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Có những gì trong Hộp? 
Silhouette Cameo® đi kèm với các món được hiển thị trong danh sách sau. Kiểm tra xem tất cả các món kèm theo trước 
khi bạn tiến hành sử dụng máy. Nếu bạn đang thiếu bất kỳ món nào được liệt kê dưới đây, vui lòng liên hệ support@
silhouetteamerica.com.

Máy cắt để bàn  
Silhouette Cameo®

Bộ điều hợp A/C và 
cáp nguồn

Cáp USB
Chiếu cắt 12 inch

Bộ điều hợp lưỡi cắt 
cầm tay Bộ điều hợp 

công cụ
AutoBlade

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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Gỡ Bao bì đóng gói Máy 
Có các dải băng keo, bìa cứng và miếng xốp để giữ các bộ phận chuyển động của Cameo ở yên vị trí trong quá trình vận 
chuyển nhằm ngăn mọi hư hỏng cho máy. 

Lấy Silhouette Cameo® khỏi hộp và tháo các dải băng keo đang giữ nắp và bất kỳ bộ phận nào của máy ở yên vị trí.  

Gỡ bỏ ba dải giữ nắp nhựa trong suốt ở mặt trước của máy; bạn sẽ gỡ bỏ hai miếng trên hai mặt bên và một miếng dọc 
theo mặt trên của máy. 

Tiếp theo, nâng nhẹ nắp và trượt về phía sau. Tháo băng keo, miếng chèn bằng bìa cứng, và bất kỳ miếng xốp nào bạn 
nhìn thấy ở đây.

Đừng quên tháo dải băng keo ở mặt sau của máy đang giữ dao cắt chéo ở yên vị trí.
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Đăng ký Máy Của bạn 
Truy cập SilhouetteAmerica.com/setup để thực hiện tất cả các bước thích hợp để thiết lập máy của bạn. Điều đầu tiên cần 
làm là tạo một tài khoản Silhouette nếu cần và đăng ký máy của bạn. Hoàn thành bước này sẽ cho phép bạn truy cập 100 
thiết kế miễn phí trong Thư viện Silhouette của bạn.

Nếu bạn có tài khoản, hãy nhập thông tin đăng nhập của 
bạn và nhấp vào “Đăng Nhập”. 

Tiếp theo bạn sẽ nhập địa chỉ của bạn. Sau khi gửi thông 
tin đó, bạn sẽ thấy màn hình này mà bạn sẽ sử dụng để 
đăng ký máy. Bạn có thể nhập số sê-ri của máy. Bạn có 
thể tìm thấy thông tin đó trên nhãn dán ở mặt sau của 
máy phía bên phải. Bạn cũng sẽ nhập ngày mua và nơi 
bạn đã mua. 

Phần tiếp theo cung cấp cho bạn thông tin bảo hành của 
bạn, nếu có. Sau khi bạn đã trải qua quá trình đăng ký 
này, bạn có thể tiếp tục cài đặt máy.

Nếu bạn không có tài khoản Silhouette, hãy nhấp vào 
liên kết “Đăng Ký MIỄN PHÍ”. Điền thông tin của bạn. Khi 
bạn hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Tạo Tài khoản”. 

http://silhouetteamerica.com/setup
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Tải xuống và Cài đặt Silhouette Studio®
Chuyển đến bước 2 trên SilhouetteAmerica.com/setup để tải xuống phiên bản mới nhất của Silhouette Studio®. Nhấp vào 
hệ điều hành của bạn (Mac hoặc Windows) và làm theo lời nhắc trên máy tính để hoàn tất cài đặt. 

Phần mềm là cần thiết để chạy máy cắt Cameo của bạn, vì vậy đừng quên bước này!

Bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng phần mềm Silhouette Studio® sau trong hướng dẫn. Bây giờ thì kết thúc quá trình 
thiết lập máy.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Nhận Đăng ký Cơ bản 1 tháng Miễn phí Của bạn
Khi bạn đăng ký máy Silhouette, bạn đủ điều kiện để nhận đăng ký 1 tháng miễn phí vào Cửa hàng Thiết kế Silhouette. 

Khi có đăng ký, bạn sẽ nhận được một số điểm tín dụng nhất định mỗi tháng để mua thiết kế. Số lượng điểm tín dụng bạn 
nhận được tùy thuộc vào cấp đăng ký bạn có. Đăng ký của bạn sẽ bắt đầu với cấp Cơ bản, có nghĩa là bạn nhận được 25 
đôla tín dụng cho tháng đó. 

Để nhận đăng ký 1 tháng miễn phí của bạn, hãy bắt đầu bằng cách đến Cửa hàng Thiết kế Silhouette. Bạn có thể 
làm điều này bằng cách mở trình duyệt web và truy cập SilhouetteDesignStore.com hoặc nhấp vào nút STORE trong 
Silhouette Studio® (được tìm thấy ở góc trên bên phải của phần mềm).

Đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn trong Cửa hàng Thiết kế. Đây là thông tin tài khoản bạn đã sử dụng khi đăng 
ký máy. Để đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhấp Đăng Nhập nằm ở góc trên bên phải. Nhập địa chỉ email và mật khẩu 
của bạn và nhấp vào Đăng Nhập.

Trong lần đầu tiên truy cập Cửa hàng Thiết kế sau khi đăng ký máy Silhouette, bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến 
trang đổi Đăng ký Dùng thử tại silhouettedesignstore.com/trial-subscription).

Khi bạn đã điền thông tin của mình, hãy chuyển sang bước tiếp theo để Xem lại và Xác nhận đăng ký của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã có một gói đăng ký Cửa hàng Thiết kế đang có hiệu lực, số điểm tín dụng tương đương với số tiền 
trong gói Đăng ký Dùng thử sẽ được thêm vào số dư tài khoản hiện có của bạn.

http://SilhouetteDesignStore.com
http://silhouettedesignstore.com/trial-subscription
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Truy cập 100 Mẫu thiết kế Miễn phí trong Thư viện Của bạn
Sau khi bạn đăng ký Cameo 4, bạn sẽ có thể truy cập 100 thiết kế độc quyền miễn phí đi kèm với máy của bạn. 

Để xem các thiết kế miễn phí của bạn, hãy chuyển đến thẻ Thư viện trong Silhouette Studio®. Phần mềm sẽ nhắc bạn 
đăng nhập vào tài khoản Silhouette của bạn nếu bạn đã thực hiện xong. Tiếp theo vào các thư mục ở phía bên trái. Nhấp 
“Miễn phí kèm Máy” và sau đó là “Silhouette Cameo® 4”.

 LƯU Ý: Nếu nội dung miễn phí đặc biệt cho Silhouette Cameo® 4 không xuất hiện, vui lòng thoát khỏi phần mềm và xác nhận đăng 
ký Silhouette Cameo® 4 của bạn. Sau đó, bạn có thể mở lại phần mềm để xác định nội dung. Nếu vẫn tiếp tục gặp vấn đề, vui lòng 
liên hệ support@silhouetteamerica.com 

LƯU Ý: Mặc dù bạn cần kết nối với internet để thiết lập ban đầu, tất cả nội dung trong Thư viện Silhouette có thể được truy cập và 
sử dụng ngoại tuyến. Trải nghiệm Thư viện Silhouette, bao gồm nội dung và cấu trúc thư viện, được đồng bộ hóa giữa tất cả các 
thiết bị bạn đăng nhập.

