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Silhouette Cameo® 4 használati utasítás 

Mi van a dobozban? 
A Silhouette Cameo® az alábbi listában felsorolt tartozékokkal kerül a dobozba. A gép használata előtt 
ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e. Amennyiben valamelyik tartozék hiányzik, írjon a  
support@silhouetteamerica.com címre.

Silhouette Cameo®  
asztai vágógép

A/C adapter és  
tápkábel

USB kábel
12 hüvelykes vágópad

Kézi penge 
beállító

Eszköz adatperekAutoBlade  
Cameo 4-hez

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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A gép csomagolásának eltávolítása 
A Cameo gép mozgó alkatrészeit rögzítőszagok, karton és hab tartják a helyükön szállítás közben, védve a 
gépet és az alkatrészeket a károsodástól. 
Vegye ki a Silhouette Cameo® gépet a dobozból, és távolítsa el a fedelet, illetve többi alkatrészt rögzítő 
szalagot.  
Távolítsa el az átlátszó műanyag burkolatokat rögzítő három fület a gép elején; két fület távolítson el az 
oldalsó paneleken, majd egyet a gép tetején. 
Ezután kissé emelje meg a fedelet, majd csúsztassa vissza. Távolítsa el a szalagot, a kartonbetéteket és a 
habkitöltő anyagokat.

Ne felejtse el eltávolítani a gép hátulján található rögzítőszalagot, amely a keresztvágót tartja a helyén.
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A gép regisztrálása 
Lépjen fel a SilhouetteAmerica.com/setup oldalra, és kövesse a gép beállításához szükséges lépéseket. 
Először hozzon létre egy Silhouette fiókot, ha szükséges, majd regisztrálja a gépet. A regisztráció végeztével 
100 ingyenesen elérhető dizájnt érhet el saját Silhouette könyvtárában.

Ha már van fiókja, adja meg a bejelentkezési 
adatit, és kattintson a "Sign in" (Bejelentkezés) 
gombra. 

Ezután adja meg a címét. Az információ beküldése 
után a megjelenő képernyőn regisztrálhatja a 
gépet. Adja meg a gép sorozatszámát. Ez az 
információ a gép hátuljára nyomtatott címkén 
található a jobb oldalon. Adja meg a vásárlás 
dátumát és helyét. 

A következő részben a jótállásra vonatkozó 
információk olvashatók, ha van ilyen. A 
regisztrációs folyamat végeztével folytathatja a 
gép beállítását.

Ha még nincs Silhouette fiókja, kattintson a "Sign 
up FREE" (INGYENES feliratkozás) hivatkozásra. 
Töltse ki a szükséges információkat. Amikor 
végzett, kattintson a "Create Account" (Füiók 
létrehozása) gombra. 

http://silhouetteamerica.com/setup
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A Silhouette Studio® alkalmazás letöltése és telepítése
Lépjen a 2. lépésre a SilhouetteAmerica.com/setup oldlaon, és töltse le a Silhouette Studio® legújabb 
verzióját. Kattintson az operációs rendszerre (Mac vagy Windows), és kövesse a számítógépen megjelenő 
utasításokat a telepítés befejezéséhez. 
A szoftverre a Cameo 4 vágógép futtatásához van szükség, ezért mindenképpen végezze el  ezt a lépést.

A Silhouette Studio® szoftver használatáról bővebben a használati utasítás további fejezeteiben olvashat. 
Most fejezze be a gép beállítását.

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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Az 1 hónapos ingyenes alap előfizetés aktiválása
A Silhouette gép regisztrálását követően Ön jogosult 1 hónap ingyenes Silhouette Design Store előfizetésre. 
Az előfizetéssel minden hónapban bizonyos számú kreditet kap, amelyekkel dizájnokat vásárolhat. A kreditek 
száma az aktív előfizetés szintjétől függ. Az előfizetés a Basic (alap) szinttel indul, ami a gyakorlatban 25 
USD kreditet jelent havonta. 
Az 1 hónapos ingyenes előfizetés aktiválásához lépjen be a Silhouette Design Store áruházba. Nyisson meg 
egy webböngészőt, és lépjen a  SilhouetteDesignStore.com oldalra, vagy kattintson a STORE (Áruház) gombra 
a Silhouette Studio® alkalmazásban (a szoftver jobb felső sarkában).
Lépjen be Silhouette fiókjába a Design Store áruházban. Ez ugyanaz a fiókinformáció, amit a gép 
regisztrálásákor használt. Fiókjába a jobb felső sarokban található "Sign In" (Bejelentkezés) gombra kattintva 
léphet be. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a "Sign In" gombra.
Amikor Silhouette készüléke regisztrálását követően először látogat el a Design Store áruházba, rendszerünk 
automatikusan átirányítja Önt a Trial Subscription (Próba előfizetés) igénylése oldalra - 
silhouettedesignstore.com/trial-subscription).

Megjegyzés: Ha már rendelkezik aktív Design Store előfizetéssel, a Trial Subscription összegnek megfelelő 
jóváírást kap rendelkezésre álló egyenlegére. Miután kitöltötte a saját információkat, lépjen a következő 
lépésre és ellenőrizze (Review) és erősítse meg (Confirm) előfizetését.

http://SilhouetteDesignStore.com
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A 100 ingyenes dizájn használata a saját könyvtárban
A Cameo 4 regisztrálása után 100 ingyenes és exkluzív dizájn használatára lesz jogosult gépéhez. 
Az ingyenes dizájnok megtekintéséhez lépjen a "Library" (Könyvtár) lapra a Silhouette Studio® 
alkalmazásban. A szoftver felkéri a felhasználót, hogy lépjen be a Silhouette fiókjába, ha még nem tette 
volna. Ezután lépjen be a bal oldali mappákba. Kattintson a “Free with Machine” (Ingyenes a géppel), majd 
a  “Silhouette Cameo® 4” elemre.
MEGJEGYZÉS: Ha nem jelenik meg a Silhouette Cameo® 4 speciális, ingyenes tartalma, lépjen ki a 
szoftverből, és erősítse meg Silhouette Cameo® 4 regisztrációját. A tartalom megkereséséhez elképzelhető, 
hogy újra meg kell nyitnia a szoftvert. Ha továbbra is problémája adódik, forduljon az ügyfélszolgálathoz a  
support@silhouetteamerica.com címen. 
MEGJEGYZÉS: Az első beállíásnál mindenképpen szükség van aktív internetkapcsolatra, azonban a 
Silhouette Library tartalmak offline is elérhetőek. A Silhouette Library élmény, a tartalmakat és a 
könyvtárstruktúrát is ideértve minden eszközön szinkronizálva vannak, amikor belép rájuk.

A Cameo 4 csatlakoztatása
Csatlakoztassa a Silhouette Cameo® gépet a tápegységhez. Kösse össze a kábelt és az adaptert, majd 
csatlakoztassa a kábelt a Cameo gépbe. Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali konnektorhoz.

Ezután csatlakoztassa a gépet a számítógéphez az USB kábellel. Nyomja meg a kerek bekapcsológombot a 
gépen. 
Ha még nem tette volna meg, nyissa meg a Silhouette Studio® alkalmazást. Lépjen a Send (Küldés) lapra (a 
szoftver jobb felső sarkában) a Send panel megnyitásához. Ellenőrizze, hogy a gép csatlakoztatva van-e, és a 
"Ready" (kész) állapotot írja-e ki.

A megfelelő csatlakozás érdekében elképzelhető, hogy rá kell kattintania a gép ikonra, majd ki kell 
választania a gépét.



7

Silhouette Cameo® 4 használati utasítás 

Navigálás a Silhouette Studio® alkalmazásban
Most, hogy letöltötte a Silhouette Studio® alkalmazást, itt az ideje megtanulni használni. A 
Silhouette Studio® alkalmazás megnyitásához keresse meg a  Silhouette Studio® ikont az Asztalon 
vagy a Start menüben PC-n, illetve az Applications (Alkalmazások) mappában, ha Mac-et használ. 
Az alkalmazás futtatásához kattintson duplán az ikonra. 

A Silhouette Studio® betöltését követően egy üres 12 x 12 hüvelykes tervezési felület és az elérhető 
eszközök jelennek meg a képernyőn.
Ebben a használati utasításban a szoftver alapfunkcióit mutatjuk be. Ha többet szeretne megtudni, olvassa 
el a Silhouette Studio® szoftver használati utasítását. A használati utasítás a SilhouetteAmerica.com/setup 
oldalon a 6. lépés alatt, vagy a Silhouette101.com oldalon érhető el.

Munkaterület áttekintés
1. Dokumentum eszközök—Ezek az eszközök a dokumentum módosításához, vagy a dokumentumban szereplő objektumok 

kiválasztására szolgálnak.
2. Gyorselérés eszköztár—Ezek az eszközök az aktuális feladathoz kapcsolódó eszközök, így a módosíásokat könnyebben 

elvégezheti.
3. Rajzeszközök—Ezeket a rajzeszközöket használhatja alakzatok létrehozására, illetve szöveg hozzáadására a tervezési mezőhöz.
4. Osztott könyvtár képernyő—Ezzel a gombbal feloszthatja a képernyőt a könyvtár/tervezési terület osztott képernyőre.
5. Dokumentum lapok—Ezekkel a lapokkal válthat a megnyitott dokumentumok között.
6. Tárolóterület (szürke)—A tárolóterületen a különböző dizájnok tarthatók meg, amikor átrendezi a tervezési felületet. Az itt 

hagyott dizájnok nem lesznek kivágva vagy kinyomtatva.
7. Aktív vágási terület—Itt hozhatja létre és helyezheti el a dizájnokat. Az itt hagyott elemek kivághatók vagy kinyomtathatók.
8. Navigációs lapok—Ezekkel a lapokkal a szoftverben lépkedhet a különböző felületek között.
9. Silhouette Studio® eszközök—A Silhouette Studio® eszközök funkcióival különbözőképpen módosíthatja a dizájnt.

10. Panelek—A Silhouette Studio® eszközök panelei itt ugranak fel, és kínálnak további beállítási lehetőségeket.
11. Saját beállítások és témák—Ezekkel a beállításokkal személyre szabhatók a Silhouette Studio® beállításai.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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Navigációs lapok
Jobb oldalon felül négy lap található:

Tervezés
A tervezési területen hozhat létre új projektet. Ezen a területen 
találhatók az eszköztárak, a fehér tervező oldal és a szürke 
tárolóterület. A tervezési oldalra a Design lapra kattintva térhet 
vissza a Könyvtárból, a Silhouette Design Store Áruházból vagy a 
Send (Küldés) menüből.

Áruház
Amikor csatlakozik az internetre, az Áruház lap megnyit egy 
böngészőablakot és a Silhouette Design Store áruházba visz, ahol 
dizájnokat vásárolhat vagy böngészhet. 

Könyvtár
A tárolt dizájnokat bármikor elérheti a Könyvtár lapról. A 
dizájnokat tetszés szerint rendezheti és szervezheti a mappák 
és almappák hozzáadásával. A dizájnokat a számítógépen vagy a 
Silhouette Library könyvtárban tárolhatja el. 

Küldés
A Küldés lapon állíthatja be a dizájnok vágási beállításait, és 
küldheti el ezeket a Silhuette alkalmazásba. Ez a menü hasonlóan 
működik más programok Küldés Nyomtatásra menüjéhez. 
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Tervezési terület
A Tervezési terület az első felület, ami a Silhouette Studio® 
megnyitásakor fogad, és valószínűleg itt fogja a legtöbb időt tölteni, 
ezért fontos megtanulni a használatát. 

Panelek
Minden Silhouette Studio® eszköz ikon a saját panelét nyitja meg. A 
panelek a tervezési felület jobb oldalán nyílnak meg a Silhouette 
Tools ikon mellett. Az alapértelmezetten megnyíló panel a Page 
Setup (Oldalbeállítás) panel, ahol módosításokat végezhet a tervezési 
területen, például a gépen, az oldalméreten és az anyag (avagy 
média) méretén.
A paneleket egyenként nyithatja meg, de több panelt is használhat 
egyszerre. Ha több panelt szeretne használni, kattintson és húzza el a 
névsávot egy új helyre, majd kattintson egy másik ikonra a következő 
panel megnyitásához. Tetszőleges számú panel lehet nyitva, ezeket 
bárhova elhelyezheti a tervezési képernyőn.

Panelek összezárása
A paneleket a panel bal oldalán található nyílra kattintva zárhatja 
össze. Szabja igényeire a képernyőt a panelek összezárásával, 
mozgatásával és átrendezésével. Amikor bezárja a paneleket, az 
alattuk lévő panel ugrik fel, betöltve a helyüket.

Matrica panelek
A panelek ragadnak, azaz a tervezési terület tetejére vagy egymásra 
tapadnak fel. Nincs mindig szükség arra, hogy a panelek egymáshoz 
tapadjanak. A képernyőn bárhova áthelyezheti a panelcsoportokat 
vagy a különálló paneleket. Projekttől függően elképzelhető, hogy 
egyszerre sok panelt szeretne nyitva tartani, hogy több eszközzel is 
módosításokat végezhessen, de előfordulhat, hogy egyszerre csak egy 
panelre van szüksége.

Több ikont is tartalmazó panelek
Egyes panelek, mint például a PixScan™ vagy Offset csak egy ikont 
tartalmaznak. Más panelek több, egymáshoz kapcsolódó ikont is 
tartalmazhatnak. Ezek az ikonok a panelben külön lapokon érhetőek 
el. Például a Transform (Transzformáció) panelen található az Align (Igazítás), Scale (Méretezés), Rotate 
(Forgatás), Move (Mozgatás) ikon, ha a Designer Edition változatot használja, akkor a Shear (Nyírás) ikon is.

Panel mód
A panel módot a Preferences (Saját beállítások) panelen állíthatja be egyedire. Az Alapértelmezett 
beállítások alatt kiválaszthatja, hogyan nyíljanak meg a  panelek.

 f Single Panel Mode (Egyetlen panel mód): Egyszerre csak egy panel lehet nyitva. Ha nyitva van egy panel, 
és rákattint egy másik ikonra, az új panel nyílik meg a korábban megnyitott helyett.

 f Flexible Panel Mode (Rugalmas panel mód): alapértelmezett. Hasonlóan az egyetlen panel módhoz, a 
rugalmas mód lecseréli az alapértelmezett helyen megnyitott panelt, de nem tünteti el a korábbit. 

 f Multiple Panel Mode (Több panel mód): Minden új panel megnyílik, függetlenül attól, hogy hány panel 
van már nyitva.
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Rajzeszközök
A szoftver bal oldali eszköztárán találhatók az alap formák és szövegek létrehozásához és módosításához 
szükséges eszközök. 

Kiválasztás eszköz

Szerkesztési pontok

Vonalrajzoló eszköz

Rajzeszközök

Szabadkéz eszköz

Szöveges eszköz

Megjegyzés rajzolása

Radír eszköz

Kés eszköz

Megjegyzés: Ha a Silhouette Studio® 
(pl. Silhouette Studio® Designer Edition) 
másik verzióját használja, az itt felsorolt 
rajzeszközökön kívül is talál másokat. Az 
eszközökről bővebben lásd a Silhouette 
Studio® szoftver kézikönyvet.

Egyszerű minták
Vonalak

Vonal rajzolásához válassza ki a Line (Vonal) eszközt 
a bal oldali eszköztárban. Kattintson és húzzon egy 
vonalat az egérrel, vagy kattintson egyszer a vonal 
kezdőpontjára, majd még egyszer a vonal végpontjára.

 f Ha teljesen függőleges, vízszintes vagy 45°-os vonalat 
szeretne rajzolni, tartsa lenyomva a SHIFT gombot.

Téglalapok/Négyzetek
Téglalap rajzolásához válassza ki a Rectangle (Téglalap) 
eszközt a bal oldali eszköztárról. Téglalap rajzolásához 
kattintson és húzza el az egeret, vagy kattintson egyszer 

a kezdősarok kiválasztásához, majd még egyszer az átellenes 
sarokba.

 f Tökéletes négyzet alak rajzolásához tartsa lenyomva a 
SHIFT gombot a téglalap rajzolása közben.

 f Tartsa lenyomva az ALT (OPTION Mac® gépeken) gombot, 
ha a téglalapot középről és nem a sarkokból indulva szeretné megrajzolni.

 f Tartsa lenyomva a SHIFT + ALT (SHIFT + OPTION Mac® gépeken) gombokat, ha az eredeti kattintsából 
induló tökéletes négyzetet szeretne rajzolni.

Szabadkéz
A Freehand (Szabadkéz) eszközzel való rajzoláshoz kattintson az eszközre 

az eszköztáron. Választhat normál Freehand eszközt, vagy Smooth 
(Lágy) Freehand eszközt is. Az alakzat rajzoláshoz kattintson és 
húzza el az egeret a tervezési felületen.
A létrehozott alakzat módosításához használhatja az Edit Points 
(Pontok szerkesztése) eszközt. Ez az eszköz láthatóvá teszi az 
alakzat pontjait és lehetővé teszi a mozgatásukat. 
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Szöveg
A számítógépre telepített betűtípusú beűtk és szavak kivágásához válaszsa ki a Text (Szöveg) eszközt az 
eszköztáron a képernyő bal oldalán. Amikor ki van választva a Szöveg eszköz, kattintson bárhová az oldalon 
és kezdjen el gépelni. A betűtípus lesz az alapértelmezett, amelyet könnyedén módosíthat a felugró Text 
Style (Szövegstílus) panelen.

Miután rákattintott az oldalra a Szöveg eszközzel megjelenik egy villogó kurzor. Kezdjen el gépelni - 
betűket, szavakat vagy kifejezéseket.
Gépelés vagy a szöveg szerkesztése közben a képernyő jobb oldalán megjelenik a Szövegstlus panel. Ezen a 
panelen módosíthatja a betűtípust, a szöveg méretét, súlyát, igazítását, a karkterek közötti helyközt és a 
sorközöket. Az egérrel jelölje ki a szöveget mielőtt módosításokat végezne a betűtípuson, méreten, súlyon 
stb.
A szöveg gépelésének befejezéséhez kattintson valahol ki az oldalból. Így kilép a szövegszerkesztés módból 
és megszűnik a szöveg kiválasztása. Ha módosítania kell a szövegen, kattintson duplán a szövegre az oldalon 
a bal oldali eszköztáron található Select (Kiválasztás) eszközzel.  

 f Ha a szöveget körbe szeretné mozgatni az oldalon, kattintson rá, és húzza az új helyre.

 f A szöveg átméretezéséhez válassza ki a szöveget, majd kattintson és fogja meg valamelyik sarok 
vezérlőfülét.

 f A szöveg elforgatásához válassza ki a szöveget, kattintson és húzza el az objektum fölött megjelenő 
zöld kört.
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Könyvtár
Bejelentkezés
A Könyvtárban tárolja a szoftver a Silhouette Design Store áruházban megvásárolt dizájnjait. Saját dizájnjait 
is elmentheti a Silhouette Library könyvtárba. 
Amikor rákattint a Könyvtár lapra, a szoftver megkérheti, hogy jelentkezzen be Silhouette fiókjába, ha még 
nem tette volna meg.  Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a "Sign In" gombra. Ha nincs 
Silhouette fiókja, kattintson a "Sign up FREE" (INGYENES feliratkozás) hivatkozásra.
A bejelentkezést követően bara láthatja a mappákat, jobbra pedig a dizájnokat. Ha még  nem lát dizájnt, 

ne aggódjon. Rengeteg ideje lesz hozzáadni még később.
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A könyvtár rendezése
A Könyvtáron belül új mappák létrehozásával rendezheti el dizájnjait. 
Fogjon meg egy dizájnt a jobb oldali ablakban, és húzza át az újonnan létrehozott mappába a bal oldalra a 
Mappák panelen. Az egyes mappák mellett található kis körökbe beírt számok jelölik, hogy mennyi dizájn 
van a mappákban.

Amikor a Silhouette Design Store áruházból vásárol dizájnt, azok a Recent Downloads (Friss letöltések) 
mappába kerülnek. Innen tetszőleges mappába másolhatja a dizájnokat.
Mappa hozzáadásához kattintson a Designs mappára. Az egér jobb gombjával kattintson egy üres helyre a 
mappában, és válassza a "New Folder" (új mappa) lehetőséget. Egy új, "Untitled Folder" (Cím nélküli mappa) 
ugrik fel, amit akár át is nevezhet. 
Ugyanezzel a módszerrel adjon hozzá új mappákat vagy almappákat igény szerint.
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Dizájnok keresése a könyvtárban
A Silhouette Design Store áruházban vásárolt dizájnokhoz különböző kulcsszavak is tartoznak, amelyek 
megkönnyítik a keresést. Ha egy bizonyos dizájnt keres, kattintson a Library lapra és nyissa meg a 
könyvtárát. Lépjen a keresőmezőre a jobb felső sarokban, és gépelje be a kulcsszót.

Dizájnok használata a könyvtárból
Ha talál kedvére való dizájnt, kattintson rá duplán és adja hozzá a saját oldalához. Az egér jobb gombjával 
is kattinthat a dizájnra, majd válassza az “Open [file name] (Megnyitás [fájlnév])” parancsot. Ezzel 
automatikusan bezárja a könyvtárat, és a dizájn oldalra lép. A könyvtárat bármikor könnyedén megnyithatja 
a Library lapra kattintva. 
Ha dizájn beillesztése nélkül szeretné bezárni a könyvtárat, kattintson a Design lapra, lépjen vissza a 
tervező területre vagy a Store (Áruház) lapra, és folytassa a keresést.
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Osztott könyvtár képernyő megjelenítése
Ha egymás mellett szeretné megjeleníteni a tervező területet és a Silhouette Library könyvtárat, használja 
a Library Split Screen (Osztott könyvtár képernyő) funkciót. A képernyő felosztásához lépjen be a Design 
képernyőre. Lépjen a képernyő bal alsó részébe, kattintson a lefelé mutató nyíllal jelölt mappára (avagy 
Library ikonra), vagy kattintson a jobbra mutató háromszögre. Megnyílik az osztott képernyő.

Amint megnyílt az osztott képernyő, elkezdheti a navigálást a könyvtár mappái között, kiválaszthatja a 
dizájn oldalhoz hozzáadni kívánt megfelelő dizájnt. Kattintson duplán egy dizájnra, vagy kattintson és húzza 
a dizájnt a helyére a tervező oldalon.

Amikor végzett az osztott képernyőn, kattintson a könyvtár ikonra középen, és rejtse el a könyvtár részt 
ismét.
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Silhouette Design Store áruház
A Silhouette Design Store áruházban több mint 170 000, a Silhouette géppel kivágható  dizájn található—
egyszerű vágósablonok, bonyolult minták és dizájnok, betűtípusok, 3D dizájnok és így tovább. A legtöbb 
dizájn ára csupán 99¢. A Design Store áruházban rendszeresen vannak akciók, és általában hetente felkerül 
egy-egy ingyenes dizájn is. 
A Silhouette Design Store áruház eléréséhez kattintson a Store lapra a szoftver jobb felső sarkában. 
Megnyílik egy új böngészőablak, amely elvezeti Önt az áruházba.
A hét ingyenes dizájnja a Deals (Ajánlatok) oldalon érhető el. Megtekinthet más ajánlatokat, új dizájnokat, 
népszerű dizájnokat és további érdekességeket. 

Gépelje be a kulcsszót vagy kulcsszavakat a keresőmezőbe, vagy használja a menürendszert, ha a különböző 
kategóriák dizájnjai között szeretne keresni. 
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Dizájnok letöltése
Töltsön le egy ingyenes dizájnt az eheti ingyenes dizájnra kattintva. Az ingyenes dizájn az Ajánlatok oldalon 
a "Free Designs" menüpontban érhető el. 

Amikor rákattint egy dizájnra, egy ablak ugrik elő a dizájn részletes információival. Itt megtekintheti, hogy 
milyen típusú a dizájn, milyen fáljtípusa van, és mennyibe kerül. 

Kattintson a kék bevásárlókocsi ikonra, ha hozzá 
szeretné adni a kosarához. Ezután kattintson a 
nyílra vagy az ikonra a Design Store jobb felső 
sarkában a kosár eléréséhez. 
Mivel ingyenes dizájnt tölt le, a kosár végösszege 
$0.00.
Miután áttekintette a kosarát, kattintson a 
Checkout (Fizetés) gombra a folytatáshoz. A Design 
Store áruház megkéri, hogy lépjen be a dizájn 
letöltése előtt. 
Valószínűleg már rendelkezik Silhouette fiókkal, ha 
azonban még nem, hozzon létre néhány perc alatt 
egy újat. A bejelentkezési oldalon kattintson a "Sign 
up FREE" hivatkozásra új fiók létrehozásához.

Amint létrehozta a fiókot, ismét be kell lépnie a 
kosarába, és el kell indítania a fizetési folyamatot. 
Amikor letölt egy dizájnt, mindig hitelesítenie kell a 
jelszavát. 
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Küldés panel
Amikor a Küldés lapra kattint a tervező képernyő a bal oldalon és a Küldés panel a jobb oldalon szürkére 
vált. A Küldés panelben a kivágási beállításokban végezhet módosításokat, így tökéletes vágást valósíthat 
meg. 
A Küldés lapon négy művelet választhat: Simple (Egyszerű), Line (Vonal), Fill (Kitöltés) és Layer (réteg). 

Minden műveletben más-más vágási beállítást módosíthat. A vágás olyan egyszerű, mint az anyag, a művelet 
és az eszköz  kiválasztása az Egyszerű panelen, majd a "Send" gombra való kattintás.
A Küldés képernyő két részből áll: a jobb oldali panelből, és a bal oldali, a dizájnt megjelenítő képernyőből. 
A jobb oldali panelen a műveletek lapjai és beállításai érhetők el. Amikor belép a Küldés lapra, a dizájn 
vágási vonalai vastagabbak lesznek, így pontosan láthatja, hogy a Silhouette mit fog kivágni. 
Ha módosítani szeretne a dizájnon, kattintson a Design lapra és lépjen vissza a Design képernyőre. A dizájnt 
mozgathatja, amikor a Küldés lapon van, de más módosítást nem végezhet rajta.
Az Actions (Műveletek) panelen az első lehetőség az Egyszerű lap. Itt lehet kiválasztani az anyag típusát, 
azt, hogy milyen műveletet végezzen a Silhouette, milyen típusú pengét használjon, milyen vonalakat 
szeretne kivágni, marni, bemetszeni, domborítani vagy pontozni.  
Ha speciáisabb beállításokra van szüksége, használhatja a Vonal, Kitöltés vagy Réteg paneleket. A Vonal és 
Kitöltés paneleken rendelheti hozzá, hogy a Silhouette milyen feladatot végezzen a kép vonalszíne vagy 
kitöltési színe alapján. Ha több rétegű dizájnt használ, a Réteg panelen választhatja ki, hogy melyik réteg 
legyen kivágva. 
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A Cameo 4 előkészítése
Anyag felhelyezése a vágóalátétre
Távolítsa el a vágóalátét nem öntapadós borítását. Az új alátét nagyon ragadós lehet először. Ha nem 
szeretné, hogy a vágóalátétre helyezett anyagok megsérüljenek, helyezze az alátétet a ragadós felülettel 
lefelé nem bolyhosodó anyagra, például farmerra vagy mikroszálas anyagra. Így az alátét kevésbé lesz 
ragadós, de az anyagok sérülés nélkül meg tudnak tapadni rajta.

Helyezze a papírt vagy az attól eltérő alapanyagot a vágóalátétre a Silhouette Studio® alkalmazásban 
látható ábrának megfelelően. 

A Cameo bekapcsolása
Kapcsolja be Silhouette Cameo® készülékét a bekapcsológombbal, és várja meg, amíg a készülék elindul. A 
vágóalátét behúzása a gépbe

 f Emelje meg a fedelet és csúsztassa vissza.

 f Igazítsa az alátét bal szélét a szürke illesztési jellel a gép bal oldalához.

 f Nyomja az alátétet a fehér görgőkre.

 f Nyomja meg a felfelé mutató nyilat az érintőpanelen az alátét vágópozícióba való betöltéséhez.

Ha nem látja a vágóalátét képét az alkalmazásban a rajz alá helyezve, kattintson a Page Setup 
(Oldalbeállítás) gombra az ablak jobb felső sarkában található eszköztárban. A Cutting Mat rész alatt 
válassza ki a Cameo alátétet.
Illessze a képet a képernyőn oda, ahol ki szeretné vágni az alátéten. A képet mindig az oldal piros margói 
között tartsa.
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Az eszköz betöltése
A megfelelő eszköz vagy penge kiválasztása fontos lépés a Silhouette vágásra való előkészítése során. Mivel a 
gép tartozéka, használhat AutoBlade pengét is a gépben. A különböző stílusú pengéket különböző 
eljárásokkal állíthat be. A penge csomagolásán található általában információ a megfelelő beállításról. 

Ha AutoBlade pengét használ, a penge automatikusan igazodik a kivágandó dizájnhoz. Az AutoBlade vagy más 
penge kézi beállításához használja a beállító-aljzatot a gépen, vagy a tartozék kézi beállítóeszközt. Enyhén 
nyomja felfelé és lefelé a pengét a beállító-aljzatban, amíg a piros jelölővonal a kívánt beállítást nem 
mutatja. 

Megjegyzés: Az AutoBlade, Ratchet Blade, Premium Blade, Fabric Blade, és Sketch Pens eszközök csak a bal 
oldali eszköztartóban vagy a Tool Holder 1 eszköztartóban működnek. 
A fenti penge beállítások csak AutoBlade, Ratchet Blade vagy Premium Blade pengékre vonatkoznak. A 
magasabb penge beállítások nagyobb felületet hagynak a pengéből, így vastagabb anyagok vágására célszerű 
használni őket. A különböző anyagok javasolt penge beállításairól a Silhouette Studio® alkalmazásban 
olvashat. 
Amikor nem használja az eszközt, tárolhatja az eszköztartóban is a gép bal oldalán. Egyszerűen csúsztassa a 
fedelet balra, és helyezze be az eszközt.  Amikor végzett, csúsztassa a fedelet jobbra a záráshoz.

Kijelzősor

Állító-toldat

AutoBlade

Penge 
beállítás

1

4–6

7–10

2–3

Anyag

Vékony anyagok, például vinil és vékony hőátadó anyagok

Vastagabb anyagok, például texturált karton és mintás papír

Vastag anyagok, például vászon

Közepesen nehéz anyagok, mint például papír, karton és bársonyfényű hőátadó 
anyagok

Fedél

Eszköztartó
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Automatikus eszközérzékelés
A Cameo 4 egyik új funkciója az Automatikus eszközérzékelés Ezzel a funkcióval a szoftver fel tudja ismerni, 
hogy milyen eszköz van a gépben, majd a szoftver automatikusan kitölti a műveleti beállításokat a Küldés 
panelen. 
Ez a funkció csak a Cameo 4 géppel, illetve Cameo 4 eszközökkel érhető el. Az eszközök hátoldalán és az 
adaptereken egy kisméretű fémcsík látható. Ez közli a géppel, és így a szoftverrel, hogy milyen eszköz került 
be az eszköztartóba.

Eszköz adatperek
Mivel a Cameo 4 eszköztartó felépítése kissé különbözik a korábbi Cameo változatoktól, a Cameo 4 
készülékhez 4 eszközadapter is jár, amelyekkel az eszközöket helyezheti be a gépbe.

Dupla foglalatos beállítás
A Cameo készülék dupla foglalattal rendelkezik, így egyszerre két különböző eszközt is használhat egyszerre. 
Így többféle műveletet végezhet különböző típusú pengékkel. A két foglalatot számokkal jelölte a gyártó - 1 
(avagy Tool1 a bal oldalon) és 2 (avagy Tool 2 a jobb oldalon). A Cameo 4 pengéken vagy az 1 vagy a 2 jelölés 
látható. Ezek a számok jelölik, hogy az eszközt melyik foglalatban használhatja. 
Ha adapterrel használ egy eszközt, például a Cameo 3 csavaros pengéjét, akkor azt csak az 1. foglalatba 
helyezheti be. 

Eszközök zárolása és nyitása
Először nyissa ki a Tool 1 pozíciót a zárókar kihúzásával. Helyezze be az AutoBlade 
(vagy más eszközt, illetve adaptert) eszközt az 1.-es eszköztartóba, majd tolja vissza a 
zárómechanizmust a helyére. Hasznos lehet, ha az eszközt lenyomja miközben visszatolja 
a zárókart. Így az eszköz biztosan rögzül a helyén.
A zárókarok ugyanúgy működnek az 1. -es és a 2.-es  eszköztartón. Nem számít az sem, 
hogy milyen eszközt helyez be; minden eszköz ugyanúgy rögzül a helyén.
Ha az eszköz száma mellett folyamatos kék színt lát, biztos lehet benne, hogy az eszköz 
megfelelően van rögzítve.

A kék eszköz-
adaptert a 
Silhouette Sketch 
Pens tollakkal 
használja

A szürke eszköz-
adaptert a Deep-
Cut (mélyvágó) 
pengével használja

A fekete eszköz-
adaptert a standard 
(csavaros) és a 
Premium pengékkel 
használja

A fehér eszköz-
adaptert a 2mm-es 
Kraft Blade  
 pengével 
használja(kompatibilis 
korábbi  Silhouette gépekkel)

zárásnyitás

Kar reteszelése
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A görgők beállítása
A görgők beállításával a fő görgőtengelyen, a Silhouette Cameo® az alábbi méretekben tud vágni: A4, 
letter, 12 hüvelyk, és 13 hüvelyk.

Fehér görgők
Kar

Keresse meg a kioldókart a jobb oldalon, és forgassa el az óramutató 
járásának megfelelően.

Fogja meg a görgőt, és nyomja le a zár gombot. 

A zár gomb nyomvatartása mellett csúsztassa a görgőt a kívánt pozícióra. 
Engedje el a gombot a görgőn, és reteszelje a kioldókart az óramutató 
járásával ellentétes irányban elforgatva. 

Ha a görgő nincs pontosan rögzítve a helyén, kiugorhat a helyéről.

Görgőfej

Görgőház

Zárás
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Az anyag betöltése
Amikor az anyag rá van helyezve a vágóalátétre, vagy már tudja, hogy milyen 
anyagot szeretne használni, töltse be a vágóalátétet vagy anyagot a gépbe. 
MEGJEGYZÉS: Nagyon fontos, hogy a gépbe való betöltéskor feszesen tartsa 
azokat az anyagokat, amelyek nem igényelnek vágóalátétet, mert így 
biztosítható, hogy mindkét befogó görgő egyenletes feszességgel húzza azt be. 
Ellenkező esetben az anyag középen beesik, és a vágás nem fog sikerülni. 
Kétféle betöltési mód lehetséges. Mindkét esetben ellenőrizze, hogy a 
csúszkákat az anyagnak legmegfelelőbben állította-e be: 
1. Mozgassa a jobb oldali görgőt addig, amíg meg nem felel a vágóalátét vagy az anyag 

szélességének. 
2. Állítsa be a középső csúszkákat úgy, hogy egyenlő távolságban legyenek a bal oldali betöltő 

oldaltól és a jobb oldali oldalsó csúszkától.

Ha az anyag betöltése után szeretné módosítani a vágás kezdőpontját, használja a vezérlőpanelen vagy a 
Silhouette Studio® szoftverben a nyilakat.
A vágás végeztével nyomja meg az Unload (kiadás) gombot. A görgők elkezdik mozgatni a vágóalátétet vagy 
anyagot a görgősor alól, hogy ki lehessen venni a készülékből.

Betöltés

Kitárazás

Az első módszer az úgynevezett késleltetett betöltési módszer (nagyobb vágási felületekhez ajánlott):
1.  Nyomja meg a Load (Betöltés) gombot Cameo készülékén. A Load gomb villogni kezd, jelezve, hogy a készülék készen áll 

az anyag betöltésére. 
2.  Igazítsa a vágóalátét vagy feltekert anyag bal élét az eszköz foglalat előtt lévő szürke vonalhoz és a görgősor bal oldali 

fogójához. 
3.  Néhány másodperc múlva a gép elkezdi behúzni a vágóalátétet vagy anyagot, és a görgősor alatt a megfelelő pozícióra 

illeszti.

A másik módszer az azonnali betöltés módszer (kisebb vágási felületekhez javasolt):
1.  Igazítsa a vágóalátét vagy az anyag bal élét az eszköz foglalat előtt lévő szürke vonalhoz és a görgősor bal oldali 

fogójához. 

2.  Nyomja meg a Load (Betöltés) gombot Cameo készülékén. A gép azonnal elkezdi behúzni a vágóalátétet vagy anyagot, és a 
görgősor alatt a megfelelő pozícióra illeszti.
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Dizájn kivágása
Miután kiválasztotta a dizájnt, betöltötte az anyagot, és előkészítette a gépet, el is végezheti az első 
vágását. 
Lépjen vissza a Silhouette Studio® alkalmazásba, és adja meg az 
esetlegesen még hiányzó adatokat. Itt mutatjuk be, hogy mi várható az 
egyes szakaszokban, amikor az Egyszerű művelet használatával vág.
A Tool 1és Tool 2 szakaszokban az anyagra, az eszközre és a műveletre 
vonatkozó legördülő lehetőségek láthatók. 
Először válasszon anyagot. Fontos, hogy pontosan válassza ki az anyagot, 
mert a Silhouette Studio® alkalmazás minden anyagtípusra finomhangolta 
a vágási beállításokat. Ha úgy érzi, hogy módosításokat kell végeznie, az 
alábbi beállításokat teheti meg. Új anyag hozzáadásához kattintson az 
"Add New Material Type" (Új anyagtípus hozzáadása) gombra a legördülő 
anyagmenü alján, és adja hozzá saját vágási beállításait. 
Ezután válassza ki az eszközt, vagy ellenőrizze, hogy a megfelelő eszköz 
van-e kiválasztva. Az Auto Tool Detection (Automatikus eszközérzékelés) 
funkcióval a gép automatikusan érzékeli, hogy milyen eszköz van az 
eszköztartóban. Ebben a példában két különböző eszközt tettünk a Cameo 4 készülékbe - egy AutoBlade 
pengét és egy Sketch Pen eszközadaptert.

Most, hogy mindent előkészített, kattintson a Send gombra, és kövesse, ahogy a Silhouette pontosan kivágja 
a kiválasztott dizájnt.

Ha emlékeztetőt szeretne beállítani magának, hogy milyen teendői vannak egy dizájn kivágásakor, kattintson 
a Send panel bal alsó sarkában látható szögletes sapka ikonra a Send gomb mellett balra. A szoftver egy 
rövid diavetítést jelenít meg a követendő lépésekkel.

Tool 1 és Tool 2 eszköztartó
A cameo 3 gépekkel ellentétben az eszköztartók a dupla foglalatos rendszerben különböző vágási funkciókt 
végeznek, így az eszközök nem cserélhetők fel egymással. Az alábbiakban ismertetjük az egyes eszköztartók 
kompatibilis eszközeit és funkcióit:

Eszköz Auto-művelet
Tool 1 AutoBlade Vágás

Ratchet Blade Vágás
Deep Cut Blade Vágás
Sketch Pen Skicc

Tool 2 Kraft Blade Vágás
Rotary Blade Forgó-vágás
Punch Tool Lyukasztás
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Vágás alátét nélkül (Kiss-vágás)
Az úgynevezett 'kiss-vágást', akkor használják, amikor hátlappal rendelkező anyagot vágnak (például vinil, 
hőátadó fólia, matricalap stb.). Amikor ilyen vágást végez a Cameo 4 készülékkel, két másik funkciót is 
kihasználhat: a görgős behúzót és a keresztvágót.
A görgős behúzás vagy keresztvágó használatához a 'kiss-vágás' során két dolgot kell tennie: 
1. Lépjen a Page Setup (Oldalbeállítás) panelre, és állítsa a Cutting Mat értéket "None" (Nincs) értékre.
2. Lépjen a Send lapra, válassza ki az anyagot (nem feledje, hogy az ilyen típusú vágásoknál csak olyan anyagot használhat, 

amelynek VAN hátlapja).

A fenti két lépés után folytathatja a vágást.
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A tekercs behúzó használata
A beépített tekercs behúzó a Cameo 4 készülék előlapja alatti tálcán található. A tekercs behúzó nyitásához 
óvatosan húzza ki teljesen a tálcát. 
Megjegyzés: Amikor teljesen kinyitotta a tálcát, a tekercs behúzó tálca körülbelül 8 hüvelykre áll ki a 
készülékből. Ha a tálca csak 4-5 hüvelykre áll ki, ellenőrizze, hogy nem akadt-e el, illetve mi akadályozza a 
mozgását. Óvatosan húzza ki teljesen a tálcát. 

Amikor a tálca teljesen ki van húzva, emelje meg a behelyezett anyagot, és nézze meg, hova igazíthatja 
a tekercs behúzót. A két záróelemet is fel kell emelnie, a behúzott anyagot ezeken tudja megtámasztani. 
Csúsztassa el a jobb oldali elemet, hogy az felvegye az anyag szélességét - 9 vagy 12 hüvelyk. 
Helyezze a feltekert anyagot a tekercs behúzóra. Fogja meg a záróelemet, és húzza be a nyíláson keresztül. 
Ezután húzza be a gépbe az érintőpanelen található Load (Betöltés) gomb megnyomásával. Ellenőrizze, 
hogy az anyagot egyenesen húzza-e be a gép. 

Amikor végzett a tekercs behúzásával, vegye ki a tekercset, hajtsa vissza az elemeket, és csúsztassa vissza a 
tálcát a helyére.

A görgőadagoló nyitása
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A Keresztvágó használata
Ha tekercselt vonalazott anyagot használ vágóalátét nélkül, használja a keresztvágót a gép hátulján, hogy a 
vágás végén le tudja zárni a projektet. A keresztvágó már a Cameo készülék része.

Állítson be mindent a Silhouette Studio® alkalmazásban, így a vágás tökéletesen behúzható a Cameo 
készülékbe. Először a Page Setup panelen állítsa a vágóalátét értékét "None"-ra. Ezután a Send lapon még a 
dizájn elküldése előtt kattintson a fogaskerék ikonra a jobb alsó sarokban, és nyissa meg a speciális 
beállításokat. Állítsa be a "Feed" (Behúzás) lehetőséget a Feed Option lehetőségek között annyi anyagra, 
amennyit be szeretne húzni. Nem muszáj pontosan megadni a méreteket, mert a Cameo készülék 
érintőpanelén mindig állíthatja a nyilakkal, hogy mennyi behúzásra van szüksége a vágás végeztével. Ezután 
küldje el a dizájnt a gépre.  
A keresztvágó használatához ellenőrizze, hogy az anyag kikerül-e a gép hátoldalán a vágás végeztével. 

Oldja ki a zárakat mindkét oldalon a keresztvágó kazetta tetején, és engedje le a keresztvágó foglalatot. 
Csúsztassa a keresztvágót a foglalatba az anyag levágásához. Amikor végzett, ellenőrizze, hogy a 
keresztvágó a foglalat valamelyik végén legyen, emelje vissza a helyére, és rögzítse. 

Zárás

Keresztvágó

Zárás

Keresztvágó nyomvonal
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A keresztvágó kazetta cseréje
Ha a keresztvágó pengéi tompává válnak, és ki kell cserélnie, könnyen kicserélheti az egész kazettát. 
A keresztvágó kazetta eltávolításához nyomja le egyszerre a két lezáró elem tetejét. A művelet közben 
húzza ki a keresztvágó kazettát. A kazetta egy hosszúkás alkatrész, mint az alábbi ábrán is látható. 
Megjegyzés: A kazetta kiszerelése előtt ellenőrizze, hogy a keresztvágó zárt helyzetben legyen.
A keresztvágó kazetta visszahelyezése előtt emelje fel a kazetta alatt található lábakat a Cameo készülék 
kersztvágó kazetta nyílása alján található barázdákkal. Amint meggyőződött arról, hogy az igazítás 
megfelelő, emelje fel a keresztvágó kazetta tetejét, és tolja a nyílásba, amíg a helyére nem kattan.

Kar Kar

Keresztvágó kazetta

Kar

Kar

Láb

Láb
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Vágás alátét nélkül (Pop-out vágás)
A Cameo 4 készülék másik új vágási funkciója. Most először lehetséges papír vagy karton vágása vágóalátét 
nélkül. Ezzel a funkcióval a Cameo elvégzi a vágásokat, de az anyagot a helyén tartja, perforációs vágásokat 
elhelyezve a stratégiai pontokon. Amikor kiveszi az anyagot a vágógépből, csak nyomja ki a dizájnt a 
papírból.
A Cameo 4 készülék úgy tudja elvégezni ezt a speciális vágást, hogy egy csatorna fut a vágófelület alatt, ami 
úgy is át tudja vágni az anyagot, hogy ne legyen szükség vágóalátétre. A készülék apró lépésekkel felemeli 
a pengét vágás közben, így az anyag egy része mindig a teljes oldalon marad. A kész vágás kipattintható az 
anyagból a vágási művelet végeztével.
1. Ellenőrize, hogy megfelelő Cameo modellt használ-e (csak Cameo 4), valamint, hogy a készülék csatlakoztatva és szinkronizálva 

van-e a szoftverrel. 
2. A Page Setup panelen válassza ki a "None" lehetőséget a vágóalátét legördülő menüben, hasonlóan a Kiss-vágás lehetőséghez. 

Állítsa be az anyag méretét a felhasznált anyag pontos méretére. 

3. A Send panelen válassza ki az anyag típusát. A szoftver a vágóalátét és anyagválasztás alapján automatikusan kiválasztja, hogy 
"Cut" vagy "Pop-out cut" vágást végezzen-e. A normál esetben alátétet igénylő papír és hasonló merev anyagok vágásához, 
válassza a "Pop-out Cut" lehetőséget, ha a Page Setup beállításokban nem választott alátétet a vágáshoz.

Az alábbiakat tartsa mindig észben: 

 f A Pop-out Cut nem alkalmas vékony vagy rugalmas anyagok, mint például másolópapír vagy anyag 
vágására. 

 f A Pop-out Cut funkció csak Cameo 4 és Portrait 3 készülékekkel hsználható. Ha régebbi Silhouette 
vágógépeket használ (Cameo 3, Portrait 2 stb.) mindig használjon vágóalátétet karton vagy más papír 
vágásakor. 

 f A vágás megkezdése előtt egy teszt vágással ellenőrizze, hogy a megfelelő vágási beállításokat 
választotta-e ki.

Vágás visszavonása
Ha vissza kell vonnia egy már folyamatban lévő vágást, három lehetősége van:
 1. Válassza ki a “Cancel” (Mégsem) lehetőséget a Silhouette Studio® alkalmazásban.
 2. Nyomja meg a Pause (Szünet) gombot. Néhány másodperc után a vágóalátét kitárazására 

figyelmeztető gomb villogni kezd, jelezve, hogy a vágóalátét kivételével befejezheti a vágási 
műveletet.

 3. Tartsa nyomva a Pause gombot a Cameo 4 készüléken öt másodpercig. MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség 
nem tárazza ki automatikusan a vágóalátétet vagy anyagot.

Szünet



30

Silhouette Cameo® 4 használati utasítás 

Bluetooth® kapcsolat
A Silhouette Cameo® 4  Bluetooth® kompatibilis, és használható vezeték nélküli 
kommunikációval. Így Bluetooth®-képes készülékekről is küldhet dizájnokat Cameo 
4 készülékére anélkül, hogy a gépet csatlakoztatná a számítógéphez.
Bluetooth®-képes Cameo 4 készüléke csatlakoztatásához a Bluetooth® gomb 
megnyomásával ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkcó aktív-e Cameo készülékén. A 
gomb háttérvilágítása fehérről kékre vált, jelezve, hogy a funkció aktív.
A Silhouette Studio® alkalmazásban lépjen a Send lapra.  Kattintson a Bluetooth® 
ikonra a panel alján, és válassza ki az “Add Bluetooth® machine” (Bluetooth® gép 
hozzáadása) lehetőséget. Néhány másodperc után a Cameo állapota Ready (Kész) 
értékre vált a Send panelen, és a beállítás használatra kész. 

További információk
Teljes szoftver kézikönyv
A teljes, illusztrált használati utasítás a Silhouette Studio® alkalmazásban a Help > User’s Manual (Súgó > 
Használati utasítás) menüpontban érhető el.

Weboldal
Látogasson el a SilhouetteAmerica.com weboldal oktatóanyagokat kínáló aloldalára, ahol a speciális 
funkciókról olvashat, lépésről- lépésre haladó útmutatókat talál arról, hogy hogyan vághat különböző 
anyagokat Silhouette Cameo® készülékével.

Blog
Látogasson el a hivatalos Silhouette blog oldalra a Silhouette101.com címen, ahol további információt talál 
készülékéről, útmutatók, e-könyvek, videók és új projektötletek között böngészhet. A legtöbb blogbejegyzés 
részletes útmutatást ad a Silhouette termékek és szoftverek haladó használatáról.

Hírlevél
Iratkozzon fel a Silhouette hírlevélre a SilhouetteAmerica.com oldalon, hogy ne  maradjon le a 
termékfrissítésekről és különleges ajánlatokról.

Ügyfélszolgálat
További kérdéseivel forduljon bátran az ügyfélszolgálathoz:
Silhouette America, Inc.
support@silhouetteamerica.com
https://www.silhouetteamerica.com/contact

Bluetooth® 
állapot

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