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การเชื่อมต่อ Silhouette Portrait®

Silhouette Portrait®

เครื่องมือการตัดเดสก์ท็อป

เครื่องแปลง A/C และ

สายเคเบิล

สายเคเบิล USB
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ตรวจสอบสิ่งที่รวมมาด้วย

Silhouette Portrait® มาพร้อมกับสิ่งที่แสดงในรายการต่อไปนี้ ตรวจสอบว่ามีสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดก่อนการเริ่มต้น หากสิ่งใดในรายการด้าน

ล่างขาดหายไป โปรดติดต่อ support@silhouetteamerica.com.com

นำา Silhouette Portrait® ออกมาจากกล่องแล้วถอดเทปบรรจุภัณฑ์สามเส้นพร้อมทั้งโฟมที่ให้การสนับสนุนออกตามที่ระบุในแผนภูมิต่อไปนี้ เทป

และโฟมเหล่านี้ใช้เพื่อยึดชิ้นส่วนของ Silhouette ที่เคลื่อนไหวได้ให้อยู่กับที่ในระหว่างการจัดส่ง

ถอดเทปและโฟม

แผ่นรองตัด 8”x12”
Autoใบมีด

เครื่องมือถอดถอน 

Bluetooth® 

8 in x 12 in

(20.3 cm x 30.5 cm)
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ติดตั้งซอฟต์แวร์ Silhouette Studio®

การติดตั้ง

1. นำาทางไปยัง silhouetteamerica.com

2. คลิกปุ่ม “อัปเดตซอฟต์แวร์” ที่ด้านบนของหน้าจอ

3. ภายใต้ “Silhouette Studio” คลิกลิงก์ดาวน์โหลด ยืนยันว่าคุณได้เลือกรายการที่ถูกต้องตามระบบปฏิบัติการของคุณ (Windows หรือ MAC)

สำาหรับ WINDOWS: ดำาเนินการตามกระบวนการติดตั้งโดยการทำาตามคำาเตือนบนหน้าจอ หากหน้าต่างการติดตั้งไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ 

โปรดตรวจชมรายการที่ดาวน์โหลดใน My Computer แล้วคลิกสองครั้งที่โปรแกรม setup.exe เพื่อเปิดใช้งานมัน หากมีกล่องข้อความ “พบ

ฮาร์ดแวร์ใหม่” ปรากฏขึ้นมา โปรดทำาตามคำาสั่งที่แนะนำาเพื่อยอมรับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ Silhouette ลงบนระบบของคุณ

สำาหรับ MAC: ลากแล้ววางไอคอนแอปพลิเคชัน Silhouette Studio® ลงในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันเพื่อติดตั้ง Silhouette Studio®

การเชื่อมต่อ Silhouette Portrait®

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ Silhouette Studio® แล้ว เชื่อมต่อ Silhouette Portrait® ไปยังแหล่งพลังงาน หลังจากนั้น เชื่อมต่อ Silhouette ไปยัง

คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB ที่รวมมาให้ ตามที่แสดงในแผนภาพ

เปิดเครื่องด้วยการกดปุ่มเปิดปิด ทำาตามคำาเตือนบนหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกภาษาของคุณและทำาการตั้งค่าเริ่มต้น หาก PC ของคุณแสดงกล่อง

ข้อความ “พบฮาร์ดแวร์ใหม่” ขึ้นมา โปรดทำาตามคำาสั่งที่แนะนำาเพื่อยอมรับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ Silhouette ลงบนระบบของคุณ

การเปิดซอฟต์แวร์ Silhouette Studio®

หาไอคอน Silhouette Studio® บนเดสก์ท็อป หรือใน Start Menu บน PC ของคุณ (ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันใน Mac®) คลิก

ไอคอนสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อ Silhouette Studio® โหลดขึ้นมาแล้ว คุณจะสังเกตเห็นหน้าเปล่าขนาด 8” x 12” บนหน้าจอของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนสัดส่วนหรือทิศทางของหน้า คุณจะพบได้ว่าตัวเลือกการตั้งค่าหน้าได้เปิดอยู่แล้วในแผงด้านขวามือของหน้าจอ

ในการเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่าหน้าในอนาคต คลิกที่ไอคอน การตั้งค่าหน้าการออกแบบ ในแถบเครื่องมือตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้า

จอของคุณ
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แถบการนำาทาง
มีสี่แถบอยู่ที่ด้านบนขวา:

การออกแบบ
พื้นที่ออกแบบนี้คือพื้นที่ทำางานของคุณในการสร้างโปรเจกต์ พื้นที่นี้จะประกอบ

ไปด้วยแถบเครื่องมือ หน้าการออกแบบสีขาวและพื้นที่ชั่วคราวสีเทา เมื่อคุณ

อยู่ในไลบรารี ร้านค้าการออกแบบ Silhouette หรือเมนูการส่ง คลิกแถบการ

ออกแบบเพื่อกลับไปยังหน้าการออกแบบของคุณ

ร้านค้า
เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แถบร้านค้าจะนำาคุณไปยังร้านค้าการออกแบบ 

