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محتویات بسته را بررسی کنید

 Silhouette Portraitبه همراه فهرست وسایلی که در زیر آمده است عرضه می شود .قبل از رشوع کار با دستگاه برررسی کنید که همه موارد زیر
در جعبه دستگاه قرار داده شده باشند .در صورتی که هر یک از موارد زیر در جعبه دستگاه قرار ندارد ،لطفا با support@silhouetteamerica.
 comمتاس بگیرید.

کابل USB

آداپتور و کابل برق

®Silhouette Portrait
ابزار برش رو میزی

in x 12 in 8
()cm x 30.5 cm 20.3

ابزار جداسازی®Bluetooth

تیغهAuto

صفحه برش اینچیt

دستگاه ® Silhouette Portraitرا از جعبه بیرون بیاورید و هامنطور که در شکل باال نشان داده شده است سه نوار بسته بندی و فوم تکیه گاه را از
دستگاه جدا کنید .از این نوارها و فوم ها برای ثابت نگه داشنت قطعات متحرک  Silhouetteدر زمان حمل و نقل استفاده می شود.

نوار و فوم را حذف کنید

 Silhouette Portraitرشوع کار با

1

نرم افزار  ‰ Silhouette Studioرا نصب کنید
نصب

2

 .1به سایت  silhouetteamerica.comبروید.
 .2بر روی نوار آبی “به روز رسانی نرم افزار” در پایین صفحه کلیک کنید.
 .3زیر “ ”Silhouette Studioبر روی لینک دانلود کلیک کنید .با توجه به نوع سیستم عامل خود (ویندوز یا مک) گزینه صحیح را انتخاب کنید.
برای ویندوز :مراحل نصب را با توجه به دستورات منایش داده شده بر روی صفحه ادامه دهید .اگر صفحه نصب به صورت خودکار باز نشد ،در My
 Computerبه دنبال فایل نصبی دانلود شده بگردید و بر روی فایل  setup.exeدوبار کلیک کنید و برنامه را اجرا کنید .در صورت مشاهده پیام پیدا
شدن سخت افزار جدید “ ،”New Hardware Foundدستورالعمل توصیه شده را دنبال کنید و با نصب درایور  Silhouetteبر روی سیستم خود
موافقت کنید.
برای مک :برای نصب  ،®Silhouette Studioآیکون برنامه  ®Silhouette Studioرا در پوشه برنامه ها بکشید و رها کنید.

اتصال ®Silhouette Portrait
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پس از نصب نرم افزار  ،®Silhouette Studioدستگاه  ®Silhouette Portraitرا به منبع برق متصل منایید .سپس هامنطور که در شکل نشان داده شده
است  Silhouetteرا با استفاده از کابل  USBبه رایانه خود متصل منایید.
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1

با فشار دادن دکمه روشن/خاموش دستگاه را روشن کنید .دنبال کنید .در صورت منایش پیام پیدا شدن سخت افزار جدید“”New Hardware Found
توسط رایانه خود ،دستورالعمل توصیه شده را دنبال کنید و با نصب درایور  Silhouetteبر روی سیستم خود موافقت کنید.

باز کردن نرم افزار ®Silhouette Studio
آیکون  ®Silhouette Studioرا بر روی صفحه دسکتاپ یا در منوی رشوع رایانه خود (در پوشه برنامه ها در سیستم عامل
 )®Macپیدا کنید.
پس از اجرای برنامه  ،®Silhouette Studioمتوجه یک صفحه خالی  12اینچ در  12اینچ بر روی صفحه خود خواهید شد.
در صورت متایل به تغییر ابعاد یا جهت صفحه ،گزینه های تنظیامت صفحه در پنلی در سمت راست صفحه در دسرتس شام هستند.
برای دسرتسی به گزینه های تنظیامت صفحه در آینده ،در نوار ابزار گزینه ها باالی صفحه سمت راست بر روی آیکون تنظیامت صفحه
طراحی ( )Design Page Settingsکلیک کنید.
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یربهار یاه هگرب
چهار برگه در امتداد حاشیه باال سمت راست وجود دارند.

یحارط

این ناحیه طراحی در فضای کاری شامست تا بتوانید با آن پروژه ایجاد کنید .این
قسمت شامل نوارابزارها ،صفحه طراحی سفید و ناحیه خاکسرتی یکنواخت میشود.
وقتی در نگارخانه ،فروشگاه طراحی  Silhouetteیا منوی ارسال هستید ،روی برگه
طراحی کلیک کنید تا به صفحه طراحی برگردید.

هاگشورف

وقتی به اینرتنت متصل میشوید ،برگه فروشگاه شام را به فروشگاه طراحی
 Silhouetteمیرساند که در آن میتوانید در میان طرحها جستجو کنید و آنها را
بخرید.

هناخراگن

میتوانید به طرحهای ذخیرهشده خود از برگه نگارخانه دسرتسی پیدا کنید.
طرحهای خود را به هر صورتی که میخواهید با اضافه کردن پوشهها و زیرپوشهها
طبقهبندی و سازماندهی کنید .طرحها را میتواند در رایانه یا Silhouette Cloud
ذخیره کنید.

لاسرا

برگه ارسال به شام اجازه میدهد تنظیامت برش را برای طرحهای خود تنظیم منایید
و آنها را به  Silhouetteخود ارسال کنید .این منو طرز کاری شبیه به منوی ارسال
برای چاپ در سایر برنامهها دارد.
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یحارط هگرب
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راک هیحان رورم

 .1ابزار اسنادی
 .2نوارابزار دسرتسی رسیع
 .3ابزار طراحی
 .4برگههای اسنادی
 .5ناحیه یکنواخت (خاکسرتی)
 .6ناحیه فعال برش
 .7برگههای راهربی
 .8ابزار ®Silhouette Studio
 .9پنل ها
 .10پوستهها و ترجیحات

یحارط/شرب هیحان

در فضای کاری دو قسمت متفاوت وجود دارد :صفحه طراحی سفید یا صفحه برش و ناحیه یکنواخت خاکسرتی .طرحها و تصاویر را میتوان هم روی ناحیه
یکنواخت خاکسرتی و فضای برش قرار داد اما تنها طرحها و تصاویر داخل ناحیه فعال برش (داخل مربع قرمز روی صفحه سفید) را میتوان به Silhouette
ارسال کرد .از ناحیه خاکسرتی میتوان استفاده کرد و کارهای اضافی را در آن قرار داد.

یدانسا یاههگرب

برگههای اسنادی شام در باالی فضای کاری شام قرار دارند .وقتی یک سند جدید باز میکنید در حالی که قبالً یک سند باز داشتهاید ،یک برگه جدید باز
میشود .برگه اسنادی که با رنگ سفید هایالیت شده است نشان میدهد کدام سند در فضای کاری شام باز است .سایر اسناد باز شده در برگههای خاکسرتی
نشان داده میشوند.
با برگههای اسنادی شام میتوانید آسان بین چندین سند جلو بروید و برگردید و همچنین میتوانید با یک نگاه بفهمید کدام پروژهها در حال حارض باز
هستند .زمانی که یک فایل را ذخیره میکنید ،برگه سند به صورت خودکار نام فایل را بروزرسانی میکند.
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اه لنپ

آیکونهای طراحی  ®Silhouette Studioدر پنلهای خودشان باز میشود .وقتی روی یک
آیکون طراحی کلیک میکنید ،پنلها در حاشیه سمت راست صفحه باز میشوند .اولین
پنلی که باز میکنید باالی صفحه خواهد بود .هر پنلی که پس از پنل اول باز میکنید
جایگزین پنلی میشود که در حال حارض باز است آن هم تا زمانی که در موقعیت
پیشفرض است .اگر پنل را از موقعیت پیشفرض جابجا کنید ،میتوانید پنلی جدید را باز
کنید و آن پنل به رسعت در موقعیت پیشفرض قرار میگیرد .با استفاده از این روش ،شام
میتوانید تا هر چند تعداد که بخواهید پنل باز کنید و میتوانید آنها را به هر جایی در
صفحه طراحی انتقال دهید.

اه لنپ ندروآ نییاپ

با کلیک روی فلش سمت چپ در حاشیه پنل میتوان پنلها را پایین آورد .با پایین آوردن،
جابجا کردن و تنظیم مجدد پنل ها ،صفحه را طوری تنظیم منایید تا دقیقاً هامنطوری
باشد که میخواهید.