Kết nối Cameo 4
Kết nối Silhouette Cameo® với nguồn điện. Bắt đầu bằng cách kết nối cáp và bộ điều hợp và cắm cáp vào máy Cameo. 
Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường.

Tiếp theo, kết nối máy của bạn với máy tính bằng cáp USB. Sau đó nhấn nút nguồn tròn để cấp điện cho máy của bạn. 

Nếu bạn chưa thực hiện được, hãy mở Silhouette Studio®. Chuyển đến thẻ Gửi (nằm ở góc trên bên phải của phần mềm) 
để mở bảng Gửi. Xác minh máy bạn đã được kết nối và hiển thị trạng thái “Sẵn sàng”.

Bạn có thể cần nhấp vào biểu tượng máy và chọn máy của mình để kết nối đúng.
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Điều hướng Silhouette Studio®
Bây giờ bạn đã tải xuống Silhouette Studio®, đã đến lúc tìm hiểu cách sử dụng nó. Để mở Silhouette Studio®, 
hãy tìm biểu tượng Silhouette Studio® trên màn hình chính hoặc trong Start Menu trên PC hoặc trong thư 
mục Ứng dụng trên máy Mac. Nhấp đúp vào biểu tượng để chạy ứng dụng. 

Khi Silhouette Studio® đã được tải, bạn sẽ thấy vùng thiết kế trống 12 inch x 12 inch trên màn hình cũng như các công cụ 
bao quanh vùng đó.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cơ bản cách sử dụng phần mềm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể truy cập hướng 
dẫn sử dụng phần mềm Silhouette Studio®. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trên SilhouetteAmerica.com/setup trong Bước 6 hoặc 
trên Silhouette101.com.

Tổng quan Khu vực Làm việc
1. Công cụ tài liệu—Các công cụ của bạn cần để hiệu chỉnh tài liệu của bạn hoặc chọn các đối tượng trên tài liệu của bạn.
2. Thanh Công cụ Truy cập Nhanh—Các công cụ này xuất hiện cụ thể cho nhiệm vụ bạn đang làm để giúp việc hiệu chỉnh dễ dàng 

hơn.
3. Công cụ Vẽ—Các công cụ vẽ là những gì bạn sử dụng để tạo hình và thêm văn bản vào khu vực thiết kế.
4. Màn hình Chia Thư viện—Nút này cho phép bạn tạo một màn hình phân chia không gian thư viện/thiết kế.
5. Thẻ Tài liệu—Bạn sẽ sử dụng các thẻ này để chuyển đổi giữa các tài liệu bạn đã mở.
6. Khu vực Lưu giữ (Xám)—Khu vực lưu giữ có thể được sử dụng để giữ các thiết kế nếu bạn sắp xếp lại không gian thiết kế của 

mình. Các thiết kế để lại trong khu vực này sẽ không được cắt hoặc in.
7. Khu vực Cắt Hoạt động—Ở đây bạn có thể tạo và để các thiết kế của mình. Bất cứ thứ gì để lại trong khu vực này có thể được cắt 

hoặc in.
8. Thẻ Điều hướng—Các thẻ này sẽ đưa bạn đến một số vị trí nhất định trong phần mềm.
9. Công cụ Silhouette Studio®—Công cụ Silhouette Studio® có các chức năng khác nhau mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh thiết 

kế của mình.
10. Bảng điều khiển—Đây là nơi các bảng điều khiển cho các công cụ Silhouette Studio® bật lên để cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn 

hơn.
11. Tùy chọn và Chủ đề—Các tùy chọn này cho phép bạn điều chỉnh tùy chọn và cài đặt của mình cho Silhouette Studio®.

1

2
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Thẻ Điều hướng
Có bốn thẻ dọc theo phía trên bên phải:

Thiết kế
Khu vực thiết kế này là không gian làm việc của bạn để tạo các dự án. 
Khu vực này chứa các thanh công cụ, trang thiết kế màu trắng và khu 
vực lưu giữ màu xám. Khi bạn ở trong Thư viện, Silhouette Design Store 
hoặc menu Gửi, nhấp vào thẻ Thiết kế để trở về trang thiết kế của bạn.

Cửa hàng
Khi bạn được kết nối với internet, thẻ Cửa hàng sẽ mở cửa sổ trình duyệt 
và đưa bạn đến Silhouette Design Store, nơi bạn có thể duyệt và mua 
thiết kế. 

Thư viện
Bạn có thể truy cập các thiết kế được lưu trữ của mình trong thẻ Thư viện. 
Sắp xếp và tổ chức các thiết kế của bạn theo cách mà bạn muốn bằng 
cách bổ sung các thư mục và thư mục con. Các thiết kế có thể được lưu 
trữ trên máy tính của bạn hoặc trên Thư viện Silhouette. 

Gửi
Thẻ Gửi cho phép bạn điều chỉnh các thiết lập cắt cho thiết kế và gửi 
chúng đến Silhouette của bạn. Menu này hoạt động giống như menu Gửi 
đi In của các ứng dụng khác. 
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Khu vực Thiết kế
Khu vực Thiết kế là khu vực đầu tiên bạn có thể nhìn thấy khi bạn mở 
Silhouette Studio® và đó là khu vực mà bạn có thể dành phần lớn thời gian ở 
đó, vì vậy, điều quan trọng là phải học cách sử dụng nó để tạo ra các thiết kế 
của bạn. 

Bảng điều khiển
Mỗi biểu tượng Công cụ Silhouette Studio® mở bảng điều khiển riêng. Các 
bảng điều khiển mở ở phía bên phải không gian thiết kế, cạnh biểu tượng Công 
cụ Silhouette. Bảng điều khiển mở theo mặc định là bảng Cài đặt Trang, cho 
phép bạn điều chỉnh không gian thiết kế, chẳng hạn như máy, kích thước trang 
và kích thước vật liệu (hoặc phương tiện) bạn muốn làm việc.

Bạn có thể mở từng bảng điều khiển hoặc sử dụng nhiều bảng cùng một lúc. 
Để sử dụng nhiều bảng điều khiển, nhấp và kéo thanh tên để di chuyển nó 
đến một vị trí mới, sau đó nhấp vào một biểu tượng khác để mở bảng tiếp theo. 
Bạn có thể mở bao nhiêu bảng điều khiển tùy thích và bạn có thể di chuyển 
chúng đến bất cứ đâu trong màn hình thiết kế của bạn.

Thu gọn Bảng điều khiển
Các bảng điều khiển có thể được thu gọn bằng cách nhấp vào mũi tên ở phía 
bên trái của bảng. Thu gọn, di chuyển và sắp xếp lại các bảng để thiết lập màn 
hình theo đúng ý thích của bạn. Khi bạn đóng một bảng điều khiển, các bảng ở 
dưới nó sẽ nổi lên để thay thế vị trí của nó.

Bảng điều khiển Dính
Các bảng điều khiển đều có tính dính, có nghĩa là chúng sẽ cố định vào phần 
trên cùng của khu vực thiết kế hoặc vào nhau. Nhưng các bảng điều khiển 
không nhất thiết phải dính với nhau. Bạn có thể di chuyển các nhóm bảng điều 
khiển hoặc các bảng điều khiển riêng rẽ đi bất cứ đâu trên màn hình của mình. 
Tùy thuộc vào dự án của bạn, bạn có thể muốn mở rất nhiều bảng điều khiển 
để điều chỉnh với nhiều loại công cụ khác nhau, hoặc có thể bạn chỉ muốn mở 
một bảng điều khiển một lúc.

Bảng điều khiển chứa nhiều Biểu tượng
Một số bảng điều khiển chỉ chứa một biểu tượng, ví dụ như PixScan™ hay Bù trừ. Các bảng điều khiển khác chứa một 
nhóm các biểu tượng liên quan với nhau. Những biểu tượng này có thể được sử dụng trong bảng điều khiển qua các thẻ 
riêng. Ví dụ, bảng điều khiển Chuyển đổi bao gồm Căn chỉnh, Phóng tỉ lệ, Xoay, Di chuyển, và, nếu bạn có Designer 
Edition, biểu tượng Trượt.

Chế độ Bảng điều khiển
Bạn có thể tùy chỉnh chế độ bảng điều khiển trong bảng điều khiển Tùy chọn. Trong mục Mặc định, bạn có thể chọn cách 
bạn muốn mở bảng điều khiển.

 f Chế độ Một Bảng điều khiển: Chỉ một bảng điều khiển có thể được mở cùng một lúc. Nếu bạn đã mở một bảng 
điều khiển và bạn nhấn vào một biểu tượng khác, bảng điều khiển mới đó sẽ được mở ra ở vị trí của bảng điều 
khiển đã được mở trước đó.

 f Chế độ Bảng điều khiển Linh hoạt: Mặc định. Tương tự như Một Bảng điều khiển, Linh hoạt sẽ thay thế bảng điều 
khiển ở vị trí mặc định nhưng sẽ không thay thế bảng điều khiển bạn đã di chuyển. 

 f Chế độ Nhiều Bảng điều khiển: Tất cả các bảng điều khiển mới sẽ được mở ra bất kể đã có bao nhiêu bảng điều 
khiển được mở.
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Công cụ Vẽ
Thanh công cụ dọc theo bên trái của phần mềm chứa các công cụ cần thiết để tạo và thay đổi hình dạng và văn bản cơ 
bản. 

Chọn Công cụ

Chỉnh sửa Điểm

Công cụ Đường thẳng

Công cụ Vẽ

Công cụ Vẽ tự do

Công cụ Văn bản

Vẽ một Ghi chú

Công cụ Tẩy

Công cụ Dao

Lưu ý: Nếu bạn có các phiên bản khác 
của Silhouette Studio® (ví dụ: Silhouette 
Studio® Designer Edition), bạn có thể thấy 
nhiều công cụ vẽ hơn bạn thấy được liệt kê 
ở đây. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các công 
cụ đó trong hướng dẫn sử dụng phần mềm 
Silhouette Studio®.

Hình Đơn giản
Đường thẳng

Để vẽ đường thẳng, hãy chọn Công cụ Đường thẳng trên 
thanh công cụ bên tay trái. Nhấp chuột và kéo chuột để vẽ một 
đường thẳng hoặc nhấp một lần để bắt đầu vẽ đường thẳng và 
nhấp lần thứ hai để kết thúc.

 f Giữ phím SHIFT trong khi đang vẽ đường thẳng để vẽ một 
đường thẳng đứng, nằm ngang hoặc 45° hoàn hảo.

Hình chữ nhật/Hình vuông
Để vẽ hình chữ nhật, chọn Công cụ Hình chữ nhật từ thanh 
công cụ bên trái. Nhấp chuột và kéo chuột để vẽ hình chữ nhật 
hoặc nhấp một lần để xác định một góc và nhấp vào lần thứ 

hai để xác định góc đối diện.

 f Giữ phím SHIFT trong khi vẽ hình chữ nhật để tạo một hình 
vuông hoàn hảo.

 f Giữ phím ALT (OPTION trên Mac®) để vẽ hình chữ nhật từ tâm thay vì từ một góc.

 f Giữ phím SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION trên Mac®) để vẽ hình vuông hoàn hảo có tâm tại vị trí nhấp đầu 
tiên của bạn.

Vẽ tự do
Để vẽ bằng công cụ Vẽ tự do, nhấp vào công cụ từ thanh công cụ bên trái. 
Bạn có thể chọn công cụ Vẽ tự do bình thường hoặc công cụ Vẽ tự do Trơn. 
Để vẽ, nhấp và kéo hình dạng mà bạn muốn thực hiện trong khu vực thiết kế 

của bạn.

Để điều chỉnh hình dạng mà bạn đã tạo, bạn có thể sử dụng công cụ Chỉnh 
sửa Điểm. Công cụ này làm cho các điểm của hình hiện ra và cho phép bạn 
di chuyển chúng. 
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Văn bản
Để cắt các chữ cái hoặc các từ dùng bất kỳ phông chữ nào trên máy tính của bạn, hãy chọn công cụ Văn bản từ thanh 
công cụ ở phía bên trái màn hình. Khi công cụ Văn bản được chọn, nhấp vào bất cứ đâu trên trang và bắt đầu gõ. Phông 
chữ sẽ là phông mặc định, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi điều này trong bảng điều khiển Kiểu Văn bản bật lên.

Sau khi nhấp vào trang bằng công cụ Văn bản, một con trỏ nháy sẽ xuất hiện. Bắt đầu gõ bất kỳ chữ cái, từ hoặc cụm từ 
bạn chọn.

Trong khi bạn đang gõ hoặc chỉnh sửa văn bản, Bảng điều khiển Kiểu Văn bản sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình. 
Trong bảng điều khiển này, bạn có thể thay đổi phông chữ, kích thước chữ, in đậm, căn lề, khoảng cách chữ và khoảng 
cách dòng Dùng chuột bôi đen đoạn văn bản trước khi điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ, in đậm, v.v.

Để hoàn tất việc nhập văn bản, hãy nhấp vào bất kỳ vị trí nào ở bên ngoài trang. Việc này sẽ đóng chế độ chỉnh sửa văn 
bản và bỏ chọn văn bản. Nếu muốn thay đổi văn bản, hãy dùng Công cụ Chọn (trên thanh công cụ bên trái) để nhấp đúp 
vào đoạn văn bản đó trên trang.

 f Để di chuyển đoạn văn bản trong phạm vi trang đó, hãy nhấp và kéo đoạn văn bản đó sang vị trí mới.

 f Để thay đổi kích thước văn bản của bạn, chọn văn bản và sau đó nhấp và thả một trong các núm điều khiển 
ở phía góc.

 f Để xoay văn bản của bạn, chọn văn bản, sau đó nhấp và kéo vòng tròn màu xanh lá cây được hiển thị phía trên 
đối tượng.



12

Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Cameo® 4 

Thư viện
Đăng Nhập
Thư viện là nơi bạn sẽ tìm thấy mọi thiết kế mà bạn đã mua từ Silhouette Design Store. Bạn cũng có thể lưu các thiết kế 
của riêng bạn vào Thư viện Silhouette của bạn. 

Khi bạn nhấp vào thẻ Thư viện, bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Silhouette của mình nếu bạn chưa 
thực hiện điều đó.  Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và nhấp vào “Đăng Nhập”. Nếu bạn không có tài khoản 
Silhouette, bạn có thể nhấp vào liên kết “Đăng ký MIỄN PHÍ”.

Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ thấy các thư mục bên trái và thiết kế bên phải. Nếu bạn không có thiết kế nào, đừng lo lắng! 
Sẽ còn nhiều thời gian để thêm các thiết kế sau này.
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Sắp xếp Thư viện Của bạn
Bạn có thể sắp xếp các thiết kế của mình trong Thư viện bằng cách tạo các thư mục mới cho các thiết kế. 

Kéo bất kỳ thiết kế nào từ cửa sổ bên phải vào thư mục mới tạo của bạn trong bảng điều khiển Thư mục bên trái. Các số 
trong vòng tròn bên cạnh mỗi thư mục cho biết có bao nhiêu thiết kế chứa trong mỗi thư mục.

Khi bạn mua các thiết kế từ Silhouette Design Store, các thiết kế đó sẽ hiển thị trong Tải xuống Gần đây của bạn. Từ đó, 
bạn có thể di chuyển các thiết kế đến các thư mục khác nhau.

Để thêm thư mục vào thư viện của bạn, nhấp vào thư mục Thiết kế. Nhấp chuột phải vào bất kỳ khoảng trống nào trong 
thư mục và chọn “Thư mục Mới”. Một thư mục mới sẽ bật lên được gọi là “Thư mục Chưa có tiêu đề”, nhưng bạn có thể 
đổi tên nó. 

Tiếp tục thêm thư mục và thư mục con bằng phương pháp tương tự.
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Tìm kiếm Thiết kế trong Thư viện
Các thiết kế bạn mua từ Silhouette Design Store có các từ khóa nhất định được liên kết với chúng và điều này giúp việc 
tìm kiếm một thiết kế cụ thể trở nên đơn giản. Nếu bạn muốn tìm kiếm thiết kế, hãy mở thư viện của bạn bằng cách nhấp 
vào thẻ Thư viện. Chuyển đến hộp tìm kiếm ở phía trên bên phải và nhập từ khóa của bạn.

Sử dụng Thiết kế từ Thư viện
Khi bạn tìm được một thiết kế mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp đúp vào thiết kế để đặt nó vào trang của bạn. Bạn cũng 
có thể nhấp chuột phải vào thiết kế và chọn “Mở [file name].” Việc này sẽ tự động đóng thư viện và đưa bạn đến trang 
thiết kế. Thư viện có thể dễ dàng mở lại bằng cách nhấp vào thẻThư viện. 

Để đóng thư viện mà không dán thiết kế, nhấp vào thẻ Thiết kế để quay lại khu vực thiết kế hoặc thẻ Cửa hàng để tìm 
kiếm thêm thiết kế.
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Hiển thị Màn hình Chia Thư viện
Để xem không gian thiết kế của bạn và Thư viện Silhouette của bạn cùng một lúc, bạn có thể sử dụng tính năng Chia 
Màn hình Thư viện. Để chia màn hình, bạn phải vào màn hình Thiết kế. Chuyển xuống dưới cùng bên trái của màn hình 
và nhấp vào thư mục có mũi tên hướng xuống (còn được gọi là biểu tượng Thư viện) hoặc nhấp vào hình tam giác chỉ về 
bên phải. Việc này sẽ mở ra màn hình chia nhỏ.

Khi màn hình chia nhỏ của bạn được mở, bạn có thể điều hướng qua các thư mục thư viện của mình để tìm đúng thiết kế 
bạn muốn thêm vào trang thiết kế. Bạn có thể nhấp đúp vào thiết kế hoặc nhấp và kéo thiết kế để đặt nó vào trang thiết 
kế.

Khi bạn dùng xong màn hình chia nhỏ, bạn có thể nhấp vào cùng một biểu tượng thư viện ở giữa màn hình chia nhỏ để 
ẩn đi phần thư viện lại.
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Silhouette Design Store
Silhouette Design Store chứa hơn 170.000 thiết kế—bao gồm các phần cắt đơn giản, hoa văn và thiết kế phức tạp, phông 
chữ và cụm từ, thiết kế 3D và nhiều hơn nữa—để cắt bằng máy Silhouette của bạn. Hầu hết các thiết kế chỉ 99¢. Thường 
có khuyến mại trong Cửa hàng Thiết kế và nói chung có một thiết kế miễn phí được đăng mỗi tuần. 

Để truy cập Silhouette Design Store, nhấp vào thẻ Cửa hàng ở góc trên bên phải của phần mềm. Điều này sẽ mở ra một 
cửa sổ trình duyệt và điều hướng bạn đến cửa hàng.

Thiết kế miễn phí trong tuần sẽ được hiển thị trên trang Ưu đãi. Bạn cũng có thể xem các giao dịch khác, thiết kế mới, 
thiết kế theo xu hướng, và nhiều nữa. 

Tìm kiếm thiết kế bằng cách nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng hệ thống menu để tìm kiếm thiết kế trong 
một danh mục nhất định. 
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Tải về Thiết kế
Ngay bây giờ, hãy thử tải xuống một thiết kế miễn phí bằng cách nhấp vào thiết kế miễn phí trong tuần này. Bạn có thể 
tìm thấy Thiết kế miễn phí trên trang Ưu đãi trong “Thiết kế miễn phí”. 

Khi bạn nhấp vào một thiết kế, một cửa sổ sẽ bật lên để cung cấp cho bạn thêm thông tin về thiết kế đó. Ở đây bạn có thể 
thấy loại thiết kế này là gì, loại tập tin và giá cả. 

Để thêm thiết kế vào giỏ hàng của bạn, nhấp vào biểu 
tượng giỏ hàng màu xanh dương. Tiếp theo nhấp vào mũi 
tên hoặc nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của 
Cửa hàng Thiết kế để chuyển đến giỏ hàng của bạn. 

Vì bạn đang tải xuống một thiết kế miễn phí, tổng tiền giỏ 
hàng của bạn phải là $0,00.

Khi bạn đã xem lại giỏ hàng của mình, hãy nhấp vào nút 
Thanh toán để tiếp tục. Tại thời điểm này, Cửa hàng Thiết 
kế sẽ yêu cầu bạn đăng nhập trước khi tải xuống thiết kế 
của bạn. 

Bạn đáng lẽ đã tạo một tài khoản Silhouette, nhưng nếu 
bạn vẫn chưa, việc tạo một tài khoản mới chỉ mất vài giây. 
Nhấp vào liên kết “Đăng ký MIỄN PHÍ” trên trang đăng 
nhập để tạo tài khoản mới.

Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ cần truy cập lại 
vào giỏ hàng của mình và thử quy trình thanh toán một lần nữa Bạn sẽ được yêu cầu xác thực mật khẩu của bạn mỗi khi 
bạn tải xuống thiết kế. 
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Bảng điều khiển Gửi
Khi bạn nhấp vào thẻ Gửi, bạn sẽ thấy một phiên bản màu xám của màn hình Thiết kế ở bên trái và bảng điều khiển Gửi 
ở bên phải. Bảng điều khiển Gửi cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh cho thiết lập cắt của mình để bạn có thể thực 
hiện cắt hoàn hảo. 

Có bốn hành động bạn có thể chọn trong thẻ Gửi: Đơn giản, Đường, Lấp đầy và Lớp. 

Mỗi hành động cho phép bạn điều chỉnh các thiết lập cắt cụ thể. Quá trình cắt có thể được thực hiện rất dễ dàng bằng 
cách lựa chọn vật liệu của bạn, hành động, và dao cắt trong bảng điều khiển Đơn giản và nhấp “Gửi”.

Màn hình Gửi có hai phần: bảng điều khiển ở phía bên phải và màn hình hiển thị thiết kế của bạn ở bên trái. Bảng điều 
khiển ở phía bên phải bao gồm các thẻ hành động cũng như tùy chọn hành động. Khi bạn vào thẻ Gửi, các đường cắt 
trong thiết kế của bạn sẽ trở nên dày và đậm hơn, để bạn có thể thấy chính xác Silhouette của bạn sẽ cắt những gì. 

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho thiết kế của mình, bạn phải quay lại màn hình Thiết kế bằng cách 
nhấn vào thẻ Thiết kế. Bạn có thể di chuyển thiết kế của mình khi đang ở trong thẻ Gửi, nhưng bạn không thể thực hiện 
bất kỳ điều chỉnh nào khác đến thiết kế.

Tùy chọn đầu tiên trên bảng điều khiển Hành động là thẻ Đơn giản. Đây là nơi bạn có thể lựa chọn loại vật liệu, hành 
động bạn muốn Silhouette thực hiện, loại dao bạn đang sử dụng, đường mà bạn muốn cắt, khắc, rạch, dập nổi hay in 
chấm.  

Để thiết lập nâng cao hơn, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Đường, bảng điều khiển Lấp đầy, hoặc bảng điều khiển 
Lớp. Với bảng điều khiển Đường hoặc bảng điều khiển Lấp đầy, bạn có thể gán các công việc mà Silhouette sẽ thực hiện 
theo màu đường hoặc màu lấp đầy của ảnh. Nếu bạn có một thiết kế gồm nhiều lớp, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển 
Lớp để chọn lớp được cắt. 
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Chuẩn bị Cameo 4
Đặt Vật liệu lên Chiếu Cắt
Tháo lớp lót không dính ra khỏi chiếu cắt. Một chiếu mới sẽ rất dính lúc đầu. Để tránh làm hỏng bất kỳ vật liệu nào bạn 
đặt trên chiếu cắt của bạn, hãy đặt chiếu, mặt dính xuống trên bề mặt không ra quá nhiều xơ, chẳng hạn như vải denim 
hoặc microfiber. Điều này sẽ làm cho chiếu ít dính hơn nhưng vẫn cho phép nó bám vào các vật liệu mà không làm hỏng 
chúng.

Định vị giấy của bạn hoặc phương tiện khác trên chiếu cắt theo hình minh họa trong Silhouette Studio®. 

Bật Cameo
Bật Silhouette Cameo® bằng cách nhấn nút nguồn và đợi máy khởi động. Để nạp chiếu cắt vào máy

 f Nhấc nắp và trượt về phía sau.

 f Căn chỉnh cạnh trái của thảm với dấu căn chỉnh màu xám ở bên trái của máy.

 f Ấn chiếu về phía các con lăn màu trắng.

 f Nhấn mũi tên chỉ lên trên bảng cảm ứng để nạp chiếu của bạn vào vị trí cắt.

Nếu bạn không thấy hình ảnh của chiếu cắt dưới tài liệu của bạn trên màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Trang ở 
đầu thanh công cụ Silhouette ở phía bên phải của cửa sổ. Trong phần Chiếu Cắt, chọn chiếu Cameo.

Định vị hình ảnh của bạn trên màn hình nơi bạn muốn nó cắt trên chiếu. Hãy chắc chắn giữ thiết kế của bạn nằm trong 
các lề màu đỏ trên trang của bạn.



20

Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Cameo® 4 

Nạp Công cụ vào
Chọn một công cụ hoặc lưỡi dao là một bước quan trọng để chuẩn bị Silhouette của bạn cho việc cắt. Vì máy của bạn đi 
kèm với AutoBlade, bạn có thể chèn thêm nó. Các kiểu lưỡi dao khác nhau được điều chỉnh bằng các phương pháp khác 
nhau. Hướng dẫn điều chỉnh các loại lưỡi dao thay thế sẽ được ghi trên bao bì lưỡi dao. 

Nếu bạn sử dụng AutoBlade, lưỡi dao sẽ tự động điều chỉnh khi bạn gửi thiết kế của mình đi cắt. Để điều chỉnh AutoBlade 
hoặc bất kỳ lưỡi cắt nào khác bằng tay, hãy sử dụng hốc điều chỉnh trên máy hoặc công cụ cầm tay đi kèm máy của bạn. 
Nhẹ nhàng ấn lưỡi dao lên xuống vào hốc điều chỉnh cho đến khi vạch chỉ báo màu đỏ chỉ vào thông số cài đặt mong 
muốn. 

Lưu ý: AutoBlade, Lưỡi dao Ratchet, Lưỡi dao Cao cấp, Lưỡi dao Vải và Bút Vẽ phác chỉ hoạt động trong giá đỡ công cụ bên trái 
hoặc Giá đỡ công cụ 1. 

Các cài đặt lưỡi dao ở trên chỉ có thể áp dụng với AutoBlade, Lưỡi dao Ratchet hoặc Lưỡi dao Cao cấp. Trong mọi trường 
hợp, cài đặt lưỡi dao cao hơn làm lộ lưỡi dao ra nhiều hơn và để cắt các vật liệu dày hơn. Tham khảo Silhouette Studio® 
để biết các cài đặt lưỡi dao được đề xuất cho các vật liệu khác nhau. 

Khi bạn không sử dụng công cụ của mình, bạn có thể lưu trữ nó trong giá đỡ công cụ ở bên trái của máy. Chỉ cần trượt 
nắp sang trái và đặt công cụ của bạn vào bên trong. Khi bạn kết thúc, trượt nắp sang phải để đóng nó.

Vạch Chỉ báo

Hộc Điều chỉnh

AutoBlade

Cài đặt lưỡi 
cắt

1

4–6

7–10

2–3

Vật liệu

Vật liệu mỏng chẳng hạn như vinyl và vật liệu truyền nhiệt mịn

Vật liệu dày hơn chẳng hạn như giấy màu có kết cấu và giấy có hoa văn

Vật liệu dày chẳng hạn như vải bạt

Vật liệu có trọng lượng trung bình chẳng hạn như giấy, giấy màu trơn và vật liệu 
truyền nhiệt phủ bột vải

Nắp

Giá đỡ Công cụ
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Tự động Phát hiện Công cụ
Điểm mới của Cameo 4 là Tự động Phát hiện Công cụ. Tính năng này cho phép phần mềm phát hiện công cụ nào được 
đưa vào máy và phần mềm sẽ tự động đưa ra các tùy chọn cho hành động trong bảng điều khiển Gửi. 

Tính năng này chỉ khả dụng với Cameo 4 và các công cụ của Cameo 4. Bạn có thể thấy một dải kim loại nhỏ ở mặt sau 
của các công cụ và bộ điều hợp công cụ. Đây là thứ sẽ nói với máy—và đến lượt, phần mềm—công cụ nào được đưa vào 
giá đỡ công cụ.

Bộ điều hợp công cụ
Do kết cấu giá đỡ công cụ Cameo 4 hơi khác so với các phiên bản Cameo trước đó, Cameo 4 đi kèm với 4 bộ điều hợp 
công cụ mà bạn có thể sử dụng để thêm các công cụ vào Cameo 4:

Thiết lập Hộp chạy dao Kép
Cameo cung cấp một hộp chạy dao kép để giữ đồng thời hai công cụ khác nhau. Điều này cho phép bạn thực hiện nhiều 
hoạt động với các loại lưỡi dao khác nhau. Hai hộp chạy dao được dán nhãn là 1 (hoặc Công cụ 1 ở bên trái) và 2 (hoặc 
Công cụ 2 ở bên phải). Các lưỡi dao của Cameo 4 có số 1 hoặc 2 trên chúng. Những con số này cho biết giá đỡ công cụ 
nào bạn có thể sử dụng với công cụ đó. 

Nếu bạn đang sử dụng một công cụ có bộ điều hợp, chẳng hạn như lưỡi ratchet cho Cameo 3, công cụ đó chỉ có thể được 
sử dụng ở vị trí 1. 

Khóa và Mở khóa Công cụ
Đầu tiên mở khóa vị trí Công cụ 1 bằng cách kéo cần khóa. Thêm AutoBlade (hoặc bất kỳ công cụ 
hoặc bộ điều hợp công cụ nào bạn đang sử dụng) vào Giá đỡ công cụ 1 và đẩy cơ cấu khóa trở lại vị 
trí. Bạn có thể thấy hữu ích khi ấn công cụ xuống trong khi bạn đẩy cần khóa trở lại. Điều này sẽ đảm 
bảo công cụ được khóa an toàn vào vị trí.

Các cần khóa hoạt động theo cùng một cách cho cả Giá đỡ Công cụ 1 và Giá đỡ Công cụ 2. Không 
quan trọng công cụ nào được chèn vào; mọi công cụ sẽ khóa vào cùng một cách.

Nếu bạn thấy màu xanh lam bên cạnh số công cụ, bạn sẽ biết công cụ được khóa an toàn.

Sử dụng bộ điều 
hợp công cụ màu 
xanh với Bút Vẽ 
phác Silhouette

Sử dụng bộ điều 
hợp công cụ màu 
xám cho Lưỡi Cắt 
Sâu

Sử dụng bộ điều 
hợp công cụ màu 
đen với Lưỡi 
dao Tiêu chuẩn 
(Ratchet) và Lưỡi 
dao Cao cấp

Sử dụng bộ điều 
hợp công cụ màu 
trắng với Lưỡi dao 
Kraft 2 mm (tương thích 
với các máy Silhouette trước đó)

khóamở khóa

Cần Khóa
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Điều chỉnh Con lăn
Bằng cách điều chỉnh các con lăn trên trục con lăn chính, Silhouette Cameo® có thể cắt các kích thước phương tiện 
sau: A4, cỡ letter, 12 inch và 13 inch.

Con lăn Trắng
Cần

Xác định vị trí cần nhả ở phía bên phải và xoay theo chiều kim đồng hồ.

Nắm chặt thân con lăn và nhấn nút khóa. 

Trong khi giữ nút khóa, trượt con lăn đến vị trí mong muốn. Nhả nút trên thân con 
lăn và khóa cần nhả bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. 

Con lăn có thể di chuyển khỏi vị trí nếu không được khóa chắc chắn.

Đầu Con lăn

Thân Con lăn

Khóa
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Nạp Vật liệu
Khi vật liệu đã được nạp lên chiếu cắt hoặc bạn biết mình muốn sử dụng vật liệu nào, đã đến 
lúc nạp chiếu cắt hoặc vật liệu vào máy. 

LƯU Ý: Một điểm rất quan trọng cần lưu ý là vật liệu không sử dụng chiếu cắt phải được giữ chặt 
trong khi đưa vào máy sao cho vật liệu được kẹp chặt bằng cả hai con lăn. Nếu không, vật liệu sẽ bị 
xệ ở giữa và kết quả cắt sẽ không được tốt. 

Có hai phương pháp nạp khác nhau. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần đảm bảo rằng 
trước tiên bạn đã điều chỉnh các thanh trượt để phù hợp nhất với vật liệu của mình: 

1. Di chuyển con lăn bên tay phải sao cho phù hợp với chiều rộng của vật liệu hoặc chiếu cắt của bạn. 
2. Điều chỉnh các thanh trượt ở giữa sao cho chúng cách đều giữa thanh trượt bên trái và thanh trượt 

bên phải.

Nếu bạn muốn điều chỉnh điểm cắt bắt đầu sau khi bạn đã nạp vật liệu của mình, bạn có thể sử dụng các mũi tên trên 
bảng điều khiển hoặc trong phần mềm Silhouette Studio®.

Sau khi cắt xong, nhấn nút Dỡ. Các con lăn sẽ di chuyển chiếu cắt hoặc vật liệu từ bên dưới trục con lăn để nhả ra.

Nạp vào
Dỡ bỏ

Phương pháp đầu tiên là phương pháp nạp chậm (được khuyến nghị cho diện tích cắt lớn):

1.  Nhấn nút Nạp trên Cameo. Nút Nạp sẽ nhấp nháy, cho biết rằng máy đã sẵn sàng để nạp vật liệu. 
2.  Căn thẳng mép trái của chiếu cắt hoặc vật liệu đã được kẹp bằng con lăn theo đường kẻ màu xám ở phía trước khay nạp và 

tay cầm bên trái trên trục con lăn. 
3.  Sau một vài giây, máy sẽ kẹp chặt chiếu cắt hoặc vật liệu của bạn và đưa vào vị trí bên dưới thanh lăn.

Phương pháp thứ hai là phương pháp nạp tức thì (được khuyến nghị cho diện tích cắt nhỏ):

1.  Căn thẳng mép trái của chiếu cắt hoặc vật liệu đã được kẹp bằng con lăn theo đường kẻ màu xám ở phía trước khay nạp và 
tay cầm bên trái trên thanh lăn. 

2.  Nhấn nút Nạp trên Cameo. Máy sẽ ngay lập tức kẹp chặt vật liệu hoặc chiếu cắt của bạn và đưa vào vị trí bên dưới trục con 
lăn.
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Cắt Thiết kế
Khi thiết kế của bạn đã được chọn, vật liệu đã được nạp và máy đã được chuẩn bị, bạn đã sẵn sàng để thực hiện lần cắt 
đầu tiên! 

Quay trở lại Silhouette Studio® để thêm vào tất cả các thông tin cần thiết mà bạn 
có thể đang thiếu. Đây là những gì bạn có thể mong đợi trong mỗi phần khi bạn cắt 
bằng cách sử dụng hành động Đơn giản.

Trong cả hai phần Công cụ 1 và Công cụ 2, bạn sẽ thấy các tùy chọn thả xuống cho 
tài liệu, hành động và công cụ. 

Trước tiên phải chọn vật liệu của bạn. Điều quan trọng là phải chính xác trong lựa 
chọn của bạn vì Silhouette Studio® đã tinh chỉnh các cài đặt cắt cho từng vật liệu. 
Nếu bạn thấy rằng bạn cần thực hiện điều chỉnh, bạn thay đổi các cài đặt này. Nếu 
bạn cần thêm một vật liệu mới, bạn có thể nhấp vào nút “Thêm Loại Vật Liệu Mới” ở 
dưới cùng của menu vật liệu thả xuống và thêm cài đặt cắt của riêng bạn. 

Tiếp theo chọn công cụ hoặc đảm bảo chọn đúng công cụ. Với tính năng Tự động Phát hiện Công cụ, máy của bạn sẽ tự 
động phát hiện công cụ nào nằm trong giá đỡ công cụ. Ở đây, chúng tôi đã đưa hai công cụ khác nhau vào Cameo 4, bộ 
điều hợp công cụ AutoBlade và Bút Vẽ phác.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng nhấp vào nút Gửi và xem Silhouette của bạn cắt chính xác thiết kế của bạn!

Nếu bạn cần nhắc nhở về những gì bạn cần làm để cắt một thiết kế, bạn có thể nhấp vào biểu tượng mũ tốt nghiệp ở góc 
dưới bên trái của bảng điều khiển Gửi ở phía bên trái của nút Gửi. Việc này sẽ cho bạn thấy một đoạn trình chiếu ngắn 
các bước bạn cần phải làm theo.

Công cụ 1 và Công cụ 2
Không giống như Cameo 3, giá đỡ công cụ trong hộp chạy dao kép thực hiện các chức năng cắt khác nhau, do đó các 
công cụ không thể thay thế cho nhau. Dưới đây là các công cụ và chức năng tương thích cho từng giá đỡ công cụ:

Công cụ Hành động Tự động
Công cụ 1 AutoBlade Cắt

Lưỡi dao Rachet Cắt
Lưỡi dao Cắt Sâu Cắt
Bút Vẽ phác Vẽ phác

Dụng cụ 2 Lưỡi dao kraft Cắt
Lưỡi dao Xoay Cắt Xoay
Công cụ Dập Dập
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Cắt không Chiếu (Kiss-cut)
Kiss-cut là quá trình cắt được sử dụng khi bạn dùng các vật liệu cắt có mặt sau (ví dụ: nhựa vinyl, truyền nhiệt, tấm 
sticker, v.v.) Khi bạn đang thực hiện kiss-cut với Cameo 4, có hai tính năng khác của Cameo 4 bạn có thể muốn sử dụng: 
bộ nạp cuộn và bộ cắt chéo.

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ nạp cuộn hoặc bộ cắt chéo như là một phần của kiss-cut, có hai việc bạn cần làm: 

1. Chuyển đến bảng Cài đặt Trang và thay đổi Chiếu Cắt thành “Không có gì”.
2. Chuyển đến thẻ Gửi và chọn vật liệu của bạn (hãy nhớ rằng để thực hiện loại cắt này, vật liệu của bạn PHẢI có mặt sau).

Sau khi bạn thực hiện hai bước này, bạn có thể tiếp tục việc cắt.
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Sử dụng Bộ nạp Cuộn
Bộ nạp cuộn tích hợp được đặt bên trong một khay ở phía trước của Cameo 4. Để mở bộ nạp cuộn, nhẹ nhàng trượt hoàn 
toàn khay đó ra. 

Lưu ý: Khi mở hết cỡ, khay nạp cuộn sẽ nhô ra khỏi máy khoảng 8 inch. Nếu bạn thấy rằng khay chỉ nhô ra khoảng 4 hoặc 5 inch, 
khay có thể bị kẹt và có thể chưa trượt hết ra ngoài. Tiếp tục kéo khay nhẹ nhàng cho đến khi ra ngoài hết. 

Với khay ra ngoài hết cỡ, lật mở miếng chèn để thấy nơi bạn có thể đặt bộ nạp cuộn. Bạn cũng sẽ phải lật hai bộ phận đầu cuối lên, 
và đây là nơi sẽ đặt vật liệu cuộn của bạn. Trượt bộ phận đầu cuối bên phải để phù hợp với chiều rộng của vật liệu của bạn —hoặc 
là 9 inch hoặc là 12 inch. 

Đặt vật liệu cuộn của bạn lên khay nạp. Cầm lấy đầu cuối và đưa nó đi qua khe nạp cuộn. Sau đó đưa nó vào máy của bạn bằng nút 
Bỏ vào trên bảng cảm ứng. Đảm bảo vật liệu được nạp thẳng vào máy. 

Khi bạn kết thúc việc sử dụng bộ nạp cuộn, hãy tháo cuộn vật liệu, gập các bộ phận lại và trượt khay trở lại vị trí.

Mở Bộ nạp cuộn
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Sử dụng Bộ cắt chéo
Nếu bạn đang sử dụng vật liệu có bọc lót trên một cuộn mà không có chiếu cắt, bạn có thể sử dụng bộ cắt chéo ở mặt 
sau của máy để gọt sản phẩm của bạn sau khi cắt xong. Bộ cắt chéo đã được gắn vào Cameo.

Phải đảm bảo thiết lập mọi thứ trong Silhouette Studio® để sản phẩm cắt của bạn sẽ nạp vào Cameo đúng cách. Đầu 
tiên, thiết lập chiếu cắt của bạn thành “Không có gì” trong bảng điều khiển Cài đặt Trang. Tiếp theo khi bạn chuyển đến 
thẻ Gửi trước khi gửi thiết kế của mình, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên phải để mở cài đặt nâng cao. 
Thay đổi Tùy chọn Nạp thành “Nạp” và thiết lập số lượng vật liệu bạn muốn nạp qua. Đừng lo lắng về việc đo lường chính 
xác vì bạn luôn có thể sử dụng các mũi tên trên bảng cảm ứng của Cameo để điều chỉnh nguồn cấp khi cần sau khi bạn 
thực hiện xong việc cắt. Tiếp theo gửi thiết kế của bạn đến máy.  

Để sử dụng bộ cắt chéo, hãy đảm bảo thiết kế của bạn được nạp qua mặt sau của máy vào cuối phần cắt của bạn. Nhả 
các khóa ở cả hai bên ở phía trên hộp chạy dao cắt chéo và hạ thấp rãnh dao cắt chéo. Trượt bộ cắt chéo ngang qua 
rãnh để cắt vật liệu của bạn. Khi bạn kết thúc, hãy đảm bảo rằng bộ cắt chéo nằm ở hai bên của rãnh, nhấc rãnh trở lại vị 
trí và khóa chặt cả hai khóa. 

Khóa

Dao cắt chéo

Khóa

Rãnh Dao cắt chéo
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Thay thế Hộp chạy dao Cắt chéo
Nếu lưỡi dao cắt chéo của bạn bị cùn và bạn cần thay thế nó, bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng bằng cách tháo 
và thay thế hộp chạy dao cắt chéo. 

Để tháo hộp chạy dao cắt chéo, nhấn xuống cùng lúc mặt trên của các cần ở hai đầu. Trong lúc thực hiện điều đó, kéo 
hộp chạy dao cắt chéo ra. Nó là bộ phận dài được chỉ ra dưới đây. 

Lưu ý: Đảm bảo rằng bộ cắt chéo ở vị trí khóa trước khi bạn cố gắng tháo hộp chạy dao.

Để lắp hộp chạy dao cắt chéo trở lại máy, hãy sắp thẳng các chân ở đáy của hộp chạy dao cắt chéo vào các rãnh ở dưới 
đáy của lỗ hộp chạy dao cắt chéo trên Cameo. Khi bạn chắc chắn đã căn chỉnh chính xác, hãy nhấc phần trên của hộp 
chạy dao cắt chéo và đẩy nó vào lỗ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng nó khớp vào vị trí.

Cần Cần

Hộp chạy dao Cắt chéo

Cần

Cần

Chân

Chân



29

Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Cameo® 4 

Cắt không Chiếu (Pop-out Cut)
Tùy chọn thứ hai để cắt không có chiếu là điểm mới đối với Cameo 4! Lần đầu tiên, việc cắt các vật liệu như giấy và bìa 
cứng mà không cần chiếu cắt. Với tính năng này, Cameo sẽ thực hiện việc cắt nhưng giữ vật liệu tại chỗ bằng cách sử 
dụng các vết cắt đục lỗ ở những vị trí chiến lược. Sau khi vật liệu được lấy ra khỏi máy cắt, chỉ cần tách thiết kế đã cắt ra 
khỏi giấy.

Do có một đường rãnh chạy dưới khu vực lưỡi cắt, Cameo 4 có thể thực hiện hoạt động cắt đặc biệt, cắt xuyên qua vật 
liệu mặc dù không có chiếu cắt. Nó thực hiện điều này bằng cách nâng lưỡi cắt lên trong các đoạn rất nhỏ khi nó cắt giúp 
phần rời của vật liệu được kết nối với toàn bộ trang. Kết quả cắt có thể được tách ra khỏi vật liệu sau khi hoàn thành hoạt 
động cắt.

1. Phải đảm bảo bạn có một mẫu máy Cameo tương thích (chỉ dành cho Cameo 4) và máy của bạn được kết nối và đồng bộ với phần 
mềm của bạn. 

2. Trong bảng điều khiển Cài đặt Trang, chọn “Không có gì” từ menu chiếu cắt thả xuống giống như chúng ta đã làm với tùy chọn 
Kiss-cut. Thiết lập kích thước phương tiện của bạn bằng kích thước chính xác của vật liệu bạn sử dụng. 

3. Trong bảng điều khiển Gửi, chọn loại vật liệu của bạn. Phần mềm biết liệu có nên tự động chọn “Cắt” hay “Pop-out Cut” cho hành 
động dựa trên lựa chọn vật liệu và chiếu cắt của bạn. Giấy và các vật liệu cứng tương tự thường cần một chiếu để cắt hoàn toàn 
nên sử dụng “Pop-out Cut” khi bạn không có chiếu được chọn trong bảng điều khiển Cài đặt Trang.

Dưới đây là một số điều cần nhớ: 

 f Chế độ Pop-out Cut không dành cho các vật liệu mỏng hoặc dẻo như giấy in hoặc vải. 

 f Tính năng Pop-out Cut chỉ có thể được sử dụng với dòng máy Cameo 4 và Portrait 3. Nếu bạn đang sử dụng bất 
kỳ mẫu máy cắt Silhouette nào trước đây (Cameo 3, Portrait 2, v.v.), bạn phải sử dụng chiếu cắt để cắt giấy bìa 
hoặc các vật liệu giấy khác. 

 f Phải đảm bảo bạn đã chọn các cài đặt cắt chính xác trước khi cắt thiết kế của mình bằng cách thực hiện cắt thử.

Hủy Cắt
Nếu bạn cần hủy việc cắt đang được tiến hành, có ba việc khác nhau bạn có thể làm:

 1. Chọn “Hủy” trong Silhouette Studio®.
 2. Nhấn nút tạm dừng. Sau vài giây, nút dỡ bỏ chiếu cắt sẽ nhấp nháy, cho biết bạn có thể kết thúc công 

việc bằng cách dỡ bỏ chiếu cắt.
 3. Giữ nút Tạm dừng trên máy Cameo 4 trong năm giây. LƯU Ý: Tùy chọn này không tự động dỡ bỏ chiếu 

cắt hoặc vật liệu.

Tạm 
dừng



30

Hướng dẫn Sử dụng Silhouette Cameo® 4 

Kết nối Bluetooth®
Silhouette Cameo® 4 tương thích với Bluetooth® và cho phép giao tiếp không dây. Bằng 
cách này, bạn có thể gửi các thiết kế từ thiết bị hỗ trợ Bluetooth® đến Cameo 4 của bạn để 
cắt mà không cần cắm máy vào máy tính của bạn.

Để kết nối Cameo 4 có hỗ trợ Bluetooth® của bạn, hãy đảm bảo Bluetooth® được kích hoạt 
bằng cách nhấn nút Bluetooth® trên Cameo của bạn. Đèn nền sẽ chuyển từ màu trắng sang 
màu xanh dương, biểu thị là nó đã được bật.

Trong Silhouette Studio®, vào thẻ Gửi. Nhấn vào biểu tượng Bluetooth® ở cuối bảng điều 
khiển và chọn “Thêm thiết bị Bluetooth®.” Sau vài giây, trạng thái của Cameo sẽ hiển thị Sẵn 
sàng trong bảng điều khiển Gửi, và việc cài đặt hoàn tất. 

Tìm Thêm Thông tin Tại
Hướng Dẫn Sử Dụng Đầy Đủ
Xem Hướng Dẫn Sử Dụng bản đầy đủ, được minh hoạ trong Silhouette Studio® bằng cách nhấp vào Trợ Giúp > Hướng 
Dẫn Sử Dụng.

Trang web
Truy cập vào phần hướng dẫn của trang SilhouetteAmerica.com để được giúp đỡ về các tính năng cụ thể và xem hướng 
dẫn từng bước về cách cắt các loại phương tiện khác nhau với Silhouette Cameo®.

Blog
Truy cập vào blog chính thức của Silhouette tại Silhouette101.com để biết thông tin về thiết bị của bạn, hướng dẫn và 
cách làm, sách điện tử, video, cùng ý tưởng cho những dự án mới mà bạn có thể tạo ra. Nhiều bài đăng blog có hướng 
dẫn từng bước cho việc sử dụng nâng cao các sản phẩm và phần mềm Silhouette.

Bản tin
Đăng ký nhận bản tin Silhouette tại www.silhouetteamerica.com để nhận thông tin cập nhật sản phẩm và khuyến mại đặc 
biệt qua email.

Dịch vụ Khách hàng
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi thêm nào, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

Trạng thái 
Bluetooth®

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