยเลเยอร์ คุณจะส�ม�รถใช้แผงหน้�ปัดแบบเลเยอร์เพื่อเลือกว่�จะตัดเลเยอร์ใด 



19

คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

เตรียม Cameo 4
ว�งวัสดุบนแผ่นรองตัด
ถอดแผ่นรองแบบไม่ติดก�วจ�กแผ่นรองตัด แผ่นรองใหม่นั้นจะค่อนข้�งติดหนึบในช่วงแรก เพื่อหลีกเลี่ยงก�รสร้�งคว�มเสียห�ยต่อวัสดุที่
คุณว�งบนแผ่นรองตัดของคุณ ให้ว�งแผ่นรองตัดโดยให้ด้�นที่ติดก�วอยู่บนพื้นผิวที่ไม่มีฝุ่น เช่น ผ้�ยีนส์หรือไมโครไฟเบอร์ ก�รทำ�เช่น
นี้จะทำ�ให้แผ่นรองเหนียวน้อยลงแต่ยังคงส�ม�รถยึดติดกับวัสดุโดยไม่สร้�งคว�มเสียห�ย

จัดตำ�แหน่งกระด�ษหรือสื่ออื่น ๆ ของคุณบนแผ่นรองตัดต�มภ�พประกอบใน Silhouette Studio® 

เปิด Cameo
เปิดเครื่อง Silhouette Cameo® โดยก�รกดปุ่มเปิดปิด และรอให้เครื่องเริ่มทำ�ง�น เพื่อทำ�ก�รใส่แผ่นรองตัดไปยังเครื่อง

 f ยกฝ�ข ึ น้และเล ือ่นไปด�้นหลงั

 f จดัขอบด�้นซ �้ยของแผน่รองใหต้รงกบัเคร ือ่งหม�ยก�รว�งแนวส เีท�บนด�้นซ �้ยของเคร ือ่ง

 f ว�งแผน่รองตดัลงบนล กูกล ิ ง้ส ขี�ว

 f กดลกูศรท ีช่ ี ข้ ึ น้บนแผงหน�้ปดัแบบสมัผสัเพ ือ่โหลดแผน่รองของคณุไปยงัตำ�แหนง่ก�รตดั

ห�กคุณไม่เห็นรูปภ�พของแผ่นรองตัดบนเอกส�รของคุณบนหน้�จอ คลิกบนไอคอนก�รตั้งค่�หน้�ที่ด้�นบนของแถบเครื่องมือ 
Silhouette บนด้�นขว�ของหน้�ต่�ง ภ�ยใต้ส่วนแผ่นรองตัด เลือกแผ่นรอง Cameo

ว�งตำ�แหน่งรูปภ�พของคุณบนหน้�จอซึ่งคุณต้องก�รให้มีก�รตัดบนแผ่นรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ก�รออกแบบของคุณนั้นอยู่ภ�ยใน
กรอบสีแดงบนหน้�ของคุณ
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โหลดเครื่องมือ
ก�รเลือกเครื่องมือหรือใบมีดนั้นเป็นขั้นตอนสำ�คัญในก�รเตรียม Silhouette ของคุณสำ�หรับก�รตัด เนื่องจ�กเครื่องของคุณมี 
AutoBlade คุณส�ม�รถใส่อุปกรณ์นั้นได้ ใบมีดในรูปแบบที่แตกต่�งกันนั้นจะได้รับก�รปรับแต่งด้วยวิธีที่แตกต่�งกัน คำ�แนะนำ�สำ�หรับ
ก�รปรับประเภทใบมีดอื่น ๆ นั้นรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของใบมีด 

ห�กคุณใช้ง�น AutoBlade ใบมีดจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณส่งก�รออกแบบของคุณเพื่อทำ�ก�รตัด เพื่อปรับเปลี่ยน AutoBlade หรือ
ใบมีดอื่น ๆ ด้วยตนเอง ใช้เต้�รับก�รปรับเปลี่ยนในเครื่องหรือเครื่องมือแบบมือจับซึ่งให้ม�พร้อมกับเครื่องของคุณ กดใบมีดขึ้นและลง
อย่�งอ่อนโยนเข้�ไปยังเต้�รับก�รปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเส้นแสดงแนวสีแดงชี้ไปยังก�รตั้งค่�ที่ต้องก�ร 

โปรดทราบ: AutoBlade ใบมีดแร็ตเชต ใบมีดแบบพรีเมียม ใบมีดสำาหรับผ้า และปากการ่างสามารถทำางานได้ในตัวยึดเครื่องมือทาง
ด้านซ้ายหรือตัวยึดเครื่องมือ 1 เท่านั้น 

ก�รตั้งค่�ใบมีดข้�งต้นนี้ปรับใช้ได้กับ AutoBlade ใบมีดแร็ตเชต หรือใบมีดแบบพรีเมียมเท่�นั้น ในทุกกรณี เมื่อตั้งค่�ใบมีดให้สูงขึ้น จะ
เห็นใบมีดม�กขึ้นและเหม�ะสำ�หรับก�รตัดวัสดุที่หน�ขึ้น อ้�งอิงไปยัง Silhouette Studio® สำ�หรับก�รตั้งค่�ใบมีดที่แนะนำ�สำ�หรับวัสดุ
ที่แตกต่�งกัน 

เมื่อคุณไม่ใช้ง�นเครื่องมือ คุณส�ม�รถจัดเก็บไว้ในตัวยึดเครื่องมือบนด้�นซ้�ยของเครื่อง เพียงสไลด์ฝ�ไปท�งด้�นซ้�ยและว�งเครื่องมือ
ของคุณภ�ยในนั้น เมื่อคุณเสร็จสิ้น เลื่อนฝ�ไปท�งขว�เพื่อปิด

เส้นแสดงแนว

เต้�รับก�รปรับเปลี่ยน

AutoBlade

ก�รตั้งค่�
ใบมีด

1

4–6

7–10

2–3

วัสดุ

วัสดุที่บ�ง เช่น ไวนิล และวัสดุถ่�ยเทคว�มร้อนแบบอ่อน

วัสดุที่หน�ขึ้น เช่น กระด�ษแข็งมีลวดล�ย และกระด�ษแสดงรูปแบบ

วัสดุหน� เช่น ผ้�ใบ

วัสดุที่มีน้ำ�หนักป�นกล�ง เช่น กระด�ษ กระด�ษแข็ง และวัสดุถ่�ยเทคว�มร้อนแบบรวมตัว

ฝ�ปิด

ตัวยึดเครื่องมือ
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ก�รตรวจจับเครื่องมืออัตโนมัติ
ก�รตรวจจับเครื่องมืออัตโนมัตินี้เป็นฟีเจอร์ใหม่สำ�หรับ Cameo 4 ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ส�ม�รถตรวจจับว่�มีก�รใส่เครื่องมือใดไป
ในเครื่อง และซอฟต์แวร์จะทำ�ก�รรวบรวมตัวเลือกก�รดำ�เนินก�รในแผงหน้�ปัดก�รส่งโดยอัตโนมัติ 

ฟีเจอร์นี้ส�ม�รถใช้ง�นได้กับ Cameo 4 และเครื่องมือ Cameo 4 เท่�นั้น คุณส�ม�รถมองเห็นแถบโลหะขน�ดเล็กบนด้�นหลังของ
เครื่องมือนี้และตัวแปลงเครื่องมือ นี่คือสิ่งที่ใช้บอกกับเครื่อง—และบอกกับซอฟต์แวร์—ว่�มีก�รใส่เครื่องมือใดไปยังตัวยึดเครื่องมือ

ตัวแปลงเครื่องมือ
เนื่องจ�กส่วนตัวยึดเครื่องมือของ Cameo 4 นั้นแตกต่�งเล็กน้อยจ�ก Cameo รุ่นก่อนหน้� Cameo 4 นี้ม�พร้อมกับตัวแปลงเครื่องมือ 
4 ตัวซึ่งคุณส�ม�รถใช้ง�นเพื่อใส่เครื่องมือไปยัง Cameo 4:

ก�รตั้งค่�ช่องใส่เครื่องมือแนวคู่
Cameo มอบช่องใส่เคร่ืองมือแนวคู่เพ่ือให้ส�ม�รถยึดเคร่ืองมือสองช้ินพร้อมกันได้ ก�รทำ�เช่นน้ีจะช่วยให้คุณส�ม�รถทำ�ก�รดำ�เนินก�รอัน
หล�กหล�ยได้ด้วยใบมีดในประเภทท่ีแตกต่�งกัน ช่องใส่เคร่ืองมือท้ังสองน้ีจะมีก�รแสดงฉล�กว่� 1 (หรือเคร่ืองมือ 1 บนด้�นซ้�ย) และ 2 (
หรือเคร่ืองมือ 2 บนด้�นขว�) ใบมีด Cameo 4 จะมีฉล�ก 1 หรือ 2 บนน้ัน หม�ยเลขเหล่�น้ีแสดงว่�คุณส�ม�รถใช้เคร่ืองมือน้ันในตัวยึด
เคร่ืองมือใด 

ห�กคุณใช้ง�นเคร่ืองมือพร้อมกับตัวแปลง เช่น ใบมีดแร็ตเชตสำ�หรับ Cameo 3 เคร่ืองมือน้ันส�ม�รถใช้ง�นได้ในจุดหม�ยเลข 1 เท่�น้ัน 

ก�รล็อกและปลดล็อกเครื่องมือ
อันดับแรก ปลดล็อกตำ�แหน่งเครื่องมือ 1 โดยก�รดึงตัวงัดล็อก ใส่ AutoBlade (หรือเครื่องมือหรือตัวแปลงเครื่อง
มือใด ๆ ก็ต�มที่คุณใช้ง�น) ไปยังตัวยึดเครื่องมือ 1 และดันกลไกก�รล็อกไปยังตำ�แหน่ง โดยจะทำ�ได้ง่�ยขึ้น
ห�กคุณกดเครื่องมือระหว่�งที่คุณผลักตัวงัดล็อกกลับเข้�ไป ก�รทำ�เช่นนี้จะช่วยให้ส�ม�รถล็อกเครื่องมือไปยัง
ตำ�แหน่งได้อย่�งแน่นหน�

ตัวงัดล็อกนี้ทำ�ง�นในวิธีเดียวกันกับตัวยึดเครื่องมือ 1 และตัวยึดเครื่องมือ 2 ไม่ว่�คุณจะใส่เครื่องมือใด ทุก ๆ 
เครื่องมือนั้นจะล็อกในตำ�แหน่งในวิธีเดียวกัน

ห�กคุณมองเห็นสีน้ำ�เงินเข้มข้�งหม�ยเลขเครื่องมือ แสดงว่�เครื่องมือนั้นล็อกอย่�งแน่นหน�แล้ว

ใช้ตัวแปลงเครื่องมือสี
น้ำ�เงินกับป�กก�ร่�ง  
Silhouette

ใช้ตัวแปลงเครื่องมือสี
เท�กับใบมีดแบบตัดลึก

ใช้ตัวแปลงเครื่องมือสีดำ�
กับใบมีดแบบม�ตรฐ�น
 (แร็ตเชต) และแบบ
พรีเมียม

ใช้ตัวแปลงเครื่องมือสี
ข�วพร้อมกับ Kraft 
Blade 2 มม.  
(ใช้ง�นได้กับเครื่อง Silhouette รุ่น
ก่อนหน้�)

ล็อกปลดล็อก

คันโยกล็อก
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ปรับลูกกลิ้ง
โดยก�รปรับลูกกลิ้งบนเพล�ลูกกลิ้งหลัก Silhouette Cameo® ส�ม�รถตัดสื่อในขน�ดต่อไปนี้: A4 จดหม�ย 12 นิ้ว และ 13 นิ้ว

ลูกกลิ้งสีข�ว
คันโยก

ระบุตำ�แหน่งคันโยกคล�ยตัวบนด้�นขว�และหมุนต�มเข็มน�ฬิก�

จับตัวลูกกลิ้งและกดปุ่มล็อก 

ระหว่�งที่กดปุ่มล็อกค้�งไว้นั้น เลื่อนลูกกลิ้งไปยังตำ�แหน่งที่ต้องก�ร ปล่อยปุ่มบนตัวลูกกลิ้ง 
และล็อกคันโยกคล�ยตัวโดยก�รหมุนทวนเข็มน�ฬิก� 

ลูกกลิ้งอาจเลื่อนออกจากตำาแหน่งหากไม่มีการล็อกอย่างแน่นหนา

หัวลูกกลิ้ง

ตัวลูกกลิ้ง

ล็อก
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โหลดวัสดุ
เมื่อทำ�ก�รโหลดวัสดุไปบนแผ่นรองตัดแล้วหรือเมื่อคุณทร�บว่�คุณต้องก�รใช้วัสดุใด ตอนนี้ได้เวล�
ก�รโหลดแผ่นรองตัดหรือวัสดุไปยังเครื่อง 

หมายเหตุ: สำาคัญมากที่จะต้องจับวัสดุที่ไม่ใช้แผ่นรองตัดให้แน่นในขณะที่ป้อนเข้าเครื่อง เพื่อที่ลูก
กลิ้งทั้งสองจะสามารถยึดจับวัสดุได้แน่นเท่า ๆ กัน มิฉะนั้นวัสดุจะหย่อนลงมาตรงกลางและผลการตัด
ที่ได้จะไม่ดี 

มีสองวิธีในก�รโหลด ในทั้งสองกรณี คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณได้ปรับตัวสไลด์ให้เข้�กับวัสดุ
ของคุณม�กที่สุดเป็นอันดับแรก: 
1. เลื่อนลูกกลิ้งด้�นขว�ให้ตรงกับคว�มกว้�งของแผ่นรองตัดหรือวัสดุของคุณ 
2. ปรับตัวสไลด์ตรงกล�งเพื่อให้มีระยะห่�งเท่�กันระหว่�งด้�นที่โหลดด้�นซ้�ยและตัวสไลด์ด้�นขว�

ห�กคุณต้องก�รปรับจุดเริ่มต้นก�รตัดหลังจ�กที่คุณโหลดวัสดุของคุณแล้ว คุณส�ม�รถใช้ง�นลูกศรบนแผงควบคุมหรือในซอฟต์แวร์
 Silhouette Studio®

หลังจ�กตัดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ยกเลิกก�รโหลด ลูกกลิ้งจะเคลื่อนแผ่นรองตัดหรือวัสดุจ�กด้�นล่�งแถบลูกกลิ้งแล้วปล่อยออก

โหลด
ยกเลิก

ก�รโหลด

วิธีแรกเป็นวิธีก�รโหลดแบบช้� (แนะนำ�สำ�หรับพื้นที่ตัดขน�ดใหญ่):
1.  กดปุ่ม โหลด บน Cameo ปุ่มโหลดจะกะพริบ แสดงว่�พร้อมที่จะโหลดวัสดุแล้ว 
2.  จัดแนวขอบด้�นซ้�ยของแผ่นรองตัดหรือวัสดุที่เป็นม้วนเข้�กับเส้นสีเท�ในด้�นหน้�ของช่องใส่เครื่องมือและตัวจับด้�นซ้�ยบนแถบลูกกลิ้ง 
3.  หลังสองส�มวิน�ที เครื่องยนต์จะจับแผ่นรองตัดหรือวัสดุของคุณและเคลื่อนย้�ยไปยังตำ�แหน่งใต้แถบลูกกลิ้ง

วิธีที่สองเป็นวิธีก�รโหลดทันที (แนะนำ�สำ�หรับพื้นที่ตัดขน�ดเล็ก):
1.  จัดแนวขอบด้�นซ้�ยของแผ่นรองตัดหรือวัสดุเข้�กับเส้นสีเท�ในด้�นหน้�ของช่องใส่เครื่องมือและตัวจับด้�นซ้�ยบนแถบลูกกลิ้ง 
2.  กดปุ่ม โหลด บน Cameo เครื่องยนต์จะจับแผ่นรองตัดหรือวัสดุของคุณทันทีและเคลื่อนย้�ยไปยังตำ�แหน่งใต้แถบลูกกลิ้ง
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ตัดต�มก�รออกแบบ
เมื่อคุณได้เลือกก�รออกแบบของคุณ ทำ�ก�รโหลดวัสดุ และเตรียมเครื่องพร้อมแล้ว ก็แสดงว่�คุณพร้อมสำ�หรับก�รตัดครั้งแรกของคุณ
แล้ว! 

กลับไปยัง Silhouette Studio® เพื่อเพิ่มข้อมูลที่จำ�เป็นทั้งหมดที่คุณอ�จยังไม่ได้เพิ่ม ในที่นี้
คือสิ่งที่คุณส�ม�รถค�ดหวังได้จ�กแต่ละส่วนเมื่อคุณทำ�ก�รตัดโดยก�รใช้ก�รดำ�เนินก�รแบบ
ง่�ย

ในส่วนเครื่องมือ 1 และเครื่องมือ 2 คุณจะเห็นตัวเลือกร�ยก�รแบบดึงลงสำ�หรับวัสดุ ก�รดำ�เนิน
ก�ร และเครื่องมือ 

อันดับแรก เลือกวัสดุของคุณ เป็นสิ่งสำ�คัญที่คุณจะต้องเลือกอย่�งแม่นยำ�เนื่องจ�ก
 Silhouette Studio® ทำ�ก�รปรับแต่งก�รตั้งค่�ก�รตัดอย่�งละเอียดสำ�หรับวัสดุแต่ละประเภท
 ห�กคุณพบว่�คุณต้องทำ�ก�รปรับเปลี่ยน คุณส�ม�รถเปลี่ยนก�รตั้งค่�เหล่�นี้ ห�กคุณ
ต้องก�รเพิ่มวัสดุใหม่ คุณส�ม�รถคลิกบนปุ่ม “เพิ่มประเภทวัสดุใหม่” ที่ด้�นล่�งของเมนูวัสดุ
แบบดึงลงและเพิ่มก�รตั้งค่�ก�รตัดของคุณเอง 

ถัดไป เลือกเครื่องมือและตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ทำ�ก�รเลือกเครื่องมือที่เหม�ะสม โดยก�รใช้ง�นก�รตรวจจับเครื่องมืออัตโนมัติ เครื่อง
ของคุณควรจะส�ม�รถทำ�ก�รตรวจจับว่�เครื่องมือใดอยู่ในตัวยึดเครื่องมือได้โดยอัตโนมัติ ในที่นี้ เร�ได้ใส่เครื่องมือที่แตกต่�งกันสองชิ้น
ไปใน Cameo 4 ซึ่งก็คือ AutoBlade และตัวแปลงเครื่องมือป�กก�ร่�ง

ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะกดปุ่ม ส่ง และชม Silhouette ของคุณทำ�ก�รตัดอย่�งแม่นยำ�!

ห�กคุณต้องก�รก�รเตือนคว�มจำ�ถึงสิ่งที่คุณต้องทำ�เพื่อทำ�ก�รตัดก�รออกแบบ คุณส�ม�รถคลิกบนไอคอนรูปหมวกรับปริญญ�ที่มุม
ด้�นล่�งซ้�ยของแผงหน้�ปัดก�รส่ง ซึ่งอยู่ท�งด้�นซ้�ยของปุ่ม ส่ง ก�รทำ�เช่นนี้จะแสดงสไลด์โชว์สั้น ๆ ถึงขั้นตอนที่คุณต้องทำ�ต�ม

เครื่องมือ 1 และเครื่องมือ 2
สิ่งที่ไม่เหมือนกับ Cameo 3 ก็คือ ตัวยึดเครื่องมือในระบบช่องใส่เครื่องมือแนวคู่มีคว�มส�ม�รถในก�รตัดที่แตกต่�งกัน ดังนั้นเครื่องมือนี้
ไม่ส�ม�รถใช้สลับกันได้ ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่ใช้ง�นร่วมกันได้และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นของตัวยึดเครื่องมือแต่ละตัว:

เครื่องมือ ก�รดำ�เนินก�รอัตโนมัติ
เครื่องมือ 1 AutoBlade ตัด

ใบมีดแร็ตเชต ตัด
ใบมีดตัดลึก ตัด
ป�กก�ร่�ง ร่�ง

เครื่องมือ 2 ใบมีดแบบคร�ฟต์ ตัด
ใบมีดแบบหมุน ก�รตัดแบบหมุน
เครื่องมือเจ�ะ เจ�ะ
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ตัดโดยไม่ใช้แผ่นรองตัด (ตัดแบบไม่ทะลุ)
ก�รตัดแบบไม่ทะลุใช้เมื่อคุณใช้ง�นวัสดุก�รตัดที่มีแผ่นรองหลัง (เช่น ไวนิล แผ่นถ่�ยเทคว�มร้อน แผ่นสติกเกอร์ ฯลฯ) เมื่อคุณทำ�ก�ร
ตัดแบบไม่ทะลุโดยใช้ง�น Cameo 4 จะมีอีกสองฟีเจอร์ของ Cameo 4 ที่คุณส�ม�รถใช้ง�นได้: แกนขับลูกย�งดึงกระด�ษและตัวตัด
แนวขว�ง

ห�กคุณไม่ต้องก�รใช้ง�นแกนขับลูกย�งดึงกระด�ษหรือตัวตัดแนวขว�งโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�รตัดแบบไม่ทะลุ มีสองสิ่งที่คุณต้องทำ�: 
1. ไปยังแผงหน้�ปัดก�รตั้งค่�หน้�และเปลี่ยนแผ่นรองตัดเป็น “ไม่มี”
2. ไปยังแถบก�รส่ง และเลือกวัสดุของคุณ (โปรดอย่�ลืมว่�เพื่อทำ�ก�รตัดประเภทนี้ วัสดุของคุณต้องมีแผ่นรองหลัง)

หลังจ�กที่คุณทำ�สองขั้นตอนนี้แล้ว คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รต่อกับก�รตัดของคุณได้
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ก�รใช้ง�นแกนขับลูกย�งดึงกระด�ษ
แกนขับลูกย�งดึงกระด�ษในตัวนั้นอยู่ภ�ยในถ�ดที่ด้�นหน้�ของ Cameo 4 ในก�รเปิดแกนขับลูกย�งดึงกระด�ษ ให้ดึงถ�ดนั้นออกทั้ง
ชิ้นอย่�งอ่อนโยน 

โปรดทราบ: เมื่อเปิดออกทั้งชิ้นแล้ว ถาดแกนขับลูกยางดึงกระดาษจะยื่นออกมาประมาณ 8 นิ้วจากเครื่อง หากคุณพบว่าถาดยื่นออก
มาประมาณ 4 หรือ 5 นิ้วเท่านั้น แสดงว่าถาดอาจจะมีการติดขัดและอาจจะไม่เลื่อนออกทั้งชิ้น ดึงถาดออกต่ออย่างอ่อนโยนจนกระทั่ง
ออกมาทั้งชิ้น 

เมื่อถาดออกมาทั้งชิ้นแล้ว ให้พลิกส่วนที่ใส่เข้าไปเพื่อเผยให้เห็นตำาแหน่งที่คุณสามารถวางแกนขับลูกยางดึงกระดาษได้ พลิกชิ้นส่วน
ที่ปลายสองด้านขึ้น และนี่คือตำาแหน่งที่คุณจะวางวัสดุแบบม้วนของคุณ เลื่อนชิ้นส่วนที่ปลายด้านขวาเพื่อให้ตรงกับความกว้างของ
วัสดุของคุณ— ซึ่งคือ 9 นิ้วหรือ 12 นิ้ว 

