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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Hvad er der i boksen? 
Silhouette Cameo® leveres med de komponenter, som er vist på følgende liste. Tjek, at alle komponenterne forefindes, 
inden du begynder at bruge maskinen. Hvis der mangler nogle komponenter, listet nedenfor, så kontakt  
support@silhouetteamerica.com.

Silhouette Cameo®  
 skæremaskine til skrivebordet

A/C-adapter og 
strømforsyningskabel

USB-kabel
12-tommer skæremåtte

Håndholdt 
knivjusterer

VærktøjsadaptereAutokniv til 
Cameo 4

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Fjern emballagen fra maskinen 
Der er tape, papindlæg og skum for at holde de bevægelige dele i Cameo på plads under transporten for at undgå skader 
på maskinen. 

Tag Silhouette Cameo® ud af boksen og fjern tapestykkerne, der holder på låget og holder alle maskindele på plads.  

Fjern de tre flige, der holder de klare plastikdæksler på plads på forsiden af maskinen. Du skal fjerne de to flige på 
sidepanelet og fligen på toppen af maskinen. 

Løft dernæst låget en smule og skub det tilbage. Fjern tapen, papindlæg og alle skumstykker, som du ser her.

Husk at fjerne tapen, der sidder på bagsiden af maskinen, og som holder tværskæreren på plads.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Registrer din maskine 
Gå til SilhouetteAmerica.com/setup for at gå igennem alle de passende trin for at klargøre din maskine. Det første, du 
skal gøre, er at oprette en Silhouette-konto, om nødvendigt, og registrere din maskine. Ved at fuldføre dette trin får du 
adgang til 100 gratis designs i dit Silhouette-bibliotek.

Hvis du har en konto, så indtast dine brugeroplysninger 
og klik "Log ind". 

Dernæst skal du indtaste din adresse. Efter du har 
indsendt de oplysninger, vil du se denne skærm, som du 
skal bruge til at registrere din maskine. Du skal indtaste 
din maskines serienummer. Du kan finde den oplysning 
på mærkaten til højre på bagsiden af din maskine. Du 
skal også indtaste købsdatoen, og hvorfra du købte din 
maskine. 

Det næste afsnit giver dig oplysning om din 
eventuelle garanti. Når du har gennemgået denne 
registreringsproces, kan du fortsætte med at opsætte 
din maskine.

Hvis du ikke har en Silhouette-konto, så klik på linket 
"Tilmeld dig GRATIS". Indtast dine oplysninger. Når du er 
færdig, så klik på knappen "Opret konto". 

http://silhouetteamerica.com/setup
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Download og installér Silhouette Studio®
Gå til trin 2 på SilhouetteAmerica.com/setup for at downloade den nyeste version af Silhouette Studio®. Klik på dit 
operativsystem (Mac eller Windows) og følg instruktionerne på din computer for at afslutte installationen. 

Softwaren er nødvendig for at kunne bruge din Cameo 4-skæremaskine, så husk dette trin!

Du får mere at vide om brugen af Silhouette Studio®-softwaren senere i brugervejledningen. Her og nu skal du afslutte 
processen med opsætning af din maskine.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Få dit gratis 1-måneders basisabonnement
Når du har registreret din Silhouette-maskine, er du berettiget til at få et 1-måneders abonnement på 
Silhouette-designbutikken. Husk at bruge reklamekoden, der blev sendt til din e-mailadresse, efter du fuldførte 
registreringsprocessen.

Med et abonnement får du hver måned et vist antal credits til indkøb af designs. Antallet af credits, som du får, 
afhænger af dit abonnementsniveau. Abonnementet, som du begynder med, er på basisniveauet, hvilket betyder, at du 
får for 25 $ credits hver måned. 

For at få dit gratis 1-måneder abonnement skal du gå ind i Silhouette-designbutikken. Du kan gøre dette ved at åbne 
en webbrowser og gå til SilhouetteDesignStore.com eller ved at klikke på knappen BUTIK i Silhouette Studio® (findes i 
øverste højre hjørne af softwaren).

Log ind på din Silhouette-konto i designbutikken. Dette er de samme kontooplysninger, som du brugte, da du 
registrerede din maskine. For at logge ind på din konto skal du klikke på Log ind, der er placeret i øverste højre. Indtast 
din e-mailadresse og adgangskode og klik Log ind.

Ved dit første besøg i designbutikken bliver du automatisk omdirigeret til siden for indløsning af prøveabonnement (på 
silhouettedesignstore.com/trial-subscription) efter tilmelding af din Silhouette-maskine.

Når du har indtastet dine oplysninger, så gå til næste trin for at gennemse og bekræfte dit abonnement.

Bemærk: Hvis du allerede har et aktivt designbutik-abonnement, tilføjes kredit svarende til værdien af et 
prøveabonnement til din tilgængelige kontosaldo.

http://SilhouetteDesignStore.com
http://silhouettedesignstore.com/trial-subscription
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Få adgang til de 100 gratis designs i dit bibliotek
Når du har registreret din Cameo 4, får du adgang til de 100 gratis og eksklusive designs, der leveres med din maskine. 

For at se dine gratis designs skal du gå til fanebladet Bibliotek i Silhouette Studio®. Softwaren vil bede dig om at logge 
ind på din Silhouette-konto, hvis du ikke allerede har gjort det. Gå dernæst til mapperne i venstre side. Klik på "Gratis 
med maskine" og klik dernæst på “Silhouette Cameo® 4.”

BEMÆRK: Hvis det særlige gratis indhold til Silhouette Cameo® 4 ikke bliver vist, så luk softwaren og bekræft din registrering 
af Silhouette Cameo® 4. Du kan derefter på ny åbne softwaren og finde indholdet. Hvis problemet fortsætter, så kontakt 
support@silhouetteamerica.com 

BEMÆRK: Mens du er nødt til at være tilsluttet internettet i den indledende opsætning, er alt indhold i Silhouette-biblioteket 
tilgængeligt og kan bruges offline. Silhouette-biblioteksoplevelsen, herunder indhold og biblioteksstruktur, er synkroniseret 
med alle enheder, som du logger ind med.

Tilslut Cameo 4
Sæt Silhouette Cameo® i stikkontakten. Begynd med at forbinde kablet og adapteren, og sæt kablet i Cameo-maskinen. 
Sæt stikket i stikkontakten.

Tilslut dernæst din maskine til din computer ved hjælp af USB-kablet. Tryk derefter på den runde tænd/sluk-knap på din 
maskine. 

Hvis du ikke allerede har gjort det, så åbn Silhouette Studio®. Gå til Send-fanebladet (placeret i det øverste højre hjørne 
af softwaren) for at åbne Send-panelet. Sørg for, at din maskine er tilsluttet og viser statussen "Klar".

Du kan måske være nødt til klikke på maskin-ikonen og vælge din maskine for at få den tilsluttet korrekt.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Navigér i Silhouette Studio®
Nu, hvor du har downloadet Silhouette Studio®, er det tid til at lære, hvordan du bruger programmet. For at 
åbne Silhouette Studio® skal du placere ikonen for Silhouette Studio® på skrivebordet eller i startmenuen på 
din pc eller i mappen Programmer på din Mac. Dobbeltklik på ikonen for at køre programmet. 

Når Silhouette Studio® er startet op, vil du se et blank designområde på 12" x 12" på din skærm såvel som værktøjer, der 
omkranser området.

I denne vejledning vil du lære det grundlæggende om, hvordan du bruger softwaren. Hvis du vil vide mere, kan du kikke i 
softwarevejledningen til Silhouette Studio®. Du kan finde vejledningen på SilhouetteAmerica.com/setup under trin 6 eller på 
Silhouette101.com.

Overblik over arbejdsområdet
1. Dokumentværktøjer — Værktøjer til at justere dit dokument og til at vælge objekter til dit dokument.

2. Værktøjsbjælken Hurtig adgang — Disse værktøjer, der kommer op, er specifikt rettet mod den opgave, som du er i gang med, for at gøre 
justeringer nemmere.

3. Tegneværktøjer — Tegneværktøjerne bruger du til at lave faconer og tilføje tekst til designområdet.

4. Bibliotek med opdelt skærm — Med denne knap kan du opdele skærmen i biblioteket eller designområdet.

5. Dokumentfaneblade — Disse faneblade bruger du til at skifte mellem dokumenter, som du har åbne.

6. Parkeringsområdet — Parkeringsområdet kan bruges til placere designs, hvis du omarrangerer dit designområde. Designs, der er placeret i 
dette område, vil ikke blive skåret eller udskrevet.

7. Aktivt skæreområde — Her opretter og placerer du dine designs. Alt, hvad der befinder sig i dette område, kan skæres eller udskrives.

8. Navigationsfaneblade — Disse faneblade vil bringe dig hen til særlige steder i softwaren.

9. Silhouette Studio®-værktøjer — The Silhouette Studio®-værktøjerne har forskellige funktioner, som du kan bruge til at justere dine designs.

10. Paneler — Det er her, at panelerne for Silhouette Studio®-værktøjerne dukker op og giver dig flere valgmuligheder.

11. Præferencer og temaer — Med disse valgmuligheder kan du justere dine præferencer og indstillinger i Silhouette Studio®.

1
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11
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Navigationsfaneblade
Der er fire faneblade i toppen af højre side:

Design
Designområdet er dit arbejdsområde, hvor du skaber projekter. Dette 
område indeholder værktøjsbjælker, den hvide designside og det 
grå parkeringsområde. Når du befinder dig i biblioteket, i Silhouette-
designbutikken eller i Send-menuen, så klik på Design-fanebladet for at 
komme tilbage til din designside.

Butik
Når du er tilsluttet til internettet, åbner Butik-fanebladet en browser og 
bringer dig hen til Silhouette -designbutikken, hvor du kan browse og 
købe designs. 

Bibliotek
Du kan få adgang til dine lagrede designs fra Bibliotek-fanebladet. Sortér 
og organisér dine designs på hvilken som helst måde ved at tilføje 
mapper og undermapper. Designs kan lagres på din computer eller i 
Silhouette-biblioteket. 

Send
Med Send-fanebladet kan du justere dine skæreindstillinger for dine 
designs og sende dem til din Silhouette. Denne menu fungerer på 
samme måde som menuerne Send og Udskriv i andre programmer. 
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Designområde
Designområdet er det første område, du ser, når du åbner Silhouette Studio®, 
og det er nok det område, hvor du kommer til at bruge det meste af din tid. 
Så det er vigtigt at lære, hvordan du bruger designområdet til at skabe dine 
designs. 

Paneler
Hver Silhouette Studio®-værktøjsikon åbner sit eget panel. Paneler åbner i den 
højre side af designområdet ved siden af Silhouette-værktøjsikonerne. Panelet, 
der åbner som standard, er Sideopsætning-panelet, hvor du kan foretage 
justeringer af designområdet såsom maskinen, sidestørrelsen og størrelsen af 
materialet (eller mediet), som du vil arbejde med.

Du kan åbne paneler ét ad gangen eller bruge flere paneler med det samme. 
For at bruge flere paneler skal du klikke og trække navnebjælken hen til en ny 
placering og dernæst klikke på en anden ikon for at åbne det næste panel. Du 
kan have lige så mange paneler åbne, som du måtte ønske, og du kan placere 
dem hvor som helst indenfor dit designområde.

Klappe paneler sammen
Paneler kan klappes sammen ved at klikke på pilen på venstre side af panelet. 
Klap sammen, flyt og omarrangér panelerne for at opsætte din skærm, præcis 
som du ønsker. Når du lukker paneler, vil de underliggende paneler springe 
frem og udfylde deres plads.

Klæbende  paneler
Paneler er klæbende, dvs. at de springer hen til toppen af designområdet 
eller springer hen til hinanden. Men paneler behøver ikke klæbe til hinanden. 
Du kan placere grupper af paneler eller enkeltvise paneler hvor som helst 
på din skærm. Afhængig af dit projekt kan det være, at du vil have mange 
paneler åbne for at kunne foretage justeringer ved hjælp af et bredt udvalg af 
værktøjer, eller du vil måske kun have ét enkelt panel åbent ad gangen.

Paneler med mange ikoner
Nogle paneler har kun én ikon såsom PixScan™ og Offset. Andre paneler indeholder en gruppe beslægtede ikoner. Disse 
ikoner er tilgængelige i panelet via separate faneblade. For eksempel indeholder panelet Transformér ikonerne Flugt, 
Skalér, Rotér, Flyt, og hvis du har Designer-versionen, så også ikonen Forskyd.

Paneltilstand
Du kan tilpasse paneltilstanden i Præference-panelet. Under standardværdier kan du vælge, hvordan du ønsker, at dine 
paneler skal åbnes.

 f Tilstanden Enkelt panel: Kun ét panel kan være åbent ad gangen. Hvis du har et panel åbent, og du klikker på en 
anden ikon, så vil det nye panel åbne i stedet for det panel, der tidligere var åbent.

 f Tilstanden Fleksibelt panel: Standard. Ligesom tilstanden Enkelt panel erstatter Fleksibelt panel et panel i 
standardplaceringen, men vil ikke erstatte et panel, som du har flyttet. 

 f Tilstanden Flere paneler: Alle nye paneler vil åbne, uanset hvor mange paneler der allerede er åbne.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Tegneværktøjer
Værktøjsbjælken i venstre side af softwaren indeholder værktøjerne til at oprette og ændre grundlæggende faconer og 
tekst. 

Vælg værktøj

Redigér punkter

Linjeværktøjer

Tegneværktøjer

Frihåndsværktøjer

Tekstværktøjer

Tegn en note

Sletteværktøj

Knivværktøj

Bemærk: Hvis du har andre versioner af Silhouette 
Studio® (f.eks. Silhouette Studio® Designer Edition), 
vil du muligvis se flere tegneværktøjer, end du ser 
listet her. Du kan få mere at vide om disse værktøjer i 
softwarevejledningen til Silhouette Studio®.

Simple faconer
Linjer

For at tegne en linje skal du vælge Linje-værktøjet fra den 
venstre værktøjsbjælke. Enten klik og træk med musen for at 
tegne en linje, eller klik én gang for at begynde linjen og klik én 
gang til for at slutte linjen.

 f Hold SHIFT nedtrykket, når du skal lave en linje, der er perfekt 
vandret, lodret, eller som hælder 45°.

Rektangler/kvadrater
For at tegne et rektangel skal du vælge Rektangel-værktøjet 
fra den venstre værktøjsbjælke. Enten klik og træk med musen 

for at tegne et rektangel, eller klik én gang for at markere et hjørne og 
klik så en gang til for at markere det modsatte hjørne.

 f Hold SHIFT nedtrykket for at tegne et rektangel, der er et 
perfekt kvadrat.

 f Hold ALT (OPTION på Mac®) nedtrykket for at tegne et rektangel fra centeret i stedet for fra et hjørne.

 f Hold SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION på Mac®) nedtrykket for at tegne et perfekt kvadrat, der er centreret på dit 
oprindelige klik.

Frihånd
For et tegne ved hjælp af frihånd-værktøjet skal du klikke på værktøjet i den 
venstre værktøjsbjælke. Du kan vælge det almindelige værktøj Frihånd eller 
værktøjet Blød frihånd. For at tegne skal du klikke og trække den facon, som 

du gerne vil lave i dit designområde.

For at justere den facon, som du har skabt, kan du bruge værktøjet Redigér 
punkter. Dette værktøj gør punkterne i en facon synlige og gør det muligt for 
dig at flytte dem. 



11

Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Tekst
For at skære bogstaver eller ord med en hvilken som helst skrifttype på din computer skal du vælge Tekst-værktøjet fra  
værktøjsbjælken i venstre side af skærmen. Når du har valgt Tekst-værktøjet, skal du klikke et hvilket som helst sted på 
siden for at begynde at skrive. Skrifttyperne vil være standardskrifttyper, men du kan nemt ændre dette i panelet 
Skrifttyper, der kommer til syne.

Efter du har klikket på siden med Tekst-værktøjet, kommer en blinkende cursor til syne. Begynd at skrive bogstaver, ord 
og sætninger.

Mens du skriver eller redigerer tekst, er panelet Teksttyper synligt i højre side af skærmen. I dette panel kan du ændre 
skrifttypen, skriftstørrelsen, vægten, justeringen, tegnafstanden og linjeafstanden. Markér teksten med musen, inden du 
foretager justeringer af skrifttypen, skriftstørrelsen, vægten etc.

For at afslutte skrivning af tekst skal du blot klikke hvor som helst udenfor siden. Dette vil afslutte tekstredigeringen 
og afmarkere teksten. Hvis du har brug for at ændre teksten, skal du dobbeltklikke på teksten på siden og bruge Vælg 
værktøj (placeret i den venstre værktøjsbjælke).

 f For at flytte teksten rundt på siden skal du klikke og trække teksten hen til en ny placering.

 f For at ændre størrelse på teksten skal du markere teksten og derefter klikke og trække i et af kontrolhåndtagene i 
hjørnerne.

 f For at rotere teksten skal du markere teksten og derefter klikke og trække den grønne cirkel, der vises 
ovenover objektet.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Bibliotek

Log ind
I biblioteket finder du alle de designs, som du har købt i Silhouette-designbutikken. Du kan også gemme dine egne 
designs i Silhouette-biblioteket. 

Når du klikker på Bibliotek-fanebladet, bliver du måske bedt om at logge ind på din Silhouette-konto, hvis du ikke 
allerede har gjort det.  Indtast din e-mailadresse og adgangskode og klik "Log ind". Hvis du ikke allerede har en 
Silhouette-konto, kan du klikke på linket "Tilmeld dig GRATIS".

Når du er logget ind, kan du se mapper til venstre og designs til højre. Hvis du endnu ikke har nogen designs, så tag det 
bare roligt. Der vil være rigelig tid til at tilføje designs senere.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Organisér dit bibliotek
Du kan organisere dine designs i dit bibliotek ved at oprette nye mapper til dine designs. 

Træk et design fra det højre vindue over i din nyligt oprettede mappe i Mappe-panelet til venstre. Tallet i cirklerne ved 
siden af hver mappe indikerer, hvor mange design der findes i hver mappe.

Når du køber designs fra Silhouette-designbutikken, vil disse design blive vist i mappen Nylige downloads. Derfra kan du 
flytte designene til andre mapper.

For at tilføje mapper til dit bibliotek skal du klikke på Designs-mappen. Højreklik i et tomt område i mappen og vælg så 
"Ny mappe". En ny mappe med navnet "Unavngiven mappe" vil dukke op, men du kan omdøbe den. 

Tilføj mapper og undermapper ved at bruge denne metode fremover.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Søg i biblioteket efter designs
Designs, som du har købt i Silhouette-designbutikken har tilknyttet visse nøgleord, som gør det nemmere at søge efter 
et specifikt design. Hvis du vil søge efter et design, skal du åbne dit bibliotek ved at klikke på Bibliotek-fanebladet. Gå til 
søgeboksen øverst til højre, og indtast dit nøgleord.

Brug designs fra biblioteket
Når du har fundet et design, som du gerne vil bruge, så dobbeltklik på designet for at placere det på din side. Du 
kan også højreklikke på designet og vælge "Åbn [Filnavn]". Dette vil automatisk lukke biblioteket og føre dig hen til 
designsiden. Biblioteket kan nemt genåbnes ved at klikke på Bibliotek-fanebladet. 

For at lukke biblioteket uden at gemme et design skal du klikke på Design-fanebladet for at komme tilbage til 
designområdet eller klikke på Butik-fanebladet for at søge efter flere designs.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Vis biblioteket på opdelt skærm
For at få vist dit designområde og dit Silhouette-bibliotek samtidig kan du bruge funktionen Vis biblioteket på opdelt 
skærm. For at opdele skærmen skal du gå til designskærmen. Gå til højre i skærmens bund, og klik på mappen med den 
nedadpegende pil (også betegnet Bibliotek-ikonen), eller klik på trekanten, der peger til højre. Dette åbner den opdelte 
skærm.

Når den opdelte skærm er åben, kan du navigere gennem dine biblioteksmapper og finde lige netop det design, som du 
vil føje til designsiden. Du kan enten dobbeltklikke på et design eller klikke og trække et design hen til designsiden.

Når du er færdig med at bruge den opdelte skærm, kan du klikke på den samme biblioteksikon i midten af den opdelte 
skærm for igen at skjule biblioteksdelen.
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Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Silhouette-designbutik
Silhouette-designbutikken har over 170.000 design — herunder simple udskæringer, snørklede mønstre og designs, 
skrifttyper og talemåder, 3D-designs og meget mere — klar til at blive skåret med din Silhouette-maskine. De fleste 
designs koster kun 99 cents. Der er regelmæssige udsalg i Design-butikken, og generelt er der et gratis design hver uge. 

For at få adgang til Silhouette-designbutikken skal du klikke på Butik-fanebladet i det øverste højre hjørne af softwaren. 
Dette åbner et browservindue og navigerer dig hen til butikken.

Ugens gratis design vises på siden Tilbud. Du kan også se andre tilbud, nye designs, trendskabende designs og meget 
mere. 

Søg efter designs ved at indtaste nøgleord i søgebjælken, eller brug menusystemet til at søge efter designs i bestemte 
kategorier. 
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Download designs
Prøv for nu at downloade et gratis design ved at klikke på denne uges design. Du finder det gratis design på siden Tilbud 
under "Gratis designs". 

Når du klikker på et design, dukker der et vindue op med yderligere oplysninger om designet. Her kan du se designtypen, 
filtypen og prisen. 

For at føje designet til din indkøbskurv skal du klikke på 
den blå indkøbskurv-ikon. Klik dernæst på pilen, eller klik 
på ikonen i øverste højre hjørne af designbutikken for at 
gå til din indkøbskurv. 

Idet du downloader et gratis design, er totalen for din 
indkøbskurv 0,00 $.

Når du har gennemset din indkøbskurv, skal du klikke på 
knappen Gå til kassen for at fortsætte. På dette tidspunkt 
vil designbutikken bede dig om at logge ind, inden du 
downloader dit design. 

Du skulle allerede have oprettet en Silhouette-konto, men 
hvis du ikke har gjort det, så tager det kun få sekunder at 
oprette en ny konto. Klik på linket "Tilmeld dig GRATIS" 
på loginsiden for at oprette en ny konto.

Når din konto er oprettet, er du nødt til at gå til din indkøbskurv igen og prøve at gå til kassen en gang mere. Du bliver 
bedt om at validere din adgangskode, hver gang du downloader designs. 
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Send-panel
Når du klikker på Send-fanebladet, vil du til venstre se en grålig version af designskærmen og til højre se Send-panelet. 
Send-panelet giver dig mulighed for at justere dine skæreindstillinger, så du kan lave den perfekte skæring. 

