Računalniško vodeni rezalnik Silhuette CAMEO

Predstavitveni videoposnetek
Za predvajanje, kliknite na spodnjo sliko

Kako priključiti Silhouette CAMEO
Preverite priložene potrebne elemente
Silhouette CAMEO vsebuje elemente, prikazane na spodnjem seznamu. Pred začetkom uporabe
preverite, ali so priloženi vsi potrebni elementi.

Vzemite napravo iz embalažne škatle in odstranite tri trakove lepilnega traku, kot je prikazano na
spodnji sliki. Ti trakovi so potrebni za držanje premikajočih se elementov naprave med
transportiranjem.

Namestite programsko opremo the Silhouette Studio® Software
Namestitev za PC (windovs)
1. Vstavite priložen Silhouette Studio® CD v vaš CD pogon.
2. Nadaljujte skozi namestitveni proces tako, da sledite navodilom na zaslonu. Če se namestitveno
okno ne pojavi samodejno, poiščite CD pogon v vašem računalniku in dvakrat kliknite ikono setup.exe
za zagon.
3. Če se pojavi pogovorno okno »najdena nova strojna oprema«, sledite navodilom za namestitev
potrebnih gonilnikov.

Namestitev MAC ( mac OS X)
1. Vstavite priložen Silhouette Studio® CD v vaš CD pogon.
2. Povlecite in spustite Silhouette Studio® ikono v mapo z aplikacijami za namestitev.

Priključitev naprave
Ko je programska oprema nameščena, priključite napravo v električno omrežje. Nato jo povežite z
vašim računalnikom preko priloženega USB kabla, kot je prikazano na spodnji sliki. Napravo vključite
tako, da pritisnete na gumb POWER. Če računalnik prikaže pogovorno okno »najdena nova strojna
oprema«, sledite navodilom za namestitev potrebnih gonilnikov.

Kako rezati z vašo Silhouette CAMEO napravo
Odprite Silhouette Studio® programsko opremo
Najdite ikono Silhouette Studio® na vašem namizju ali v meniju start na vašem PC
računalniku (v mapi z aplikacijamu za MAC) Dvakrat kliknite na ikono za zagon
programa.
Ko je program naložen, se na zaslonu prikaže prazna stran velikosti 30cm x 30cm.

Če želite spremeniti dimenzije ali usmerjenost strani, poiščite že prikazano ikono za pripravo
strani v zgornjem desnem delu zaslona.
Če želite spremeniti enote iz US sistema v metrični sistem kliknite Datoteka (file) – nastavitve
(Preferences). V razdelku z nastavitvami meritev boste našli več različnih merskih enot.

Pisanje teksta

Za rezanje črk ali besed uporabi orodje za besedilo v orodni vrstici na levi strani zaslona. Ko
je orodje izbrano, kliknite kjerkoli na polju strani za pričetek.

Po kliku na strani se bo pojavil utripajoč kazalec. Pričnite s pisanjem besedila.
Med pisanjem oziroma urejanjem besedila se bo na desni strani zaslona prikazalo polje možnosti
besedila. V tem polju lahko spreminjate pisavo, velikost teksta, slog pisave, barvo pisave, razmik med
znaki in razmik med vrsticami. Uporabite miško, da označite vaše besedilo pred popravki.
Za končanje pisanja teksta kliknite kjerkoli izven strani. S tem boste končali urejanja besedila in
odznačili tekst. V primeru da ponovno želite urejati besedilo dvakrat kliknite tekst z orodjem select
tool, ki se nahaja v orodni vrstici na levi strani.
Za premikanje besedila kliknite na tekst in ga potegnite v želeno smer.
Za spreminjanje velikosti besedila izberite tekst, nato kliknite označen vogal in potegnite do želene
velikosti.
Za vrtenje besedila izberite tekst, nato kliknite in povlecite zelen krog nad izbranim objektom.

Risanje osnovnih oblik
Silhouette Studio® ima vgrajeno funkcijo za risanje osnovnih oblik, kot so krog, pravokotnik, črta,
mnogokotnik. Vsako od teh orodij lahko najdete v orodni vrstici na levi strani okna v programu
Silhouette.

Črta
Za risanje črte uporabite orodje za risanje črt, ki se nahaja v orodni vrstici na levi strani okna.
Črto narišete tako, da kliknete in povlečete ali kliknete začetno točko črte in drugo točko za
konec črte.
Pritisnite in držite tipko SHIFT med risanjem črte. Tako boste dosegli popolnoma vertikalno,
horizontalno črto ali črto pod kotom 45°.
Pravokotnik/kvadrat
Za risanje pravokotnika uporabite orodje za risanje pravokotnikov, ki se nahaja v orodni vrstici
na levi strani okna. Pravokotnik narišete tako, da kliknete in povlečete ali kliknete da določite
kot in nato kliknete drugič, da določite nasprotni kot.
Pritisnite in držite tipko SHIFT med risanjem pravokotnika. Tako boste narisali kvadrat. Za risanje
pravokotnika iz centra namesto iz kota pritisnite tipko ALT. Za risanje kvadrata iz centra pa
pritisnite kombinacijo tipk SHIFT + ALT.

Rezanje vašega dizajna
Priprava materiala za rezanje.
Odstranite nelepljivo površino iz površine za rezanje. Postavite papir ali drug medij na lepljivo
podlago kot je prikazano v spodnji sliki.

Če ne vidite slike površine za rezanje pod vašim dokumentom lahko to naredite tako, da kliknete na
gumb za pripravo strani, ki ga najdete v zgornjem desnem kotu okna. Sliko vašega dokumenta
postavite tako, kot želite da bo izrezana na vašem materialu.
Priprava naprave Silhouette na rezanje
Vključite napravo tako, da pritisnete tipko POWER na njej in počakate da se vključi.
Ko je naprava pripravljena, uporabite tipki s smernima puščicama gor in dol (up, down) za pomikanje
po meniju na LCD zaslonu naprave, dokler ne izberete možnosti Load cutting mat (vstavite podlago za
rezanje z izbranim materialom). Material vstavite tako, da dvignete pokrov naprave in material za
rezanje nastavite med bela valja kot prikazuje slika.

Ko je material nastavljen pritisnite tipko enter (pazite, da je v izbiri izbrana opcija za vstavljanje
materiala kot je opisano zgoraj). Naprava je sedaj pripravljena na rezanje.

Priprava valjev za rezanje manjšega medija
S prilagoditvijo belih valjev na glavni gredi valja lahko režemo naslednje velikosti medijev: A4, pismo,
12´´, 13´´.
Valj pripravimo tako, da:
1. Dvignemo pokrov naprave in na desni strani poiščemo moder vzvod, ki ga nato obrnemo v smeri
urinega kazalca. S tem smo sprostili glavno gred valja.
2. Zasukajte drsni valj tako, da klešče niso več v zarezi. Potisnite valj do želene velikosti medija za
razrez in ponovno zasukajte valj da bodo klešče ponovno v zarezi.
3. Vzvod zavrtite v smeri nasproti urinega kazalca. Naprava je sedaj pripravljena za rezanje manjšega
medija.

Preden pa pričnemo z rezanjem pa je potrebno tudi pripraviti nož, glede na debelino materiala za
rezanje. Za nastavitve uporabite spodnjo tabelo (natančneje preverite v nastavitvah za rezanje)

NASTAVITEV
1
2-3
4-6
7-10

MATERIJAL
Tanek material kot je vinil
Material srednje teže, kot je papir, karton
Debelejši kartoni
Debelejši material kot je platno

Nastavitve na nožu spreminjajte s priloženim orodjem, kot je prikazano na spodnji sliki, pri tem pa
pazite, da se puščica in rdeča označba na nožu ujemata.

Držalo za nož odklenete tako, da obrnete zaklep nasproti urinemu kazalcu. Ohišje rezila postavite v
držalo in nato zaklenete nož tako, da obrnete zaklep v smeri urinega kazalca. Pri tem pazite, da je
ohišje rezila popolnoma celo v držalu.

Rezanje
Pritisnite gumb za pošiljanje vašega dokumenta v napravo (Send to Silhouette), ki ga najdete
v orodni vrstici na vrhu zaslona, ali pa izberite Datoteka (File) – pošlji v Silhouette (Send to
Silhouette). Pojavilo se bo polje z imenom »Send to Silhouette« na desnem delu zaslona, kot
prikazuje spodnja slika.

Če želite spremeniti, oziroma natančno določiti vrsto materiala za rezanje, kliknite na povezavo za
spremembo nastavitev rezanja (Change settings). V izbirnem oknu boste imeli izbiro med
najpogostejšimi materiali.
Ko ste izbrali vse potrebne nastavitve, kliknite na gumb za pošiljanje dokumenta v napravo za rezanje
(»send to Silhouette«), nato pa kliknite na povezavo Cut page za rezanje dokumenta na vaši strani.