วางวัสดุแบบม้วนของคุณบนแกนขับลูกยางดึงกระดาษ หยิบชิ้นส่วนที่ปลายและใส่เข้าไปผ่านช่องแกนขับลูกยางดึงกระดาษ จากนั้นใส่
ไปในเครื่องของคุณโดยใช้ปุ่มโหลดบนแผงหน้าปัดแบบสัมผัส ตรวจสอบว่าวัสดุได้รับการใส่ไปเครื่องในทิศทางตรง 

เมื่อคุณเสร็จสิ้นก�รใช้ง�นแกนขับลูกย�งดึงกระด�ษ ถอดม้วนวัสดุ พับส่วนปล�ยให้คว่ำ�ลง และดันถ�ดกลับไปยังตำ�แหน่ง

เปิดแกนขับลูกย�งดึงกระด�ษ
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ใช้ง�นตัวตัดแนวขว�ง
ห�กคุณใช้ง�นวัสดุแบบต่อเนื่องบนม้วนโดยไม่ใช้ง�นแผ่นรองตัด คุณส�ม�รถใช้ง�นแผ่นรองตัดบนด้�นหลังของเครื่องเพื่อตัดขอบโปร
เจกต์ของคุณหลังจ�กที่เสร็จสิ้นก�รตัด ตัวตัดแนวขว�งนี้ยึดเข้�กับ Cameo เรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบว่�คุณได้ตั้งค่�สิ่งต่�ง ๆ ใน Silhouette Studio® เพื่อให้ก�รตัดของคุณส�ม�รถเลื่อนผ่�น Cameo ได้อย่�งเหม�ะสม 
อันดับแรก ตั้งค่�แผ่นรองตัดเป็น “ไม่มี” ในแผงหน้�ปัดก�รตั้งค่�หน้� ถัดไป เมื่อคุณไปยังแถบก�รส่งก่อนหน้�ที่คุณส่งก�รออกแบบของ
คุณ ให้คลิกบนไอคอนรูปเฟืองในมุมล่�งขว�เพื่อเปิดก�รตั้งค่�ขั้นสูง เปลี่ยนตัวเลือกก�รใส่เป็น “ใส่” และตั้งค่�ว่�คุณต้องก�รใส่วัสดุ
เข้�ไปม�กน้อยเพียงใด ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับก�รวัดให้แม่นยำ�เนื่องจ�กคุณส�ม�รถใช้ง�นลูกศรบนแผงหน้�ปัดแบบสัมผัสของ Cameo 
ของคุณเพื่อปรับก�รใส่ต�มที่จำ�เป็นหลังจ�กที่คุณเสร็จสิ้นก�รตัดของคุณ ถัดไป ส่งก�รออกแบบของคุณไปยังเครื่องของคุณ  

เพื่อใช้ง�นตัวตัดแนวขว�ง ตรวจสอบว่�ก�รออกแบบของคุณนั้นเลื่อนผ่�นไปยังด้�นหลังเครื่องของคุณในตอนสิ้นสุดก�รตัดของคุณ
 คล�ยล็อกบนทั้งสองด้�นที่ด้�นบนของตลับตัวตัดแนวขว�งและปรับร่องตัวตัดแนวขว�งให้ต่ำ�ลง เลื่อนตัวตัดแนวขว�งไปบนร่องเพื่อตัด
วัสดุของคุณ เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบว่�ตัวตัดแนวขว�งอยู่บนด้�นใดด้�นหนึ่งของร่อง ยกร่องขึ้นกลับไปยังตำ�แหน่ง และรัดตัว
ล็อกทั้งสอง 

ล็อก

ตัวตัดแนวขว�ง

ล็อก

ร่องตัวตัดแนวขว�ง
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เปลี่ยนตลับตัวตัดแนวขว�ง
ห�กใบมีดตัวตัดแนวขว�งของคุณทื่อและคุณต้องทำ�ก�รเปลี่ยน คุณส�ม�รถทำ�ได้โดยง่�ยโดยก�รถอดและเปลี่ยนตลับตัวตัดแนวขว�ง 

เพื่อทำ�ก�รถอดตลับตัวตัดแนวขว�ง กดด้�นบนของคันโยกทั้งสองลงพร้อมกัน ระหว่�งที่ทำ�เช่นนั้น ดึงตลับตัวตัดแนวขว�งออก คุณจะ
เห็นชิ้นส่วนย�ว ๆ ต�มที่แสดงด้�นล่�ง 

โปรดทราบ: ตรวจสอบว่าตัวตัดแนวขวางอยู่ในตำาแหน่งล็อกก่อนที่คุณพยายามทำาการถอดตลับ

เพื่อใส่ตลับตัวตัดแนวขว�งกลับไปในเครื่อง จัดแนวตัวรองที่ด้�นล่�งของตลับตัวตัดแนวขว�งโดยที่ร่องด้�นล่�งของตลับตัวตัดแนวขว�ง
เปิดอยู่บน Cameo เมื่อคุณมั่นใจว่�ก�รว�งแนวนั้นถูกต้อง เปิดด้�นบนของตลับตัวตัดแนวขว�งและดันเข้�ไปในช่องจนกระทั่งคุณได้ยิน
เสียงคลิกเข้�ไปในตำ�แหน่ง

คันโยก คันโยก

ตลับตัวตัดแนวขว�ง

คันโยก

คันโยก

ตัวรอง

ตัวรอง
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ตัดโดยใช้แผ่นรองตัด (ตัดแบบหลุดออก)
ตัวเลือกที่สองในก�รตัดโดยไม่ใช้แผ่นรองนี้เป็นวิธีก�รใหม่ใน Cameo 4! คุณส�ม�รถตัดวัสดุ เช่น กระด�ษและกระด�ษแข็งได้โดยไม่
ต้องใช้แผ่นรองตัด นี่เป็นครั้งแรกที่คุณส�ม�รถทำ�เช่นนั้นได้ ด้วยฟีเจอร์นี้ Cameo จะทำ�ก�รตัดแต่ยังทิ้งให้วัสดุอยู่ในตำ�แหน่งโดยใช้
ก�รตัดแบบล�ยปรุในจุดที่สำ�คัญ เมื่อคุณนำ�วัสดุออกจ�กเครื่องตัดแล้ว คุณจะส�ม�รถดันก�รออกแบบที่ตัดออกจ�กกระด�ษได้อย่�ง
ง่�ยด�ย

เนื่องจ�กช่องว่�งที่อยู่ท�งด้�นล่�งพื้นที่ใบมีด Cameo 4 ส�ม�รถทำ�ก�รตัดแบบพิเศษ ซึ่งตัดวัสดุได้ทั้งชิ้นแม้ว่�จะไม่มีแผ่นรองตัด โดย
ในระหว่�งก�รตัดนั้น จะมีก�รยกใบมีดขึ้นเล็กน้อยและทิ้งให้บ�งส่วนของวัสดุยังคงเชื่อมต่อกับทั้งหน้� เมื่อขั้นตอนก�รตัดเสร็จสิ้นแล้ว 
คุณจะส�ม�รถดันง�นตัดออกจ�กวัสดุได้
1. ตรวจสอบว่�คุณมีรุ่นของ Cameo ที่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกันได้ (Cameo 4 เท่�นั้น) และเครื่องของคุณได้รับก�รเชื่อมต่อและซิงค์กับซอฟต์แวร์ของคุณ 
2. ภ�ยในแผงหน้�ปัดก�รตั้งค่�หน้� เลือก “ไม่มี” จ�กเมนูแผ่นรองตัดแบบดึงลงเช่นเดียวกับที่เร�ทำ�ในตัวเลือกก�รตัดแบบไม่ทะลุ ตั้งค่�ขน�ดสื่อของคุณให้เป็น

ขน�ดอย่�งแม่นยำ�ของวัสดุที่คุณใช้ง�น 

3. ภ�ยในแผงหน้�ปัดก�รส่ง เลือกประเภทวัสดุของคุณ ซอฟต์แวร์จะทร�บโดยอัตโนมัติว่�จะเลือก “ตัด” หรือ “ตัดแบบหลุดออก” สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รโดยขึ้นอยู่
กับแผ่นรองตัดและวัสดุที่เลือก เมื่อคุณไม่ได้เลือกแผ่นรองในแผงหน้�ปัดก�รตั้งค่�หน้� คุณควรใช้ง�น“ก�รตัดแบบหลุดออก” ในก�รตัดกระด�ษและวัสดุที่มีคว�ม
แข็งคล้�ยคลึงกันซึ่งปกติแล้วมักต้องใช้แผ่นรองเพื่อให้ตัดผ่�นได้ทิ้งชิ้น

ต่อไปนี้คือบ�งสิ่งที่ควรจดจำ�: 

 f โหมดก�รตดัแบบหลดุออกน ั น้ไมม่ วีตัถปุระสงคส์ ำ�หร บัก�รใช ง้�นกบัวสัดทุ ีบ่�งหร อืย ดืหย ุน่ เชน่ กระด�ษส ำ�เน�หร อืผ �้ 

 f ฟ เีจอรก์�รตดัแบบหลดุออกน ี ส้�ม�รถใช ง้�นไดก้บัเคร ือ่งร ุน่ Cameo 4 และ Portrait 3 เท�่น ั น้ ห�กคณุใช ง้�นเคร ือ่ง
ตดั Silhouette ร ุน่กอ่นหน�้ใด ๆ (Cameo 3, Portrait 2 ฯลฯ) คณุตอ้งใช แ้ผน่รองตดัเพ ือ่ตดักระด�ษแข ง็หร อืวสัด ุ
กระด�ษอ ืน่ ๆ 

 f ตรวจสอบว�่คณุเล อืกก�รต ั ง้ค�่ก�รตดัท ีถ่ กูตอ้งกอ่นทำ�ก�รตดัก�รออกแบบของคณุโดยก�รทำ�ก�รตดัทดสอบ

ยกเลิกก�รตัด
ห�กคุณต้องก�รยกเลิกง�นตัดซึ่งอยู่ระหว่�งก�รทำ�ง�น มีส�มสิ่งที่คุณต้องทำ�:
 1. เลือก “ยกเลิก” ใน Silhouette Studio®
 2. กดปุ่ม หยุด และหลังจ�กนั้นสองส�มวิน�ที ปุ่มเพื่อยกเลิกก�รโหลดแผ่นรองตัดจะกะพริบขึ้น เพื่อแสดงว่�คุณส�ม�รถสิ้นสุด

ง�นนี้ได้โดยก�รยกเลิกก�รโหลดแผ่นรองตัด
 3. กดปุ่ม หยุด บนเครื่อง Cameo 4 ค้�งไว้เป็นเวล�ห้�วิน�ที โปรดทร�บ: ตัวเลือกนี้ไม่ยกเลิกก�รโหลดแผ่นรองตัดหรือวัสดุโดย

อัตโนมัติ

หยุด
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คู่มือสำ�หรับผู้ใช้ Silhouette Cameo® 4 

ก�รเชื่อมต่อ Bluetooth®
Silhouette Cameo® 4 นั้นใช้ง�นได้กับ Bluetooth® และอนุญ�ตให้มีก�รสื่อส�รแบบไร้ส�ย โดย
วิธีนี้ คุณส�ม�รถส่งก�รออกแบบจ�กอุปกรณ์ที่เปิดใช้ง�น Bluetooth® ไปยัง Cameo 4 ของคุณเพื่อ
ทำ�ก�รตัดโดยไม่จำ�เป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อเชื่อมต่อ Cameo 4 ที่ได้รับก�รเปิดใช้ง�น Bluetooth® ของคุณ โปรดยืนยันว่�ได้เปิด
 Bluetooth® โดยก�รกดปุ่ม Bluetooth® บน Cameo ของคุณแล้ว ไฟพื้นหลังจะเปลี่ยนจ�กสีข�ว
เป็นสีน้ำ�เงินเพื่อระบุว่�ได้เปิดขึ้นแล้ว

ใน Silhouette Studio® ไปยังแถบก�รส่ง คลิกปุ่ม Bluetooth® ที่ด้�นล่�งของแผงหน้�ปัดแล้วเลือก “
เพิ่มเครื่อง Bluetooth®” หลังจ�กสองส�มวิน�ที จะมีก�รแสดงสถ�นะของ Cameo ในแผงหน้�ปัดก�ร
ส่งว่�พร้อมแล้ว และก�รตั้งค่�เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

สถ�นที่ค้นห�ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์
ชมคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์พร้อมก�รแสดงตัวอย่�งภ�ยใน Silhouette Studio® โดยก�รคลิก คว�มช่วยเหลือ > คู่มือผู้ใช้

เว็บไซต์
ชมส่วนก�รสอนของ SilhouetteAmerica.com เพื่อรับก�รช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพ�ะและคำ�แนะนำ�แต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีก�ร
ตัดสื่อประเภทต่�ง ๆ ด้วย Silhouette Cameo®

บล็อก
เยี่ยมชมบล็อกอย่�งเป็นท�งก�รของ Silhouette ที่ Silhouette101.com เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องของคุณ ก�รสอน และวิธีก�ร
ใช้ง�น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ และไอเดียของโครงก�รใหม่ ๆ ที่คุณส�ม�รถสร้�งได้ บล็อกโพสต์จำ�นวนม�กนั้นประกอบไปด้วยคำ�
แนะนำ�แบบเป็นขั้นตอนสำ�หรับผู้ใช้ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ Silhouette

จดหม�ยข่�ว
สมัครสม�ชิกสำ�หรับจดหม�ยข่�ว Silhouette ได้ที่ SilhouetteAmerica.com เพื่อรับอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอผ่�นท�ง
อีเมล

บริก�รลูกค้�
ห�กคุณมีคำ�ถ�มเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่�ลังเลที่จะติดต่อแผนกบริก�รลูกค้�:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

สถ�นะ 
Bluetooth®

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