نابسچ یاهلنپ

پنلها چسبان هستند به این معنی که آنها ره باالی ناحیه یا به همدیگر طراحی
میچسبند .اما نیازی نیست پنلها به هم بچسبند .میتوانید گروهی از پنلها یا پنلهای
فردی را به هر سمتی که میخواهید حرکت دهید .بسته به پروژهای که دارید ،شاید مایل
باشید که پنلهای زیادی را داشته باشید تا با استفاده از انواع ابزارها متنوع تغییراتی
ایجاد کنید یا بخواهید یک پنل مشخص در یک زمان باز شود.

هناگدنچ یاهنکیِآ لماش یاهلنپ

برخی از پنلها پنلهای تک آیکن هستند مانند  ™PixScanیا  .Offsetسایر پنلها شامل
گروهی از آیکنهای مرتبط میشوند .این ِآیکنها در پنل از طریق برگههای جداگانه
موجود هستند .برای مثال ،پنل  transformشامل تراز ،مقیاس بندی ،چرخش و حرکت
دادن میشود و اگر شام نسخه طراح آن را دارید ،آیکنها را برش دهید.

لنپ تلاح

میتوانید حالت پنل را در پنل تنظیامت شخصیسازی کنید .در ذیل تنظیامت پیشفرض میتوانید نحوه باز شدن پنلها را انتخاب کنید.

حالت پنل تکی :هر بار تنها یک پنل میتواند باز شود .اگر یک پنل را باز داشته باشید و روی آیکن دیگری کلیک کنید،
پنل جدید در فضایی از پنل گشوده خواهد شد که قبل باز بود است.
حالت پنل انعطافپذیر :پیشفرض .شبیه به حالت پنل تک ،در حالت انعطافپذیر ،شام منیتوانید به صورت همزمان
چندین پنل را با هم باز کنید .اما ،اگر یک پنل را از موقعیت پیشفرض حرکت دهید ،وقتی روی آیکن پنل دیگری کلیک
میکنید ،پنل قبلی نیز باز میماند .اگر پنل را در موقعیت پیشفرض رها کنید و روی آیکن دیگری کلیک کنید؛ پنل
جدید رو جایش باز میشود.
حالت پنل چندگانه :متام پنلهای جدید فارغ از اینکه چند پنل قبل باز بودهاند ،گشوده خواهند شد.

 Silhouette Portraitرشوع کار با

5

کشیدن منت
برای برش حروف و کلامت با استفاده از فونت های موجود بر روی رایانه خود ،ابزار منت را از
نوار ابزار سمت چپ صفحه انتخاب کنید .با انتخاب ابزار منت ،در هر جایی از صفحه که می خواهید کلیک کنید
و رشوع به تایپ کنید.

پس از اینکه با ابزار منت بر روی صفحه کلیک کنید ،یک مکان منای چشمک زن ظاهر خواهد شد .اکنون می توانید هر حرف ،کلمه یا عبارتی که می
خواهید را تایپ کنید.
زمانی که مشغول تایپ یا ویرایش منت هستید ،پنل گزینه های منت سمت راست صفحه ظاهرا خواهد شد .در این پنل می توانید فونت ،اندازه منت،
وزن ،همرتازی ،فاصله بین کاراکرتها و فاصله بین خط ها را تغییر دهید .قبل از اعامل تغییرات بر روی فونت ،اندازه ،وزن و غیره باید با ماوس منت
خود را انتخاب منایید.
با کلیک در هر جایی خارج از صفحه ،تایپ کردن منت به امتام خواهد رسید .با این کار ویرایشگر از حالت ویرایش منت خارج شده و منت از حالت
انتخاب بیرون خواهد آمد .در صورت نیاز به تغییر در منت تایپ شده ،با استفاده از ابزار انتخاب (در نوار ابزاز سمت چپ) بر روی منت دو بار کلیک
کنید.
برای تغییر مکان منت خود در صفحه ،بر روی آن کلیک کنید و آن را به مکان جدید بکشید.
برای تغییر اندازه منت خود ،منت را انتخاب کرده و سپس بر روی یکی از دسته های کنرتلی کناری کلیک کنید و آن را بکشید.
برای چرخاندن منت خود ،منت را انتخاب کنید ،سپس دایره سبزی که باالی شیء ظاهر می شود را کلیک کرده و بکشید.
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کشیدن شکلهای ساده
 ®Silhouette Studioبرای کشیدن شکل های ساده مانند دایره ،مربع ،مستطیل ،خط ،چند ضلعی ،و خطوط آزاد هرنمندانه مجهز به عمکردهای
داخلی است .شام میتوانید هر یک از این شکل ها را در نوار ابزاری که سمت چپ پنجره  ®Silhouette Studioقرار گرفته است پیدا کنید.

خطوط

برای کشیدن خط ،ابزار خط در نوار ابزار سمت چپ را انتخاب کنید .حاال برای کشیدن خط یا با موس کلیک کنید و بکشید یا با یک بار
کلیک رشوع به کشیدن خط کرده و با کلیک دوم انتهای خط را مشخص کنید.

برای کشیدن خط صاف عمودی ،افقی یا  °45در هنگام کشیدن خط دکمه  SHIFTرا نگه دارید.

مربع/مستطیل

برای رسم مستطیل ،ابزار مستطیل را از نوار ابزار چپ انتخاب کنید .حاال برای کشیدن مستطیل یا باموس کلیک کنید و بکشید یا با یک بار
کلیک یک گوشه مستطیل را مشخص و با کلیک دوم گوشه مقابل آن را رسم کنید.

برای رسم یک مربع عالی ،در هنگام کشیدن مستطیل دکمه  SHIFTرا نگه دارید.
برای رسم مستطیل از مرکز ،به جای گوشه ،کلید ( ALTکلید  OPTIONدر سیستم عامل  )®Macرا نگه دارید.
برای رسم مربع کامل حول کلیک خود دکمه  SHIFT + ALTیا  SHIFT + OPTIONدر سیستم عامل  ®Macرا با هم نگه دارید.
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هریخذ هگرب
فروشگاه طراحی  Silhouetteشامل هزاران نوع طرح میشود؛ از برشهای ساده گرفته تا طرحها و الگوهای پیچیده تا با آنها بتوانید Silhouette
خود را برش دهید .بسیاری از اشکال فقط  99سنت هستند .همچنین هر هفته یک شکل رایگان پست میشود.
برای دستیابی به فروشگاه طرح  ،Silhouetteروی برگه ذخیره در گوشه راست باالی نرمافزار کلیک کنید.
طرح رایگان هفتگی در صفحه نخست ظاهر میگردد.
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جستجوی طرح های جدید
فروشگاه  Silhouette Design Storeمانند هر وب سایت دیگری کار میکند و میتوانید با کلیک بر روی لینک های متعدد ،مطالب منترش شده
جدید ،طرحهای محبوب و غیره را مشاهده کنید .صفحه اصلی وب سایت نیز حاوی طرح های محبوب و جدیدی است که ممکن است شام به آنها
عالقه مند باشید.
در حال حارض سعی کنید با کلیک بر روی دکمه طرح رایگان این هفته در صفحه اصلی یا جستجو در زبانه طرح رایگان ،یک طرح رایگان را دانلود
کنید.

با کلیک بر روی طرح مورد نظر خود در نتایج جستجو ،میتوانید جزئیات آن طرح را مشاهده کنید.
برای افزودن این طرح به سبد خرید خود ،بر روی دکمه افزودن به سبد کلیک کنید.
آیکون سبد خرید را میتوانید در گوشه سمت راست باالی پنجره پیدا کنید
و با کلیک بر روی آن ،سبد خرید خود را مشاهده کنید .مجموع سبد خرید شام باید  0.00$باشد.
برای ادامه بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید .در این مرحله سیستم از شام میخواهد قبل از دانلود وارد حساب خود شوید .ایجاد حساب جدید فقط
چند ثانیه زمان می برد .برای ایجاد حساب جدید ،در صفحه ورود بر روی لینک ثبت نام کلیک کنید.
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ایجاد حساب
حساب های متعدد و مختلفی در این سایت وجود دارد .پس از اینکه با  Silhouette Design Storeبیشرت آشنا شدید ،میتوانید اشرتاک آن را
خریداری کرده و هر ماه هزاران طرح را دانلود کنید.

برای ایجاد حساب رایگان و خرید یکی یکی طرحها ،گزینه “ثبت نام رایگان” را انتخاب کنید.
برای ایجاد حساب کاربری جدید ،نام ،ایمیل و رمز عبورتان از شام خواسته خواهد شد .اطالعات درخواستی را وارد کنید و روی دکمه ثبت نام کلیک
کنید.
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پس از ایجاد حساب ،باید دوباره وارد سبد خرید خود شوید و یکبار دیگر
فرایند پرداخت را طی منایید .هر بار که طرحها را دانلود می کنید باید اعتبار رمز عبور خود را
تایید کنید.
برای دریافت اجازه دانلود ،رمز عبور خود را وارد کنید.

استفاده از کارت اشرتاک رایگان
در صورتی که از کارت اشرتاک رایگان برخوردار هستید ،می توانید از آن برای خرید طرح های مورد عالقه خود از فروشگاه Silhouette Design Store
استفاده منایید .پس از ثبت نام دستگاه خود در  silhouetteamerica.com/setupیک کد منحرص به فرد برای شام ایمیل خواهد شد که اشرتاک پایه یک
ماهه  Silhouette Design Storeرا برای شام فراهم می آورد .برای فعالسازی اشرتاک آزمایشی خود ،دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید و
از  Silhouette Design Storeلذت بربید.

اعتبار کنونی اشرتاک خود را می توانید از گوشه سمت ر ِ
است باالی صفحه ،پایین نوار جستجو مشاهده منایید.
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نگارخانه
جستجوی طرحها
برای مشاهده طرح های  Silhouetteکه بر روی رایانه خود دارید بر روی دکمه نگارخانه کلیک کنید ®Silhouette Studio.دارای  50طرح رایگان
است که به شام برای رشوع کار کمک بسیاری خواهند کرد Portrait .خود را به رایانه وصل کرده و روشن کنید تا  50طرح رایگان را دریافت کنید.
برای مشاهده همه  50طرحی که در نرم افزار وجود دارد ،بر روی میانرب منایش همه طرح ها در پنل چپ نگارخانه کلیک کنید

بر روی آیکونی که کنار پوشه نگارخانه هست کلیک کنید و محتویات آن را مشاهده کنید .این پوشه از هامن ابتدا حاوی  50طرح
رایگان می باشد.
برای تغییر نحوه منایش طرح های خود در پنل راست ،از دکمه مشاهده به صورت آیکون و مشاهده به صورت لیست
استفاده کنید .در حالت منایش به صورت لیست میتوانید طرح ها را بر اساس نام ،نوع طرح،
نام هرنمند و تاریخ دانلود مرتب منایید.
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سازماندهی طرحها
شام میتوانید به منظور دسرتسی راحت تر به طرحها و با ایجاد پوشه های جدید ،طرح های خود را سازماندهی کنید.
در پوشه نگارخانه ،در نوار ابزاری که در باالی پنجره نگارخانه قرار دارد،
بر روی دکمه پوشه جدید کلیک کنید و نام پوشه جدید خود را تایپ کنید.
برای منایش  50طرحی که در حال حارض دارید ،دوباره پوشه نگارخانه را انتخاب کنید.
طرح حها را از پنل راست به پوشه جدید خود در پنل پوشهها در سمت چپ بکشید و رها کنید .اعداد داخل پرانتز در کنار هر پوشه نشان دهنده
تعداد شکل هایی است که در هر پوشه قرار دارد.

Silhouette Cloud
برای همگام سازی همه طرح های شام در دستگاه های متعدد Silhouette Cloud ،با  ®Silhouette Studioهمکاری بسیار نزدیکی دارد .شام
میتوانید با استفاده از حساب ابری خود تا پنج دستگاه را با یکدیگر همگام سازید .حتی اگر فقط از یک دستگاه استفاده میکنیدSilhouette ،
 Cloudبا تهیه نسخه پشتیبان از طرح های شام و اجتناب از بازیابی آنها ،برای شام بسیار مفید خواهد بود.
در  Silhouette Cloudفضای نامحدودی برای دانلودهای  Silhouette Design Storeوجود دارد .بدین منظور  1گیگابایت فضای ذخیره سازی برای
محتویات سفارشی وجود دارد .همچنین اعضای باشگاه  Silhouetteاز  5گیگابایت فضای اضافه برای محتویات سفارشی خود برخوردار خواهند بود.
برای همگام سازی فایلهای خود ،فقط کافی است آنها را بر روی آیکون ابر در پوشه نگارخانه بکشید و رها کنید .سپس نرم افزار از شام میخواهد
که با استفاده از حساب  Silhouetteخود وارد حساب ابری خود شوید .پس از وارد شدن به حساب ،ابر شام رشوع به همگام سازی طرح ها خواهد
کرد.
کتابخانه ابری شام هامن پوشه مخصوص خود در کتابخانه شام باقی خواهد ماند .شام میتوانید انتخاب کنید که فایلهای خود را در پوشه کاربر
محلی یا در کتابخانه ابری خود که با ایمیل حساب  Silhouetteشام شناخته می شود ذخیره منایید .فایل هایی که در پوشه کاربر محلی ذخیره شوند
فقط از هامن دستگاه در دسرتس شام خواهند بود.
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جستجوی طرح ها
در باالی پنجره نگارخانه ،کادر جستجو را مشاهده میکنید .در کاد ِر منت کلیک کنید و کلید واژه مورد نظر خود برای جستجوی کتابخانه تصاویر را
تایپ کنید .نتایج جستجو در پنل راست نگارخانه منایش داده خواهد شد.
کادر جستجو

اگر میخواهید کلید واژه ها و توضیحات یک شکل را مشاهده کنید ،کلیک راست کرده (کلیک کنرتل در  )®Macو منایش ویژگی ها را انتخاب کنید.
در پایین نگارخانه ،جزئیات شکل مورد نظر ظاهر خواهد شد .شکلهایی که از  Silhouette Design Storeدانلود شده باشند چندین کلید واژه ،و یک
توضیح یا دستورالعمل خواهند داشت.

استفاده از طرحها در نگارخانه
با استفاده از پوشههای نگارخانه ،رساغ طرحی که میخواهید برش دهید بروید .با دوبار کلیک بر روی طرح ،آن را بر روی صفحه خود در نرم افزار
قرار دهید.
با این کار ،نگارخانه به صورت خودکار بسته خواهد شد .البته شام به آسانی میتوانید با کلیک بر روی دکمه نگارخانه در نوار ابزار چپ دوباره آن را
باز کنید.
برای بسنت نگارخانه بدون چسباندن طرح ،بر روی دکمه بسنت در گوشه باال سمت راست پنجره نگارخانه کلیک کنید.
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برش طراحی
آماده سازی صفحه برش
آسرت نچسب را از صفحه برش جدا کنید.
طبق آنچه در شکل ®Silhouette Studioنشان داده شده است،
ورق یا سایر رسانه های خود را بر روی صفحه برش قرار دهید.

اگر تصویر صفحه برش را زیر مدرک خود بر روی صفحه منی بینید ،بر روی دکمه تنظیامت صفحه در نوار ابزار گزینه ها در گوشه سمت
راست و باالی پنجره کلیک کنید.
تصویر خود را بر روی صفحه و هامن جایی که می خواهید برش داده شود قرار دهید .اطمینان حاصل کنید که طرح شام درون حاشیه های قرمز
صفحه می باشد.

آماده سازی  Silhouetteبرای برش
با فرشدن دکمه روشن/خاموش  ®Silhouette Portraitرا روشن کنید و منتظر مبانید تا دستگاه رشوع به کار مناید ..برای قرار دادن صفحه برش در ،Silhouette
درپوش را بلند کنید ،لبه چپ صفحه را با عالمت آبی تراز در سمت چپ دستگاه تنظیم کنید ،صفحه را روی غلطک های سفید فشار دهید و دکمه بارگذاری را
فشار دهید.
غلتک های سفید

سوکت تنظیم

بلوتوث®
بار کردن
تخلیه کردن
دکمه قدرت
مکث
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تیغه ها
برای روش های مختلف برش تیغه های مختلفی در نظر گرفته شده است .دستورالعمل تنظیم انواع تیغه های جایگزین بر روی بسته بندی تیغه رشح داده
شده است .در متام موارد ،با تنظیم تیغه باالتر ،بخش بیشرتی از تیغه مورد استفاده قرار می گیرد و برای برش مواد ضخیم تر به کار میرود .برای اطالع از
تنظیامت پیشنهادی تیغه ها برای مواد مختلف به  ®Silhouette Studioمراجعه منایید.
Blade setting

مواد
تنظیامت تیغه

1

مواد دارای وزن متوسط مانند کاغذ ،کارتن و موادی که حرارت را از خود عبور می دهند

3–2

مواد ضخیم تر مانند کارتن های بافت دار و کاغذهای الگودار

6–4

مواد ضخیم مانند پارچه (بوم) نقاشی

10–7

شام میتوانید بر اساس تنظیامت برش نرم افزار خود ،تیغه Autoرا به صورت خودکار تنظیم منایید .برای تنظیم دستی تیغه ،Autoهامن طور که در تصویر
ِ
سوکت تنظیم باال و پایین کنید تا خط نشانگر قرمز تنظیامت
نشان داده شده است نوک تیغه را داخل سوکت تنظیم تیغه کنید .به آرامی تیغه Autoرا داخل
دلخواه شام را نشان دهد.
تیغهAUTO

خط نشانگر
سوکت تنظیم

تیغه تیز است .مسکن را با دقت کنرتل کنید و تیغه خود را ملس نکنید.

برای بارگذاری ابزار در نقاله مورد نظر خود،
گیره ابزار را به آرامی فشار دهید و بکشید
تا گیره مورد نظر باز شود .ابزار را
در گیره ابزار قرار دهید و ادامه آن را فشار دهید
تا ابزار جا بیفتد و محکم شود.
مطمنئ شوید که ابزار به طور کامل در گیره
جا افتاده است.
اهرم قفل

قفل کردن
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باز کردن

لاسرا هگرب
برگه ارسال بسیار شبیه به تنظیامت برش گذشته است ،اما توسط اعامل تقسیم شده است .برگه ارسال برای بهبود روند برش و آسان کردن آن طراحی شده
است.
در برگه ارسال میتوانید از بین چهار عمل انتخاب کنید :ساده ،خط ،توپر و الیه

با هر عمل شام میتوانید تنظیامت خاصی را انجام دهید .برش به این شیوه ساده است :در پنل ساده تیغ ،عمل و جنس مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه
ارسال را کلیک کنید.
صفحه ارسال دو قسمت دارد :پنل سمت راست و صفحهای که طرح شام را در سمت راست منایش میدهد .پنل سمت راست شامل برگههای عمل و همچنین
گزینههای عمل میشود .وقتی برگه ارسال را وارد میکنید ،خطوط برش در طرح شام ضخیمتر و پررنگتر میشوند پس میتوانید دقیقاً ببینید چه شکلی از
 Silhouetteرا برش خواهید زد.
اگر متایل به ایجاد هرگونه تغییری در طرح خود را دارید ،باید با کلیک کردن بود برگه طرح به صفحه طراحی بروید .وقتی در برگه ارسال هستید ،میتوانید
طرح خود را حرکت دهید اما منیتوانید تغییر دیگری در طرح ایجاد منایید.

لمع یاههنیزگ
اولین گزینه در پنل عمل برگه ساده است .اینجا است که شام نوع ماده را انتخاب میکنید .در مورد عملی که میخواهید  Silhouetteانجام دهد تصمیم
میگیرید؛ اینکه از تیغی استفاده کنید و خطوطی که میخواهید برش دهید حکاکی شده ،نقطهای ،برجسته یا نشانگذاری شده باشند.

 Silhouette Portraitرشوع کار با

17

در این مورد ،ما کاغذ ساده را انتخاب کردهایم .اگر موادی که استفاده میکنید آنجا موجود نباشد ،در پایین صفحه روی اضافه کردن نوع ماده جدید کلیک
کنید .قادر خواهید بود نام ماده را تعیین کنید و تنظیامت را تعریف منایید.

برای تنظیامت پیرشفته بیشرت ،میتوانید از پنل خط ،توپر یا الیه استفاده کنید .با پنل خط یا پنل توپر میتوانید تعیین کنید  Silhouetteکدام عمل را مطابق
رنگ توپر یا رنگ خط تصویر انجام دهد .اگر طرحی با چندالیه دارید میتوانید از طریق پنل الیه تعیین کنید کدام الیه را برش بزنید.
در پایین پنل ارسال ،آیکنی است که به کاله جشن فارغالتحصیلی شباهت دارد .اگر میخواهید متامکارهایی که باید قبل برش انجام دهید به شام یادآوری
شود ،روی این آیکن کلیک کنید تا خالصهای از مراحل آن نشان داده شود .قبل از برش ،مطمنئ شوید این اقدامات را انجام دادهاید.

در قسمت ماده ،جنس یا مواد مورد نظر را انتخاب کنید.
با استفاده از برگ ههای عمل ،تنظیامت دلخواه برش تعیین م یشود.
تیغ یا ابزار خود را وارد ماشین کنید و آن را مطابق با تنظیامت پیشنهادی در پنل عمل تنظیم کنید.
مواد خود در صورت داشنت پشتیبان بارکنید یا آنها را روی پارچه برش ق رار دهید.
وقتی آماده شدید ،ارسال را کلیک کنید .با این کار برش را به تصویر خود میفرستید.
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ثوتولب
 ®Silhouette Portraitبا بلوتوث و ارتباط بیسیم سازگار است .نسخه بلوتوث  ®Silhouette Portraitشامل یک آداپتور بلوتوث از پیش نصبشده است.
برای سایر نسخههای  ®Silhouette Portraitنیز بلوتوث فعال است اما باید یک آداپتور بلوتوث نصب کنید .بلوتوث در پایین دستگاه در محفظهای قرار دارد
که میتوانید به راحتی با یک پیش گوشتی به آن دسرتسی پیدا کنید.
بلوتوث هم فعال است و
هم متصل.

بلوتوث فعال است اما
متصل نیست.

بلوتوث خاموش است

(یا آداپتور بلوتوث موجود نیست)

برای اتصال بلوتوث  ،Portrait 2با فشار دادن دکمه بلوتوث روی  Portraitمطمنئ شوید که بلوتوث فعال شده است .چراغ ال ای دی کنار دکمه بلوتوث باید
آبی رنگ باشد.
در  ®Silhouette Studioبه برگه ارسال بروید .روی آیکن بلوتوث در پایین پنل کلیک کنید و گزینه “اضافه کردن دستگاه بلوتوث” را انتخاب کنید .پس از
چند ثانیه ،وضعیت  Portraitدر پنل ارسال به صورت آماده در میآید و فرآیند نصب کامل میشود .چراغ ال ای دی کنار دکمه بلوتوث باید بنفش شود.
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از کجا اطالعات بیشرتی کسب کنم
کتابچه کامل راهنامی کاربر

با کلیک بر روی کمک > کتابچه راهنامی کاربر ،راهنامی مصور و کامل کاربری ® Silhouette Studioرا مشاهده کنید.

وب سایت

برای دریافت کمک درباره ویژگی های خاص و راهنامی گام به گام برش انواع رسانه ها و صفحه ها با ® ،Silhouette Portraitبه بخش آموزش سایت
 www.silhouetteamerica.comمراجعه فرمایید.

وبالگ

برای ایده گرفنت درباره پروژه هایی که می توانید بسازید از وبالگ رسمی  Silhouetteبه آدرس  blog.silhouetteamerica.comبازدید فرمایید .در
این وبالگ مطالب و راهنامهای گام به گام متعددی برای استفاده حرفه ای و پیرشفته از محصوالت و نرم افزار  Silhouetteوجود دارد.

خربنامه

برای دریافت خربنامه  Silhouetteدر وبسایت  www.silhouetteamerica.comثبت نام کنید و از طریق ایمیل به روز رسانی های محصوالت و
پیشنهادات ویژه را دریافت کنید.

خدمات مشرتیان

در صورت داشنت هرگونه سوال ،لطفا با خدمات مشرتیان ما متاس بگیرید:
.Silhouette America, Inc
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact
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