Der er fire handlinger, du kan vælge i Send-fanebladet: Simpel, Linje, Udfyldning og Lag. 

Hver handling giver dig mulighed for at justere specifikke skæreindstillinger. At skære er lige så nemt som at vælge dit 
materiale, din handling og dit værktøj i Simpel-panelet og klikke "Send".

Send-skærmen har to dele: Panelet til højre samt skærmen, der viser dit design, til venstre. Panelet til højre omfatter 
handlingsfanebladene såvel som handlingsmulighederne. Når du går ind i Send-fanebladet, bliver skærelinjerne i dit 
design tykkere og kraftigere, så du præcis kan se, hvad din Silhouette skal til at skære. 

Hvis du vil foretage ændringer i dit design, er du nødt til at gå tilbage til designskærmen ved at klikke på Design-
fanebladet. Du kan flytte dit design, mens du er i Send-fanebladet, men du kan ikke foretage nogen andre justeringer af 
dit design.

Den første mulighed i Handling-panelet er Simpel-fanebladet. Her kan du vælge materialetype, den handling som du 
ønsker at sin Silhouette skal udføre, hvilken slags kniv du bruger, hvilke linjer du ønsker, at der skal skæres, raderes, fures, 
præget eller stiples.  

For mere avancerede indstillinger kan du bruge Linje-panelet, Udfyldning-panelet eller Lag-panelet. Med Linje-panelet 
eller Udfyldning-panelet kan du bestemme, hvilke arbejdsgange Silhouette skal udføre i henhold til billedets linjefarve 
eller udfyldningsfarve. Hvis du har et design, der har mange lag, kan du bruge Lag-panelet til at vælge, hvilket lag der 
skal skæres. 
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Klargør Cameo 4

Placér materiale på skæremåtten
Fjern den ikke-klæbende folie fra skæremåtten. En ny måtte kan til en start være yderst klæbende. For at undgå at 
beskadige nogen materialer, som du placerer på din skæremåtte, skal du placere måtten med klæbesiden nedad på en 
overflade, der ikke frigiver for meget fnug, såsom denim eller mikrofiber. Dette vil gøre måtten mindre kæbende, men 
stadig nok klæbende til, at den kan fastholde materialer uden at ødelægge dem.

Placér dit papir eller andet medie på skæremåtten i henhold til illustrationen i Silhouette Studio®. 

Tænd for Cameo
Tænd for Silhouette Cameo® ved at trykke på tændknappen og vent på, at maskinen er klar til brug. For at indføre 
skæremåtten i maskinen skal du:

 f Løfte låget og skubbe det tilbage.

 f Flugt den venstre kant af måtten med det grå flugtmærke på den venstre side af maskinen.

 f Tryk måtten mod de hvide ruller.

 f Tryk på pilen, der peger opad, på berøringspanelet for at indføre din måtte i skæremaskinen.

Hvis du ikke ser et billede af skæremåtten under dit dokument på skærmen, så klik på ikonen Sideopsætning i toppen af 
Silhouette-værktøjsbjælken i højre side af vinduet. I sektionen Skæremåtte skal du vælge Cameo-måtten.

Placér dit billede på skærmen, hvor du ønsker, at maskinen skal skære i måtten. Sørg for at holde dit design indenfor de 
røde marginer på din side.
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Montér værktøjet
Udvælgelse af værktøj eller kniv er et vigtigt trin i forberedelsen af din Silhouette til at skære. Idet din maskine leveres 
med en Auto-kniv, kan du montere den kniv. Forskellige slags knive skal justeres på forskellige måder. Instruktioner om 
at justere alternative typer knive står på knivenes emballage. 

Hvis du bruger Autokniven, justeres kniven automatisk, når du sender dit design til skæring. For manuelt at justere 
Autokniven eller enhver anden kniv skal du bruge justeringssoklen i maskinen eller det håndholdte værktøj, der leveres 
sammen med din maskine. Før kniven blidt op og ned i justeringssoklen, indtil den røde indikatorlinje peger på den rette 
indstilling. 

Bemærk: Autokniven, raderkniven, premiumkniven, stofkniven og skitsepennene fungerer kun i den venstre værktøjsholder 
eller værktøjsholder 1. 

Knivindstillingerne ovenfor gælder kun for Autokniven, raderkniven og premiumkniven. I alle tilfælde eksponerer højere 
knivindstillinger mere af kniven, og de er beregnet til skæring af tykkere materialer. Se Silhouette Studio® vedrørende 
anbefalede knivindstillinger til forskellige materialer. 

Når du ikke bruger dit værktøj, kan du opbevare det i værktøjsholderen på den venstre side af din maskine. Skub blot 
dækslet til side og placér dit værktøj derinde. Når du er færdig, så skub dækslet til højre for at lukke.

Indikatorlinje

Justeringssokkel

Autokniv

Knivindstilling

1

4–6

7–10

2–3

Materiale

Tynde materialer såsom vinyl og bløde varmeoverførende materialer

Tykkere materialer såsom karton med tekstur og mønstret papir

Tykke materialer såsom kanvas

Mellemvægtsmaterialer såsom papir, tykkere papir og mange slags varmeoverførende 
materialer

Dæksel

Værktøjsholder
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Automatisk detektion af værktøj

Cameo 4 har en ny funktion: Automatisk detektion af værktøj. Denne funktion gør det muligt for softwaren at detektere, 
hvilket værktøj der er monteret i maskinen, og softwaren kommer automatisk med en række handlingsmuligheder i 
Send-panelet. 

Denne funktion kan kun fås til Cameo 4 og værktøjerne til Cameo 4. Du kan se en lille metalstrip på bagsiden af 
værktøjerne og værktøjsadapterne. Metalstrippen fortæller først maskinen og dernæst softwaren, hvilket værktøj der er 
monteret i maskinen.

Værktøjsadaptere
Fordi udformningen af værktøjsholderen i Cameo 4 er en smule forskellig fra tidligere Cameo-versioner, leveres Cameo 
4 med 4 værktøjsadaptere, som du kan bruge til at montere værktøjer i Cameo 4:

Opsætning af dual værktøjsslæde
Cameo har en dual værktøjsslæde, der kan have to forskellige værktøjer monteret samtidig. Dette giver mulighed for at 
udføre en række handlinger med forskellige knivtyper. De to værktøjsholdere er mærket som 1 (eller værktøj 1 på den 
venstre side) og 2 (eller værktøj 2 på den højre side). Knivene til Cameo 4 er mærket med enten 1 eller 2. Disse tal indikerer, 
hvilken værktøjsholder du kan bruge værktøjet i. 

Hvis du bruger et værktøj med en adapter såsom en raderkniv til Cameo 3, kan det værktøj kun bruges i holder 1. 

Låse og låse op for værktøjer
Lås først op for holder 1 ved at trække låsehåndtaget udad. Montér Autokniven (eller hvilket som 
helst værktøj eller værktøjsadapter du bruger) i holder 1, og skub låsemekanismen tilbage på plads. 
Det kan være en hjælp at trykke nedad på værktøjet, når du skubber låsehåndtaget på plads. Dette 
sikrer, at værktøjet sidder rigtigt og er forsvarligt fastlåst.

Låsehåndtagene fungerer på samme måde for holder 1 og holder 2. Det er også lige meget, hvilket 
værktøj der monteres. Ethvert værktøj fastlåses på samme måde.

Hvis du kan se blå farve ved siden af værktøjsnummeret, er værktøjet forsvarligt fastlåst.

Brug den blå 
værktøjsadapter til 
Silhouette-skitsepenne

Brug den grå 
værktøjsadapter med 
dybskæringskniven

Brug den sorte 
værktøjsadapter med 
standardknivene 
(klinkehage) og 
Premium-knivene

Brug den hvide 
værktøjsadapter med 
den 2 mm Kraftkniv  
(kompatibel med tidligere Silhouette-
maskiner)

låslås op

Lås låsehåndtag
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Justér rullerne
Ved at justere rullerne på hovedrulleakslen kan Silhouette Cameo® skære følgende mediestørrelser: A4, letter, 12 
tommer og 13 tommer.

Hvide ruller
Låsehåndtag

Find låsemekanismen på højre side, og drej den med uret.

Grib om rullen og tryk på låseknappen. 

Mens du holder på låseknappen, skal du skubbe rullen hen til den ønskede 
position. Slip knappen på rullen, og lås låsehåndtaget ved at dreje det mod uret. 

Rullen kan muligvis forskubbe sig, hvis den ikke er fastlåst forsvarligt.

Rullehoved

Rulle

Lås
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Indfør materialet
Med materialet placeret på skæremåtten, eller hvis du ved, hvad slags materiale du kunne 
tænke dig at bruge, skal du nu indføre skæremåtten eller materialet i maskinen. 

Bemærk: Det er meget vigtigt, at materialer, der ikke bruger en skæremåtte, holdes stramt, 
når det indføres i maskinen, således at begge klemruller får lige godt fat i materialet. Ellers vil 
materialet ikke blive holdt ordentligt på plads i midten, og skæreresultatet vil være dårligt. 

Der er to forskellige indføringsmetoder. I begge tilfælde skal du sørge for først at justere 
gliderne, så de bedst muligt passer til dit materiale: 

1. Flyt den højre rulle, så den passer til bredden af din skæremåtte eller dit materiale. 

2. Justér de midterste glidere, så der er lige stor afstand mellem venstre indføringsside og højre 
indføringsskinne.

Hvis du ønsker at justere startpunktet for skæringen, efter du har indført dit materiale, kan du bruge pilene på 
kontrolpanelet eller i Silhouette Studio®-softwaren.

Tryk på knappen Unload, når din skæring er færdig. Rullerne flytter skæremåtten eller materialet fra undersiden af 
rulleskinnen for at frigøre den/det.

Monter

Afmontér

Den første metode er den forsinkede indføringsmetode (anbefalet til store skæringsarealer):

1.  Tryk på indføringsknappen på Cameo. Indføringsknappen blinker for at vise, at maskinen er klar til at indføre materialet. 

2.  Flugt den venstre kant af skæremåtten eller det rullede materiale med den grå linje foran på værktøjsslæden og det venstre håndtag på 
rulleskinnen. 

3.  Efter få sekunder griber maskinen fat i din skæremåtte eller dit materiale og placerer den/det i position under rulleskinnen.

Den anden metode er den umiddelbare indføringsmetode (anbefalet til mindre skæringsarealer):

1.  Flugt den venstre kant af skæremåtten eller materialet med den grå linje foran på værktøjsslæden og den venstre håndtag på 
rulleskinnen. 

2.  Tryk på indføringsknappen på Cameo. Maskinen griber det samme fat i måtten eller materialet og placerer den/det i position under 
rulleskinnen.
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Skær et design
Når dit design er blevet valgt, materialet er indført, og maskinen er klargjort, er du parat til at lave din første skæring. 

Gå tilbage til Silhouette Studio®, og tilføj alle de oplysninger, som du undladt. 
Her er, hvad du kan forvente af hver sektion, når du skærer ved hjælp af Simpel-
handlingen.

I både sektionen for holder 1 og holder 2 vil du se dropdown-muligheder for 
materialet, handlingen og for værktøjet. 

Vælg først dit materiale. Det er vigtigt at være præcis i dit valg, fordi Silhouette 
Studio® har fintunet skæreindstillingerne for hvert materiale. Hvis du vurderer, at 
du er nødt til at foretage justeringer, vil du ændre disse indstillinger. Hvis du er nødt 
til at tilføje et nyt materiale, kan du klikke på knappen "Tilføj ny materialetype" i 
bunden af dropdown-menuen for materialer og tilføje dine egen skæreindstillinger. 

Vælg dernæst værktøjet, eller sørg for, at det rigtige værktøj er valgt. Med Automatisk detektion af værktøj vil din 
maskine automatisk detektere, hvilket værktøj der er i værktøjsholderen. Her har vi monteret to forskellige værktøjer i 
Cameo 4 — Autokniven og adapteren til skitsepenne.

Nu er du klar til at klikke på Send-knappen og se, hvordan Silhouette præcist udskærer dit design.

Hvis du på et tidspunkt for brug for at genopfriske, hvordan du udskærer et design, kan du klikke på universitethat-
ikonen i nederste venstre hjørne af Send-panelet på den venstre side af Send-knappen. Dette vil vise dig et kort 
slideshow med de trin, som du skal følge.

Holder 1 og holder 2
Til forskel fra Cameo 3 udfører værktøjsholderne i dual-slædesystemet forskellige skærefunktioner, så værktøjerne er 
ikke indbyrdes udskiftelige. Her er de kompatible værktøjer og funktioner for hver værktøjsholder:

Værktøj Autohandling
Holder 1 Autokniv Skære

Klinkehagekniv Skære

Dybskæringskniv Skære

Skitsepen Skitse

Holder 2 Kraftkniv Skære

Roterende kniv Roterende skæring

Stanseværktøj Stanse
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Skæring uden en måtte (Kiss-cut)
Et kiss-cut bruges, når du skal skære materialer, der har en bagfolie (f.eks. vinyl, varmeoverførende, labelark etc.). Når du 
udfører et kiss-cut med Cameo 4, er der to andre af Cameo 4's funktioner, som du måske ønske at bruge: rulleføderen 
og tværskæreren.

Hvis du ikke ønsker at bruge rulleføderen eller tværskæreren ved udførelsen af et kiss-cut, er der to ting, du skal gøre: 

1. Gå til Sideopsætning-panelet, og indstil Skæremåtte til "Ingen".

2. Gå til Send-fanebladet, og vælg dit materiale (husk, at for at udføre denne type skæring SKAL dit materiale have en baggrundsfolie).

Når du har udført disse to trin, kan du fortsætte med din skæring.
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Brug rulleføderen
Den indbyggede rulleføder er placeret i skuffen på fronten af Cameo 4. For at åbne rulleføderen skal du forsigtigt trække 
skuffen helt ud. 

Bemærk: Når rulleføderen er trukket helt ud, rager rulleføderskuffen 8 tommer ud fra maskinen. Hvis du oplever, at skuffen kun 
rager omtrent 4 eller 5 tommer ud, kan det være, at skuffen har sat sig fast og derfor ikke kan trækkes helt ud. Fortsæt med at 
trække skuffen forsigtigt ud, indtil den er trukket helt ud. 

Med skuffen trukket helt ud skal du løfte det indsatte stykke, så du kan se, hvor kan placere rulleføderen. Der er to 
endestykker, som du også skal løfte op, og det er der, at dit rullede materiale vil hvile. Skub det højre endestykke, så det 
passer til bredden af dit materiale — enten 9 tommer eller 12 tommer. 

Placér dit rullede materiale på rulleføderen. Tag endestykket og indfør det gennem rulleføderens spalte. Indfør det 
dernæst i din maskine ved hjælp af knappen Indføring på berøringspanelet. Sørg for, at materialet indføres lige ind i 
maskinen. 

Når du er færdig med at bruge rulleføderen, skal du fjerne materialerullen, lægge stykkerne ned igen og skubbe skuffen 
tilbage på plads.

Åbn rulleføder



27

Silhouette Cameo® 4-brugervejledning 

Brug af tværskæreren
Hvis du bruger et linjeret materiale på en rulle uden en skæremåtte, kan du bruge tværskæreren på bagsiden af 
maskinen til at renskære dit projekt, når maskinen er færdig med at skære. Tværskæreren er allerede monteret på 
Cameo.

Sørg for, at alt er korrekt indstillet i Silhouette Studio®, så dit skærearbejde vil forløbe uden problemer igennem Cameo. 
Indstil først din skæremåtte til "Ingen" i Sideopsætning-panelet. Når du dernæst går til Send-fanebladet, inden du sender 
dit design, skal du klikke på gearikonen i nederste højre hjørne for at åbne de avancerede indstillinger. Indstil 
valgmuligheden Indføring til "Indføring", og indstil hvor meget af materialet du ønsker at føre igennem. Du skal ikke 
bekymre dig om at få målt præcist rigtigt, for du kan altid bruge pilene på berøringspanelet på din Cameo til at justere 
indføringen efter behov, efter du har lavet din skæring. Send dernæst dit design til din maskine.  

For at bruge tværskæreren skal du sørge for, at dit design føres ud gennem bagsiden af din maskine, når skæringen er 
færdig. Udløs låsene på begge sider af tværskærerkassetten og sænk tværskærerskinnen. Træk tværskæreren langs med 
skinnen for at skære dit materiale. Når du er færdig, skal du sørge for, at tværskæreren befinder sig i en af enderne af 
skinnen, og du skal løfte skinnen tilbage på plads og fastgøre begge låse. 

Lås

Tværskærer

Lås

Tværskærerskinne
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Udskift tværskærerkassetten
Hvis din tværskærers kniv bliver sløv, og du er nødt til at skifte den, kan du nemt gøre det ved at fjerne den gamle 
tværskærerkassette og isætte en ny. 

For at fjerne tværskærerkassette skal du trykke nedad på toppen af de to endelåse samtidigt. På den måde kan du 
trække tværskærerkassetten ud. Det er det lange stykke, der er vist nedenfor. 

Bemærk: Sørg for, at tværskæreren i låst position, inden du prøver at fjerne kassetten.

For at igen at montere tværskærerkassetten på maskinen, skal du flugte fødderne i bunden af tværskærerkassetten med 
rillerne i bunden af åbningen til tværskærerkassetten på Cameo. Når du har sikret dig, at alt flugter perfekt, skal du løfte 
tværskærerkassettens top og skubbe den ind i åbningen, indtil du kan høre, at den klikker på plads.

Låsehåndtag Låsehåndtag

Tværskærerkassette

Låsehåndtag

Låsehåndtag

Fod

Fod
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Skæring uden en måtte (Pop-out-cut)
Den anden mulighed for at skære uden en måtte er ny på Cameo 4! For første gang nogensinde kan du skære materialer 
som papir og tykt papir uden en skæremåtte. Med denne funktion laver Cameo skæringer, men holder materialer på 
plads ved hjælp af perforeringsskæringer på strategiske steder. Når materialet er fjernet fra skæremaskinen, skal du blot 
poppe skæredesignet ud af papiret.

På grund af en kanal, der løber under knivområdet, kan Cameo 4 udføre en særlig skæring, der skærer helt igennem 
materialet, selvom der ikke forefindes en skæremåtte. Den gør det ved at løfte kniven i små segmenter, mens den 
skærer, så der stadig er kontakt mellem en del af materialet og den fulde side. Det endelige skærearbejde kan poppes ud 
af materialet, når skæringen er færdig.

1. Sørg for, at du har en kompatibel Cameo-model (kun Cameo 4), og at din maskine er tilsluttet og synkroniseret med din software. 

2. I Sideopsætning-panelet skal du vælge "Ingen" fra dropdown-menuen vedrørende skæremåtte, ligesom vi gjorde med under Kiss-cut. Indstil 
din mediestørrelse til præcis størrelsen af materialet, du bruger. 

3. I Send-panelet skal du vælge din materialetype. Softwaren ved, om der automatisk skal vælges "Skæring" eller "Pop-out-cut" for handlingen, 
baseret på dine valg af skæremåtte og materiale. Papir og tilsvarende stive materialer, der normalt kræver en måtte for at blive skåret helt 
igennem, skal skæres med "Pop-out-cut", når du ikke har valgt nogen måtte i Sideopsætning-panelet.

Her er nogle ting at huske på: 

 f Pop-out-cut er ikke beregnet til tynde eller fleksible materialer såsom kopipapir eller vævet stof. 

 f Funktionen Pop-out-cut kan kun bruges sammen med Cameo 4 og Portrait 3. Hvis du bruger en tidligere model 
af Silhouette-skæremaskiner (Cameo 3, Portrait 2, etc.), er du nødt til at bruge en skæremåtte til at udskære tykt 
papir og andre papirmaterialer. 

 f Sørg for, at du har valgt de rigtige skæreindstillinger, inden du udskærer dit design, ved at foretage en 
testudskæring.

Annuller en skæring
Du kan annullere et skærejob, der allerede i gang, på tre forskellige måder:

 1. Vælg "Annuller" i Silhouette Studio®.

 2. Tryk på pauseknappen. Efter nogle få sekunder blinker knappen vedrørende fjernelse af skæremåtten, og det 
indikerer, at du kan afslutte jobbet ved at fjerne skæremåtten.

 3. Hold pauseknappen på Cameo 4 nedtrykket i fem sekunder. BEMÆRK: Denne mulighed fjerner ikke automatisk 
skæremåtten eller materialet.

Pause
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Bluetooth®-opkoblingsmuligheder
Silhouette Cameo® 4 er Bluetooth®-kompatibel og kan bruges ved trådløs kommunikation. 
På denne måde kan du sende designs fra en Bluetooth®-aktiveret enhed til din Cameo 4 til 
udskæring, uden at din maskine er tilsluttet med kabel til din computer.

For at tilslutte din Bluetooth®-aktiverede Cameo 4 skal du sørge for, at Bluetooth® er aktiveret 
ved at trykke på Bluetooth®-knappen på din Cameo. Baggrundslyset skifter fra hvidt til blåt for 
at indikere, at Bluetooth® er aktiveret.

I Silhouette Studio® skal du gå til Send-fanebladet. Klik på Bluetooth®-ikonen i bunden af 
panelet og vælg "Tilføj Bluetooth®-maskine". Efter nogle få sekunder viser status for Cameo i 
Send-panelet Klar, og opsætningen er fuldført. 

Hvor finder du mere information?
Komplet softwarevejledning
Se den komplette og illustrerede brugervejledning i Silhouette Studio® ved at klikke på Hjælp > Brugervejledning.

Website
Kik i afsnittet om øveprogrammer på SilhouetteAmerica.com for at få hjælp til specifikke funktioner og trin-for-trin-
instruktioner om, hvordan du skal skære forskellige typer medie med Silhouette Cameo®.

Blog
Besøg den officielle Silhouette-blog på Silhouette101.com for at få informationer om din maskine, øveprogrammer og 
vejledninger, e-bøger, videoer og idéer til nye projekter, som du kan lave. Mange blogindlæg indeholder trin-for-trin-
instruktioner til avancerede brugere af Silhouette-produkter og -software.

Nyhedsbrev
Tilmeld dig Silhouettes nyhedsbrev på SilhouetteAmerica.com, og modtag produktopdateringer og specielle tilbud via 
e-mail.

Kundeservice
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundeservice:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

Status for 
Bluetooth®

http://SilhouetteAmerica.com
http://Silhouette101.com
http://SilhouetteAmerica.com
mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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