Silhouette ที่ซึ่งคุณสามารถท่องชมและซื้อการออกแบบต่าง ๆ ได้

ไลบรารี
คุณสามารถเข้าถึงการออกแบบที่คุณเก็บไว้ได้จากแถบไลบรารี จัดเรียงและจัด

ระเบียบการออกแบบของคุณในแบบใดก็ตามที่คุณต้องการโดยการเพิ่มโฟลเดอร์

และโฟลเดอร์ย่อย คุณจะสามารถเก็บการออกแบบไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ

บน Silhouette Cloud ได้

ส่ง
แถบการส่งจะอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการตัดสำาหรับการออกแบบของคุณ

และส่งมันไปยัง Silhouette ของคุณ เมนูนี้ทำางานคล้ายกับเมนูการส่งไปพิมพ์ใน

โปรแกรมอื่น ๆ
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ภาพรวมพื้นที่ทำางาน
1. เครื่องมือเอกสาร

2. แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน

3. เครื่องมือการวาด

4. แถบเอกสาร

5. พื้นที่ชั่วคราว (สีเทา)

6. พื้นที่การตัดที่ใช้งานจริง

7. แถบการนำาทาง

8. เครื่องมือ Silhouette Studio® 

9. แผงหน้าปัด

10. การกำาหนดค่าและธีม

พื้นที่ตัด/วาด
พื้นที่ทำางานของคุณจะมีสองส่วนที่แตกต่างกันไป: ซึ่งก็คือหน้าการออกแบบหรือพื้นที่ตัดสีขาวและพื้นที่ชั่วคราวสีเทา คุณสามารถวางภาพและการ

ออกแบบไว้ได้ทั้งที่พื้นที่ชั่วคราวสีเทาและที่พื้นที่ตัด แต่จะมีเพียงการออกแบบหรือภาพที่อยู่ในพื้นที่ตัดที่ใช้งานจริง (ซึ่งมีขอบเขตอยู่ในกล่องสีแดงบน

หน้าสีขาว) ที่จะได้รับการส่งไปยัง Silhouette ของคุณ คุณสามารถใช้พื้นที่สีเทาเพื่อจัดวางผลงานเพิ่มเติมของคุณได้

แถบเอกสาร
แถบเอกสารของคุณอยู่ที่ด้านบนของพื้นที่ทำางานของคุณ แถบใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิดเอกสารใหม่ในขณะที่มีเอกสารอื่นเปิดอยู่แล้ว แถบเอกสารที่ได้

รับการไฮไลต์เป็นสีขาวจะแสดงให้เห็นว่าเอกสารใดที่เปิดอยู่ในพื้นที่ทำางานของคุณ ส่วนเอกสารอื่น ๆ ที่เปิดอยู่จะอยู่ในแถบสีเทา

แถบเอกสารของคุณจะอนุญาตให้คุณสลับไปมาระหว่างเอกสารหลาย ๆ ชิ้นได้อย่างง่ายดายและทำาให้คุณทราบได้อย่างรวดเร็วว่าคุณกำาลังเปิดโปรเจกต์ใด

อยู่ในปัจจุบัน เมื่อคุณบันทึกไฟล์ แถบเอกสารจะอัปเดตชื่อไฟล์โดยอัตโนมัติ

แถบการออกแบบ
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แผงหน้าปัด
ไอคอนการออกแบบของ Silhouette Studio® จะเปิดแผงหน้าปัดของตัวเองออกมา 

แผงหน้าปัดจะเปิดที่ด้านขวาของหน้าจอเมื่อคุณคลิกไอคอนการออกแบบ แผงหน้าปัด

แรกที่คุณเปิดจะอยู่ด้านบน แผงหน้าปัดใด ๆ ที่คุณเปิดหลังจากแผงแรกจะขึ้นมาแทนที่

แผงหน้าปัดที่เปิดอยู่ในปัจจุบันตราบเท่าที่มันอยู่ในตำาแหน่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณ

ย้ายแผงหน้าปัดออกจากตำาแหน่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถเปิดแผงหน้าปัดใหม่

และมันจะอยู่ในตำาแหน่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อใช้วิธีนี้ คุณจะสามารถเปิดแผงหน้าปัด

ได้มากเท่าที่คุณต้องการ และคุณสามารถย้ายมันไปที่ใดก็ตามในหน้าจอการออกแบบ

ของคุณ

การเก็บแผงหน้าปัด
คุณสามารถเก็บแผงหน้าปัดได้โดยการคลิกลูกศรที่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด เก็บ ย้าย

และจดัเรียงแผงหน้าปัดใหม่เพือ่ตั้งค่าหน้าจอของคุณอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำา

เมื่อคุณปิดแผงหน้าปัด แผงที่อยู่ด้านล่างจะขึ้นมาแทนที่แผงที่ปิดไป

แผงหน้าปัดแบบยึดตำาแหน่ง
แผงหน้าปัดนั้นมีคุณสมบัติในการยึดตำาแหน่ง ซึ่งหมายความว่ามันจะค้างอยู่บน

พื้นที่การออกแบบหรืออยู่ซ้อนกัน แต่แผงหน้าปัดไม่จำาเป็นต้องอยู่ติดกันเสมอไป คุณ

สามารถย้ายชุดแผงหน้าปัดหรือแผงหน้าปัดใด ๆ ไปได้ทุกที่บนหน้าจอของคุณ คุณ

อาจต้องการเปิดแผงหน้าปัดจำานวนมากเพื่อทำาการปรับแต่งโดยใช้เครื่องมืออันหลาก

หลาย หรือคุณอาจต้องการเปิดแผงหน้าปัดเพียงหนึ่งแผงในแต่ละครั้งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับโปรเจกต์ของคุณ

แผงหน้าปัดที่มีหลายไอคอน
แผงหน้าปัดบางแผงจะเป็นแผงแบบมีไอคอนเดียว เช่น PixScan™ หรือ Offset แต่แผง

หน้าปัดอื่น ๆ จะประกอบไปด้วยไอคอนที่มีความเชื่อมโยงกันชุดหนึ่ง ไอคอนเหล่านี้จะ

สามารถใช้ได้ภายในแผงหน้าปัดผ่านทางแถบที่แยกออกมา ยกตัวอย่างเช่น แผงหน้าปัด

การเปลี่ยน (Transform) ประกอบไปด้วยไอคอนการจัดแนว ปรับขนาด หมุน ย้าย และ

ไอคอนการเล็มหากคุณใช้รุ่นนักออกแบบ

โหมดแผงหน้าปัด
คุณสามารถปรับแต่งโหมดแผงหน้าปัดได้ในแผงหน้าปัดการกำาหนดค่า ภายใต้ส่วนสำาหรับค่าเริ่มต้น คุณจะสามารถเลือกว่าคุณต้องการให้แผงหน้าปัด

ของคุณเปิดขึ้นอย่างไร

 f โหมดแผงหน้าปัดเดียว: เปิดแผงหน้าปัดได้เพียงแผงเดียวต่อครั้ง หากคุณเปิดแผงหน้าปัดอยู่และคลิกไอคอนอื่น แผงหน้าปัดใหม่ดังกล่าวจะเปิดขึ้นมา

แทนแผงหน้าปัดที่เปิดอยู่ก่อนหน้า

 f โหมดแผงหน้าปัดแบบปรับได้: ในค่าเริ่มต้นนั้น แผงหน้าปัดแบบปรับได้จะมีความคล้ายคลึงกับโหมดแผงหน้าปัดเดียวเนื่องจากดูเหมือนว่ามันจะไม่

อนุญาตให้คุณเปิดแผงหน้าปัดหลายแผงพร้อมกัน แต่หากคุณย้ายแผงหน้าปัดออกจากตำาแหน่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว มันจะยังคงเปิดอยู่เมื่อคุณคลิก

ไอคอนแผงหน้าปัดอื่น หากคุณทิ้งแผงหน้าปัดไว้ในตำาแหน่งซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นแล้วคลิกไอคอนอื่น แผงหน้าปัดใหม่จะเปิดขึ้นมาแทนที่ตำาแหน่งดังกล่าว

 f โหมดหลายแผงหน้าปัด: แผงหน้าปัดใหม่ทั้งหมดจะเปิดขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเปิดแผงหน้าปัดอยู่กี่แผงก็ตาม

5
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การวาดตัวอักษร

 ในการตัดตัวอักษรหรือคำาโดยใช้รูปแบบอักษรใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกเครื่องมือข้อความจากแถบเครื่องมือที่ด้านซ้าย

ของหน้าจอ 

 เมื่อเลือกเครื่องมือตัวอักษรแล้ว คลิกที่ใดก็ตามบนหน้าแล้วเริ่มการพิมพ์

หลังจากคลิกบนหน้าด้วยเครื่องมือตัวอักษรแล้ว เคอร์เซอร์กะพริบจะปรากฏขึ้น เริ่มพิมพ์ตัวอักษร คำาหรือวลีใด ๆ ที่คุณเลือก

ในขณะที่คุณกำาลังพิมพ์หรือแก้ไขข้อความ แผงตัวเลือกตัวอักษรจะปรากฏอยู่ที่ด้านขวาของหน้าจอ ในแผงนี้คุณจะสามารถเลือกรูปแบบอักษร 

ขนาดอักษร ความหนา การจัดแนว พื้นที่ว่างระหว่างตัวอักษรและพื้นที่ว่างระหว่างเส้นได้ ใช้เมาส์เพื่อไฮไลต์ข้อความของคุณก่อนการปรับรูป

แบบอักษร ขนาด ความหนา และอื่น ๆ

เพื่อทำาการพิมพ์ข้อความของคุณให้เสร็จสิ้น คลิกที่ใดก็ได้ด้านนอกหน้า มันจะทำาให้โหมดการแก้ไขข้อความสิ้นสุดลงและยกเลิกการเลือกข้อความ 

หากคุณจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อความ คลิกข้อความสองครั้งบนหน้าจอโดยใช้เครื่องมือการเลือก (ที่พบได้ในแถบเครื่องมือด้านซ้าย)

ในการย้ายข้อความของคุณไปตำาแหน่งอื่นบนหน้า คลิกแล้วลากมันไปยังตำาแหน่งใหม่

ในการปรับขนาดข้อความของคุณ เลือกข้อความ แล้วคลิกพร้อมกับลากปุ่มการควบคุมที่มุม

ในการหมุนข้อความของคุณ เลือกข้อความ แล้วคลิกพร้อมกับลากวงกลมสีเขียวที่แสดงอยู่เหนือวัตถุ
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การวาดรูปทรงง่าย ๆ 

Silhouette Studio® มีฟังก์ชันที่สร้างมาในตัวในการวาดรูปทรงง่าย ๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยม เส้น รูปหลายทรงและงานศิลปะจาก

เส้นแบบวาดด้วยมือเปล่า คุณสามารถพบเครื่องมือเหล่านี้ได้ในแถบเครื่องมือที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง Silhouette Studio®

เส้น
 ในการวาดเส้น เลือกเครื่องมือเส้นที่แถบเครื่องมือด้านซ้าย แล้วคลิกพร้อมลากเมาส์เพื่อวาดเส้น หรือคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มต้น

 แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อระบุจุดสิ้นสุด

กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เมื่อสร้างเส้นเพื่อทำาให้มันเป็นเส้นตรงในแนวตั้ง แนวนอน หรือ 45° อย่างสมบูรณ์แบบ

สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 ในการวาดสี่เหลี่ยม เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมจากแถบเครื่องมือด้านซ้าย แล้วคลิกพร้อมลากเมาส์เพื่อวาดสี่เหลี่ยม หรือคลิกหนึ่งครั้ง

 เพื่อเริ่มต้นแล้วคลิกอีกครั้งเพื่อระบุมุมตรงข้าม

กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้เมื่อสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อทำาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบ

กดปุ่ม ALT (OPTION บน Mac®) เพื่อวาดสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางแทนที่จะเริ่มวาดจากมุมหนึ่ง

กดปุ่ม SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION บน Mac®) เพื่อวาดสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำาแหน่งแรกที่คุณคลิก
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แถบร้านค้า
ร้านค้าการออกแบบ Silhouette มีการออกแบบหลายพันแบบ ตั้งแต่การตัดแบบง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบและการออกแบบอันประณีตซึ่งสามารถใช้ 

Silhouette ของคุณตัดได้ รูปทรงส่วนใหญ่นั้นมีราคาเพียง 99¢ และโดยทั่วไปแล้วจะมีการโพสต์รูปทรงฟรีในทุกสัปดาห์ด้วยเช่นกัน

เพื่อเข้าถึงร้านค้าการออกแบบ Silhouette โปรดคลิกแถบร้านค้าที่มุมบนขวาของซอฟต์แวร์

จะมีการแสดงการออกแบบฟรีประจำาสัปดาห์บนหน้าหลักที่ปรากฏขึ้น
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การท่องชมการออกแบบใหม่

Silhouette Design Store ทำางานเหมือนกับหน้าเว็บอื่น ๆ และสามารถนำาทางได้โดยการคลิกลิงก์ต่าง ๆ เพื่อชมรายการที่เปิดตัวใหม่ การออกแบบ

ที่ได้รับความนิยม และอื่น ๆ หน้าหลักนั้นประกอบไปด้วยการออกแบบยอดนิยมและใหม่ซึ่งคุณอาจสนใจ

ในตอนนี้ ลองดาวน์โหลดการออกแบบฟรีโดยการคลิกปุ่มการออกแบบฟรีประจำาสัปดาห์นี้ที่หน้าหลัก หรือค้นหาแถบการออกแบบฟรี

คลิกการออกแบบในผลการค้นหาเพื่อชมรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบ

คลิกปุ่ม เพิ่มไปยังตะกร้า เพื่อเพิ่มการออกแบบฟรีนี้ไปยังตะกร้าซื้อของของคุณ

หาไอคอนตะกร้าซื้อของที่มุมบนขวาของหน้าต่าง แล้วคลิกมันเพื่อชมตะกร้าซื้อของของคุณ 

ราคารวมของตะกร้าซื้อของของคุณควรจะเป็น $0.00

คลิกปุ่ม สั่งซื้อ เพื่อดำาเนินการต่อ ในขณะนี้ ระบบจะขอให้คุณเข้าสู่ระบบก่อนการดาวน์โหลด การสร้างบัญชีใหม่นั้นจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที 

โปรดคลิกลิงก์สมัครสมาชิกฟรีที่หน้าการเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างบัญชีใหม่
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การสร้างบัญชี

มีบัญชีอยู่หลากหลายประเภท เมื่อคุณคุ้นเคยกับ Silhouette Design Store ยิ่งขึ้นแล้ว คุณอาจต้องการซื้อการสมัครสมาชิกหรือดาวน์โหลดการ

ออกแบบหลายสิบอันในแต่ละเดือน

 

ในการสร้างบัญชีฟรีและซื้อการออกแบบครั้งละหนึ่งอัน เลือกตัวเลือก “สมัครสมาชิกฟรี”

จะมีการขอชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชี พิมพ์ข้อมูลของคุณแล้วคลิกปุ่ม สมัครสมาชิก
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เมื่อบัญชีของคุณสร้างขึ้นมาแล้ว คุณจะต้องเข้าถึงตะกร้าซื้อของของคุณอีกครั้งแล้วลองกระบวนการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง จะมีการขอให้

คุณยืนยันรหัสผ่านของคุณในแต่ละครั้งที่คุณดาวน์โหลดการออกแบบ

พิมพ์รหัสผ่านของคุณเพื่ออนุญาตให้ทำาการดาวน์โหลด

การใช้บัตรสมัครสมาชิกแบบทดลองของคุณ

หาก Silhouette มาพร้อมกับบัตรสมัครสมาชิกแบบทดลอง คุณอาจใช้มันในการซื้อการออกแบบจาก Silhouette Design Store ได้ หลังจากการลง

ทะเบียนเครื่องของคุณที่ silhouetteamerica.com/setup แล้ว จะมีการส่งอีเมลพร้อมรหัสพิเศษสำาหรับคุณ ซึ่งจะมอบการสมัครสมาชิกแบบพื้นฐาน

เป็นเวลา 1 เดือนไปยัง Silhouette Design Store ให้กับคุณ โปรดทำาตามคำาแนะนำาภายในอีเมลเพื่อเปิดใช้งานการสมัครสมาชิกแบบทดลองของคุณ

แล้วเริ่มเพลิดเพลินไปกับ Silhouette Design Store

สามารถชมเครดิตการสมัครสมาชิกที่คุณมีได้ในมุมบนขวาของหน้าจอภายใต้แถบการค้นหา

11



เริ่มใช้Silhouette Portrait ของคุณ

ไลบรารี

การท่องชมการออกแบบ 

คลิกปุ่ม ไลบรารี เพื่อชมการออกแบบ Silhouette ที่คุณมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Silhouette Studio® ประกอบไปด้วยการออกแบบฟรี 50 

แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น เชื่อมต่อ Portrait ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเปิดมันเพื่อรับการออกแบบฟรี 50 แบบของคุณ

คลิกทางลัด แสดงการออกแบบทั้งหมด ในแผงด้านซ้ายของ ไลบรารี เพื่อชมการออกแบบทั้งหมด 50 แบบที่รวมมากับซอฟต์แวร์ของคุณ

คลิกไอคอนถัดจากโฟลเดอร์ ไลบรารี เพื่อขยายโฟลเดอร์และชมเนื้อหาของมัน ในตอนเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้จะประกอบไปด้วยการ

ออกแบบฟรี 50 แบบที่รวมมาด้วย

ใช้ปุ่ม ชมเป็นไอคอน และ ชมเป็นรายการ เพื่อเปลี่ยนมุมมองของการออกแบบของคุณในแผงด้านขวา ในมุมมองแบบ

รายการ คุณสามารถจัดเรียงได้ตามชื่อ ประเภทการออกแบบ ชื่อศิลปิน และวันที่ดาวน์โหลด
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การจัดระเบียบการออกแบบ

คุณสามารถจัดระเบียบการออกแบบของคุณได้ภายในไลบรารี เพื่อความสะดวกของคุณโดยการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำาหรับการออกแบบของคุณ

 

เมื่อทำาการไฮไลต์โฟลเดอร์ไลบรารี คลิกปุ่ม โฟลเดอร์ใหม่ ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าต่างไลบรารี แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

เลือกโฟลเดอร์ไลบรารี อีกครั้งเพื่อเปิดชมการออกแบบ 50 แบบที่คุณมีอยู่แล้ว

ลากการออกแบบใด ๆ จากแผงด้านขวาไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ในแผงโฟลเดอร์ด้านซ้ายมือ จำานวนในวงเล็บที่อยู่ถัดจากแต่ละโฟลเดอร์

จะระบุว่ามีกี่รูปทรงอยู่ในแต่ละโฟลเดอร์

13

Silhouette Cloud

Silhouette Cloud ทำางานอย่างสอดคล้องกับ Silhouette Studio® เพื่อทำาให้การออกแบบของคุณทั้งหมดนั้นซิงค์กันในหลายอุปกรณ์ คุณสามารถ

ใช้บัญชี Cloud ของคุณซิงค์ได้มากถึงห้าอุปกรณ์ หากคุณไม่ได้ใช้หลายอุปกรณ์ Silhouette Cloud ก็ยังจะมีประโยชน์ในการสำารองข้อมูลการ

ออกแบบของคุณและป้องกันความจำาเป็นในการกู้คืน

มีพื้นที่จัดเก็บแบบไร้ขีดจำากัดสำาหรับการดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store ใน Silhouette Cloud และมีพื้นที่ 1GB ให้ใช้สำาหรับเนื้อหา

แบบกำาหนดเอง สมาชิก Club Silhouette จะได้รับพื้นที่จัดเก็บ 5GB สำาหรับเนื้อหาแบบกำาหนดเอง

เพื่อซิงค์ไฟล์ของคุณ ลากมันไปยังไอคอนรูปเมฆในโฟลเดอร์ไลบรารีของคุณ ซอฟต์แวร์จะเตือนให้คุณเข้าสู่ระบบไปยัง Cloud ด้วยบัญชี 

Silhouette ของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว Cloud ของคุณจะเริ่มซิงค์การออกแบบของคุณ

ไลบรารี Cloud ของคุณจะมีโฟลเดอร์ของมันเองภายในไลบรารีของคุณ คุณสามารถเลือกบันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ภายในโฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องของคุณ 

หรือภายในไลบรารี Cloud ของคุณก็ได้ ซึ่งมันจะได้รับการตั้งชื่อตามอีเมลบัญชี Silhouette ของคุณ ไฟล์ที่บันทึกในโฟลเดอร์ผู้ใช้ในเครื่องของ

คุณจะสามารถใช้ได้จากอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น
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การค้นหาการออกแบบ

ที่ด้านบนของหน้าต่างไลบรารี คุณจะพบกล่องการค้นหา คลิกภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์คำาสำาคัญเพื่อค้นหาภายในไลบรารีรูปภาพของคุณ 

ผลการค้นหาจะแสดงในแผงด้านขวาของไลบรารี

หากคุณต้องการชมคำาสำาคัญและคำาอธิบายรูปทรงที่ใช้ในการค้นหา คลิกขวา (Control Click สำาหรับ Mac®) แล้วเลือก แสดงคุณสมบัติ ที่ด้านล่าง

ของไลบรารี จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงที่ได้รับการไฮไลต์ปรากฏขึ้น รูปทรงที่ดาวน์โหลดจาก Silhouette Design Store จะมีคำาสำาคัญอัน

หลากหลายและมีคำาอธิบายหรือคำาแนะนำา

การใช้การออกแบบในไลบรารี

เมื่อใช้โฟลเดอร์ในไลบรารี นำาทางไปยังการออกแบบที่คุณต้องการตัด คลิกที่การออกแบบสองครั้งเพื่อวางมันไปยังหน้าของคุณภายในซอฟต์แวร์

มันจะปิดไลบรารีโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปิดได้อีกครั้งได้โดยง่ายโดยการคลิกปุ่ม ไลบรารี ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายอีกครั้ง

 

ในการปิดไลบรารีโดยไม่ต้องวางการออกแบบ คลิกปุ่ม ปิด ที่มุมบนขวาของพื้นที่ไลบรารี

กล่องการค้นหา
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การตัดการออกแบบของคุณ

การเตรียมแผ่นรองตัด

แกะแผ่นบุกันการติดออกจากแผ่นรองตัด

จัดวางตำาแหน่งของกระดาษหรือสื่ออื่น ๆ ลงบนแผ่นรองตัดตาม

แผนภาพที่แสดงใน Silhouette Studio®

หากคุณไม่เห็นภาพของแผ่นรองตัดภายใต้เอกสารของคุณบนหน้าจอ คลิกปุ่มการตั้งค่าหน้าในแถบเครื่องมือตัวเลือกที่มุมบนขวาของ

หน้าต่าง 

จัดวางตำาแหน่งภาพบนหน้าจอไว้ที่ตำาแหน่งที่คุณต้องการให้มันตัดลงบนแผ่นรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการออกแบบของคุณนั้นอยู่ภายในขอบสี

แดงบนหน้าของคุณ

การเตรียม Silhouette สำาหรับการตัด

เปิด Silhouette Portrait® โดยการกดปุ่มเปิดปิดแล้วรอให้เคร่ืองเร่ิมต้นทำางาน ในการป้อนแผ่นรองตัดเข้าไปยัง Silhouette โปรดยกฝา จัดวางขอบด้านซ้าย

ของแผ่นรองให้ตรงกับเคร่ืองหมายการจัดวางสีน้ำาเงินท่ีอยู่ด้านซ้ายมือของเคร่ือง กดแผ่นรองเข้ากับตัวหมุนสีขาว แล้วกดปุ่ม กดปุ่มโหลด

ช่องการปรับ ตัวหมุนสีขาว

Bluetooth®

ใส่

ปลดปล่อย

สวิทช์เปิด - ปิด

หยุด
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ใบมีด

ใบมีดในรูปแบบที่แตกต่างกันนั้นต้องได้รับการปรับด้วยวิธีที่แตกต่างกัน คำาแนะนำาสำาหรับการปรับใบมีดในประเภทต่าง ๆ จะรวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ของใบมีดนั้น ๆ สำาหรับทุกกรณี การตั้งค่าใบมีดที่สูงขึ้นจะทำาให้ใบมีดโผล่ออกมามากขึ้น และใช้เพื่อตัดวัสดุที่หนายิ่งขึ้น โปรดอ้างอิงไปยัง Silhouette 

Studio® เพื่อศึกษาการตั้งค่าใบมีดที่แนะนำาสำาหรับวัสดุที่แตกต่างกันไป

Autoใบมีด สามารถปรับได้เองโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าการตัดของซอฟต์แวร์ของคุณ ในการปรับ Autoใบมีดด้วยตัวคุณเอง โปรดใส่ปลายใบมีดเข้าไป

ยังช่องการปรับใบมีดตามที่แสดงให้เห็น แล้วกด Autoใบมีดขึ้นและลงเบา ๆ จนกระทั่งเส้นตัวระบุสีแดงนั้นชี้ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ

ในการโหลดเครื่องมือเข้าไปในกล่องบรรจุที่ต้องการ 

ปลดล็อกที่จับเครื่องมือโดยการบีบเบา ๆ แล้วดึงที่จับเครื่อง

มือ จัดวางเครื่องมือเข้าไปในที่จับเครื่องมือแล้วกดส่วนที่ยื่น

ออกมากลับเข้าไปเพื่อทำาให้เครื่องมือแน่นหนา 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นได้รับการกดเข้าไป

ในที่จับทั้งหมดแล้ว

การตั้งค่าใบมีด

1

4–6

7–10

2–3

วัสดุ

วัสดุบาง ๆ เช่น ไวนิล หรือวัสดุถ่ายเทความร้อนแบบอ่อน

วัสดุที่หนาขึ้น เช่น กระดาษแข็งแบบมีพื้นผิว หรือกระดาษที่ทำาเป็นรูปแบบ

วัสดุหนา เช่น ผ้าใบ

วัสดุน้ำาหนักระดับกลาง เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัสดุถ่ายเทความร้อนแบบรวมตัว

เส้นตัวระบุ

ช่องการปรับ

AUTOใบมีด

หมายเหตุ: อย่าสัมผัสคมมีด

ปลดล็อก

ตัวงัดล็อก

ล็อก
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แถบการส่ง

แถบการส่งนั้นคล้ายคลึงกับการตั้งค่าการตัดในอดีตเป็นอย่างมาก แต่มันได้รับการแบ่งตามการดำาเนินการ แถบการส่งได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการการตัดและทำาให้การตัดง่ายยิ่งขึ้นไปอีก

มีการดำาเนินการสี่แบบที่คุณสามารถเลือกได้ในแถบการส่ง: แบบง่าย เส้น เติม และเลเยอร์ 

การดำาเนินการแต่ละแบบจะอนุญาตให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าการตัดเฉพาะได้ การตัดนั้นทำาได้ง่ายมาก เพียงแค่เลือกวัสดุของคุณ การดำาเนินการของคุณ

และใบมีดของคุณในแผงหน้าปัดแบบง่ายแล้วคลิก “ส่ง”

หน้าจอการส่งมีสองส่วน: แผงหน้าปัดที่ด้านขวาและหน้าจอแสดงการออกแบบของคุณที่ด้านด้านซ้าย แผงหน้าปัดที่ด้านขวาประกอบไปด้วยแถบการ

ดำาเนินการและตัวเลือกการดำาเนินการ เมื่อคุณเข้าไปในแถบการส่ง เส้นการตัดในการออกแบบของคุณจะหนาขึ้นและเข้มขึ้น เพื่อให้คุณเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า Silhouette ของคุณจะตัดอะไร 

หากคุณต้องการทำาการปรับแต่งใด ๆ ต่อการออกแบบของคุณ คุณต้องกลับไปยังหน้าจอการออกแบบโดยการคลิกที่แถบการออกแบบ คุณสามารถย้ายการ

ออกแบบของคุณได้ในระหว่างที่คุณอยู่ในแถบการส่ง แต่คุณจะไม่สามารถทำาการปรับแต่งอื่น ๆ ต่อการออกแบบได้

ตัวเลือกการดำาเนินการ

ตัวเลือกแรกในแผงหน้าปัดการดำาเนินการคือแถบการดำาเนินการแบบง่าย นี่คือสถานที่ที่คุณสามารถเลือกประเภทวัสดุ การดำาเนินการที่คุณต้องการให้ 

Silhouette ของคุณจัดการ ใบมีดแบบใดที่คุณกำาลังใช้อยู่ และเลือกว่าคุณต้องการตัด แกะ ทำารอยขีด ทำาลายนูนหรือแกะลายปรุกับเส้นใด



เริ่มใช้Silhouette Portrait ของคุณ 18

ในกรณีนี้ คุณได้เลือก “กระดาษแข็ง สีพื้น” หากวัสดุที่คุณใช้ไม่ได้อยู่ในรายการ โปรดคลิก เพิ่มประเภทวัสดุใหม่ ที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณจะสามารถตั้ง

ชื่อให้กับวัสดุและระบุการตั้งค่าการตัดได้

สำาหรับการตั้งค่าขั้นสูงเพิ่มเติม คุณจะสามารถใช้แผงหน้าปัดแบบเส้น แผงหน้าปัดแบบเติมหรือแผงหน้าปัดแบบเลเยอร์ได้ เมื่อใช้แผงหน้าปัดแบบเส้น

หรือแผงหน้าปัดแบบเติม คุณจะสามารถกำาหนดงานให้กับ Silhouette ตามสีเส้นหรือสีการเติมในรูปภาพได้ หากคุณมีการออกแบบที่มีหลายเลเยอร์ คุณ

จะสามารถใช้แผงหน้าปัดแบบเลเยอร์เพื่อเลือกว่าจะตัดเลเยอร์ใด 

ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัดการส่ง จะมีไอคอนที่ดูเหมือนกับหมวกรับปริญญา คลิกมันเพื่อดูขั้นตอนการสอนสั้น ๆ หากคุณต้องการเครื่องมือเตือนเกี่ยว

กับทุกอย่างที่คุณต้องทำาก่อนลงมือตัด ก่อนคุณลงมือตัด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้แล้ว:

 f เลอืกวสัดใุนสว่นวสัด ุ

 f ปรบัแตง่การตั ง้คา่การตดัใด ๆ ตามท ีต่อ้งการโดยใชแ้ถบการดำาเนนิการ

 f ใส่ใบมดีหรอืเคร ือ่งมอืของคณุไปในเคร ือ่งตดัของคณุแลว้ปรบัมนัตามการตั ง้คา่ท ีแ่นะนำาในแผงหนา้ปดั
การดำาเนนิการ

 f ใสว่สัดขุองคณุลงไปหากมนัม แีผน่รองดา้นหลงัของตวัเอง หรอืใสว่สัดขุองคณุโดยวางบนแผน่รองตดั

เมื่อคุณพร้อมแล้ว คลิก ส่ง การทำาเช่นนี้จะส่งงานตัดของคุณไปยัง Portrait ของคุณ
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Bluetooth®

Silhouette Portrait® นั้นใช้งานได้กับ Bluetooth® และอนุญาตให้มีการสื่อสารแบบไร้สาย Silhouette Portrait® รุ่น Bluetooth® ประกอบไปด้วยอะ

แดปเตอร์ Bluetooth® ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าแล้ว สำาหรับ Portrait รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด จะมีการเปิดใช้งานกับ Bluetooth® แต่คุณจะต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ 

Bluetooth® เอง Bluetooth® จะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องในช่องที่สามารถเปิดออกได้ด้วยไขควงทั่วไป

เพื่อเชื่อมต่อ Portrait 2 ที่ได้รับการเปิดใช้งาน Bluetooth® ของคุณ โปรดยืนยันว่าได้เปิด Bluetooth® โดยการกดปุ่ม Bluetooth® บน Portrait ของคุณ

แล้ว แสง LED ถัดจากปุ่ม Bluetooth® ของคุณควรจะเป็นสีน้ำาเงิน 

ใน Silhouette Studio® ไปยังแถบการส่ง คลิกปุ่ม Bluetooth® ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัดแล้วเลือก “เพิ่มเครื่อง Bluetooth®” หลังจากสองสามวินาที จะ

มีการแสดงสถานะของ Portrait ในแผงหน้าปัดการส่งว่าพร้อมแล้ว และการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แสง LED ถัดจากปุ่ม Bluetooth® ของคุณควรจะ

เป็นสีม่วง

Bluetooth® ปิดอยู่
(หรือไม่มีอะแดปเตอร์ Bluetooth®)

Bluetooth® เปิดอยู่แต่ไม่ได้

รับการเชื่อมต่อ

Bluetooth® เปิดอยู่ 

และได้รับการเชื่อมต่อ
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จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใด

คู่มือผู้ใช้อย่างสมบูรณ์
ชมคู่มือผู้ใช้อย่างสมบูรณ์และมีภาพประกอบได้ภายใน Silhouette Studio® โดยการคลิก ช่วยเหลือ -> คู่มือผู้ใช้

เว็บไซต์
ชมส่วนการสอนของ www.silhouetteamerica.com เพื่อรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับฟีเจอร์เฉพาะและคำาแนะนำาแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการตัดสื่อ

ประเภทต่าง ๆ ด้วย Silhouette Portrait®

บล็อก
เยี่ยมชมบล็อกอย่างเป็นทางการของ Silhouette ได้ที่ blog.silhouetteamerica.com เพื่อรับไอเดียเกี่ยวกับโครงการใหม่ ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ 

บล็อกโพสต์จำานวนมากนั้นประกอบไปด้วยคำาแนะนำาแบบเป็นขั้นตอนสำาหรับผู้ใช้ขั้นสูงของผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ Silhouette

จดหมายข่าว
สมัครสมาชิกสำาหรับจดหมายข่าว Silhouette ได้ที่ www.silhouetteamerica.com เพื่อรับอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอผ่านทางอีเมล

บริการลูกค้า
หากคุณมีคำาถามเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อแผนกบริการลูกค้า:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact


