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قم بأخذ Silhouette Portrait® من الصندوق وقم بإزالة األرشطة الثالثة من

إزالة الرشيط و الستايروفوم

®Silhouette Portrait قم بتوصيل

افحص العنارص املتضمنة

تأيت Silhouette Portrait® مع العنارص املبينة يف القامئة التالية. تحقق من أن جميع العنارص متضمنة قبل البدء. إذا فقدت أي عنارص مدرجة أدناه، يرجى 

.support@silhouetteamerica.comاالتصال بـ

®Silhouette Portrait

أداة قطع سطح املكتب

محول تيار مرتدد وكابالت الطاقة كابل الناقل التسلسيل الشامل

8 بوصة 12 بوصة قطع 

حصرية

شفرة تلقائية ®Bluetoothأداة إزالة
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®Silhouette Studio قم بتثبيت برنامج

تركيب

silhouetteamerica.com 1.  تصفح

2. قم بالضغط عىل زر “تحديث الربنامج: األزرق يف أعىل الشاشة. 

3.تحت “Silhouette Studio” اضغط عىل رابط التنزيل. تأكد من اختيارك الرابط الصحيح بناء عىل نظام التشغيل لديك )ويندوز أو ماك(. 

للويندوز: تابع يف عملية التثبيت باتباع املحاوالت عىل الشاشة. إذا مل تظهر نافذة التثبيت تلقائيًا، تصفح التنزيل يف “حاسويب” واضغط مرتني 

عىل برنامج setup.exe لتشغيله. إذا تم العثور عىل صندوق “جهز جديد” اتبع التعليامت املوىص بها لقبول تركيب النظام الخاص بك عىل محرك 

.Silhouette

.®Silhouette Studio يف مجلد التطبيقات لتثبيت ®Silhouette Studio للامكنتوش: اسحب واترك رمز تطبيق

مبجرد تثبيت برنامج Silhouette Studio® قم بتوصيل Silhouette Portrait® إىل مولد الطاقة. ثم قم بتوصيل Silhouette بجهاز الكمبيوتر 

الخاص بك بكابل التوصيل كام هو مبني يف الرسم.

قم بتشغيل الجهاز بالضغط عىل زر الطاقة. إذا قام جهازك بعرض صندوق “العثور عىل أجهزة جديدة”، اتبع اإلرشادات املوىص بها لقبول تثبيت 

.Silhouette نظامك ملحرك

 ®Silhouette Studio فتح برنامج

قم بتحديد رمز Silhouette Studio ® عىل الجهاز الخاص بك )يف مجلد التطبيقات عىل Mac®(. اضغط مرتني عىل الرمز لتشغيل 

التطبيق.

مبجرد تحميل Silhouette Studio®سوف تالحظ صفحة فارغة 8”×12” عىل شاشتك.

إذا كنت ترغب يف تغيري أبعاد الصفحة أو التوجه، سوف تجد خيارات إعداد الصفحة مفتوحة بالفعل يف اللوحة عىل جانب اليد اليمنى 

عىل الشاشة.

للوصول إىل إعداد هذه الصفحة يف املستقبل، اضغط عىل رمز إعدادات صفحة التصميم يف رشيط األدوات يف الزاوية اليمنى العليا من 

الشاشة.

®Silhouette Portrait االتصال
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تبويبات التصفح
هناك أربع تبويبات يف أعىل الجانب اليمني:

التصميم
منطقة التصميم هذه هي مكان عملك لتكوين املرشوعات. تضم هذه املنطقة رشائط 

األدوات، صفحة التصميم البيضاء، ومنطقة االحتفاظ الرمادية. عندما تكون يف املكتبة، 

أو متجر تصميامت Silhouette، أو قامئة اإلرسال، اضغط عىل تبويب التصميم 

للعودة إىل صفحة التصميم.

املتجر
عندما تكون متصالً باإلنرتنت، سيأخذك تبويب املتجر إىل متجر تصميامت 

Silhouette حيث ميكنك تصفح ورشاء التصميامت.

املكتبة
ميكنك الوصول إىل تصميامت املخزنة من تبويب املكتبة. رتب وقّسم تصميامت 

بالطريقة التي تفضلها من خالل إضافة مجلدات ومجلدات فرعية. ميكن حفظ 

التصميامت عىل حاسوبك أو عىل ذاكرة Silhouette السحابية.

إرسال
يسمح لك تبويب اإلرسال تعديل إعدادات القطع لتصميامتك وإرسالهم إىل 

Silhouette. هذه القامئة مامثلة إىل قامئة إرسال للطباعة يف الربامج األخرى.
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معاينة منطقة العمل
1. أدوات امللف

2. رشيط أدوات الوصول الرسيع

3. أدوات الرسم

4. تبويبات امللف

٥. منطقة االحتفاظ )رمادية(

٦. منطقة القطع الفعالة

٧. تبويبات التصفح

®Silhouette Studio ٨. أدوات

٩. اللوحات

1٠. اإلعدادات واألمناط

منطقة القطع/الرسم
هناك قسمني مختلفني يف منطقة العمل: صفحة التصميم البيضاء أو منطقة القطع ومنطقة االحتفاظ الرمادية. ميكن وضع الصور والتصميامت يف كل من 

منطقة االحتفاظ الرمادية ومنطقة القطع، ولكن فقط الصور أو التصميامت املوجودة يف منطقة القطع الفعالة )املوجودة داخل الصندوق األحمر عىل 

الصفحة البيضاء( سيتم إرسالها إىل Silhouette. املنطقة الرمادية ميكن استخدامها لوضع أعاملك اإلضافية.

تبويبات امللف
تبويبات امللف موجودة يف أعىل منطقة العمل. عند فتح ملف جديد بينام لديك ملف مفتوح بالفعل، سيتم فتح تبويب جديد. تبويب امللف باللون األبيض 

يشري إىل أي ملف مفتوح يف منطقة العمل. امللفات األخرى املفتوحة مشار إليها بتبويبات مائلة للون الرمادي.

تبويب امللف يسمح لك بالتنقل بسهولة بني عدة ملفات ويسمح لك بأن تعرف يف لحظة أي ملف مفتوح حالياً. عندما تقوم بحفظ ملف، سيقوم تبويب 

امللف بالتحديث تلقائياً السم امللف.

تبويب التصميم
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اللوحات
أيقونات تصميم Silhouette Studio® تقوم بفتح لوحاتها الخاصة. تفتح اللوحات عىل 

الجانب األمين للشاشة عندما تضغط عىل أيقونة التصميم. اللوحة األوىل التي ستفتحها 

ستكون باألعىل. أي لوحات تفتحها بعد األوىل ستقوم باستبدال اللوحة املفتوحة حالياً طاملا 

موجودة بالوضع االفرتايض. إذا قمت بتحريك اللوحة من املوقع االفرتايض، ميكنك فتح لوحة 

جديدة وستظهر يف املوقع االفرتايض. باستخدام هذا األسلوب، تتمكن من فتح أي قدر تريده 

من اللوحات، وميكنك تحريكهم يف أي مكان يف شاشة التصميم.

اللوحات املنغلقة
ميكن غلق اللوحات من خالل الضغط عىل السهم املوجود عىل الجانب األيرس للوحة. اغلق، 

حرّك، وقم بأعادة ترتيب اللوحات إلعداد شاشتك بالشكل الذي ترغب فيه.

عند إغالقك للوحات، ستظهر اللوحات التي تحتها لتحل محلها.

اللوحات الالصقة
اللوحات الصقة، مبعنى أنها تذهب إىل أعىل منطقة التصميم أو أعىل لوحات أخرى. ميكنك 

نقل مجموعات من اللوحات أو لوحة فردية إىل أي مكان عىل شاشتك. حسب مرشوعك، قد 

ترغب يف أن يكون لديك لوحات كثرية مفتوحة إلجراء التعديالت باستخدام مجموعة كبرية 

من األدوات، أو قد ترغب بفتح لوحة واحدة فقط يف املرة.

اللوحات التي تحوي العديد من األيقونات
بعض اللوحات هي لوحات بأيقونة واحدة مثل PixScan™  أو Offset. وبعض اللوحات 

األخرى تتكون من مجموعة من األيقونات ذات الصلة. هذه األيقونات متوفرة خالل اللوحة 

عن طريق تبويبات منفصلة. عىل سبيل املثال، لوحة التحويل تتضمن، محاذاة، ميزان، لف، 

تحريك، وإذا كان لديك نسخة املصمم، أيقونات الجز.

وضع اللوحة
ميكنك تخصيص وضع اللوحة يف لوحة اإلعدادات. تحت اإلعدادات االفرتاضية ميكنك اختيار 

طريقة فتح اللوحة.

وضع اللوحة الواحدة: ميكن فتح لوحة واحد فقط يف املرة. إذا قمت بفتح لوحة وضغطت عىل أيقونة أخرى، ستفتح لوحة جديدة يف 
محل اللوحة املفتوحة قبلها.

وضع اللوحات املرنة: الوضع االفرتايض. مشابه لوضع اللوحة الواحدة، سيبدو أن الوضع املرن ال يسمح لك بفتح عدة لوحات يف املرة. 
ولك، إذا قمت بنقل اللوحة من املوقع االفرتايض، ستظل مفتوحة إذا قمت بالضغط عىل أيقونة لوحة أخرى. إذا تركت اللوحة يف املوقع 

االفرتايض وقمت بالضغط عىل أيقونة أخرى، ستفتح لوحة جديدة يف محلها.

وضع اللوحات املتعددة: ستفتح جميع اللوحات الجديدة بغض النظر عن عدد اللوحات املفتوحة بالفعل.

٥
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نص الرسم

لقص حروف أو كلامت باستخدام خط الكمبيوتر، قم باختيار أداة النص من   

الرشيط من جانب اليد اليرسى عىل الشاشة. مع اختيار أداة النص، اضغط عىل أي مكان يف   

الصفحة وابدأ الكتابة.  

 الضغط عىل الصفحة بأداة النص، سوف يظهر مؤرش يومض. ابدأ كتابة أي حروف، كلامت أو جمل تختارها.

بينام تكتب أو تحرر النص، سوف تظهر لوحة خيارات النص عىل جانب اليد اليمنى عىل الشاشة. يف هذه اللوحة ميكنك تغيري الخط، حجم النص، والوزن 

واملواءمة، ومسافة الحروف، ومسافة األسطر. استخدم املاوس لتربز النص الخاص بك قبل عمل أي تعديالت عىل الخط، الحجم أو الوزن الخ.

لالنتهاء من كتابة نصك، اضغط عىل أي مكان يف الصفحة. هذا سوف ينهي منط تحرير النص وعدم اختيار النص. إذا كنت بحاجة لعمل تغيري للنص، 

اضغط مرتني عىل الصفحة باستخدام أداة االختيار )موجودة عىل الجانب األيرس من رشيط األدوات(.

لتحريك نصك حول الصفحة، اضغط واسحبه ملكان آخر.

لتغيري حجم نصك، قم باختيار النص ثم اضغط واسحب أحد مقابض التحكم يف الزاوية.

لتدوير نصك، قم باختيار نص، ثم اضغط واسحب الدائرة الخرضاء أعىل العنرص.

٦
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سحب أشكال بسيطة

قامت Silhouette Studio® بدمج وظائف لرسم أشكال بسيطة مثل الدوائر، واملربعات واملستطيالت، والخطوط واملضلعات، وفن الخط اليدوي. ميكن 

®Silhouette Studio العثور عىل كل هذه األدوات يف رشيط األدوات عىل الجانب األيرس من نافذة

أسطر
لرسم خط، قم باختيار أداة الخطوط يف رشيط أدوات اليد اليرسى. إما أن تضغط وتسحب بالفأرة لرتسم خطًا، أو تضغط مرة أخرى لتبدأ 

الخط وتضغط مرة أخرى لإلنهاء.

اضغط SHIFT أثناء إنشاء سطر لتجعله عامودي متاًما، أو أفقي أو سطر °45 درجة.

مستطيالت/مربعات
لرسم مستطيل، قم باختيار أداة املستطيل من رشيط أدوات الجانب األيرس، إما اضغط و اسحب باملاوس لرسم املستطيل، أو اضغط مرة 

لتعيني زاوية واحدة واضغط مرة أخرى لضبط الزاوية املقابلة.

اضغط SHIFT أثناء إنشاء املستطيل لعمل مربع رائع.

اضغط عىل ALT )الخيار عىل Mac®( لرسم املستطيل من املركز بدالً من الزاوية.

استمر يف الضغط عىل SHIFT + ALT )SHIFT + الخيار عىل Mac®( لرتسم مربع رائع بناء عىل نقرك األصيل.

٧
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تبويب املتجر

 Silhouette عىل آالف التصميامت، ترتاوح ما بني قطعات بسيطة إىل أمناط وتصميامت معقدة، لتقطعها باستخدام Silhouette يحتوي متجر تصميامت

الخاص بك. أغلب األشكال قيمتها 99 سنت فقط. وعادة، يتم إضافة شكل مجاين كل أسبوع.

للوصول إىل متجر تصميامت Silhouette، اضغط عىل تبويب املتجر يف أعىل الجانب األمين بالربنامج.

سيتم عرض التصميم املجاين األسبوعي عىل الصفحة الرئيسية التي تظهر.
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التصفح لتصميامت جديدة

يعمل Silhouette Design Store مثل أي صفحة ويب أخرى وميكن تصفحها بالضغط عىل روابط عديدة لتصفح إصدارات جديدة، تصميامت مشهورة 

وغريها. تحتوي الصفحة الرئيسية عىل تصميامت جديدة ومشهورة قد تعجبك. 

 Free لآلن، جرب تنزيل تصميامت مجانية بالضغط عىل زر تصميامت مجانية لهذا األسبوع يف الصفحة الرئيسية أو البحث عن تبويب التصميم املجاين

 .Design

انقر عىل التصميم يف نتائج البحث ملشاهدة التفاصيل عن التصميم.

اضغط عىل زر اإلضافة إىل العربة إلضافة هذا التصميم املجاين لسلة التسوق الخاصة بك. 

قم بتحديد رمز سلة التسوق يف الزاوية العليا عىل الجانب األمين من النافذة واضغط   

عليها ملشاهدة سلة تسوقك. يجب أن يكون إجاميل سلة تسوقك 0.00 دوالر.  

اضغط عىل زر الخروج للمتابعة. يف هذا الوقت سوف يطلب منك النظام تسجيل الدخول قبل التنزيل. سوف يستغرق إنشاء حساب جديد ثوان قليلة 

فقط. اضغط عىل الرابط املجاين للتسجيل يف صفحة تسجيل الدخول إلنشاء حساب جديد.

٩
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إنشاء حساب

توجد عدة أنواع حسابات مختلفة. مبجرد أن تكون أكرث دراية بـSilhouette Design Store، قد ترغب يف رشاء اشرتاك وتنزيل العرشات من التصميامت 

يف كل شهر.

 

إلنشاء حساب مجاين ورشاء تصميامت يف وقت واحد، اخرت خيار “اشرتك مجانًا”.

سوف يطلب منك اسمك والربيد اإللكرتوين وكلمة الرس من أجل إنشاء حساب. اكتب معلوماتك واضغط عىل زر االشرتاك. 
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مبجرد إنشاء حسابك، سوف تحتاج الوصول إىل سلة تسوقك مرة أخرى وتجرب  

عملية تسجيل الخروج مرة أخرى. سوف يطلب منك التحقق من كلمة املرور الخاصة بك يف كل مرة تقوم فيا   

بتنزيل تصميامت.   

اكتب كلمة املرور الخاصة بك للترصيح بالتنزيل.

استخدام بطاقة االشرتاك التجريبية

إذا جاء Silhouette الخاص بك ببطاقة اشرتاك تجريبية، ميكنك استخدامها لرشاء تصميامت من Silhouette Design Store. بعد تسجيل آلتك يف 

silhouetteamerica.com/setup، سوف يرسل لك بريد إلكرتوين برمز فريد يؤهلك للحصول عىل -1شهر اشرتاك أسايس يف SilhouetteDesignStore. اتبع 

.Silhouette Design Storeاإلرشادات داخل الربيد االلكرتوين لتنشيط االشرتاك التجريبي وبدء االستمتاع بـ

ميكنك مشاهدة نقاط االشرتاك املتوفرة يف زاوية الجانب األمين عىل الشاشة أسفل رشيط البحث.

11
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مكتبة

 تصميم التصفح

اضغط عىل زر مكتبة ملشاهدة تصميامت Silhouette التي لديك عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يشمل  Silhouette Studio®  تصميم مجاين 

ملساعدتك عىل البدء. قم بتوصيل Portrait الخاص بك بجهاز الكمبيوتر وقم بتشغيله للحصول عىل ٥٠ تصميم مجاين.

اضغط فوق اختصار زر إظهار جميع التصميامت يف اللوحة اليرسى من مكتبة ملشاهدة جميع الـ٥٠ تصميم املضمنة مع برنامجك.

اضغط عىل الرمز املقابل ملجلد مكتبتي لتوسيع املجلد ومشاهدة محتوياته. يحتوي هذا املجلد مبدئيًا عىل ٥٠ تصميم مجاين متضمن.

 استخدم زر العرض كرموز وزر العرض كقامئة لتغيري عرض

تصميمك يف اللوحة اليمنى. يف عرض القامئة، ميكنك أن تفرز باالسم ونوع التصميم.

اسم الفنان، وتاريخ التنزيل.

12
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تنظيم التصاميم

 ميكنك تنظيم تصميامتك داخل مكتبة لراحتك عن طريق إنشاء مجلدات جديدة لتصميامتك. 

مع إبراز مجلد مكتبتي، اضغط عىل زر مجلد جديد يف رشيط األدوات يف

أعىل نافذة مكتبتي، ثم اكتب اسم ملجلدك الجديد.

اخرت مجلد مكتبتي مرة أخرى لتكشف٥٠ تصميم لديك بالفعل.

قم بسحب أي تصميم من الجانب األمين إىل املجلد الجديد يف لوحة املجلدات عىل الجانب األيرس. األرقام بني األقواس بجانب كل مجلد تشري إىل عدد 

األشكال املتضمنة يف كل مجلد.

13

Silhouette Cloud

تعمل Silhouette Cloud يًدا بيد مع Silhouette Studio® للحفاظ عىل جميع تصميامتك متزامنة مع أجهزة متعددة. ميكنك مزامنة حتى خمس أجزة 

عىل حساب Cloud. إذا مل تكن تستخدم أجهزة متعددة، فإن Silhouette Cloud مفيدة يف جمع تصميامتك ومنع الحاجة للتسوية. 

يف Silhouette Cloud هناك تخزين غري محدد متوفر لتنزيالت Silhouette Design Store. هناك 1 جيجا بايت متوفرة للمحتوى املخصص. نادي 

أعضاء Club Silhouette Members يتلقى 5 جيجا بايت لتخزين محتوى مخصص. 

ملزامنة ملفاتك، قم بسحبها إىل رمز السحابة يف مجلد مكتبتك. سوف يطلب منك الربنامج تسجيل الدخول إىل Cloud مع حساب Silhouette الخاص 

بك. مبجرد أن تسجل، ميكن لـ Cloud البدء يف مزامنة تصميمك.

مكتبة Cloud Library الخاصة بك سوف تظل مجلدك يف مكتبتك. لديك خيار حفظ األشياء يف مجلد املستخدم املحيل أو يف Cloud Library، التي 

تحمل عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص بكSilhouette Account. امللفات املحفوظة يف مجلد املستخدم املحيل الخاصة بك ستكون متوفرة فقط من ذلك 

الجهاز.
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البحث التصاميم

يف أعىل نافذة Library سوف تجد صندوق بحث. اضغط عىل صندوق النص واكتب كلمة رئيسية للبحث عن صور مكتبتك. سوف تعرض نتائج البحث 

.Library يف اللوحة اليمنى من

إذا كنت تريد مشاهدة الكلامت األساسية والوصف للشكل املستخدم للبحث، انقر بزر املاوس األمين )زر التحكم Mac®( وقم باختيار إظهار الخصائص. 

يف الجزء السفيل من تفاصيل مكتبتي بشأن الشكل املربز، سوف تظهر أشكال منزلة من Silhouette Design Store تحتوي عىل العديد من الكلامت 

الرئيسية والوصوف أو التعليامت.

Library استخدام التصاميم يف

استخدم املجلد يف Library، تصفح لتصميم تريد قصه. اضغط مرتني عىل التصميم لوضعه يف صفحتك يف الربنامج. 

سوف يقوم هذا تلقائيًا بغلق Library والتي ميكن أن تستخدم بسهولة إلعادة الفتح عن طريق الضغط عىل زر Library عىل رشيط األدوات األيرس مرة 

أخرى.

 

.Library بدون لصق تصميم، اضغط عىل زر “غلق” يف الزاوية اليمنى العليا من منطقة Library لغلق

صندوق البحث
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قص تصميمك
 إعداد حصرية القص

قم بإزالة البطانة غري امللتصقة من حصرية القص.

ضع ورقك أو غريه من الوسائط عىل حصرية القص وفًقا للمخطط 

.®Silhouette Studio املبني يف

ذا كنت ال ترى صورة من حصرية القطع أسفل مستندات عىل الشاشة، اضغط عىل زر إعداد الصفحة يف رشيط الخيارات يف الركن األمين العلوي 

من النافذة.

ضع صورتك عىل الشاشة حيث تريد قصها عىل الحصرية. تأكد بأن تبقي تصميمك ضمن الهوامش الحمراء يف صفحتك.

إعداد Silhouette للقص

تشغيل Silhouette Portrait® بالضغط عىل زر الطاقة واالنتظار ليك تبدأ املاكينة. 

لتغذية حصرية القص يف Silhouette، ارفع الغطاء، وحاذي الجانب األيرس من الحصرية مع عالمة املحاذاة الزرقاء عىل الجانب األيرس من الجهاز، اضغط عىل الحصرية يف 

مقابلة االسطوانات البيضاء، ثم اضغط علىل زر تحميل.

شفرة مأخذ االسطوانات البيضاء

®Bluetooth

حمل

تفريغ

زر الطاقة

وقفة
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الشفرات

يتم تعديل األمناط املختلفة من الشفرات بأساليب مختلفة. سوف يتم تضمني التعليامت لتعديل أنواع الشفرات البديلة عىل حزمةالشفرات. يف جميع األحوال، 

تعرض إعدادات الشفرة األعىل املزيد من الشفرات ولقطع مواد أكرث سمًكا. قم بالرجوع إىل Silhouette Studio® إلعدادت الشفرات املوىص بها للمواد املختلفة. 

ميكن ضبط شفرةAuto تلقائيًا وفًقا إلعدادات قص الربنامج الخاصة بك. لضبط شفرةAuto يدويًا، أدخل طرف الشفرة يف مقبس ضبط الشفرات كام هو مبني. 

اضغط بلطف عىل شفرةAuto ألعىل وأسفل يف مقبس الضبط حتى يشري خط املؤرش إىل اإلعدادات املرغوبة.

لتحميل األداة يف الناقل املطلوب، 

افتح حامل األداة عن طريق الضغط بلطف

وقم بسحب حامل األداة. ضع 

األداة يف حامل األدوات وادفع  

خلفية الجزء املمتد لتأمني األداة. 

تأكد من أن األداة مضغوطة بالكامل 

يف الحامل.

سطر املؤرش

مقبس التعديل

Auto شفرة

مالحظة: الشفرة حادة. التعامل مع السكن بليد بعناية وال تلمس بليد نفسها.

 القفل

حامل أداة

 فتح

إعدادات الشفرة

1

٦-4

1٧-٠

3-2

املواد

املواد األكرث سمًكا مثل البطاقات املحكمة وأوراق األمناط

املواد السميكة مثل القامش

مواد متوسطة الحجم مثل الورق، والبطاقات ومواد نقل الحرارة

مواد رقيقة مثل الفينيل ومواد نقل الحرارة
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تبويب اإلرسال

تبويب اإلرسال مشابه للغاية إلعدادات القطع القدمية، ولكنه مقسم حسب الوظائف. تم تصميم تبويب اإلرسال لتسهيل عملية القطع وجعل القطع أكرث سهولة.

هناك 4 وظائف ميكنك اختيارها يف تبويب اإلرسال: بسيط، خط، ملء، وطبقة.

كل وظيفة تسمح لك بتعديل إعدادات قطع معينة. القطع يف غاية السهولة، فقط اخرت الخامة، والوظيفة، والشفرة يف اللوحة البسيطة ثم اضغط عىل “إرسال”.

تحتوي شاشة النقل عىل جزأين: وحة الجانبية اليمنى والشاشة التي تعرض التصميم الخاص بك عىل اليسار. اللوحة املوجودة عىل الجانب األمين تتضمن تبويبات 

الوظائف وخيارات الوظائف. عند دخولك تبويب اإلرسال، تصبح خطوط القطع يف تصميمك أكرث سمكاً ووضوح لتستطيع أن ترى ما سيتم قطعه تحديداً باستخدام 

.Silhouette

إذا كنت ترغب يف إجراء أي تعديالت عىل تصميمك، يجب أن تعود إىل شاشة التصميم من خالل الضغط عىل تبويب التصميم. ميكنك نقل تصميمك أثناء وجودك يف 

تبويب اإلرسال، ولكنك لن تستطيع إجراء أي تعديالت أخرى عىل التصميم.

خيارات الوظائف

الخيار األول يف لوحة الوظائف هو التبويب البسيط. فيه ميكنك أن تختار الوظيفة التي ترغب يف أن يؤديها Silhouette، نوع الشفرة التي تستخدمها، الخطوط التي 

ترغب يف قطعها، نقشها، إبرازها، أو تنقريها.



®Silhouette Portrait ابدأ مع 1٨

يف هذه الحالة، اخرتنا “بطاقة، ملساء.” إذا كانت الخامة التي تستخدمها غري موجودة هنا، اضغط أضافة نوع خامة جديدة يف أسفل الشاشة. ستكون لديك القدرة عىل 

تسمية الخامة وتحديد إعدادات القطع.

لإلعدادات األكرث تطوراً، ميكنك استخدام لوحة الخط، ولوحة امللء، أو لوحة الطبقة. بلوحة الخط أو لوحة امللء، ميكنك تحديد املهمة التي سيقوم بها طبقاً للون خط 

أو لون ملء الصورة. إذا كان لديك تصميم به عدة طبقات، ميكنك استخدام لوحة الطبقة الختيار الطبقات التي سيتم قطعها.

يف أسفل لوحة اإلرسال، هناك أيقونة تبدو كقبعة التخرج. اضغط عليها لعرض خطوات ملخصة إذا كنت تود أن تتذكر جميع األشياء التي يجب أن تفعلها قبل القطع. 

قبل القطع، تأكد من قيامك بالخطوات التالية:

اخرتت خامة يف قسم الخامة.

قمت بتعديل أي إعدادات قطع مرغوب فيها من خالل استخدام تبويبات الوظائف.

أدخلت الشفرة أو األداة يف املاكينة وأعددتها طبقاً لإلعدادات املوىص بها يف لوحة الوظائف.

تعبئة الخامة إذا كان لها خلفيتها الخاصة، أو تعبئة الخامة بوضعها عىل حصرية القطع.

.Portrait عندما تكون مستعداً، اضغط عىل إرسال. سيقوم هذا بإرسال عملية القطع الخاصة بك إىل
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®Bluetooth

Silhouette Portrait® يتوافق مع Bluetooth® ويسمح لالتصال الالسليك. نسخة Silhouette Portrait® Bluetooth® تتضمن محّول طاقة Bluetooth® مثبت 

مسبقاً. لجميع نسخ Portrait، خاصية Bluetooth® ممكنة، ولكن تحتاج إىل تثبيت محّول طاقة Bluetooth®. Bluetooth® موجود يف أسفل املاكينة يف خانة ميكن 

الوصول إليها باستخدام املفك العادي.

 LED يجب أن ييضء ضوء .Portrait عىل ®Bluetooth من خالل الضغط عىل زر ®Bluetooth تأكد من تفعيل ،®Bluetooth املمكن لخاصية Portrait 2 لتوصيل

بجوار زر Bluetooth® باللون األزرق.

يف Silhouette Studio®، اذهب إىل تبويب اإلرسال. اضغط عىل أيقونة Bluetooth® يف أسفل اللوحة واخرت “إضافة ماكينة Bluetooth®.” بعد بضع ثوان، ستظهر 

حالة Portrait كلمة جاهز يف لوحة اإلرسال، ويكون اإلعداد قد اكتمل. ضوء LED بجوار زر Bluetooth® يجب أن يكون ميضء باللون البنفسجي.

Bluetooth® ال يعمل
)®Bluetooth أو ال يوجد محّول طاقة(

Bluetooth® نشط 

ولكن غري متصل
Bluetooth® فّعال

ومتصل
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أين تجد املزيد من املعلومات

دليل املستخدم الكامل
ملشاهدة دليل املستخدم الكامل، املوضح يف Silhouette Studio® اضغط عىل مساعدة < دليل املستخدم.

املوقع
قم بزيارة قسم املقاطع التعليمية عىل www.silhouetteamerica.com للمساعدة يف خصائص محددة وتعليامت خطوة بخطوة حول كيفية قص أنواع 

.®Silhouette Portrait الوسائط املختلفة باستخدام

مدونة
 قم بزيارة مدونة Silhouette الرسمية عىل blog.silhouetteamerica.com للحصول عىل أفكار ملرشوعات جديدة ميكنك إنشاؤها. تحتوي العديد من 

.Silhouette منشورات املدونات عىل تعليامت خطوة بخطوة لالستخدامات املتقدمة ملنتجات وبرامج

النرشة اإلخبارية
قم باالشرتاك يف النرشة اإلخبارية لـSilhouette عىل www.silhouetteamerica.com لتلقي تحديثات املنتج وعروض خاصة بواسطة الربيد اإللكرتوين.

خدمة العمالء
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، ميكنك االتصال بخدمة العمالء:

.Silhouette America, Inc

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact


