Memulai dengan Anda

Menghubungkan Silhouette Portrait® Anda
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Periksa Barang Yang Disertakan

Silhouette Portrait® hadir dengan benda yang ditampilkan dalam daftar berikut. Periksa semua
benda yang telah disertakan sebelum memulai. Jika Anda kehilangan benda yang tercantum di
bawah, silahkan hubungi support@silhouetteamerica.com.

Silhouette Portrait®
alat pemotong desktop

adapter A/C dan
kabel daya

kabel USB

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

AutoPisaui

alas pemotongan 8”x12”

Tool penghapus
Bluetooth®

Ambil Silhouette Portrait® dari kotak dan lepas tiga strip pita kemasan dan busa dukungan seperti yang
ditunjukkan oleh diagram berikut. Strip dari pita dan busa ini digunakan untuk menahan bagian yang
bergerak dari Silhouette di tempat selama pengiriman.
lepas pita dan busa
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Pasang Perangkat Lunak Silhouette Studio®

Pemasangan
1. Arahkan ke silhouetteamerica.com.
2. Klik tombol biru “Perbarui Perangkat Lunak” di bagian atas layar.
3. Di bawah “Silhouette Studio” klik tautan unduh. Pastikan Anda memilih tautan yang benar
tergantung pada sistem operasi Anda (Windows atau MAC).
UNTUK WINDOWS: Lanjutkan melalui proses pemasangan dengan mengikuti tampilan layar. Jika
jendela pemasangan tidak muncul secara otomatis, jelajahi unduhan di My Computer dan klik dua
kali program setup.exe untuk menjalankannya. Jika “New Hardware Found” kotak dialog muncul, ikuti
petunjuk yang direkomendasikan untuk menerima pemasangan sistem Anda dari driver Silhouette.
UNTUK MAC: Tarik dan jatuhkan ikon aplikasi Silhouette Studio® ke berkas aplikasi untuk memasang
Silhouette Studio®.
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Hubungkan Silhouette Portrait®

Hidupkan mesin dengan menekan tombol daya. Ikuti petunjuk tampilan layar sentuh untuk memilih
bahasa Anda dan melakukan pengaturan awal. Jika PC Anda menampilkan kotak dialog “New
Hardware Found”, ikuti petunjuk yang direkomendasikan untuk menerima pemasangan sistem Anda
dari driver Silhouette.
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Hidupkan mesin dengan menekan tombol daya. Jika PC Anda menampilkan kotak dialog “New
Hardware Found”, ikuti petunjuk yang direkomendasikan untuk menerima pemasangan sistem Anda
dari driver Silhouette.

Membuka Perangkat Lunak Silhouette Studio®
Tempatkan ikon Silhouette Studio® pada desktop, atau di Start Menu pada komputer
Anda (di Applications folder pada Mac®). Klik ikon dua kali untuk menjalankan
aplikasi.
Setelah Silhouette Studio® dimuat, Anda akan melihat halaman kosong 12” x 12” pada
layar Anda.
Jika Anda ingin mengubah dimensi atau orientasi halaman, Anda akan menemukan opsi
pengaturan halaman sudah dibuka di panel di sisi kanan layar.
Untuk mengakses opsi pengaturan halaman ini di masa depan, klik ikon Pengaturan
Halaman Desain dalam opsi toolbar di sudut kanan atas layar.
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Tab Navigasi
Ada empat tab di sepanjang sisi kanan atas:

Desain

Area desain ini adalah ruang kerja Anda untuk membuat
proyek. Area ini menampung bilah alat, halaman desain
putih, dan area penyimpanan abu-abu. Saat Anda
berada di Perpustakaan, Silhouette Design Store, atau
menu Kirim, klik tab Desain untuk kembali ke halaman
desain Anda.

Toko

Ketika Anda terhubung ke internet, tab Toko membawa
Anda ke Silhouette Design Store di mana Anda dapat
melihat-lihat dan membeli desain.

Perpustakaan

Anda dapat mengakses desain yang Anda simpan dari
tab Perpustakaan. Urutkan dan atur desain Anda dengan
cara apa pun yang Anda inginkan dengan menambahkan
berkas dan subfolder. Desain bisa disimpan di komputer
Anda atau di Silhouette Cloud.

Kirim

Tab Kirim memungkinkan Anda untuk menyesuaikan
pengaturan pemotongan untuk desain Anda dan
mengirimkannya ke Silhouette Anda. Menu ini bekerja
sama dengan menu Kirim untuk Mencetak di program
lainnya.
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Ikhtisar Area Kerja

1. Alat Dokumen
2. Bilah Alat akses cepat
3. Alat Menggambar
4. Tab Dokumen
5. Area Penyimpanan (Abu-abu)
6. Area Pemotongan Aktif
7. Tab Navigasi
8. Alat Silhouette Studio®
9. Panel
10. Preferensi dan Tema

Area Memotong/Menggambar

Ada dua bagian yang berbeda di ruang kerja Anda: halaman desain putih atau area pemotongan dan area
penyimpanan abu-abu. Gambar dan desain dapat ditempatkan pada area penyimpanan abu-abu dan
ruang pemotongan, namun hanya desain atau gambar di area pemotongan aktif (yang terikat di dalam
kotak merah di halaman putih) yang akan dikirim ke Silhouette Anda. Area abu-abu bisa digunakan untuk
menempatkan pekerjaan ekstra Anda.

Tab Dokumen

Tab dokumen Anda berada di bagian atas ruang kerja Anda. Saat Anda membuka dokumen baru
sementara Anda sudah memiliki dokumen yang terbuka, tab baru akan terbuka. Tab dokumen disorot
dalam tampilan putih yang dokumennya terbuka di ruang kerja Anda. Dokumen terbuka lainnya
ditampilkan dengan tab berwarna abu-abu.
Tab dokumen Anda memungkinkan Anda untuk bergerak dengan mudah bolak-balik antara beberapa
dokumen dan memberi tahu sekilas proyek apa yang saat ini Anda buka. Saat Anda menyimpan berkas,
tab dokumen akan secara otomatis memperbarui nama berkas.

Memulai dengan Anda Silhouette Portrait

4

Panel

Ikon desain Silhouette Studio® membuka panelnya sendiri.
Panel terbuka di sisi kanan layar saat Anda mengklik ikon
desain. Panel pertama yang Anda buka akan berada di atas.
Setiap panel yang Anda buka setelah yang pertama akan
mengganti panel yang saat ini terbuka asalkan berada dalam
posisi awal. Jika Anda memindahkan panel dari lokasi awal,
Anda dapat membuka panel baru dan akan terkunci ke lokasi
awal. Dengan menggunakan metode ini, Anda bisa memiliki
banyak panel yang terbuka sesuai keinginan Anda, dan Anda
bisa memindahkannya ke mana pun di layar desain Anda.

Panel Penutup

Panel bisa ditutup dengan mengklik panah di sisi kiri panel.
Tutup, pindahkan, dan atur ulang panel untuk mengatur layar
Anda persis seperti yang Anda suka.
Saat Anda menutup panel, panel yang ada di bawahnya akan
melompat untuk mengisi tempat mereka.

Panel Melekat

Panel melekat, yang berarti mereka sampai ke bagian atas
area desain atau satu sama lain. Tapi panel tidak perlu saling
menempel. Anda dapat memindahkan kelompok panel atau
panel individu di manapun pada layar Anda. Tergantung
proyek Anda, Anda mungkin ingin banyak panel terbuka
untuk melakukan penyesuaian dengan menggunakan
berbagai macam alat, atau Anda mungkin hanya ingin satu
panel terbuka pada satu waktu.

Panel Menampung Beberapa Ikon

Beberapa panel adalah panel ikon tunggal, seperti PixScan™
atau Offset. Panel lainnya terdiri dari sekelompok ikon
terkait. Ikon ini tersedia di dalam panel melalui tab terpisah.
Misalnya, panel Perubahan Bentuk mencakup Sejajarkan,
Skala, Putar, Pindahkan, dan, jika Anda memiliki Edisi Desainer, ikon Geser.

Mode Panel

Anda dapat menyesuaikan mode panel di panel Preferensi. Di bawah Awal, Anda dapat memilih
bagaimana Anda ingin panel Anda terbuka.
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ff

Mode Panel Tunggal: Hanya satu panel yang bisa dibuka pada satu waktu. Jika Anda memiliki
panel yang terbuka dan Anda mengklik ikon lain, panel baru akan terbuka di tempat panel yang
sebelumnya terbuka.

ff

Mode Panel Fleksibel: Awal. Mirip dengan Mode Panel Tunggal, Fleksibel nampaknya tidak
memungkinkan Anda untuk memiliki beberapa panel terbuka sekaligus. Tapi, jika Anda
memindahkan panel dari lokasi awal, panel akan tetap terbuka saat Anda mengklik ikon panel
lainnya. Jika Anda membiarkan panel di lokasi awal dan mengklik ikon lain, panel baru akan
terbuka di tempatnya.

ff

Beberapa Mode Panel: Semua panel baru akan terbuka tidak peduli berapa banyak panel yang
sudah terbuka.
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Menggambar Teks
Untuk memotong huruf atau kata-kata menggunakan huruf apapun di komputer Anda, pilih
alat teks dari toolbar di sisi kiri layar. Dengan alat teks yang dipilih, klik di mana saja pada
halaman dan mulai mengetik.

Setelah mengklik pada halaman dengan alat teks, kursor berkedip akan muncul. Mulailah mengetik
setiap huruf, kata, atau frase yang Anda pilih.
Saat Anda mengetik atau mengedit teks, panel pilihan teks akan muncul di sisi kanan layar. Dalam
panel ini Anda dapat mengubah font, ukuran teks, ketebalan, posisi, spasi karakter dan spasi baris.
Gunakan tetikusuntuk menyorot teks Anda sebelum membuat penyesuaian font, ukuran, ketebalan,
dll
Untuk menyelesaikan mengetik teks, klik di mana saja di halaman. Ini akan mengakhiri modus
edit dan hapus teks. Jika Anda perlu membuat perubahan ke teks, klik teks dua kali pada halaman
menggunakan Select Tool (ditemukan di toolbar kiri).
Untuk memindahkan teks di sekitar halaman, klik dan tarik ke lokasi baru.
Untuk mengubah ukuran teks Anda, pilih teks dan kemudian klik dan tarik salah satu sudut gagang
kontrol.
Untuk memutar teks Anda, pilih teks, kemudian klik dan tarik lingkaran hijau yang ditampilkan di atas
objek.
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Menggambar Bentuk Sederhana
Silhouette Studio® memiliki fungsi bawaan untuk menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran,
kotak, persegi panjang, garis, poligon, dan seni garis tangan bebas. Masing-masing alat ini dapat
ditemukan pada toolbar di sisi kiri jendela Silhouette Studio®.

Garis

Untuk menggambar garis, pilih Line Tool pada toolbar kiri. Entah klik dan tarik dengan tetikus
untuk menggambar garis, atau klik sekali untuk memulai garis dan klik kedua kalinya untuk
mengakhiri.

Tahan SHIFT saat membuat garis untuk membuat garis vertikal, horisontal, atau 45° dengan
sempurna.

Persegi panjang/Kotak

Untuk menggambar persegi panjang, pilih Rectangle Tool dari toolbar kiri. Entah klik dan
tarik dengan tetikus untuk menggambar persegi panjang, atau klik sekali untuk menetapkan
satu sudut dan klik kedua kalinya untuk mengatur sudut yang berlawanan.

Tahan SHIFT ketika membuat sebuah persegi panjang untuk membuat persegi yang sempurna.
Tahan ALT (OPTION pada Mac®) untuk menggambar persegi dari pusat bukan dari satu sudut.
Tahan SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION pada Mac®) untuk menggambar persegi yang sempurna
berpusat di klik asli Anda.
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Tab Toko
Silhouette Design Store berisi ribuan desain, mulai dari potongan sederhana hingga pola dan desain
yang rumit, untuk dipotong dengan Silhouette Anda. Sebagian besar bentuk hanya 99¢. Umumnya,
bentuk gratis dikirimkan setiap minggu juga.
Untuk mengakses Silhouette Design Store, klik tab Toko di sudut kanan atas perangkat lunak.
Desain gratis minggu ini akan ditampilkan di beranda yang muncul.
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Menjelajahi desain baru
Silhouette Design Store bekerja seperti halaman web lain dan bisa dinavigasi dengan mengklik
berbagai tautan untuk menjelajahi rilisan baru, desain yang populer, dll. Halaman beranda berisi
desain yang populer dan baru yang Anda mungkin tertarik.
Untuk saat ini, coba unduh desain gratis dengan mengklik tombol desain gratis minggu ini di halaman
beranda atau mencari tab Desain Gratis.

Klik pada desain dalam hasil pencarian untuk melihat rincian tentang desain.
Klik tombol Tambahkan ke Keranjang untuk menambahkan desain gratis ini ke keranjang belanja
Anda.
Temukan ikon keranjang belanja di sudut kanan atas jendela dan klik untuk melihat keranjang
belanja Anda. Keranjang belanja Anda total harus $0.00.
Klik tombol Keluar untuk melanjutkan. Pada saat ini sistem akan meminta Anda untuk masuk
sebelum mengunduh. Membuat akun baru hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Klik tautan
Daftar Gratis di halaman masuk untuk membuat akun baru.
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Buat akun
Beberapa jenis akun yang berbeda ada. Setelah Anda lebih akrab dengan Silhouette Design Store,
Anda mungkin ingin berlangganan dan mengunduh puluhan desain setiap bulan.

Untuk membuat akun gratis dan membeli desain satu per satu, pilih opsi “Daftar GRATIS”.
Anda akan ditanya nama, surel dan kata sandi untuk membuat akun. Ketik informasi Anda dan klik
tombol Daftar.
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Setelah akun dibuat, Anda akan perlu untuk mengakses keranjang belanja Anda lagi dan
mencoba proses keluar sekali lagi. Anda akan diminta untuk memvalidasi kata sandi Anda
setiap kali Anda mengunduh desain.
Ketik kata sandi Anda untuk mengotorisasi unduhan.

Menggunakan kartu langganan uji coba Anda
Jika Silhouette Anda datang dengan kartu langganan percobaan, Anda dapat menggunakannya untuk
membeli desain dari Silhouette Design Store. Setelah mendaftarkan mesin Anda di silhouetteamerica.
com/setup, Anda akan dikirim surel berisi kode unik yang merupakan hak Anda untuk berlangganan
Basic 1 bulan di Silhouette Design Store. Ikuti arah dalam surel untuk mengaktifkan langganan
percobaan Anda dan mulai menikmati Silhouette Design Store.

Kredit langganan Anda yang tersedia dapat dilihat di sudut kanan atas layar di bawah kotak pencarian.
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Perpustakaan
Menjelajahi Desain
Klik tombol Perpustakaan untuk melihat desain Silhouette yang Anda miliki di komputer Anda. Siluet
Studio® mencakup 50 desain gratis untuk membantu Anda memulai. Hubungkan Portrait Anda ke
komputer Anda dan nyalakan untuk mendapatkan 50 desain gratis.
Klik pintasan Tampilkan Semua Desain di panel sebelah kiri Perpustakaan untuk melihat semua 50
desain yang disertakan dengan perangkat lunak Anda.

Klik ikon di samping folder Perpustakaan untuk memperluas folder dan melihat isinya. Folder
ini awalnya berisi 50 desain gratis.
Gunakan tombol View as Icon dan View as List untuk mengubah tampilan desain
Anda di panel kanan. Dalam List View, Anda dapat mengurutkan berdasarkan nama,
jenis desain, nama artis, dan tanggal diunduh.
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Mengelola Desain
Anda dapat mengatur desain Anda dalam Perpustakaan untuk kenyamanan Anda dengan membuat
folder baru untuk desain Anda.
Dengan folder Perpustakaan yang disorot, klik tombol New Folder di toolbar di atas jendela
Perpustakaan, kemudian ketik nama untuk folder baru Anda.
Pilih folder Perpustakaan lagi untuk melihat 50 desain yang sudah Anda miliki.
Seret setiap desain dari panel kanan ke folder Anda yang baru dibuat di panel folder di sebelah kiri.
Angka-angka dalam kurung di samping setiap folder menunjukkan berapa banyak bentuk yang
termasuk dalam setiap folder.

Silhouette Cloud
Silhouette Cloud bekerja bersamaan dengan Silhouette Studio®untuk menyimpan semua desain yang
disinkronkan di beberapa perangkat. Anda dapat menyinkronkan hingga lima perangkat dengan akun
Cloud Anda. Jika Anda tidak menggunakan beberapa perangkat, Silhouette Cloud berguna dalam
mencadangkan desain Anda dan mencegah kebutuhan untuk pemulihan.
Di Silhouette Cloud, ada penyimpanan tak terbatas yang tersedia untuk unduhan Silhouette Design
Store. Ada 1GB tersedia untuk konten kustom. Anggota Club Silhouette menerima penyimpanan
5GB untuk konten kustom.
Untuk menyinkronkan berkas Anda, seret mereka ke dalam ikon awan di folder Library Anda.
Perangkat lunak ini akan meminta Anda untuk masuk ke Cloud dengan akun Silhouette Anda. Setelah
masuk, Cloud Anda akan mulai menyinkronkan desain Anda.
Perpustakaan Cloud Anda akan tetap di folder sendiri di Perpustakaan Anda. Anda memiliki pilihan
untuk menyimpannya di bawah folder Pengguna Lokal atau ke Perpustakaan Cloud Anda, yang
bernama dengan surel Akun Silhouette. Berkas yang disimpan dalam folder Pengguna Lokal Anda
hanya akan tersedia dari perangkat tersebut.
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Mencari Desain
Di bagian atas jendela Perpustakaan Anda akan menemukan kotak pencarian. Klik dalam kotak teks
dan ketik kata kunci untuk mencari perpustakaan gambar Anda. Hasil pencarian akan ditampilkan di
panel kanan Perpustakaan.
kotak pencarian

Jika Anda ingin melihat kata kunci dan deskripsi untuk bentuk yang digunakan untuk pencarian, klik
kanan (Control Klik di Mac®) dan pilih Show Properties. Di bagian bawah detail Perpustakaan tentang
bentuk yang disorot akan muncul. Bentuk diunduh dari Silhouette Design Store akan berisi beberapa
kata kunci dan deskripsi atau instruksi.

Menggunakan Desain di Perpustakaan
Menggunakan folder dalam Koleksiku, arahkan ke desain yang Anda ingin potong. Klik desain dua kali
untuk menempatkannya pada halaman Anda dalam perangkat lunak.
Ini secara otomatis akan menutup Perpustakaan yang dapat dengan mudah dibuka dengan mengklik
tombol Perpustakaan pada toolbar kiri lagi.
Untuk menutup Perpustakaan tanpa menyisipkan desain, klik tombol Close di sudut kanan atas dari
daerah Perpustakaan.
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Memotong Desain Anda
Mempersiapkan Alas
Pemotongan
Hapus garis non-stick dari alas pemotongan.
Posisikan kertas atau media lain di alas
pemotongan sesuai dengan diagram yang
ditunjukkan dii Silhouette Studio®.

Jika Anda tidak melihat gambar alas pemotongan bawah dokumen Anda di layar, klik tombol
Pengaturan Halaman dalam pilihan toolbar di sudut kanan atas jendela.
Posisikan gambar pada layar di mana Anda ingin memotong di alas. Pastikan untuk menjaga desain
Anda dalam margin merah di halaman Anda.

Menyiapkan Silhouette untuk Memotong
Nyalakan Silhouette Portrait® dengan menekan tombol daya dan tunggu mesin untuk memulai. Untuk
memasukkan tikar pemotongan ke Silhouette, angkat tutup, selaraskan tepi kiri matras dengan tanda
keselarasan biru di sisi kiri mesin, tekan alas terhadap rol putih, dan tekan tombol Load.
penyesuaian soket

rol putih

Bluetooth®
Memuatkan
Membongkar
Saklar on-off
Berhenti
sebentar
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Pisau
Gaya pisau yang berbeda disesuaikan dengan metode yang berbeda. Petunjuk untuk menyesuaikan jenis
pisau alternatif akan disertakan pada kemasan pisau. Dalam semua kasus, pengaturan pisau yang lebih
tinggi menunjukkan lebih banyak pisau dan untuk memotong bahan yang lebih tebal. Lihat Silhouette
Studio untuk pengaturan pisau yang direkomendasikan untuk bahan yang berbeda.
Pengaturan
pisau

Material

1

Bahan tipis seperti vinil dan bahan perpindahan panas halus

2–3

Bahan berat menengah seperti kertas, stok kartu dan kumpulan materi pemindah panas

4–6

Bahan tebal seperti stok kartu bertekstur dan kertas pola

7–10

Bahan tebal seperti kanvas

AutoPisau dapat menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan pengaturan pemotongan di perangkat
lunak Anda. Untuk menyesuaikan AutoPisau secara manual, masukkan ujung pisau ke dalam soket
penyesuaian pisau seperti yang ditunjukkan. Tekan Autoblade perlahan naik dan turun ke dalam soket
penyesuaian sampai garis indikator merah menunjuk ke pengaturan yang diinginkan.
AUTOPISAU

GARIS INDIKATOR
PENYESUAIAN SOKET

CATATAN: Pisau tajam. Menangani perumahan dengan hati-hati dan tidak menyentuh pisau itu
sendiri.
Untuk memuat alat ke dalam kereta yang
diinginkan, membuka pemegang alat
dengan memencet secara lembut
dan menarik pada pemegang alat.
Tempatkan alat ke dalam pemegang alat
dan tekan bagian yang diperpanjang ke
belakang untuk mengamankan alat.
Pastikan alat ditekan sepenuhnya ke
dalam pegangannya.

kunci tuas

buka kunci

mengunci
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Tab Kirim
Tab Kirim sangat mirip dengan Pengaturan Pemotongan di masa lalu, namun dibagi dengan tindakan. Tab
Kirim dirancang untuk merampingkan proses pemotongan dan membuat pemotongan menjadi lebih
mudah.
Ada empat tindakan yang dapat Anda pilih di tab Kirim: Sederhana, Garis, Isi, dan Lapisan.

Setiap tindakan memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan pemotongan tertentu. Pemotongan
semudah memilih bahan, tindakan, dan pisau Anda di panel Sederhana dan klik “Kirim.”
Layar Kirim memiliki dua bagian: panel di sisi kanan dan layar menampilkan desain Anda di sebelah di kiri.
Panel di sisi kanan mencakup tab tindakan dan juga pilihan tindakan. Saat Anda memasukkan tab Kirim,
garis potong dalam desain Anda akan menjadi lebih tebal dan lebih jelas sehingga Anda dapat melihat
dengan tepat apa yang akan dipotong Silhouette Anda.
Jika Anda ingin membuat penyesuaian pada desain Anda, Anda harus kembali ke layar Desain dengan
mengklik tab Desain. Anda dapat memindahkan desain saat berada di tab Kirim, namun Anda tidak dapat
membuat penyesuaian lain pada desain.

Pilihan Tindakan
Pilihan pertama pada panel Tindakan adalah tab Sederhana. Di sinilah Anda bisa memilih jenis bahan,
tindakan yang ingin dilakukan Silhouette Anda, jenis pisau yang Anda gunakan, garis apa yang ingin
dipotong, diukir, dicetak, dibuat timbul, atau digambar titik-titik.
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Dalam kasus ini, kami telah memilih “Cardstock (Kertas karton), Polos.” Jika bahan yang Anda gunakan
tidak ada di sana, klik Tambahkan Jenis Bahan Baru di bagian bawah layar. Anda akan memiliki
kemampuan untuk memberi nama bahan dan menentukan pengaturan pemotongan.

Untuk pengaturan lanjutan, Anda bisa menggunakan panel Garis, panel Isi, atau panel Lapisan. Dengan
panel Garis atau panel Isi, Anda dapat menetapkan tugas yang akan dilakukan oleh Silhouette sesuai
dengan warna garis gambar atau warna isi. Jika Anda memiliki desain yang memiliki banyak lapisan, Anda
dapat menggunakan panel Lapisan untuk memilih lapisan yang akan dipotong.
Di bagian bawah panel kirim, ada ikon yang terlihat seperti topi wisuda. Klik di atasnya untuk melihat
langkah-langkah tutorial singkat jika Anda menginginkan pengingat akan semua hal yang harus Anda
lakukan sebelum memotong. Sebelum memotong, pastikan Anda telah melakukan langkah-langkah
berikut:

ff Pilih bahan di bagian Bahan.
ff Sesuaikan pengaturan pemotongan yang diinginkan dengan
menggunakan tab Tindakan.
ff Masukkan pisau atau alat Anda ke dalam mesin dan sesuaikan dengan
pengaturan yang disarankan di panel Tindakan.
ff Muatkan bahan Anda jika memiliki sandaran sendiri atau muatkan bahan
Anda ke alas pemotongan.
Bila sudah siap, klik Kirim. Ini akan mengirimkan pekerjaan pemotongan Anda ke Portrait Anda.
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Bluetooth®
Silhouette Portrait® kompatibel dengan Bluetooth® dan memungkinkan komunikasi nirkabel. Silhouette
Portrait® Edisi Bluetooth® mencakup adaptor Bluetooth® yang telah terpasang sebelumnya. Untuk semua
edisi Portrait lainnya, Bluetooth® diaktifkan, namun Anda perlu memasang adaptor Bluetooth®. Bluetooth®
berada di bagian bawah mesin di kompartemen yang dapat diakses oleh obeng dasar.
Bluetooth® tidak aktif

(atau tidak ada adaptor Bluetooth®)

Bluetooth® aktif tapi
tidak terhubung

Bluetooth® aktif dan
terhubung

Untuk menghubungkan Portrait 2 Bluetooth® Anda, pastikan Bluetooth® diaktifkan dengan menekan
tombol Bluetooth® pada Portrait Anda. Lampu LED di samping tombol Bluetooth® harus menyala biru.
Di Silhouette Studio®, buka tab Kirim. Klik ikon Bluetooth® di bagian bawah panel dan pilih “Tambahkan
mesin Bluetooth®.” Setelah beberapa detik, status Portrait akan ditampilkan sebagai Siap di panel Kirim,
dan pengaturan selesai. Lampu LED di samping tombol Bluetooth® harus menyala ungu.
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Tempat Menemukan Infromasi Lebih
Panduan Pengguna Lengkap

Lihat Panduan Pengguna lengkap dengan ilustrasi dalam Silhouette Studio dengan mengklik Bantuan
-> Panduan Pengguna.

Situs Web

Kunjungi bagian tutorial dari www.silhouetteamerica.com untuk bantuan dengan fitur khusus dan
petunjuk langkah-demi-langkah tentang cara memotong jenis media yang berbeda dengan Silhouette
Portrait®.

Blog

Kunjungi blog Silhouette resmi di blog.silhouetteamerica.com untuk ide-ide proyek baru yang dapat
Anda buat. Banyak posting blog berisi petunjuk langkah-demi-langkah untuk penggunaan lanjutan
dari produk dan perangkat lunak Silhouette.

Newsletter

Daftar untuk newsletter Silhouette di www.silhouetteamerica.com untuk menerima berita produk dan
penawaran khusus melalui surel.

Layanan Pelanggan
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi layanan pelanggan:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact

Memulai dengan Anda Silhouette Portrait

20

