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Compatibilidade com ScanNCut 
(máquina de cortar da Brother)

ScanNCut (máquina de cortar Brother) é compatível 
com o PE-DESIGN através desta aba.

Sobre a aba [ScanNCut] 
(Layout & Editing)

b
Se a aba [ScanNCut] não for mais necessária, 
clique em [Opções] no menu [Opção] no canto 
superior direito da janela, clique em 
[Configurações da interface de usuário] e, em 
seguida, desmarque a caixa de seleção [Mostrar 
a aba ScanNCut].

Recursos adicionais da versão 10.2
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Tutorial: 
Enviando um arquivo FCM para o 
ScanNCutCanvas
A partir deste software, os padrões podem ser enviados para o ScanNCutCanvas (serviço on-line para 
máquinas de cortar Brother). Os padrões também podem ser enviados do ScanNCutCanvas para a sua 
máquina ScanNCut (somente modelos com rede sem fio).

O arquivo de amostra deste tutorial está localizado em 
Documentos (Meus Documentos)¥PE-DESIGN 10¥Tutorial¥TutorialSNC_1.

b
• O ScanNCutCanvas é um aplicativo de edição de padrões para máquinas de cortar Brother. Para utilizar 

essa função, crie a sua conta gratuita pelo link a seguir. 
https://scanncutcanvas.brother.com

a
• Tecidos bordados não podem ser cortados com a máquina ScanNCut.
• Existem limitações quanto à espessura do tecido que pode ser cortado pela máquina ScanNCut.
• Para obter mais detalhes, consulte o Manual de Operações da ScanNCut (máquina de cortar da Brother).
• Esta função não poderá ser usada se houver um padrão selecionado contendo texto com o atributo 

[Aplicar nome].

Passo 1 Fazendo login no ScanNCutCanvas
Passo 2 Selecionando um padrão
Passo 3 Enviando um padrão para o ScanNCutCanvas

https://scanncutcanvas.brother.com
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1 Clique na aba [ScanNCut] e, em seguida, 
clique em [Login/Logout] no grupo 
[ScanNCutCanvas].

2 Na caixa de diálogo [Log In], digite a ID de 
login e a senha para o ScanNCutCanvas.

3 Quando o login for concluído, será exibida a 
mensagem a seguir. Clique em [OK].

1 Selecione a ferramenta [Texto] e, em 
seguida, digite "Smile".

1 Clique na aba [ScanNCut] e, em seguida, 
clique em [Exportar] no grupo [Dados de 
corte].

Passo 1 Fazendo login no 
ScanNCutCanvas

Passo 2 Selecionando um padrão

Passo 3 Enviando um padrão 
para o ScanNCutCanvas
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2 Especifique as configurações para a linha de 
corte.

a Espaçamento offset
Defina o [Espaçamento offset] para 
especificar a distância do contorno do 
padrão até a linha de corte.
Neste exemplo, defina como [0,0] mm.
• Se o [Espaçamento offset] for 

definido para 0,0 mm, o contorno do 
padrão se tornará a linha de corte.

• Se o [Espaçamento offset] for 
definido para um valor diferente de 
0,0 mm e as linhas de corte ficarem 
sobrepostas, elas serão mescladas.

b Marque esta caixa de seleção para 
desenhar a linha de corte apenas ao 
redor da borda externa do padrão. 
Desmarque esta caixa de seleção para 
desenhar também linhas de corte dentro 
do padrão.
Neste exemplo, desmarque esta caixa de 
seleção.

c Salvar como arquivo FCM
Clique neste botão para exibir a caixa de 
diálogo [Salvar como arquivo FCM], 
onde é possível especificar o destino para 
salvar o arquivo.

d Enviar para o ScanNCutCanvas
Clique neste botão para enviar o arquivo 
FCM para o ScanNCutCanvas.

e Tamanho dos dados de corte
Exibe o tamanho dos dados de corte.

f Exibir modelo
Marque esta caixa de seleção para exibir 
uma imagem esmaecida do padrão 
original.

g Fechar
Clique neste botão para fechar a caixa de 
diálogo.

3 Clique no botão [Enviar para o 
ScanNCutCanvas].

Ligada Desligada

a

b

c

d

f

e

g

b
• Se houver sobreposição de padrões, eles serão 

mesclados.

No entanto, se [Espaçamento offset] for 
definido para 0,0 mm, o padrão sobreposto 
poderá não ser mesclado.

• Dados extremamente pequenos não serão 
exportados.

• O tamanho máximo para os dados de corte deve 
se ajustar a um quadro de 12 × 12 polegadas 
(305 × 305 mm). Se esse valor máximo for 
excedido, será exibida uma mensagem de erro.

• Se um desenho de bordado contiver mais de 
300 dados de corte, o arquivo FCM não poderá 
ser salvo. Se esse valor máximo for excedido, 
será exibida uma mensagem de erro.

b
• A caixa de diálogo de inserção de senha 

aparecerá se você não tiver feito login no 
ScanNCutCanvas no Passo 1. Digite a ID de 
login e senha para entrar.
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4 Quando a transferência for concluída, será 
exibida a mensagem a seguir. Clique em 
[OK].

5 O padrão enviado aparece na tela "Meus 
projetos" do ScanNCutCanvas.

• O padrão é nomeado 
automaticamente como 
"fromPED_aaaammddhhmm".

b
• Se você tiver registrado sua máquina ScanNCut 

(apenas modelos com rede sem fio) com a sua 
conta no ScanNCutCanvas, será exibida a 
mensagem a seguir.

• Para enviar também o padrão para a sua 
máquina ScanNCut, clique em [Sim] e, em 
seguida, clique em [OK] novamente quando a 
mensagem a seguir for exibida.

Em seguida, toque no botão Transferir na 
ScanNCut para importar o padrão enviado. 

• Para não enviar o padrão para a sua máquina 
ScanNCut, clique em [Não].
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Exportando/importando um arquivo FCM
Um padrão de bordado criado pode ser exportado/importado como dados no formato .fcm de modo que possa 
ser cortado na ScanNCut (máquina de cortar da Brother) ou editado no PE-DESIGN.

1 Selecione o(s) padrão(ões) e, em seguida, 
clique na aba [ScanNCut].

2 Clique em [Exportar] no grupo [Dados de 
corte].

3 Depois de especificar as configurações da 
linha de corte, clique no botão [Salvar como 
arquivo FCM].

4 Selecione o drive e a pasta e, em seguida, 
digite o nome do arquivo.

5 Clique em [Salvar] para salvar os dados.

Um arquivo FCM pode ser importado para o 
PE-DESIGN como um padrão de bordado.

1 Clique na aba [ScanNCut].

2 Clique em [Importar] no grupo [Dados de 
corte].

3 Clique em .

1 Indica o caminho da pasta atualmente 
selecionado.

2 Exibe o tamanho dos dados de corte.

Exportando um arquivo 
FCM

Importando um arquivo 
FCM

1

2
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4 Selecione uma pasta e, em seguida, clique 
em [OK].

5 Selecione uma miniatura e, em seguida, 
clique em [Importar].

6 O padrão de bordado importado aparece na 
Página de desenho.
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